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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 3 DE OUTUBRO DE 1995 

ATAS 

ATA DA 33a REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 29 DE SETEMBRO DE 1995 

Presidência dos Deputados Wanderley Ávila e Bilac Pinto 
SUMÁRIO: ABERTURA- 1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): 1ª Fase: 

Ata - Apresentação de Proposições: Projeto de Lei nQ 502/95 
- Comunicações: Comunicação da Comissão de Sa~de e Ação 
Social - Interrupção e reabertura dos trabalhos 0rdinários -
ENCERRAMENTO. 

ABERTURA 
-Às 9h15min, comparecem os Deputados: 
Wanderley Ávila -Paulo Pettersen- Rêmolo Aloise- Maria 

José Haueisen - Ibrahim Jacob Bilac Pinto Clêuoer 
Carneiro - Dimas Rodrigues - Durval Ângelo - Elbe Brandão -
Geraldo Santanna -Gil Pereira- Gilmar Machado - Glycon 
Terra Pinto - Hely Tarquínio - Irani Barbosa - Jairo Ataíde 
-João Batista de Oliveira- João Leite- Jorge Eduardo de 
Oliveira- Jorge Hannas -José Henrique- Kemíl Kumaíra-
Marco Régis -Miguel Martini - Olinto Godinho- Raul Lima 
Neto - Sebastião Costa. 
o Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) -A lista de 

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

1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE) 
1ª Fase 

Ata 
- o Deputado Ibrahim Jacob, 3Q-Secretário, nas funções de 

2Q-Secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior, 
que é aprovada sem restrições. 
o Sr. Presidente (Deputado Bilac Pinto) Não havendo 

correspondência a ser lida, a Mesa passa a receber 
proposições. 

Apresentação de Proposições 
- Nesta oportunidade, é encaminhada à Mesa a seguinte 

proposição: 
PROJETO DE LEI NQ 502/95 

Declara de utilidade pública a Sociedade Aerodesportiva 14 
Bis, com sede no Município de Belo Horizonte. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a Sociedade 

Aerodesportiva 14 Bis, com sede no Município de Belo 
Horizonte. 

Esta lei entra em vigor na data Art. 2Q 
publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 1995. 

de sua 
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Álvaro Antônio 
Justificação: Trata a proposição de declarar de utilidade 

pública a Sociedade Aerodesportiva 14 Bis, entidade civil 
com personalidade jurídica de direito privado, sem fins 
lucrativos. 
Conforme preceitua seu estatuto, a referida sociedade 

proporcionará, em ambiente sadio e co-participativo, a 
prática do vôo de ultraleves motorizados, concorrendo para o 
desenvolvimento do esporte e do lazer. 
o art. 217 da Constituição Federal estabelece como dever do 

Estado o fomento a práticas desportivas formais e não 
formais, reconhe=endo o esporte como direito de cada um. 
Além disso, reza a Carta Magna que o poder público 
incentivará o lazer, como forma de promoção social. 
Dessa forma, evidenciado o caráter social e a importância 

da entidade para as práticas desportivas, pedimos a acolhida 
dos nobres pares a esta proposição. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para 

exame preliminar, e de Educação para deliberação, nos termos 
do art. 195, c/c o art. 104, inciso I, do Regimento Interno. 

. COMUNICAÇÕES 
- E também encaminhada à Mesa comunicação da Comissão de 

Saúde e Ação Social. 
Interrupção dos Trabalhos Ordinários 

O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) -A Presidência 
interrompe os trabalhos ordinários, nos termos do § 1Q do 
art. 23 do Regimento Interno, para dar prosseguimento ao 
Ciclo Nacional de Debates - Autogestão: Associativismo e 
Cooperativismo. 
-A ata da parte interrompida será publicada em outra 

edição. 
Reabertura dos Trabalhos Ordinários 

O Sr. Presidente - Estão reabertos os trabalhos ordinários. 
ENCERRAMENTO 

O Sr. Presidente - Esta Presidência verifica, de plano, a 
inexistência de "quorum" para a continuação dos trabalhos e 
encerra a reunião, convocando os Deputados para a especial 
de logo mais, às 14 horas, nos termos do edital de 
convocação, e para a ordinária de debates de segunda-feira, 
dia 2/10/95, às 20 horas. Levanta-se a reunião. 

ATA DA 14a REUNIÃO ESPECIAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, EM 
27 DE SETEMBRO DE 1995, DESTINADA A SE HOMENAGEAR O MINAS 

TÊNIS CLUBE PELO SEU 60o ANIVERSÁRIO 
Presidência dos Deputados Wanderley Ávila e Ibrahim Jacob 

SUMÁRIO: ABERTURA - Ata - Nomeação de comissão - Composição 
da Mesa - Destinação da reunião- Execução do Hino Nacional 
-Palavras do Deputado Bonifácio Mourão - Palavras do Sr. 
Paulo Eduardo Almeida de Mello- Apresentação do Coral do 
Minas Tênis Clube - Entrega de placa - Palavras do Sr. 
Presidente - ENCERRAMENTO. 

ABERTURA 
- Às 20h15min, comparecem os Deputados: 
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Wanderley Ávila - Rêmolo Aloise- Ibrahim Jacob- Ermano 
Batista- Aílton Vilela- Ajalmar Silva- Almir Cardoso-
Álvaro Antônio- Anderson Adauto- Anivaldo Coelho- Antônio 
Andrade - Antônio Genaro - Antônio Roberto - Arnaldo Penna -
Bonifácio Mourão - Carlos Murta - Carlos Pimenta - Clêuber 
Carneiro - Dílzon Melo - Dimas Rodrigues - Elbe Brandão -
Francisco Ramalho - Geraldo Nascimento - Geraldo Rezende -
Geraldo Santanna -Gil Pereira- Gilmar Machado - Glycon 
Terra Pinto - Hely Tarquínio - Ivo José - Jairo Ataíde -
João Batista de Oliveira- Jorge Eduardo de Oliveira- Jorge 
Hannas - José Braga - Kemíl Kumaira- Leonídio Bouças 
Marcelo Cecé - Marco Régis - Marcos Helênio - Miguel Barbosa 
-Miguel Martini - Olinto Godinho Paulo Schettino 
Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Romeu Queiroz - Ronaldo 
Vasconcellos- Sebastião Costa- Sebastião Helvécio- Simão 
Pedro Toledo- Wilson Trópia. 
o Sr. Presidente(Deputado Ibrahim Jacob ) -A lista de 

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

Ata 
-O Deputado Geraldo Rezende, 2Q-Secretário "ad hoc", 

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

Nomeação de Comissão 
O Sr. Presidente - A Presidência nomeia os Deputados Marcos 

Helênio, Jairo Ataíde, Wilson Trópia e Antônio Andrade para, 
em comissão, introduzirem no recinto do Plenário as 
autoridades e os demais convidados que se encontram no Salão 
Nobre. 

Composição da Mesa 
o Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) -Convido a 

tomarem assento à mesa o Exmo. Sr. Dr. Márcio Maia, 
Secretário Adjunto de Indústria e Comércio e representante 
do Dr. Eduardo Azeredo, Governador do Estado; os Ilmos. Srs. 
Drs. Paulo Eduardo Almeida de Mello, Presidente do Minas 
Tênis Clube, e Orlando Martins Vieira, Presidente do 
Conselho Deliberativo do Minas Tênis Clube; os Exmos. Srs. 
Deputado José Militão, Secretário de Assuntos Municipais, e 
Deputado Ibrahim Jacob, 3Q-Secretário da Assembléia 
Legislativa. 

Destinação da Reunião 
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião a se homenagear 

o Minas Tênis Clube pelo seu 60Q aniversário. 
Execução do Hino Nacional 

o Sr. Presidente - Convido os presentes a ouvir o Hino 
Nacional. 
-Executa-se o Hino Nacional. 
o Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Bonifácio 

Mourão, autor do requerimento que s~scitou a realização da 
reunião. 

Palavras do Deputado Bonifácio Mourão 
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o Deputado. Bonifácio Mourão Exmos. Srs. Deputados 
Wanderley Avila, 1Q-Vice-Presidente da Assembléia 
Legislativa, no exercício da Presidência, e Dr. Márcio Maia, 
secretário Adjunto de Indústria e Comércio e representante 
do Dr. Eduardo Azeredo, Governador do Estado; Ilmos. Srs. 
Drs. Paulo Eduardo Almeida de Mello, Presidente do Minas 
Tênis Clube e Orlando Martins Vieira, Presidente do Conselho 
Deliberativo do Minas Tênis Clube; Exmos. Srs. Deputado José 
Militão, Secretário de Assuntos Municipais, e Deputado 
Ibrahim Jacob, 3Q-Secretário da Assembléia Legislativa; Srs. 
Deputados, minhas senhoras, meus senhores, senhores 
minastenistas, há milênios e milênios, nos primórdios da 
humanidade, descobriu-se a importância dos movimentos 
corporais como meio de aperfeiçoamento da obra-prima da 
natureza: o ser humano. Não que o homem, por si só, tenha 
poderes para aprimorar o que foi feito por Deus. É que a 
divindade o inspira na tarefa da perfeição da espécje, em 
corpo e alma. Eis a origem primeira das atividades 
esportivas. 

Foi, no entanto, no século XII A.C .. que os gregos subiram 
ao altar de Zeus, em Olímpia, para acender no coração dos 
povos a chama imorredoura das olimpíadas. Luz contagiante 
que se irradiou por todos os cantos do planeta. 
Minas Gerais, estandarte dos grandes ideais pátrios, foi 

iluminada por essa chama em 1935, sob a inspiração do 
cenário da serra do Curral. O escolhido para impulsionar a 
energia desportiva foi o. ilustre Dr. José Mendes Júnior, 
idealizador do Serra Tênis Clube, que recebeu o nome oficial 
de Minas Tênis Clube. 

Ao homenagear hoje esse patrimônio da sociedade mineira, 
pelos 60 anos de sua fundação, reverenciamos um passado de 
memoráveis eventos do esporte especializado, cujas raizes 
mergulham no sonho de legar às gerações futuras o caminho 
seguro da vitalidade física e do aprimoramento do espírito. 
É hora também de contemplarmos o presente da instituição. 
Empenha-se ela, em nossos dias, num grande esforço para dar 
a Minas e ao Brasil atletas do melhor quilate, tanto pelo 
desempenho em suas especialidades quanto pela consciência da 
função social do esporte. Atletas que projetam, além-
fronteiras, o nome do Estado e do Pais. Dessa forma, o clube 
enobrece uma atividade fundamental para o homem, 
especialmente na vida contemporânea das metrópoles onde é 
nítida a deficiência do Estado na criação de alternativas 
que liberem as tensões, evitem atitudes e hábitos 
degenerativos da personalidade e assegurem melhor qualidade 
de vida à população. 
O Minas Tênis Clube ergue-se para os mineiros como um 

monumento onde se vivencia a trilogia esporte, cultura e 
educação. Esse trinômio, grafado em seu logotipo, sela o 
compromisso da instituição, testemunhado por sua sólida 
estrutura, por seu avançado parque aquático e pelas taças e 
títulos conquistados. No esporte, é um consagrado 
colecionador de títulos: tricampeão brasileiro e bicampeão 
sul-americano de vôlei masculino; pentacampeão brasileiro de 
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natação; vice-campeão mundial de vôlei feminino; campeão 
brasileiro de tênis, tiro ao alvo, basquete, vôlei feminino, 
ginástica olímpica, judô e futebol de salão. Carrega ainda a 
glória de duas medalhas olímpicas, na categoria bronze, 
conquistadas por seus atletas no basquete e na natação. Na 
cultura, é um centro irradiador de eventos, promovendo para 
os associados e o público em geral exposições de artistas 
consagrados, em suas duas galerias de artes plásticas. Seu 
calendário cultural inclui espetáculos teatrais, de dança, 
de música, literários, palestras e conferências sobre temas 
relevantes do conhecimento humano. Na educação, atua como um 
centro assistêmico, com mais de 9 mil alunos matriculados em 
seus diversos cursos de formação atlética e artística. Esse 
programa educacional é de permanente execução e significa um 
apoio à família .na formação moral da juventude e uma grande 
contribuição no desenvolvimento das potencialidades 
individuais das crianças e dos adolescentes. Também 
contribui para neles impregnar o sentimento olímpico da 
universidade, da amizade e da solidariedade. 
o Minas é uma organização que ultrapassa as fronteiras de 

seu trinômio, pois tem uma estrutura de lazer das mais 
completas do País, distribuída no Minas I e no Minas II. E, 
dentro de pouco tempo, no Minas III. O conjunto de suas 
unidades forma uma universidade do lazer, destinada a 
pessoas das diversas faixas etárias. Programas especiais são 
dirigidos aos maiores de 60 anos, comprovando a sabedoria: 
"A idade não é nenhum óbice para se vivenciar a plenitude da 
vida". 

Os minastenistas ergueram em nossa Capital uma verdadeira 
cidade desportivo-educacional, com 62 mil associados, ou 248 
mil freqüentadores. Tem ele, também, a função social de 
empregar cerca de mil servidores, projetando-se 4 mil 
pessoas que dependem do clube para sua sobrevivência. 

Os Constituintes mineiros, ao elaborarem a Carta Estadual, 
da qual tivemos a honra de ser relator, inspirados por 
objetivos idênticos aos do minastenismo, inseriram no texto 
constitucional o dever do Estado de fomentar o desporto e 
incentivar as entidades privadas que o têm como uma de suas 
finalidades. Essa consciência parlamentar não nos permite 
deixar de consignar nos anais desta Casa o reconhecimento a 
uma instituição que, há mais de meio século, vem executando 
um extraordinário trabalho em prol dos mineiros. 

Com os olhos voltados para o futuro, é preciso que cada dia 
mais se acredite no potencial das instituições da sociedade 
civil, força viva que, em parceria com o poder público, 
modificará a realidade em que vivemos. 

Em verdade, o Minas não é apenas o que dissemos até aqui. É 
parte integrante da história e da paisagem de Belo 
Horizonte. E fonte de inspiração poética e literária dos 
escritores mineiros. É símbolo do encontro de gerações que 
construíram nossa sociedade. Sua arquitetura, em "art déco", 
faz emergir da memória as reminiscências do passado, que se 
firmam no presente e se perpetuarão no futuro, por suas 
glórias e conquistas. 
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, 
traduzindo o pensamento dos mineiros, quer, na pessoa do 
Presidente Paulo Eduardo Almeida de Mello, agradecer à 
comunidade do Minas Tênis Clube por tudo o que representa 
para o Estado e para o Pais. 
o Sr. Pres;dente - A Presidência passa, neste instante, a 

palavra ao Ilmo. Sr. Dr. Paulo Eduardo Almeida de Mello, 
Presidente do Minas Tênis Clube. 

Palavras do Sr. Paulo Eduardo Almeida de Mello 
o Sr. Paulo Eduardo Alme;da de Mello- Exmos. Srs. Deputado 

Wanderley Ávila, 1Q-Vice-Presidente da Assembléia 
Legislativa, no exercício da Presidência, e Márcio Maia, 
Secretário Adjunto de Indústria e Comércio e representante 
do Dr. Eduardo Azeredo, Governador do Estado; Ilmo. Sr. Dr. 
Orlando Martins Vieira, Presidente do Conselho Deliberativo 
do Minas Tênis Clube; Exmos. Srs. Deputado José Militão, 
Secretário de Assuntos Municipais; Deputado Ibrahim Jacob, 
3Q-Secretário da Assembléia Legislativa, e Deputado 
Bonifácio Mourão; demais autoridades presentes, Diretores do 
Minas Tênis Clube, Conselheiros, associados, funcionários, 
minhas senhoras e meus senhores, recebemos com orgulho a 
honrosa homenagem que a Assembléia Legislativa presta hoje 
ao Minas Tênis Clube pela passagem dos seus 60 anos, com a 
certeza de que esse ato muito significa para a comunidade 
minastenista, Ja que traduz o reconhecimento do povo 
mineiro, através de sua mais legítima e democrática 
representação. 

É uma grande satisfação estar aqui, hoje, neste Plenário, 
onde pontificaram luminares da vida nacional, personalidades 
cujas lições até hoje nos inspiram e norteiam. Nossa 
satisfação é ainda maior pela convicção de que esta Casa 
vive um período muito significativo de sua história, o de 
sua consolidação e amadurecimento como estuário da 
democracia, exercendo em plenitude as suas atribuições. 

Esse gesto nobre do Poder Legislativo Estadual repercute 
fundo na alma minastenista, ao mesmo tempo em que aumenta a 
nossa responsabilidade perante nossos associados e a 
comunidade mineira, e nos motiva a renovar os nossos 
sagrados compromissos. Vários deles nos levam a ter Minas no 
próprio nome e nos identificam muito com esta Casa, como a 
preocupação constante com nossos três emblemas: esporte, 
educação e cultura, sempre presentes também nas ações 
prioritárias do Legislativo mineiro. 
Destacamos também o fortalecimento de Minas e a sua 

afirmação no cenário nacional como unidade cultural e 
política, sempre no cerne das ações da Assembléia de Minas. 
A conquista esportiva é um grande fator de integração do 
nosso povo, tantas vezes surpreendido por ameaças 
separatistas que aqui, felizmente, nunca encontraram 
respaldo. Estejam certos os senhores de que os títulos e 
troféus do nosso clube, conquistados pelo suor dos nossos 
atletas e pela garra da nossa torcida, estarão sempre a 
serviço da união de Minas, da reafirmação da nossa 



.. 
~ ... 
E o :g ., 
"' "' E ., 
"iií 
i.ií ., 
"O 

"' C) 

·~ 
"' c; 
c. 
o 
"' UI 
Q) 

c. 
..§ 

7 

mineiridade e da consolidação do nosso Estado como expoente 
da federação. 
O esporte é também poderoso instrumento de desenvolvimento 

social, que deve estar sempre na base de toda política de 
educação, de formação da cidadania, de saúde e de 
assistência social. Nesse sentido, o Minas Tênis Clube 
encontra-se à disposição desta Casa para repassar sua 
experiência e dar o seu apoio, reconhecendo que são inúmeros 
os desafios da administração pública e que é imprescindível 
a participação de tcjos. Estaremos sempre prontos a fazer a 
nossa parte. 

Nestes 60 anos, o Minas Tênis Clube cresceu e se consolidou 
como o maior complexo de esporte e lazer do Estado. 
Funcionando em duas unidades, abriga em seus quadros 60 mil 
associados e parte agora para a construção de sua sede 
campestre, com o lançamento até o final do ano do Minas III, 
antigo sonho da família minastenista. Foram inúmeros os 
títulos conquistados; nossos atletas brilharam em olimpíadas 
e campeonatos mundiais. Atletas nascidos no clube, muitos 
deles filhos de atletas. Mas temos dado oportunidade também 
a pessoas que dificilmente teriam outra chance na vida, como 
é o caso da hoje famosa Hilma, cuja história é emblemática 
da potencialidade do nosso povo: menina pobre do interior, 
ela escreveu uma carta para o clube, falando do seu sonho de 
jogar vôlei. Franzina e tímida, mas bem aceita pelo grupo, 
logo se adaptou aos treinamentos e se revelou a atleta 
excepcional que hoje todos celebram. 

As glórias do Minas Tênis Clube são pois um patrimônio 
valioso inscrito na história e nas tradições de Minas 
Gerais. Ver esse trabalho valorizado pelos representantes do 
povo nos comove e nos incentiva a prosseguir na busca de 
nossos ideais. Em nome do Minas Tênis Clube, hoje aqui 
representado por seus diretores, conselheiros, associados e 
funcionários, agradecemos a bela homenagem ao ilustre 
Presidente Agostinho Patrús e seus distintos pares. Fazemos 
ainda um agradecimento especial pela iniciativa desta 
solenidade ao Deputado Bonifácio Mourão, membro ilustre do 
quadro de associados do Minas Tênis Clube, onde atua nas 
quadras de peteca com o mesmo brilhantismo com que se 
destaca nesta tribuna . 

Finalmente, gostaria de conclamar toda a família 
minastenista, em meio às celebrações deste sexagésimo 
aniversário, para prosseguirmos no engrandecimento do nosso 
clube, investindo no seu aprimoramento, consolidando-o como 
espaço de nossa convivência fraterna e sadia, fonte 
permanente de alegrias e realizações. Muito obrigado . 
Gostaria, neste momento, de fazer a entrega ao Deputado 

Bonifácio Mourão de uma placa em que o Minas Tênis C1ube 
manifesta o seu agradecimento pela lembrança de S. Exa.(-
Lê:) 

"Do Minas Tênis Clube, pela iniciativa da homenagem da 
Assembléia Legislativa no 60Q ano de fundação do Clube. Belo 
Horizonte, 27 de setembro de 1995". 

- Procede-se à entrega da placa. 
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Apresentação do Coral do Minas Tênis Clube 
O Sr. Presidente - Neste momento, ouviremos o coral do 

Minas Tênis Clube, que apresentará as músicas "Can't Help 
Falling in Lave With you", de Elvis Presley, com arranjo do 
maestro Edésio Lara, e "Amo-te", de João Chaves, com arranjo 
do maestro Afrânio Lacerda. 
- Apresentação do Coral do Minas Tênis Clube. 

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

entregar ao Ilmo. Sr. Dr. Paulo Eduardo Almeida de Mello uma 
placa alusiva á comemoração, como homenagem desta Assembléia 
ao Minas Tênis Clube, por seus 60 anos de existência. 

- Procede-se à entrega da placa. 
O Sr. Presidente - A placa tem os seguintes dizeres: "Ao 

Minas Tênis Clube, por ocasião da passagem de seu 60Q 
aniversário de fundação, o reconhecimento da comunidade 
mineira, através da Assembléia Legislativa, pelos relevantes 
serviços prestacos nas áreas de esporte, lazer e cultura." 

Palavras do Sr. Presidente 
O Sr. Presidente - O impacto cultural do Minas Tênis Clube 

na vida da comunidade mineira se faz sentir desde os seus 
primórdios, em obras ficcionais e em artigos escritos em 
periódicos da Capital. No romance "Encontro Marcado", um 
clássico da literatura brasileira contemporânea, o escritor 
Fernando Sabino narra as peripécias do jovem Eduardo 
Marciano. Atleta do clube, exímio nadador, o adolescente 
busca, na atividade esportiva, o derivativo para sua alma 
atormentada por indagações metafísicas. Uma geração inteira, 
à procura de valores, de um sentido para a vida e da própria 
identidade, está ali representada, nas palavras do 
personagem. A aventura de viver passa pelas experiências 
literárias e filosóficas, mas, também, pela cultura física, 
na efetivação do brocardo latino "mens sana in corpore 
sano". Bastaria esse exemplo para mostrar como uma 
organização dedicada ao desporto é capaz de se integrar ao 
dia-a-dia e ao próprio imaginário de um povo. O ideal da 
cultura física madrugou no mundo ocidental para se tornar um 
elemento fundamental dele. Essa realidade foi assumida de 
forma plena pela sociedade mineira. Entre nós, corpo e 
espírito integram-se em uma unidade harmônica de tal forma 
que não se pode conceber o vigor de um sem o completo 
desenvolvimento do outro. Ao longo dos 60 anos de vida 
minastenista, que estão sendo comemorados em grande estilo, 
diversas personalidades, ligadas aos meios político, 
cultural e social, já se manifestaram sobre a enorme 
contribuição dada ao Estado de Minas Gerais por uma 
agremiação que conseguiu inscrever o seu nome entre as 
melhores do desporto nacional. 

Para os grandes empreendedores, o sonho é apenas a matéria-
prima das realizações concretas. Quando o empresário José 
Mendes Júnior, à frente de um grupo de pioneiros da nova 
Capital, idealizou a construção desse importante complexo 
esportivo, Belo Horizonte, embora modesta em suas dimensões, 
e de reduzida população, jà prefigurava a cidade portentosa 
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que surgiria nas décadas seguintes. E o papel a ser 
representado por um núcleo de cultura física nos anos 
futuros era algo de que não se podia duvidar. 
Decorridas seis décadas, as previsões se confirmaram. 

Trata-se de uma posição de liderança traduzida em números 
impressionantes. Cerca de 1.900.000 pessoas freqüentam 
anualmente as instalações do clube. Dessas, mais de 60 mil 
são associados. Nas duas unidades de que se compõe - Minas I 
e Minas II -, ele conta com uma completa infra-estrutura de 
lazer e entretenimento, além de serviços de excelente 
qualidade. Piscinas olímpicas e recreativas, ginásios 
cobertos, quadras externas, sede social, butiques, locadoras 
de vídeo, bancas de revistas, salas de jogos, sauna, salão 
de festas, posto bancário, lanchonetes, tudo está à 
disposição dos freqüentadores. A isso acrescente-se uma 
ampla programação cultural, que se estende pelo ano inteiro. 

Mas a existênc"~ de instalações modernas e de equipamentos 
sofisticados, ~- mais importante que possa ser, não 
conseguiria, por si só, explicar o sucesso minastenista. 
Muito do que tem sido e será realizado deve-se ao trabalho 
profissional altamente competente de atletas e técnicos que 
têm passado pela agremiação. É um esforço que vem gerando 
frutos graças às seguras diretrizes estabelecidas por 
administrações inteiramente comprometidas com a grandeza da 
entidade. Desnecessário se torna alongar-se sobre os títulos 
conquistados pelo clube em competições nacionais e 
internacionais. Nossa gente saboreia cada uma dessas 
vitórias como sua. Basta dizer que elas têm sido tantas e de 
tal qualidade que colocam a agremiação em lugar de honra no 
desporto nacional e internacional. 

Gerações de minastenistas, vitoriosos nas diversas 
categorias e modalidades de competição, seja pelo clube, 
seja pela seleção estadual ou nacional, podem atestar a 
qualidade do trabalho de formação de atletas desenvolvido 
pelo Minas. 
Eis, em síntese, os motivos da homenagem prestada ao Minas 

Tênis Clube por esta Assembléia Legislativa, representando 
os sentimentos do povo mineiro. São 60 anos de um trabalho 
que só tem enobrecido a cultura, a educação e o desporto, 
não só em nosso Estado, mas no País inteiro. Não há, na 
terra de Tiradentes, quem não se orgulhe da trajetória 
fulgurante de uma entidade esportiva que se firmou, ao longo 
do tempo, como um dos símbolos da excelência mineira. 

Nossos cumprimentos, em nome da sociedade deste Estado, à 
diretoria do Minas Tênis Clube, aos associados e a todos os 
que, nos esportes e na cultura, têm sido continuadores das 
grandiosas tradições da instituição. 

ENCERRAMENTO 
o Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a 

Presidência agradece ao Dr. Paulo Eduardo Almeida de Mello, 
Presidente do Minas Tênis Clube, às autoridades e às demais 
pessoas pelo comparecimento e encerra a reunião, convocando 
os Deputados para a especial de amanhã, dia 28, às 9 horas, 
nos termos do edital de convocação, e para a ordinária da 
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mesma data, às 14 horas, com a ordem do dia já anunciada. 
Levanta-se a reunião. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 297/95 

Comissão de Agropecuária e Política Rural 
Relatório 

O Projeto de Lei nQ 297/95, do Deputado Jorge Eduardo de 
Oliveira, dispõe sobre a criação do Programa de Incentivo à 
Produção do Novilho Precoce e dá outras providências. 
Após publicação, foi a matéria distribuída, nos termos 

regimentais, às Comissões de Constituição e Justiça, de 
Agropecuária e Política Rural, e de Fiscalização Financeira 
e Orçamentária. A Comissão de Constituição e Justiça 
concluiu pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela 
legalidade do projeto com a Emenda nQ 1, que apresentou. 
Cumpre-nos, agora, opinar sobre o mérito da proposição. 

Fundamentação 
A apresentação de um projeto de lei com o objetivo de se 

incentivar a pecuária de corte no Estado é medida 
extremamente oportuna. Minas Gerais, apesar de deter o maior 
rebanho bovino do País, apresenta índices de produtividade 
muito baixos e, por isso, perdeu para o Estado do Mato 
Grosso do Sul, recentemente, a condição de primeiro produtor 
de carne bovina. 

A hegemonia sul-matogrossense nessa atividade foi obtida 
graças a uma agressiva política governamental de incentivos 
à pecuária e à agroindústria. Uma das principais medidas 
adotadas foi exatamente um programa semelhante ao que ora se 
propõe, o qual vem produzindo excelentes resultados. 

As vantagens da implantação de um programa dessa natureza 
são evidentes. O novilho precoce é abatido aos dois anos de 
idade, ao passo que, pelo método tradicional, são 
necessários quatro anos ou mais para o abate dos animais. 
Para o produtor, abre-se a possibilidade de aumento de 

renda, pois se produz o dobro num mesmo intervalo de tempo. 
Do ponto de vista do consumidor, além do aumento da oferta, 
que pode causar redução nos preços, obtém-se um produto de 
melhor qualidade tanto no aspecto sanitário como no de 
palatabilidade (carne mais tenra, com menores teores de 
gordura). 

Para o Poder Executivo existe a possibilidade de se 
aumentar a arrecadação de tributos, em virtude do incremento 
da produção, da comercialização e d? industrialização de 
carnes, o que compensaria a redução a~ ICMS proposta. 
Contudo, são necessários investimentos em tecnologia para o 

melhoramento genético dos rebanhos e para o aprimoramento 
dos métodos de criação. A intervenção estatal, nesse caso, 
se faz necessária, já que o produtor, de maneira isolada, 
não dispõe dos meios para tal fim. 
A pecuária de corte, apesar do baixo nível tecnológico 

empregado, é atividade disseminada por todo o território 
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mineiro. Sua recuperação, mediante a adoção de um programa 
como o que propõe o projeto de lei em exame, trará 
benefícios para a economia do Estado. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de 

Lei nQ 297/95 com a Emenda nQ 1, da Comissão de Constituição 
e Justiça. 
Sala das Comissões, 28 de setembro de 1995. 
Ajalmar Silva, Presidente Aílton Vilela, relator 

Geraldo Nascimento. 
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE 

RESOLUÇÃÕ NQ 354/95 
Comissão de Agropecuária e Política Rural 

Relatório 
De autoria da Comissão de Agropecuária e Política Rural 0 projeto de resolução em análise aprova, em conformidade éom 

o disposto no art. 62, XXXIV, da Constituição do Estado, as 
alienações das terras devolutas que especifica. 

De acordo com as normas contidas na Decisão Normativa da 
Presidência nQ 18, de 17/6/93, bem como no Regimento 
Interno, foi a proposição inicialmente examinada pela 
Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma 
apresentada. 

Dando prosseguimento à tramitação, compete-nos agora 
apreciar ~ proposição, atendo-nos ao mérito. 

Fundamentação 
Reafirmando o entendimento dos membros deste órgão 

colegiado, diremos que a competência legislativa de prévia 
aprovação para a alienação de terras devolutas, excetuadas 
aquelas alcançadas pelo plano de reforma agrária e as que 
foram enquadradas na categoria de concessão gratuita do 
domínio, coaduna-se com o princ1p1o de competência 
concorrente para elaborar as normas regentes dos bens de 
domínio público, além de configurar importante instrumento 
de controle de natureza política. 

Ademais, é importante ressaltar o caráter social de que se 
reveste a titulação de terras devolutas, que concorre para 
promover a tranqüilidade e o bem-estar do cidadão. 

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

Resolução nQ 354/95 na forma originária. 
Sala das Comissões, 28 de setembro de 1995. 
Ajalmar Silva, Presidente Aílton Vilela, relator 

Geraldo Nascimento. 



BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 4 DE OUTUBRO DE 1995 

ATAS 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 2 DE OUTUBRO DE 1995 

Presidência do Deputado Rêmolo Aloise 

12 

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO- Falta de "quorum" - ORDEM DO DIA. 
COMPARECIMENTO 

-Às 20h15min, comparecem os Deputados: 
Sebastião Navarro Vieira- Rêmolo Aloise- Aílton Vilela-

Alencar da Silveira Júnior - Anivaldo Coelho- Bonifácio 
Mourão- Dimas Rodrigues- Djalma Diniz- Elbe Brandão- Gil 
Pereira- Gilmar Machado- José Henrique- Miguel Martini -
Paulo Piau - Paulo Schettino - Raul Lima Neto - Sebastião 
Helvécio. 

Falta de "Quorum" 
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) -A lista de 

comparecimento não registra a existência de número 
regimental. A Presidência deixa de abrir a reun1ao, por 
falta de "quorum", e convoca os Deputados para a ordinária 
deliberativa de amanhã, dia 3, às 14 horas, com a seguinte 
ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada pelo Sr. 
Presidente é a publicada na edição anterior.). 

ATA DA 43a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 27 DE SETEMBRO DE ~995 
Presidência do Deputado Wanderley Avila 

SUMÁRIO: ABERTURA - la PARTE: Ata - 2a PARTE (ORDEM DO 
DIA): 1ª Fase: Questão-de ordem- Suspensão e reabertura da 
reunião- Registro de presença - Requerimentos: Requerimento 
da Comissão de Assuntos Municipais; discursos dos Deputados 
Ivo José, Ivair Nogueira, Raul Lima Neto, João Batista de 
Oliveira e Marcos Helênio; aprovação; verificação de 
votação; questões de ordem; esgotamento da hora destinada a 
esta fase; anulação da votação - 2ª Fase: Palavras do Sr. 
Presidente - Discussão e votação de proposições: Votação, em 
2Q turno, do Projeto de Lei nQ 367/95; requerimento do 
Deputado Miguel Marti-'; deferimento; votação do projeto, 
salvo emendas e destaque; aprovação; votação das Emendas nQs 
2 a 5; aprovação; votação da Emenda nQ 1; discurso do 
Deputado Marco Régis; rejeição; verificação de votação; 
inexistência de "quorum" para votação; anulação da votação -
Questão de ordem - ENCERRAMENTO. 

ABERTURA 
-Às 9h15min, comparecem os Deputados: 
Wanderley Ávila -Paulo Pettersen- Rêmolo Aloise- Maria 

José Haueisen - Ibrahim Jacob - Ermano Batista - António 
Júlio- Aílton Vilela- Ajalmar Silva- Alberto Pinto Coelho 
-Alencar da Silveira Júnior Almir Cardoso Álvaro 
António - Anderson Adauto Anivaldo Coelho António 
Andrade António Genaro António Roberto Arnaldo 
Canarinho- Arnaldo Penna- Bilac Pinto- Bonifácio Mourão-
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Carlos Murta Carlos Pimenta Dílzon Melo Dimas 
Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Durval Ângelo -
Elbe Brandão - Elmo Braz - Geraldo Nascimento Geraldo 
Rezende- Geraldo Santanna- Gil Pereira - Gilmar Machado-
Glycon Terra Pinto - Hely Tarquínio - Irani Barbosa - Ivair 
Nogueir~- Ivo José- João Batista de Oliveira- João Leite 
- Jorgs Eduardo de Oliveira- Jorge Hannas- José Braga-
José Henrique - José Maria Barros - Leonídio Bouças - Luiz 
Antônio Zanto - Marcelo Cecé - Marcelo Gonçalves - Marco 
Régis- Marcos Helênio -Maria Olívia- Mauri Torres 
Miguel Barbosa -Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulc 
Piau - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Romeu Queiroz -
Ronaldo Vasconcellos -Sebastião Costa- Sebastião Helvécio 
-Simão Pedro Toledo- Wilson Trópia. 
o Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) -A lista de 

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

1ª PARTE 
Ata 

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

2ª PARTE (ORDEM DO DIA) 
la Fase 

o Sr. Presidente Nos termos do edital de convocação, a 
Presidência vai passar à 2ª parte da reunião, com a 
discussão e a votação de requerimentos. 

Questão de Ordem 
o Deputado Gilmar Machado -Sr. Presidente, vamos votar, 

nesta reun1ao, requerimento que trata da anexação dos 
Distritos de Cordeiro de Minas e São Cândido. Dada a sua 
importância e a necessidade de uma discussão aprofundada 
sobre o assunto, pedimos a susoensão dos trabalhos por 10 
minutos, para que possamos ul:~mar os entendimentos com os 
Líderes. Portanto, Sr. Presidente, solicitamos esse tempo 
para que possamos organizar o processo de votação dessa 
importante matéria. 

Suspensão da Reunião 
o Sr. Presidente - A Presidência acata a 

Deputado Gilmar Machado e suspende a reunião 
para que haja entendimento das Lideranças. 
os nossos trabalhos. 

Reabertura da Reunião 

solicitação do 
por 10 minutos, 
Estão suspensos 

o Sr. Presidente - Estão reabertos os trabalhos. 
Registro de Presença 

o Sr. Presidente - A Presidência registra a presença, em 
Plenário, dos Deputados Mauro Lobo e Tarcísio Henriques, 
respectivamente, Secretários de Estado de Ciência e 
Tecnologia e de Justiça. 

Requerimentos 
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o Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Assuntos 
Municipais contendo solicitação ao Tribunal Regional 
Eleitoral para realização de consulta plebiscitária à 
população dos Distritos de Cordeiro de Minas e São Cândido, 
quanto à sua anexação ao Município de Ipatinga. Em votação, 
o requerimento. Para encaminhar, com a palavra, o Deputado 
Ivo José. o Deputado Ivo José - Sr. Presidente, senhoras e senhores 
presentes nas galerias, representantes das comunidades de 
Ipatinga, Cordeiro de Minas, São Cândido, Caratinga e 
região, estamos num momento importante de decisão nesta 
casa. Já discutimos antes esse tema, mas julgamos que os 
Deputados não estão devidamente informados para tomar uma 
decisão. Julgamos por bem promover o adiamento da votação 
para que a posição de cada Deputado seja precedida de 
fundamentação, procurando saber o que originou a proposta 
dos moradores de São Cândido e Cordeiro de Minas. 

Nós, neste momento, queremos propor aos Deputados, a partir 
do conhecimento desse fato, que a garantia do processo 
democrático se dê a partir da consulta plebiscitária aos 
moradores, porque o princípio da democracia assegura à 
população o direito de se manifestar, e disso não podemos 
abrir mão. 
Queremos parabenizar a Comissão de Assuntos Municipais e 

Regionalização, que se desdobrou no estudo dessa situação, e 
os Deputados que procuraram fazer contato com as comunidades 
e com as lideranças locais no sentido de elucidarem suas 
posições. Parabenizo todos que vão contribuir para que esse 
processo democrático de decisão passe pela população de 
Cordeiro de Minas e São Cândido. 
o Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar, o 

Deputado Ivair Nogueira. 
o Deputado Ivair Nogueira - Sr. Presidente, queremos nos 

manifestar favoravelmente à anexação dos Distritos de 
Cordeiro de Minas e São Cândido ao Município de Ipatinga. 
Achamos muito justa a manifestação da platéia nessa posição 

democrática de se manifestar favoravelmente ao lado a ou b. 
Mas fui nomeado relator deste caso e tive a preocupação de 
analisar criteriosamente o processo de anexação desses dois 
distritos ao Município de Ipatinga. 

Não estamos aqui para julgar o lado político do fato. 
Entendemos a dor de um município quando perde dois distritos 
que pretendem ser anexados a outro, no caso o de Ipatinga. 
Sabemos, conforme ficou claramente evidenciado em nosso 
parecer, que as distâncias dos Distritos de Cordeiro de 
Minas e São Cândido ao Município de Ipatinga são de 24 e 
34km, respectivamente. Manifestamo-nos, também, porque a 
Câmara Municipal de Caratinga antecipadamente se manifestou 
quanto à posição que ela deveria tomar após a consulta 
plebiscitária que deverá ocorrer ~~s dois distritos. 
Portanto, o que estamos reivindicando aqui é que esta Casa 
possa se manifestar, como fez em todos os pedidos de 
emancipação e de anexação encaminhados ao TRE para ter 
aprovada a consulta plebiscitária. Nós não indeferimos 
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qualquer pedido, e, há poucos dias, esta Casa também se 
manifestou favoravelmente à anexação de um distrito, não 
havendo contestação de nenhum Deputado presente no Plenário. 
Portanto, estamos nos posicionando, nesta oportunidade, para 
pedir justiça a fim de que esta Casa possa aprovar o 
requerimento que propõe a consulta plebiscitária, e que o 
TRE possa realizá-la, na verdade, no dia 22 de outubro. 

Ou seja, o que realmente queremos é dar a oportunidade 
também para outros companheiros se man "estarem, e que a 
Câmara de Caratinga tenha a oportunida~= de retificar ou 
ratificar seu posicionamento contrário à anexação. Se, 
posteriormente à consulta plebiscitária, ela ratificar seu 
posicionamento, ai, sim, não ocorrerá a anexação. Portanto, 
manifestamo-nos favoravelmente à anexação dos dois distritos 
e pedimos o apoio dos nossos companheiros para que possamos 
ser ju~· ~s nesta Casa. 

O Sr. ~~esidente - Com a palavra, para encaminhar, o 
Deputacs Raul Lima Neto. 
o Deputado Raul Lima Neto Sr. Presidente, sinto-me 

honrado em fazer parte desta Casa e de ter companheiro como 
o nosso nobre antecessor, Deputado Ivair Nogueira, que 
brilhantemente defendeu a anexação desses dois distritos ao 
Município de Ipatinga. Entretanto, Sr. Presidente, temos que 
considerar que nem sempre um plebiscito em um distrito ou em 
um município expressa a demonstração do direito e da 
liberdade. Vou explicar por quê. 
Queremos dizer, Sr. Presidente, que compreendemos o povo do 

Distrito de Cordeiro de Minas. Compreendemos também a 
posição de Ipatinga e compreendemos porque sabemos que 
vivemos num Estado onde há muitas injustiças. É necessário 
que uma reforma tributária venha imediatamente, porque os 
distritos e os mun1C1p1os industriais estão recebendo uma 
quantidade muito grande de beneficios, não se considerando, 
também, que o consumidor é que gera riquezas, juntamente com 
os produtores, razão pela qual compreendemos a posição de 
Cordeiro de Minas. 
Entretanto, a alegação de que esses dois distritos são mais 

próximos de Ipatinga é uma alegação que não pode, 
evidentemente, ser considerada, e vou dizer por quê. 
Juiz de Fora, Sr. Presidente, numa ocasião, já quis anexar-

se ao Estado do Rio de Janeiro, porque julgava ser mais 
próxima do Rio do que de Belo Horizonte. Assim também, 
evidentemente, algumas cidades do Sul prefeririam juntar-se 
a São Paulo, que tem muito mais condições de promover o 
progresso nos municípios e distritos do que o Estado de 
Minas, razão pela qual acho que seria uma injustiça para com 
Caratinga, neste caso, anexarmos ou votarmos pela anexação a 
Ipatinga, baseados nessa injustiça tributária em que nosso 
País está assentado. Muito obrigado. 
o Sr. Presidente- Com a palavra, para encaminhar, o 

Deputado João Batista de Oliveira. 
O Deputado João Batista de Oliveira 

colegas Deputados, senhoras e senhores que 
processo passou pela Comissão de Assuntos 

Sr. Presidente, 
nos visitam, esse 
Municipais, que o 
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analisou detidamente. Tivemos todo o cuidado, e inclusive o 
nosso relator, Deputado Ivair Nogueira, teve a dignidade de 
se posicionar e de mudar o seu primeiro parecer, diante de 
convencimentos jurídicos de que o processo estava correto. 
Agora, fico lembrando a máxima de Salomão, que mandou 

partir a criança ao meio, e fico pensando que existe essa 
disputa por esses dois distritos. Como não dá para serem 
partidos ao meio, o m1n1mo que podemos fazer nesta Casa é 
respeitar a autodeterminação dos povos, para que eles possam 
se posicionar. O que estamos votando hoje não é a anexação. 
Gostaria de lembrar que estamos votando uma preliminar que 
vai definir o plebiscito. Esta Casa não se sente em 
condições de definir se vai anexar ou não. A 
autodeterminação daquela gente é que definirá isso. Votamos 
pela convocação de um plebiscito, pois não podemos 
transferir para este Plenário uma batalha que tem de ser 
travada lá fora, nas Câmaras Municipais, entre as 
comunidades. 
Então. gostaria de dizer que vamos votar pela anexação de 

Corde···o de Minas e São Cândido, não pensando em Ipatinga ou 
Carat :ga, pois estamos pensando que, entre essa disputa do 
rocheao e do mar, existe uma população sendo massacrada. 
Estamos pensando nessa população, e vamos votar pela 
anexação. 

O Sr. Presidente - Para encaminhar, com a palavra, o 
Deputado Marcos Helênio. 
o Deputado Marcos Helênio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

Sras. Deputadas, público presente de Ipatinga, de Caratinga, 
de São Cândido e de Cordeiro de Minas, não vamos entrar no 
mérito, porque o assunto já foi bastante discutido pela 
Comissão de Assuntos Municipais, que teve a cautela, a 
competência e o critério de ir analisar "in loco". Vamos 
devolver, agora, essa decisão para a região, quando da 
realização do plebiscito, que dirá se se quer ou não a 
anexação. 
Entretanto, queremos apenas fazer um registro que chegou a 

nossas mãos, de pessoas que também devem ser consideradas 
pela sua participação na comunidade e na região e que podem 
abalizar, mais do que nós, Deputados, essa conveniência ou 
não. Portanto, queremos fazer o registro de pessoas que 
aderiram ao movimento de anexação de Cordeiro de Minas e São 
Cândido. São elas o ex-Prefeito de Caratinga, Dr. Eduardo 
Dalladier; o Vice-Prefeito atual de Caratinga, Dr. José 
Ferreira; o Presidente do PFL de Ipatinga, Walace Pereira; o 
Presidente do PL de Ipatinga, José Osmir; o Presidente do 
PSDB de Iapu, José Rodrigo de Oliveira; o ex-Prefeito de 
Ipatinga, Jamil Sellim de Salles; o empresário, Dr. Walter 
Salles; o Presidente do PV de Ipatinga, Luiz Juliano; o 
Presidente do PDT de Ipatinga, Carlos Alberto Prais; o 
Presidente do PMDB de Ipatinga, Paulo César Julião; o 
Presidente do PSDB de Ipatinga, José de Oliveira; o Prefeito 
de Timóteo, do PMDB, Leonardo Lelé da Cunha, filho ilustre 
de São Cândido; o Prefeito de Coronel Fabriciano, do PFL, 
Paulo Almir Antunes; o Prefeito de Ipaba, José Vieira; o 
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Prefeito de Iapu, do PFL, Romerito de Souza; o Prefeito de 
Mesquita, Francisco Demétrio; o ex-Prefeito de Inhapim, José 
Pereira (Quincas Pereirinha); o ex-Deputado Estadual do PMDB 
Jamil Júnior, a classe odontológica de Vargem Alegre e o 
Prefeito de Ipatinga, João Magno. 
O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Em 

votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. Oficie-
se. 

O Deputado Ermano Batista - Peço verificação de votação, 
Sr. Presidente. 

O Sr. Presidente - É regimental o pedido. A Presidência 
solicita aos Deputados que ocupem os seus lugares. Os 
Deputados que votaram a favor do requerimento queiram se 
levantar. (- Pausa.) Podem se assentar. Os Deputados que 
votaram contra o requerimento queiram se levantar. Esta 
Presidência, em dúvida quanto ao numero de votantes, vai 
fazer, novamente, a verificação de votação. Solicito aos 
Deputados que ocupem os seus lugares. Os Deputados que 
votaram a favor do requerimento queiram se levantar. Podem 
se assentar. Os Deputados que votaram contra queiram se 
levantar. 

Questões 
o Deputado Ivo José - Sr. 

existente, gostaria que fosse 
de se garantirem a lisura e 
processo . 

de Ordem 
Presidente, diante da dúvida 
feita a votação nominal, a fim 
a transparência de todo o 

O Sr. Presidente A Presidência informa que está 
ultrapassado o momento para isso. 
A Deputada Maria José Haueisen - Mais uma vez, a Assembléia 

presencia um fato desagradável e desastroso. Uma vez mais, 
as galerias e nós mesmos podemos colocar em dúvida a lisura 
de um processo de votação. Quando se repete a votação uma, 
duas, três vezes, a dúvida permanece. Isso significa que há, 
realmente, uma dificuldade na apuração. Por isso, Sr. 
Presidente, estamos aqui para repetir a nossa fala da semana 
passada, quando lembramos a pregação do Senador romano Marco 
Porcio Catão: acho que esse painel tem de funcionar. Ele 
está aí para garantir a votação. 

Como membro da Mesa que sou, tanto quanto o senhor, peço 
encarecídamente que, o mais breve possível, se tomem medidas 
para acabar com a confusão no processo de votação. Que esse 
painel sirva para um processo com mais lisura, transparência 
e agilidade. Lembremo-nos de que ele existe para isso. 

O Deputado Ivair Nogueira - Sr. Presidente, é lastimável 
que, após uma primeira contagem que, praticamente, garantiu 
a vitória do requerimento, outras contagens tenham sido 
feitas. De forma alguma podemos aceitar isso. "Data venia", 
também não podemos aceitar que, dentro deste Plenário, seja 
feito "lobby" político. Nesta Casa, devemos votar obedecendo 
ao critério da justiça. Derrotando esse requerimento, 
estaremos cometendo uma grande injustiça. E, se isso 
realmente acontecer, estarei solicitando que uma comissão 
desta Casa visite município por município, para verificarmos 
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se os distritos que pretendem se emancipar preenchem os 
requisitos exigidos. Não podemos, de forma alguma, concordar 
com o que está acontecendo neste momento. 

O Deputado Marcos Helênio - Sr. Presidente, não nos vamos 
mancomunar com mais uma farsa de votação. Falou-se uma, 
duas, três vezes, até que o resultado se alterasse. E não 
estamos aqui para votar sob pressão de Secretário de Estado, 
que é o Sr. Mauro Lobo. Chegamos ao ponto de o ex-Deputado 
Mauro Lobo ficar coordenando a votação aqui dentro. Isso é 
um absurdo. Ele nã~ é mais Deputado. Não aceitamos tal 
coisa, que só vai d~smoralizar esta Casa, Sr. Presidente. 

O Sr. Presidente- Esta Presidência informa ao ilustre 
Deputado Marcos Helênio que foram feitas tão-somente uma 
proclamação e uma verificação, o que é regimental. 

O Deputado Gilmar Machado -De acordo com o art. 23 do 
Regimento Interno, pedimos que seja suspensa a 1a parte, 
visto que o tempo já está esgotado, e que passemos 
imediatamente à 2a fase da Ordem do Dia, pois a fase do 
Pequeno Expediente, na 1a parte, já foi encerrada. Portanto, 
ela não tem validade no processo de votação. Pedimos o 
prosseguimento dos trabalhos, na 2a parte, visto que a 1a 
parte vai das 9h15min até as 10h15min. Assim sendo, esta 
votação terá que ser transferida para a próxima reunião, 
para que possamos realizá-la dentro do transcurso normal e 
correto. E V. Exa. ainda não anunciou a segunda votação. 

O Deputado Ermano Batista - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
estamos diante de um processo de votação cujo resultado 
ainda não foi definitivamente proclamado. Por essa razão, 
não vemos o motivo da insurreição daqueles que se opõem à 
permanência de São Cândido e Cordeiro de Minas no Município 
de Caratinga. Não sabemos qual é o motivo. Eles, que pregam 
contra os casuísmos, tentam implantar casuisticamente a 
votação nominal, mudando as regras do jogo, enquanto a 
partida está ocorrendo. Neste momento, vemos, estarrecidos, 
como o procedimento da Bancada do PT foge ao seu discurso, 
numa atitude que realmente não condiz com o que andam 
dizendo neste Plenário. Esta reunião, Sr. Presidente, já foi 
suspensa por 10 minutos, prolongando-se por mais de 30min, 
na busca de adesões para aquele grupo que conseguiu, durante 
os entendimentos, a adesão da Bancada do PMDB. Nós, naquele 
momento, não nos insurgimos contra o fato. 
Alegam os defensores da anexação desses distritos a 

Ipatinga que Caratinga se insurgiu prematuramente, numa 
atitude que fere o procedimento processual, quando, na 
verdade, foi a Câmara de Ipatinga que se manifestou 
antecipadamente. Por isso, se há algum atropelo processual, 
ele começou com o procedimento anti-regimental, 
anticonstitucional e antiprocessual da Câmara de Ipatinga, e 
não da Câmara de Caratinga. Na hora da votação, Sr. 
Presidente, não se pode modificar nenhum resultado, nenhum 
procedimento, até a sua proclamação, pois não sabemos aind2 
quem ganhou. Foi Caratinga ou Ipatinga? Pedimos a V. Exa. 
que proclame o resultado. 
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o Deputado Gilmar Machado- Estou aguardando a resposta de 
v. Exa. à questão de ordem por mim formulada. V. Exa. deverá 
responder-me. 
o Sr. Presidente - Esta Presidência informa que a questão 

de ordem do Deputado Gilmar Machado é regimental. Informa, 
ainda, que anteriormente houve uma proclamação e uma 
verificação. Não se chegou a um resultado. Esgotou-se o 
tempo da 1ª fase sem essa proclamação, motivo pelo qual esta 
Presidência torna sem efeito a votação do requerimento da 
Comissão de Assuntos Municipais. 

2ª Fase 
o Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado 

a Presidência passa à 2ª fase da 2ª parte 
destinada à discussão e à votação da matéria 
pauta. 

Palavras do Sr. Presidente 

a esta fase, 
da reunião, 
constante na 

A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta 
da reunião o Projeto de Lei nQ 343/95, em virtude de sua 
aprovação na reunião extraordinária realizada ontem à noite. 

Discussão e Votação de •-~posições 
o Sr. Presidente- Votação, em 2Q :~rno, do Projeto de Lei 

nQ 367/95, do Governador do Estado, que cria o Fundo 
Estadual de Saúde - FES - e dá outras providências. A 
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do 
projeto na forma do vencido em 1Q turno, com as Emendas nQs 
1 a 5, que apresenta. Sobre a mesa, requerimento do Deputado 
Miguel Martini solicitando a votação destacada da Emenda nQ 
1 ao Projeto de Lei nQ 367/95. A Presidência defere o 
requerimento, nos termos do inciso XVII do art. 244 do 
Regimento Interno. Em votação, o projeto, salvo emendas e 
destaque. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (-Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas nQs 2 
a 5, que receberam parecer pela aprovação. Os Deputados que 
as aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovadas. Em votação, a Emenda nQ 1, destacada, que recebeu 
parecer pela aprovação. Para encaminhar, com a palavra, o 
Deputado Marco Régis. 
o Deputado Marco Régis - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

estamos em processo de votação do Projeto nQ 367/95, que 
cria o Fundo Estadual de Saúde, em 2Q turno. Portanto, peço 
a atenção dos nobres colegas para essa emenda, cujo destaque 
foi pedido pelo Deputado Miguel Martini, autor da emenda da 
Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira, em 2Q 
turno, e que não se encontra no Plenário. Peço que votem 
contra a referida emenda. Então, na ausência do Deputado 
Miguel Martini, vamos encaminhar contrariamente à Emenda nQ 
1. Pedimos aos nobres companheiros que votem contra a 
emenda, porque essa é a opinião da própri2 Secretaria da 
Saúde. 

A emenda trata da composição do Fundo Estadual de Saúde e 
propõe a exclusão das fundações de saúde do Estado do Fundo 
Estadual de Saúde. Se isso ocorrer, estaremos quebrando o 
princípio da unicidade do Fundo Estadual de Saúde. E essa 
quebra não interessa nem ao Governo, nem à Secretaria da 
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às entidades ligadas ao Conselho Estadual de 
também se opuseram a ela. Portanto, conclamamos 

companheiros para que votem contrariamente a essa 
pedido da própria Secretaria da Saúde, do 
de sua assessoria, e a pedido do Conselho 

Saúde, nem 
Saúde, que 
os nossos 
emenda, a 
Secretário e 
Estadual de 
obrigado. 

Saúde, que têm opinião contrária a ela. Muito 

o Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Em 
votação, a Emenda nQ 1. Os Deputados que a aprovam 
permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Rejeitada. 
o Deputado Marcos Helênio Sr. Presidente, peço a 

verificação da votação. 
o Sr. Presidente - É regimental o pedido do Deputado. A 

Presidência solicita aos Deputados que ocupem seus lugares. 
Os Deputados que votaram a favor queiram se levantar. (-
Pausa. ) Podem se a-ssentar. Os Deputa dos que votaram contra 
queiram se levantar. (- Pausa.) Podem se assentar. Votaram 
contra 5 Deputados. Não houve "quorum" para a votação. A 
Presidência torna sem efeito a votação da Emenda nQ 1. 

Questão de Ordem 
O Deputado Marcos Helênio - Sr. Presidente, diante da falta 

absoluta de "quorum", solicito a v. Exa. que encerre, de 
plano, a reunião. 
O Sr. Presidente - É regimental o pedido do Deputado. 

ENCERRAMENTO 
O Sr. Presidente A Presidência, verificando a 

inexistência de "quorum" para votação e estando o Projeto de 
Lei nQ 367/95 sobrestando as demais matérias na pauta, 
encerra a reunião, convocando os Deputados para a reunião 
deliberativa de hoje, às 14 horas, com a ordem do dia já 
publicada, e para a especial de logo mais, às 20 horas, nos 
termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 271/95 

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

O projeto de lei e~ análise, de autoria do Deputado Geraldo 
Rezende, dispõe so~~e a obrigatoriedade da inclusão da 
disciplina Orientação Sexual no currículo da 5a e 6a séries 
do ensino fundamental. 

Publicada em 2/6/95, a proposição foi encaminhada à 
Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua 
antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade, o que 
foi rejeitado pelo Plenário em 31/8/95. Vem agora o projeto 
a esta Comissão para receber parecer nos termos do parágrafo 
único do art. 189 do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Estudamos a matéria. Reconhecemos-lhe a importância e a 

seriedade. É o que nos leva a assentir a todos os argumentos 
técnicos que levaram a Comissão de Constituição e Justiça a 
lhe tentar inibir a tramitação. 
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Quanto ao mérito, julgamos que orientação sexual não pode 
tornar-se disciplina curricular por vontade de uma norma 
legal. O problema é muito complexo para ser resolvido com 
tanta simplicidade. Aspectos pertinentes às informações de 
caráter científico-biológico estão diretamente ligados a 
outras disciplinas curriculares. Aspectos relacionados com a 
formação sexual dos educandos, por sua complexidade, embora 
devam estar presentes na escola, não se ajustam aos limites 
técnico-institucionais de uma disciplina curricular. 
Disciplina curricular implica atividade docente comprometida 
com conteúdos culturais definidos e delimitados. 
Ora, ensinar orientação sexual não nos parece possível. 

Formação sexual não é um conteúdo cultural definido que 
possa ser ensinado. Ela suscita no educando interesses 
vivenciais que não se satisfazem apenas com informações 
docentes. 

A Secretaria de Estado da Educação entendeu a gravidade do 
tema. Já está em curso, em 60 escolas públicas, uma 
experiência de educação afetivo-sexual, resultado de um 
convênio com o Programa de Aperfeiçoamento em Sexologia e 
Educação Sexual - PROSEX- e a Fundação Odebrecht. 
O objetivo básico da experiência é atingir toda a 

comunidade escolar, trabalhando a afetividade e a 
sexualidade num horizonte distinto da simples sala de aula, 
com a assistência de professores treinados e técnicas 
modernas. Busca educar em profundidade, ou seja, criar 
hábitos, modos de ver e sentir que atinjam o educando em sua 
própria vivência pessoal. 

Nada disso se confunde com os resultados que se podem 
esperar de uma disciplina curricular obrigatória. A formação 
sexual com que se deve comprometer a atividade escolar está 
muito mais ligada aos interesses afetivo-relacionais do 
educando do que com suas demandas de conhecimento teórico ou 
de informações ve~~ais. 

Conclusão 
Pelo exposto, somos pela rejeição do Projeto de Lei 

271/95. 
Sala das Comissões, 3 de outubro de 1995. 
Anderson Adauto, Presidente - Irani Barbosa, relator 

Gílmar Machado. 
PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 311/ss 

nQ 

Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer 

De autoria do Deputado 
ora examinamos tem por 
Estado de Minas Gerais, 
que é a palavra de Deus. 

Relatório 
Glycon Terra Pinto, a proposição que 
escopo tornar o ano de 1997, no 
o Ano Estadual da Bíblia Sagra:~. 

Aprovado o projeto no 1Q turno, na forma proposta, cabe a 
esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria para 
o 2Q turno, nos termos do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Ratificamos a posição por nós assumida no 1Q turno, pois 

julgamos a iniciativa altamente positiva, uma vez que prevê 
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a adoção de um período especial destinado à reflexão sobre 
os valores eternos do cristianismo, dos quais a Bíblia é uma 
das expressões mais elevadas. 

Numa época marcada pela ênfase nos interesses materiais e 
no imediatismo das coisas terrenas, medidas que visem a 
enaltecer o espírito humano, aproximando-o do Criador, 
precisam do estímulo de quantos detenham uma parcela de 
responsabilidade social. 

Conclusão 
Pelas razões exaradas, somos pela aprovação do Projeto de 

Lei nQ 311/95, no 2Q turno, em sua forma original. 
Sala das Comissões, 3 de outubro de 1995. 
Anderson Adauto, relator. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO NQ 557/95 
Comissão de Administração Pública 

Relatório 
De autoria do Deputado Ivair Nogueira, o requerimento em 

exame propõe seja enviado ofício ao Governador do Estado, 
solicitando a realização de estudos sobre a formação de um 
consórcio envolvendo órgãos públicos e empresas privadas, 
objetivando a extensão do metrô do Bairro Eldorado até o 
Município de Betim. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 1Q/7/95, vem a 
proposição a esta Comissão para deliberação conclusiva, nos 
termos do art. 195, c/c o art. 104, rrr. "c", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
A proposição pretende que o Governador do Estado formalize 

estudo que envolva órgãos da administração pública federal 
(Ministério dos Transportes), o Governo do Estado, as 
Prefeituras de Betim e Contagem e as grandes empresas 
sediadas na região, com o objetivo de viabilizar a extensão 
do metrô do Bairro Eldorado até o Município de Betim. 
Pode-se verificar que a pretensão do referido parlamentar 

envolve acordo entre pessoas jurídicas de espécies 
diferentes, no caso, entidades públicas e organizações 
particulares. Assim, estamos diante da figura do convênio, e 
não, de consórcio propriamente dito. Embora os institutos 
tenham traços semelhantes, eles não se confundem. Para 
melhor compreensão do assunto, trazemos à colação a doutrina 
do eminente administrativista Hely Lopes Meirelles: 
"Consórcios administrativos são acordos firmados entre 
entidades estatais, autárquicas, fundacionais ou 
paraestatais, sempre da mesma espécie, para realização de 
objetivos de interesse comum dos partícipes ( ... ) O que 
caracteriza o consórcio e o distingue do convênio é que este 
é celebrado entre pessoas jurídicas de espécies diferentes, 
e aquele só o é entre entidades da mesma espécie" ("Direito 
Administrativo Brasileiro", 16a ed., São Paulo, RT, 1991, 
pág. 352). 

Em razão disso, somos conduzidos a apresentar, na conclusão 
desta peça opinati\·~. a Emenda nQ 1, substituindo o termo 
"consórcio" por "co· ;énio". 
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É inegável que a administração pública estadual tem 

enfrentado inúmeras dificuldades no tocante à extensão das 
obras do metró de Belo Horizonte, o que justifica a 
celebração de convênio com vistas à superação dessas 
dificuldades. 

Entendemos que a matéria é oportuna e conveniente aos 
interesses do Estado e da coletividade, razão pela qual 
merece a nossa acolhida. 

Conclusão 
Pelo exposto, somos pela aprovação do Requerimento nQ 

557/95 com a Emenda nQ 1, a seguir transcrita. 
EMENDA No 1 

Substitua-se a expre~são "consór~io" por "convênio". 
Sala das Comissões, 3 de outubro de 1995. 
Carlos Murta, relator. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO No 577/95 
Comissão de Administração Pública 

Relatório 
De autoria do Deputado Toninha Zeitune, o requerimento em 

epígrafe solicita ao Governador do Estado providências 
visando ao cumprimento, por parte do Poder Executivo, de 
disposições contidas na Lei nQ 11.728, de 30/12/94, que 
trata da remuneração dos servidores públicos. 
Publicada no "Diário do Legislativo" de 7/7/95, vem a 

matéria a esta Comissão, para deliberação conclusiva, nos 
termos do art. 195, c/c o art. 104, III, "c", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
A proposição tem por objetivo solicitar ao Governador do 

Estado providências para se implementar a fiel execução das 
disposições estatuídas nos arts. 4Q e 5Q da referida lei, 
especialmente no que se refere à remuneração dos servidores 
públicos ocupantes do cargo de Diretor I, símbolo S-03. 

na Constata-se atualmente uma marcante desigualdade 
remuneração dos ocupantes do mencionado cargo, quando se 
compara a situação funcional do pessoal ativo com a dos 
apostilados e a dos inativos. 

A lei cujo cumprimento se requer prevê a isonomia para 
esses servidores, independentemente do posicionamento atual. 
Se existe uma legislação pertinente à matéria, é de justiça 
que se faça cumpri-la integralmente . 

Conclusão 
Em face do exposto, 

Requerimento nQ 577/95. 
somos favoráveis à aprovação do 

Sala das Comissões 3 de outubro 
Bonifácio Mourão, · ~iator. 

de 1995. 



BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 5 DE OUTUBRO DE 1995 

ATA 

24 

ATA DA 82ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 3 DE OUTUBRO DE 1995 

Presidência dos Deputados Agostinho Patrús, 
Wanderley Ávila e Sebastião Navarro Vieira 

SUMÁRIO: ABERTURA - 1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Atas -
Correspondência: Mensagens nQs 47 e 48/95 (encaminham o 
Projeto de Lei nQ 506/95 e o Projeto de Lei Complementar nQ 
9/95, respectivamente), do Governador do Estado- Ofícios, 
telegramas e cartões - Apresentação de Proposições: Projetos 
de Lei nQs 507 a 513/95 - Requerimentos nQs 765 a 784/95 -
Requerimentos dos Deputados Marcos Helênio, Paulo Schettino 
(3), Wanderley Ávila, Gil Pereira, Durval Ângelo e Maria 
Olívia e outros- Comunicações: Comunicações do Deputado 
Paulo Schettino e da Comissão de Agropecuária - Oradores 
Inscritos: Discursos dos Deputados Almir Cardoso. Gil 
Pereira, Ronaldo Vasconcellos, Carlos Pimenta, Ermano 
Batista, Irani Barbosa e Elbe Brandão - Questões de ordem; 
inexistência de "quorum" para continuação dos trabalhos -
ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA. 

ABERTURA 
-Às 14h15min, comparecem os Deputados: 
Agostinho Patrús -Wanderley Ávila - Sebastião Navarro 

Vieira - Rêmolo Aloise- Maria José Haueisen - Ibrahim Jacob 
- Ermano Batista- Antônio Júlio- Aílton Vilela- Ajalmar 
Silva- Alberto Pinto Coelho- Alencar da Silveira Júnior -
Almir Cardoso - Álvaro Antônio - Anderson Adauto - Anivaldo 
Coelho - Antônio Andrade - Antônio Genaro - Antônio Roberto 

Arnaldo Canarinho Arnaldo Penna Bilac Pinto 
Bonifácio Mourão - Carlos Murta - Carlos Pimenta - Dílzon 
Melo - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
Durval Ângelo - Elbe Brandão - Elmo Braz - Francisco Ramalho 
- Geraldo Nascimento - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna -
Gil Pereira - Gilmar Machado- Glycon Terra Pinto- Hely 
Tarquínio - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Ivo José 
Jairo Ataíde- João Batista de Oliveira- João Leite- Jorge 
Hannas - José Bonifácio - José Braga - José Henrique - Luiz 
Antônio Zanto - Marcelo Cecé - Marcelo Gonçalves - Marco 
Régis- Marcos Helênio -Maria Olívia- Mauri Torres 
Miguel Martiní Olínto Godinho Paulo Piau Paulo 
Schettino - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto Romeu 
Queiroz- Ronaldo Vasconcellos- Sebastião Costa- Sebastião 
Helvécio- Simão Pedro Toledo- Toninho Zeitune -Wilson 
Trópía. 
o Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) -A lista de 

comparecimento registra a existência de número regimental. 
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome 
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a 
palavra, a Sra. 2a-Secretária, para proceder à leitura das 
atas das duas reuniões anteriores. 
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- A Deputada Maria José Haueisen, 2a-Secretária, procede à 
leitura das atas das duas reuniões anteriores, que são 
aprovadas sem restrições. 

Correspondência 
- O Deputado Ibrahim Jacob, 3Q-Secretário, nas funções de 

1Q-Secretário, lê a seguinte correspondência: 
"MENSAGEM NQ 47/95* 

Belo Horizonte, de de 1995. 
Senhor Presidente, 
Em cumprimento ao dever constitucional, tenho a honra de 

dirigir-me a Vossa Excelência para apresentar à egreg1a 
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais o incluso 
projeto de lei, que aprova o Plano Mineiro de 
Desenvolvimento Integrado - PMDI - e dá outras providências. 
Este plano, o primeiro a ser realizado em nosso Estado sob 

a égide da Constituição de 1989, foi proposto pelo Conselho 
de Desenvolvimento Econômico e Social - CDES -, conforme 
determina o artigo 231 da Constituição do Estado, e 
amplamente discutido em var1os fóruns representativos da 
sociedade. Sua apreciação, discussão e aprovação por essa 
Assembléia finaliza importante etapa de planejamento 
prevista na Constituição a elaboração dos documentos 
básicos referentes à matéria, ou seja, os planos - e permite 
conferir maior efetividade à fase da implementação das 
estratégias ali definidas e já detalhadas tática e 
operacionalmente, incluindo a origem dos recursos nos 
projetos de lei referentes ao Plano Plurianual de Ação 
Governamental 1996-1999 e à Proposta Orçamentária para 1996. 
o PMDI não se constitui em apenas um plano de governo. É um 

plano de Estado, elaborado que foi com a participação de 
vários segmentos da sociedade, que compõe o CDES, e por ter 
um horizonte de longo prazo. Seus objetivos, em observância 
às determinações constitucionais, são: 

- o desenvolvimento sócio-econômico integrado do Estado; 
-a racionalização e coordenação das ações do Governo; 
- o incremento das atividades produtivas do Estado; 
- a expansão social do mercado consumidor; 
- a superação das desigualdades sociais e regionais do 

Estado; 
- a expansão do mercado de trabalho; 
- o desenvolvimento dos municípios de escassas condições de 

propulsão sócio-econômica, e 
- o desenvolvimento tecnológico do Estado. 
Quanto ao teor desse plano, posso afiançar que suas 

estratégias apontam, exatamente, na direção daqueles 
objetivos, na medida em que incluem programas estruturantes 
além de fixar diretrizes básicas para as diversas políticas 
públicas. Essas estratégias e diretrizes, certamente, 
valerão também como indicativo para o setor privado, da 
forma -~evista na Constituição. E, considerando seu caráter 
estrat,~ico e de longo prazo, contribuirão para balizar a 
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ação governamental em uma visão de futuro, transcendendo o 
período desta administração. 
Mais importante, contudo, que a elaboração e a aprovação 

desse plano, após a necessária análise dos nobres Deputados, 
será o trabalho constante e eficiente dessa Casa de 
acompanhar sua implementação, de modo a permitir necessárias 
revisões e, principalmente, a aferição dos benefícios dele 
decorrentes. 

Por fim, reitero meu otimismo e o de minha equipe de 
trabalho com as perspectivas favoráveis de desenvolvimento 
sustentado de nosso Estado, mediante a ação integrada da 
sociedade e do Governo, unidos sob a inspiração do progresso 
econômico, da justiça e da construção de uma sociedade rica 
e justa na distribuição dos frutos do crescimento econômico. 
Valho-me desta oportunidade para apresentar a Vossa 

Excelência e aos nobres parlamentares protestos de elevada 
estima e consideração. 

Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais.· 
PROJETO DE LEI No 506/95 

Aprova o Plano Mineiro de DesenvÕlvimento Integrado - PMDI 
- e dá outras providências. 
Art. 1Q -Fica aprovado o Plano Mineiro de Desenvolvimento 

Integrado - PMDI -, conforme disposições desta lei e de seu 
anexo único. 
Art. 2Q- O PMDI, obedecidas as diretrizes constitucionais, 

tem como objetivos: 
I - o desenvolvimento sócio-econômico integrado do Estado; 
II -a racionalização e a· coordenação das ações do Governo; 
III - o incremento das atividades produtivas do Estado; 
IV- a expansão social do mercado consumidor; 
V - a superação das desigualdades sociais e regionais do 

Estado; 
VI - a expansão do mercado de trabalho; 
VII o desenvolvimento dos mun1c1p1os de escassas 

condições de propulsão sócio-econômica; 
VIII - o c2senvolvimento tecnológico do Estado. 
Parágrafo -~ico - O Estado, na fixação das diretrizes para 

execução do PMDI, respeitará e preservará os valores 
culturais da sociedade mineira. 
Art. 3Q -A implementação de políticas, ações e programas 

estabelecidos no PMDI será feita com a participação de 
diversos órgãos e entidades da administração pública 
estadual e dirigida para execução de atividades em parceria 
com os municípios e a iniciativa privada. 
Art. 4Q -A execução do PMDI se dará de forma articulada 

com o Plano Plurianual de Ação Governamental PPAG 
conforme dispuser cada lei orçamentária anual. 
Art. SQ -Caberá à Secretaria de Estado do Planejamento e 

Coordenação Geral coordenar a execução do Plano Mineiro de 
Desenvolvimento Integrado - PMDI -. 
Art. 6Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 7Q- Revogam-se as disposições em contrário." 
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-Publicado, vai o 
Administração Pública 
parecer, nos termos 
Regimento Interno. 

projeto às Comissões de Justiça, de 
e de Fiscalização Financeira para 

do art. 195, c/c o art. 103, do 

*-Publicado de acordo com o texto original. 
"MENSAGEM No 48/95* 

Belo Horizonte, de de-1995. 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame 

dessa egrégia Assembléia Legislativa, o projeto de lei 
complementar incluso, que dispõe sobre nomeação para o 
Quadro de Oficiais de Saúde- QOS- da Polícia Militar de 
Minas Gerais. 

A proposta tem por objetivo disciplinar o ingresso de 
profissionais de saúde no quadro próprio da Polícia Militar, 
estabelecendo os requisitos para esse fim. 

A matéria está considerada com maiores detalhes na 
exposição que me foi encaminhada pelo Comandante-Geral da 
Polícia Militar e que segue anexa a esta mensagem, para 
servir de subsídio ao exame do projeto por essa Casa. 

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência meus protestos 
de elevado apreço e distinta consideração. 

Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais. 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR NQ 9/95 

Dispõe sobre nomeação para o Quadro de Oficiais de Saúde -
QOS- da Polícia Militar de Minas Gerais. 

Art. 1Q -A nomeação para o Quadro de Oficiais de Saúde-
QOS da Polícia Militar de Minas Gerais depende de 
aprovação prévia em concurso público de provas e títulos. 

Art. 2Q - Para ingresso no Quadro de Oficiais de Saúde-
QOS , o candidato deverá satisfazer os seguintes 
requisitos: 

I -ser brasileiro; 
II -estar quite com o serviço militar; 
III - estar quite com as obrigações eleitorais; 
IV - ter, no máximo, 35 (trinta e cinco) anos de idade; 
V- ter altura mínima de 1,50m (um metro e cinqüenta 

centímetros) ; 
VI - ter formação profissional, em nível de 3Q grau, 

atinente à categoria pretendida; 
VII - gozar de boa saúde; 
VIII - ter aptidão mental. 
Parágrafo único - Os requisitos previstos nos incisos VII e 

VIII serão comprovados por meio de exames médicos e 
psicológicos perante, respectivamente, a Junta Militar de 
Saúde e a comissão de psicólogos constituída para esse fim. 

Art. 3Q -O candidato aprovado em concurso público de 
provas e títulos será nomeado para o posto inicial da 
carreira, se atendidas as exigências para ingresso no Quadro 
de Oficiais de Saúde - QOS. 

§ 1Q - O acesso aos demais postos atenderá às normas do 
Regulamento de Promoções de Oficiais da Polícia Militar. 

§ 2Q - Caso ocorra nomeação conjunta, prevalecerá, para 
efeito de antigüidade, a ordem de classificação no concurso. 

~ 
~ 
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Art. 4Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
Art. 5Q Revogam-se as disposições em contrário, 

especialmente a Lei nQ 4.377, de 25 de janeiro de 1967." 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de 

Defesa Social para parecer, nos termos do art. 195, c/c o 
art. 103, do Regimento Interno. 
*-Publicado de acordo com o texto original. 

OFÍCIOS 
Do Sr. Walfrido dos Mares Guia, Vice-Governador do Estado, 

informando que, na reunião de 5/10/95 da Comissão de 
Fiscalização Financeira, será representado pelo Secretário e 
pelo Secretário Adjunto da Fazenda. (- À Comissão de 
Fiscalização Financeira.) 

Do Sr. José Rocha, Deputado Federal, comunicando a 
instalação de comissão especial da Câmara dos Deputados, 
destinada a estudar projetos públicos federais de irrigação 
e recursos hídricos e apresentar propostas ao orçamento da 
União, e informando sobre sua composição. (- À Comissão de 
Política Energética.) 

Do Sr. Maurício Campos, Deputado Federal, encaminhando 
cópia de artigo de sua autoria, relativo a situação da 
CEMIG. (-À Comissão de Política Energética.) 

Do Sr. Dario Grossi, Prefeito Municipal de Caratinga, 
solicitando apoio ao arquivamento do processo de anexação 
dos Distritos de São Cândido e Cordeiro de Minas ao 
Município de Ipatinga. (- À Comissão de Assuntos 
Municipais.) 

Do Sr. José Romualdo Fialho Cronemberger, Prefeito 
Municipal de Carmo do Rio Claro, manifestando sua posição 
favorável à manutenção de Passos como sede da Região 
Administrativa do Sudoeste. (- À Comissão de Assuntos 
Municipais.) 

Do Sr. Roque da Veiga Lima, Prefeito Municipal de Bueno 
Brandão, informando que a agência do Banco do Brasil 
localizada nesse município manteve a qualidade do 
atendimento ao público, após o enxugamento de seu quadro de 
pessoal. (-À Comissão Especial -Banco do Brasil.) 

Do Sr. Carlos Alberto Ferreira, Presidente da Câmara 
Municipal de Araxá, manifestando protesto pelos preJUlzos 
que poderão ser causados ao SESC 1 ao SENAI, ao SESI e ao 
SENAC com a reforma fiscal. (- A Comissão de Fiscalização 
Financeira.) 

Do Sr. E~stáquio Wagner Guimarães Gomes, Superintendente 
Estadual de Banco do Brasil, encaminhando o relatório anual 
de atividaaes da empresa, referente ao exercício de 1994. 

Do Sr. Márcio Luiz Murta Kangussu, Secretário Adjunto de 
Administração (2), em atenção ao Ofício nQ 1.128/95, 
informando que no Município de Cruzília não existe escola 
com a denominação proposta; e, em atenção ao Oficio nQ 
1.127/95, encaminhando cópia da documentação solicitada. 
Dos Srs. Noé Francisco Rodrigues, Prefeito Municipal de 

Jacutinga, e Stefan Bo~~an Salej, Presidente da FIEMG, 
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agradecendo convite para o lançamento da coleção de livros 
infantis "Cidadão Mirim". 

Do Cel. PM Lúcio Emílio do Espírito Santo, Coordenador da 
Assessoria Parlamentar da PMMG, informando, com referência a 
requerimento do Deputado Paulo Schettino (liberação de 
viatura para o Município de Ponte Nova), que o assuntCLfoi 
encaminhado ao Comandante do 7Q Comando Regional de 
Policiamento. 

Dos Srs. Argemiro Magalhães Netto, Chefe do Escritório de 
Representação do Ministério da Saúde; Ronan Ramos de 
Oliveira, Chefe do Cerimonial do Governo do Estado, em nome 
do Governador Eduardo Azeredo; Stefan Bogdan Salej, 
Presidente da FIEMG, e Christino Teixeira dos Santos, da 
Minas-Brasil Seguradora, agradecendo convite para a reunião 
comemorativa do 60Q aniversário do Minas Tênis Clube. 

Do Sr. Antônio Luiz Musa de Noronha, Diretor da 
Superintendência Central de Orçamento da Secretaria do 
Planejamento, encaminhando relatório de suplementações 
ocorridas até setembro do atual exercício. (- À Comissão de 
Fiscalização Financeira.) 

Do Sr. Otávio Batista, Presidente da Associação dos 
Servidores da EPAMIG- ASEPA -, solicitando empenho pela 
manutenção do parágrafo único do art. 212 da Constituição do 
Estado, que destina 2/3 da receita da FAPEMIG aos projetos 
relevantes para o Estado. (- À Comissão de Ciência e 
-ecnologia.) 

Do Sr. José Maria Gomes, professor da UFMG, opinando sobre 
o projeto de lei que torna obrigatório o Latim no currículo 
colegial e s~gerindo, por fim, que essa disciplina seja 
optativa. (-A Comissão de Educação.) 

Do Sr. Antônio Joaquim Fernandes Neto, Diretor do 
BRASILCON, informando da organização do 1Q Congresso Mineiro 
de Proteção do Consumidor e solicitando que esta Casa 
indique representante para participar da comissão científica 
encarregada de elaborar a programação. (- À Comissão de 
Defesa do Consumidor.) 

Do Sr. Paulo Passos, Chefe de Gabinete da Presidência da 
FIEMG, agradecendo, e~ nome do Presidente da entidade, 
convite para a reuni~o com o objetivo de se discutirem os 
reflexos da intervenção no Banco Econômico sobre a economia 
mineira. 

Da Sra. Dirce 
agradecendo a 
requerimento do 
Miguel Abrão. 

dos Anjos Abrão, do Município de Me-te Belo, 
manifestação de pesar desta ~asa, a 

Deputado Marco Régis, pelo passamento do Sr. 

De Malomar Lund Edelweiss, desta Capital, agradecendo o 
voto de congratulações, consignado a requerimento do 
Deputado Marcelo Cecé, pelo lançamento de seu livro "Com 
Freud e a Psicanálise de Volta á Hipnose". 

TELEGRAMAS 
Dos Srs. Márcio Reinaldo Moreira, Sandra Starling, Sérgio 

Naya e Zaire Rezende, Deputados Federais; Santos Moreira da 
Silva, Secretário da Segurança Pública; João Batista dos 
Mares Guia, Secretário Adjunto da Educação; Ana Luísa 
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Miranda, da American Express do Brasil Tempo e Cia. 
agradecendo o convite para a reunião especial em homenagem 
ao 60Q aniversário do Minas Tênis Clube. 

Do Sr. Chico Ferramenta, Deputado Federal, agradecendo o 
convite para a reunião em homenagem aos 50 anos de fundação 
do Sindicato dos Jornalistas de Minas Gerais. 

Dos Srs. Sérgio Naya, Deputado Federal; Vandir Luiz Nunes 
Gouvea, Diretor Regional Administrativo do Banco Real S.A., 
agradecendo convite para participar de reunião especial 
desta Assembléia. 

Dos Srs. Ademir Lucas Gomes, Secretário de Esportes; Maria 
Helena Alves Oliveira, Prefeita Municipal de Tupaciguara; 
Mauro Roberto Soares de Vasconcellos, Diretor-Geral do DER-
MG; Homero Ferreira Diniz, Representante Institucional da 
CEF em Minas Gerais; João Batista dos Mares Guia, Secretário 
Adjunto da Educação, agradecendo o convite para participar 
do Ciclo Nacional de Debates - Autogestão: Associativismo e 
Cooperativismo. 

Do Sr. Mauro Roberto Soares de Vasconcellos, Diretor-Geral 
do DER-MG, agradecendo o convite para o lançamento da 
coleção de livros infantis "Cidadão Mirim". 

Do Sr. Ronan Ramos de Oliveira, Chefe do Cerimonial do 
Governo de Minas Gerais (2), agradecendo, em nome do 
Governador, os convites para a reunião especial em homenagem 
ao 60Q aniversário do Minas Tênis Clube e para a 
apresentação do Trio Concertante de Brasília. 

CARTÕES 
Dos Srs. Luiz Bittencourt, Presidente da Assembléia 

Legislativa de Goiás, Fernando Alberto Diniz, Deputado 
Federal, Alysson Paulinelli, Secretário de Agricultura, 
Altamir José Ferreira, Prefeito Municipal de Contagem, Guy 
Torres, Presidente ~a EPAMIG, José Maria Borges, Presidente 
do IPSEMG, Ruy José Vianna Lage, Presidente da COPASA-MG, 
Luiz Gonzaga Teixeira, Secretário Adjunto da Cultura, 
Guiomar Maria Jardim Leão Lara, Diretora da 1a SRE, desta 
Capital, Lydia Maria Braga Foresti, Diretora da 41a SRE, de 
Varginha, Sônia Maria Soares, Diretora da 31a SRE; de Poços 
de Caldas, Magda Lopes Campbell, Presidente da Associação de 
Professores Públicos de Minas Gerais, e Sebastião Antônio 
dos Reis e Silva, Diretor Regional do SENAC, agradecendo 
convite para o lançamento da coleção de livros infantis 
"Cidadão Mirim", integrante do Projeto Educação para a 
Cidadania. 

Do Desembargador Sebastião Helvécio Rosenburg, Presidente 
do TRE-MG, e do Sr. Tiburtino Colares da Silveira, Prefeito 
Municipal de Francisco Sá, agradecendo convite para 
participar do ciclo nacional de debates sobre 
cooperativismo. 

Do Sr. Alysson Paulinelli, Secretário de Agricultura, e do 
Ten.-Cel. José Alberto Coutinho Lopes, Chefe da 11a 
Circunscrição de Serviço Militar, interino, agradecendo 
convite para participar da reunião especial em homenagem ao 
Minas Tênis Clube. 
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Do Sr. João Batista dos Mares Guia, Secretário Adjunto da 
Educação, agradecendo convite para participar da reun1ao 
especial em homenagem ao cinqüentenário de fundação do 
Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Minas Gerais. 
o Sr. Presidente (Deputado Sebastião Navarro Vieira) - A 

Mesa passa a receber proposições e a conceder a palavra aos 
oradores inscritos para o Pequeno Expediente. 

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

proposições: 
PROJETO DE LEI No 507/95 

Declara de utilidade pública o Centro de Assistência Social 
Betânia, com sede no Município de Raposos. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarado de utilidade pública o Centro de 

Assistência Social Betânia, com sede no Municipio de 
Raposos. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 1995. 
Djalma Diniz 
Justificação: O Centro de Assistência Social Betânia é uma 

associação que visa a defender os interesses de toda a 
comunidade raposense, desenvolvendo atividades sociais para 
promoção, proteção e atendimento às crianças, aos 
adolescentes e aos idosos. 

A entidade satisfaz os requisitos legais para receber o 
titulo declaratório de utilidade pública. Está em 
funcionamento há mais de dois anos, apresentou prova de 
personalidade jurídica e sua diretoria é composta por 
pessoas idoneas, que não recebem remuneração pelos cargos 
que exercem. Diante do exposto, peço aos nobres pares a 
aprovação desta proposição. 
-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. 

Declara de 
Beneficente de 
Fabriciano. 

PROJETO DE LEI No 508/95 
utilidade pública -a Associação Evangélica 
Melo Viana, com sede no Município de Coronel 

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

Evangélica Beneficente de Melo Viana, com sede no Município 
de Coronel Fabriciano. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de agosto de 1995. 
Djalma Diniz 
Justificação: 

interesses da 
no Município 

Trata-se de associação que visa a defender os 
comunidade do Distrito de Senador Melo Viana, 

de Coronel Fabriciano, promovendo o 
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desenvolvimento individual e coletivo por meio de atividades 
sociais, proteção, ajuda e atendimento às crianças, aos 
adolescentes e aos idosos. 

A entidade satisfaz os requisitos legais, funcionando há 
mais de dois anos, apresentou prova de personalidade 
jurídica, possui diretoria idônea, cujos membros não recebem 
remuneração pelo exercício de seus cargos. Por isso peço aõs 
nobres pares apoio à aprovação desta proposição. 
-Publicado, vai o projeto as Comissões de Justiça, para 

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

PROJETO DE LEI No 509/95 
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária e 

Comitê Pró-Melhoramento do Bairro Nova York 4a Seção e 
Adjacências, com sede no Município de Vespasiano. 

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

Comunitária e Comitê Pró-Melhoramento do Bairro Nova York 4a 
Seção e Adjacências, com sede no Município de Vespasiano. 

Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 
Carlos Murta 
Justificação: A referida associação não tem fins 

lucrativos, e o trabalho por ela desenvolvido junto à 
comunidade, por meio de ações comunitárias, vem surtindo 
efeitos diversos, proporcionando, na área de sua jurisdição, 
assistência às crianças carentes do Bairro Nova York e das 
adjacências, motivo pelo qual faz jus à declaração de sua 
utilidade pública. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, pa;: 

exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, par2 
deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso 
I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI NQ 510/95 
Altera a denominação da Escola Estadual Interventor 

Benedito Valadares, localizada no Município de Carangola. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q- A Escola Estadual Interventor Benedito Valadares, 

localizada no Município de Carangola, passa a denominar-se 
Escola Estadual Benedito Valadares. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 25 de setembro de 1995. 
Sebastião Costa 
Justificação: A Escola Estadual Interventor Benedito 

Valadares, localizada no Município de Carangola, foi fundada 
quando o ilustre estadista Benedito Valadares ocupava o 
cargo de Interventor em nosso Estado. Visando fazer uma 
justa homenagem ao fundador da escola, foi dado a ela o seu 
nome, com o título do cargo que ocupava na data. Porém, 
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Benedito Valadares ocupou vários cargos brilhantemente, 
inclusive o de Governador, e não teria muita relevância, no 
caso da homenagem prestada, o título de Interventor. 

O homenageado deixou seu nome para a posteridade, sendo uma 
das mais brilhantes figuras da política mineira de todos os 
tempos. Atendendo reivindicação daquela comunidade, proponho 
a alteração do nome da escola para Escola Estadual Benedito 
Valadares, nome pelo qual hoje a comunidade carangolense 
conhece a instituição. 
Tal alteração, em nosso entendimento, não tirará o brilho 

da homenagem prestada e facilitará o cotidiano de todos da 
comunidade, simplificando o nome da escola. 

Diante do exposto, esperamos apoio incondicional dos nobres 
pares desta Casa ao projeto. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para 

exame preliminar, e de Educação, para deliberação, nos 
termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso I, do Regimento 
Interno. 

PROJETO DE LEI No 511/95 
(Ex-Projeto de Lei nQ 1.965/94) 

Declara de utilidade pública a Associação Humanitária 
Esperança Sem Fronteiras - AHUESF -, com sede no Município 
de Belo Horizonte. 

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

Humanitária Esperança Sem Fronteiras - AHUESF -, com sede 
no Município de Belo Horizonte. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 11 de maio de 1995. 
Toninha Zeitune 
Justificação: A Associação Humanitária Esperança Sem 

Fronteiras, com sede e foro em Belo Horizonte, tem seu 
estatuto registrado no Cartório de Pessoas Jurídicas sob o 
nQ 79.895 do livro A. 

De acordo com o atestado fornecido pela Juíza de Direito 
Myriam da Conceição Saboya Coelho, a Associação Humanitária 
Esperança Sem Fronteiras funciona há mais de 2 anos, seus 
diretores são pessoas idôneas e não recebem remuneração pelo 
exercício dos cargos que ocupam. 
Submetemos, pois, à apreciação dos eminentes colegas da 

Casa o projeto que ora apresentamos, solicitando-lhes o 
apoio a sua aprovação. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para 

exame preliminar, e de Educação, para deliberação, nos 
termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso I, do Regimento 
Interno. 

PROJETO DE LEI No 512/95 
Declara de utilidade pública- a Creche Cantinho da 

Cinderela, localizada no Município de Contagem. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a Creche 

Cantinho da Cinderela, localizada no Município de Contagem. 
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Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data 
publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de outubro de 1995. 
Durval Ângelo 
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de sua 

Justificação: A Creche Cantinho do Céu é uma entidade civil 
sem fins lucrativos, que funciona há mais de 13 anos, já 
tendo sido declarada de utilidade pública municipal em 
23/5/86. A Creche beneficia atualmente 100 crianças na faixa 
etária de 1 a 6 anos. 

É fundamental para nosso Estado a existência desse tipo de 
entidade, uma vez que o poder público não tem conseguido 
atender a todas as crianças que necessitam de creche. 

Diante do exposto, torna-se justa e oportuna a declaração 
da utilidade pública dessa entidade. 
-Publicado, vai & projeto ás Comissões de Justiça, para 

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

PROJETO DE LEI No 513/95 
Declara de utilidade pública a Loja Maçônica Paz e Amor, 

localizada no município de Belo Horizonte. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública 

Maçônica Paz e Amor, localizada no Município 
Horizonte. 
Art. 2Q 

publicação. 
na data Esta lei vigor entra em 

Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de setembro de 1995. 
Wanderley Ávila 

decreta: 
a Loja 

de Belo 

de sua 

Justificação: A augusta e respeitável Loja Maçônica Paz e 
Amor, fundada em 14/4/48, é sociedade civil destinada á 
difusão da cultura maçônica e científica. A entidade abriga 
a Fraternidade Feminina Paz e Amor, cujo principal objetivo 
é a assistência social aos membros da própria instituição, 
estendendo-a á sociedade. 

A declaração de sua utilidade pública, além de ratificar o 
trabalho benemérito realizado pela Loja, será o amplo 
reconhecimento dos esforços que seus associados envidam. 
-Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, para 

exame preliminar, e de Educação para deliberação, nos termos 
do art. 195, c/c o art. 104, inciso I, do Regimento Interno. 

REQUERIMENTOS 
NQ 765/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se 

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçônica Acácia de Resplendor, no Município de Resplendor, 
por seus 18 anos de existência. 

NQ 766/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçônica Restauração, nesta Capital, por seus 12 anos de 
existência. 

NQ 767/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
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Maçônica Luz e Virtude Itamogiense, no Município de Itamogi, 
por seus sete anos de existência. 

NQ 768/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçônica General Nascimento Vargas, no Município de Sete 
Lagoas, por seus 63 anos de existência. 

NQ 769/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçônica Recreio Unido, no Município de Recreio, por seus 43 
anos de existência. (-Distribuídos à Comissão de Educação.) 

NQ 770/95, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário de Recursos Minerais com 
vistas à liberação de recursos financeiros para perfuração e 
manutenção de poços tubulares no Município de Cristália. 

NQ 771/95, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário de Recursos Minerais com 
vistas à liberação de recursos financeiros para perfuração e 
manutenção de poços tubulares no Município de Varzelândia. 

NQ 772/95, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário de Recursos Minerais com 
vistas à liberação de recursos financeiros para perfuração e 
manutenção de poços tubulares no Município de Bocaiúva. 

NQ 773/95, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário de Recursos Minerais com 
vistas à liberação de recursos financeiros para perfuração e 
manutenção de poços tubulares no Município de Botumirim. 

NQ 774/95, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário de Recursos Minerais com 
vistas à liberação de recursos financeiros para perfuração e 
manutenção de poços tubulares no Município de Francisco Sá. 

NQ 775/95, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário de Recursos Minerais, Hídricos 
e Energéticos, com vistas à liberação de recursos 
financeiros para perfuração e manutenção de poços tubulares 
no Município de Grão-Mogol. 

NQ 776/95, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário de Recursos Minerais, Hídricos 
e Energéticos, com vistas à liberação de recursos 
financeiros para perfuração e manutenção de poços tubulares 
no Município de Capitão Enéias. 

NQ 777/95, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário de Recursos Minerais, Hídricos 
e Energéticos, com vistas à liberação de recursos 
financeiros para perfuração e manutenção de poços tubulares 
no Município de Engenheiro Navarro. 

NQ 778/95, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário de Recursos Minerais, Hídricos 
e Energéticos, com vistas à liberação de recursos 
financeiros para perfuração e manutenção de poços tubulares 
no Município de Claro dos Poções. 

NQ 779/95, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário de Recursos Minerais, Hídricos 
e Energéticos, com vistas à liberação de recursos 
financeiros para perfuração e manutenção de poços tubulares 
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no Município de Montes Claros. (- Distribuídos à Comissão de 
Política Energética, Hídrica e Minerária.) 

NQ 780/95, do Deputado Gil Pereira, solicitando sej~ 
formulado apelo à Secretária da Educação, com vistas a 
liberação de recursos financeiros para ampliação da Escola 
Estadual Simeão Ribeiro Pires, no Município de Montes 
Claros. (-À Comissão de Educação.) 

NQ 781/95, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário da Segurança Pública, com 
vistas à instalação de uma banca examinadora do DETRAN no 
Município de Montes Claros. (- À Comissão de Administração 
Pública.) 

NQ 782/95, do Deputado Paulo Piau, solicitando seja 
registrado nos anais da Casa o resultado do Concurso de 
Produtividade de Milho em Minas Gerais, safra 1994/1995. (-
À Comissão de Agropecuária.) 

NQ 783/95, do Deputado Paulo Schettino, solicitando seja 
formulado apelo ao Presidente da COPASA-MG, com vistas a que 
seja providenciada extensão de rede de esgoto para o 
Conjunto Habitacional Rosaneves, no Município de Ribeirão 
das Neves. 

NQ 784/95, do Deputado Romeu Queiroz, solicitando seja 
formulado apelo ao Presidente do Tribunal de Justiça, com 
vistas à transferência do Município de Riachinho da Comarca 
de São Romão para a de Arinos. (- Distribuídos à Comissão de 
Administração Pública.) 

Do Deputado Marcos Helênio, solicitando audiência da 
Comissão de Defesa do Consumidor para que possa emitir 
parecer sobre o Projeto de Lei nQ 486/95. 

Do Deputado Paulo Schettino (3), solicitando seja formulado 
apelo ao Presidente da TELEMIG com vistas à instalação de 
telefones públicos no Bairro Dom Silvério, nesta Capital, e 
no Bar Toca do Zíngaro e na Rua Francisco Ângelo Remíggi, no 
Município de Bambui. 

Do Deputado Wanderley Ávila, solicitando o desarquivamento 
do Projeto de Lei nQ 1.499/93. 

Do Deputado Gil Pereira, solicitando seja formulado apelo 
ao Ministro da Fazenda com vistas à liberação de 
financiamento aos produtores rurais do Norte de Minas, 
conforme o previsto na Medida Provisória nQ 1.078, de 1995. 

Do Deputado Durval Ângelo, solicitando a convocação do 
Secretário de Planejamento para prestar esclarecimentos 
sobre denúncia constante no inquérito policial da Policia 
Federal em Minas Gerais contra o Sr. Jayme Hofman. 

Da Deputada Maria Olívia e outros, solicitando a convocação 
de reunião especial em homenagem à criança, no seu dia. 

COMUNICAÇÕES 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações do Deputado 

Paulo Schettino e da Comissão de Agropecuária. 
Oradores Inscritos 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Almir Cardoso. 
O Deputado Almir Cardoso - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

distinta galeria, imprensa, trazemos, nesta oportunidade, 
para conhecimento do~ ~enhores, uma moção e uma nota à 
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imprensa, que nos foi repassada pela Federação dos 
Trabalhadores na Agricultura no Estado de Minas Gerais. 

Primeiramente, passaremos à leitura da moção: (-Lê:) 
"Pela Reforma Agrária, em Defesa da Vida 

Senhor Governador do Estado de Minas Gerais, Dr. Eduardo 
Azeredo, 

Reunidas neste 3o Encontro Estadual das Trabalhadoras 
Rurais, sentimo-nos- na obrigação de reafirmar junto a V. 
Exa. a necessidade de um empenho, cada vez mais amplo, do 
Governo Estadual na efetiva execução da reforma agrária. 

É importante que V. Exa., de forma pessoal, coloque também 
a serviço desta causa o seu empenho e liderança política. Os 
últimos acontecimentos, - a chacina de Rondônia e a demissão 
do Presidente do INCRA -, comprovam a combinação letal da 
violência institucionalizada com a omissão e 2 
irresponsabilidade. É fundamental que V. Exa. assuma, em 
Minas Gerais, a liderança da reversão deste quadro perverso 
e injusto. Ao avocar a si a solução da atual crise, o Exmo. 
Senhor Presidente da República, além de demonstrar 
seriedade, implicitamente reconheceu que o INCRA, enquanto 
órgão encarregado de promover a reforma agrária, tem de ser 
reestruturado, em busca de credibilidade e sintonia com seus 
objetivos institucionais. Todos sabem que, sempre, quem paga 
pela omissão do poder público é o povo. 

Belo Horizonte, 1Q de outubro de 1995. 
3Q Encontro Estadual das Trabalhadoras Rurais de Minas 

Gerais." 
Esse encontro foi bastante representativo e reuniu na 

sexta, sábado e domingo passados, no sítio da FETAEMG, 
trabalhadoras rurais de todo o Estado. Ali, foi-nos pedido 
que lêssemos a moção em Plenário, para que chegasse ao 
conhecimento de todos. 

A nota à imprensa, também passada pela FETAEMG, diz 
respeito a um projeto que está em tramitação nesta Casa. A 
FETAEMG quer chamar a atenção dos Deputados para o risco que 
estamos correndo, caso a proposta seja aprovada na íntegra. 
(-Lê:) 

"No último dia 14/9/95, foi publicado no jornal "Minas 
Gerais", a proposta nQ 18/95 de Emenda à Constituição (em 
anexo), que busca alterar o inci~~ XXXIV do art. 62 e o art. 
247 da Constituição do Estado. A .ustificativa de tal emenda 
parte do pressuposto de que existe "uma lacuna entre as 
exigências das Constituições: como fica a alienação ou a 
concessão de terras públicas com áreas entre 250 e 2.500 
ha?" Afirma-se ainda que: "A Constituição Estadual 
restringiu de maneira drástica o direito preferencial dos 
posseiros que ocupam mansa e pacificamente e com função 
social e produtiva as terras compreendidas nesse intervalo." 

Pois bem. Trata-se da nossa parte, mais uma vez, de 
demonstrar o equívoco na argumentação. 

Por ocasião da elaboração da Constituição Estadual, o que 
orientou o legislador ao estabelecer em 250ha, no máximo, a 
alienação ou a concessão de terra pública, foi a intenção de 
~mitar o histórico processo de concentração da terra em 
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poder de poucos proprietários. É uma concepção e formulação 
reformista e distributivista. 

Além disso, não existe lacuna, ou como alguns preferem, 
buraco negro, em termos de áreas compreendidas entre 250 a 
2.500ha. O que existe é o impedimento. 
E frente a esta situação, o Governo do Estado, por meio do 

Instituto de Terras RURALMINAS , deveria destinar 
recursos financeiros e promover ampla ação dis:riminatória, 
que arrecadaria as terras acima de 250ha e n~J acobertadas 
por documentação. Essas terras arrecadadas. segundo a 
própria Constituição Estadual, seriam destinadas ao 
assentamento de trabalhadores rurais sem terra. 

Também é falaciosa a argumentação da justificativa da 
referida emenda, ao buscar denominar genericamente de 
posseiros aqueles que detêm grandes extensões de terras. 
Melhor seria o uso da expressão corrente - latifundiá~ios. 
E, mais ainda, afirma-se, aleatoriamente, que essas areas 
cumprem sua função social e produtiva. 

Esquece-se de que as estatísticas indicam que 
aproximadamente 22.000.000ha são deliberadamente mantidos 
ociosos neste Estado. E é exatamente na faixa acima de 250ha 
que cresce progressivamente a ociosidade da terra. Portanto, 
a FETAEMG e os Sindicatos de Trabalhadores Rurais vão se 
mobilizar para conseguir a não-aprovação desta emenda, que, 
na prática, significa uma anti-reforma agrária. 

Ao mesmo tempo, aproveitamos para conclamar as Sras. e os 
Srs. Deputados a se engajarem efetivamente no esforço de 
realização de uma verdadeira reforma agrária. E que não se 
deixem envolver por propostas que visam, única e 
exclusivamente, manter privilégios de uma minoria. 

Federação dos Trabalhadores na Agricultura." 
Gostaríamos de fazer a leitura de parte do art. 247 da 

Constituição Estadual, que se pretende mudar com essa 
emenda, e aprofundar um pouco a discussão com os senhores. 
No§ 1Q do art. 247 temos: 

"§ 1Q - Para a consecução dos objetivos indicados neste 
artigo, será assegurada, no planejamento e na execução da 
política rural, na forma da lei, a participação dos setores 
de produção, envolvendo produtores e trabalhadores rurais, e 
dos setores de comercialização, armazenamento, transportes e 
abastecimento, levando em conta, especialmente: I os 
instrumentos creditícios e fiscais; II o incentivo à 
pesquisa tecnológica e científica e à difusão de resultados; 
III - a assistência técnica e a extensão rural; IV o 
seguro agrícola; V - o cooperativismo; VI - a eletrificação 
rural e a irrigação; VII - a habitação para o trabalhador 
rural; VIII - o cumprimento da função social da propriedade; 
IX- a alienação ou concessão, a qualquer título, de terra 
pública para assentamento de produtor rural, pessoa física 
~~ jurídica, ainda que por interposta pessoa, 
:~mpatibilizadas com os objetivos da reforma agrária e 
limitadas a duzentos e cinqüenta hectare~ e com prévia 
autorização da Assembléia Legislativa. § 2~- A alienação ou 
concessão de que trata o inciso IX do parágrafo anterior 
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será permitida uma única vez a cada beneficiário, ainda que 
a negociação se verifique após o prazo fixado no § 4Q. § 3Q 
- Independem da autorização legislativa a que se refere o 
inciso IX do§ 1Q. I -a alienação ou concessão de terra 
pública prevista no plano de reforma agrária estadual, 
aprovado em lei." 

Aqui, senhores, quando remete ao Plano de Reforma Agrária 
Estadual aprovado em lei, que ainda não existe no nosso 
Estado, portanto, a ser regulamentada, esse 1nciso do § 3Q 
do art. 247 da Seção v da nossa Constituição Estadual, 
entendemos que as terras devolutas poderiam, em sua maioria, 
compor o património do Estado, para servir de subsídio ao 
programa de reforma agrária previsto na Constituição. Tudo 
isso será jogado por terra se a emenda constitucional for 
aprovada nesses .. termos. Nesse sentido, solicitamos aos 
Deputados que se detenham, com muita atenção, nesse projeto 
de emenda constitucional, para que não sejamos contra o 
Governo Federal neste momento em que ele, ao mudar a 
presidência do INCRA, acena com a possibilidade concreta de 
implementar seu programa de assentamento "Mãos ã Obra", do 
então candidato Fernando Henrique Cardoso. Colocar em 
prática o assentamento de 280 mil famílias durante seu 
mandato é uma meta que, em nosso entendimento, ainda está 
muito aquém da necessidade do povo brasileiro. Que os 
parlamentares mineiros, ao aprovar essa emenda, não remem 
contra essa iniciativa e determinação, recentemente tornada 
pública pelo Presidente da República. Muito obrigado. 
o Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Gil Pereira. 
o Deputado Gil Pereira* -Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, estamos aqui hoje para lamentar, mais uma vez e a 
exemplo de muitos que já se pronunciaram, a falta de 
recursos financeiros do Estado para resolver, em níveis 
satisfatórios, os problemas do povo mineiro. 

Minas Gerais, a exemplo de outros Estados da Federação, 
também está para jogar a toalha, pois em suas ações não 
consegue, conforme frisa o Governador Eduardo Azeredo, 
arrecadar o suficiente para atender as ansiedades da 
população e cumprir as metas do Governo. 

Entendemos parte da situação: é verdade, e ninguém pode 
contestar, que a situação é crítica em todos os níveis e em 
todos os Estados. Parcela enorme da culpa está no Governo 
Federal, que, na sua fantasiosa política neoliberal, tem 
sacrificado o povo brasileiro e os Governos Estaduais com 
uma recessão acintosa e nem tão camuflada como querem fazer 
crer alguns Ministros de fala mansa. 
Mas, em que pese o argumento da crise, da recessão, da 

falta de dinheiro, não podemos ficar de braços cruzados 
esperando que uma solução caia do céu ou saia de repente por 
uma das portas dos palácios nababescos de Brasília. É 
preciso muito mais do que ficar apenas esperando melhores 
dias. 

Assim, Sr. Presidente e Srs. Deputados, cabem ao Estado 
também algumas providências práticas em busca de soluções 
caseiras que possam minimizar o problema da falta de 
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recursos para investimentos e obras que beneficiem o povo 
mineiro. Nessa linha, não entendemos por que o Governo do 
Estado, na esteira da sua reforma administrativa, ainda não 
se convenceu da necessidade de se elaborar um projeto de 
incentivo à demissão voluntária de servidores estaduais. 

Em São Paulo, um projeto desse tipo emagreceu a folha de 
pagamento do Estado em cerca de 40 mil funcionários, que 
preferiram se demitir voluntariamente. No Rio de Janeiro, 
projeto idêntico está sendo elaborado pela Secretaria de 
Estado da Administração e ainda na próxima semana será 
encaminhado para aprovação na Assembléia Legislativa. Em 
Minas Gerais, o Governo não se pronunciou sobre o assunto -
apenas diz que a folha de pagamento está inchada com cerca 
de 400 mil servidores. Por que, então, não fazer o mesmo que 
o Governo paulista? 

Neste momento, gostaríamos que as Lideranças do Governo 
Eduardo Azeredo nesta Casa se fizessem porta-vozes deste 
Legislativo, para 1n1c1ar as Jiscussões em torno da 
elaboração de um projeto de incen:'vo à demissão voluntária 
de servidores mineiros. Não é necessária a imposição, mas 
que se abra o debate sobre a questão. Muitos dos próprios 
servidores estaduais querem discuti-la, porque a consideram 
benéfica, pois abrangerá apenas aqueles que porventura 
tenham interesse. 

Aos Srs. Deputados Romeu Queiroz, Lider do Governo, e 
Péricles Ferreira, Líder da Maioria, solicitamos que 
encaminhem a questão junto ao Governo. Os dois, a partir de 
agora, têm a missão democrática de abrir os debates sobre 
e~se assunto que interessa a todos. 

E verdade que precisamos resguardar setores governamentais 
para não prejudicar a população. Os setores de educação e 
saúde, por exemplo, não devem fazer parte do projeto que ora 
estamos propondo, sob pena de sacrificarmos diretamente o 
povo mineiro. Mas tudo isso fará parte dos debates que 
estamos sugerindo, justamente para que, envolvendo tanto os 
representantes do Governo como os dos servidores, possamos 
alcançar no final uma solução que atenda a todos, sem 
prejuízos para nenhuma das partes. 
O que não podemos mais, Srs. Deputados, é assistir à 

pobreza absoluta em algumas regiões de Minas Gerais, 
enquanto o próprio Governo, através de alguns 
represent2~tes, critica o inchaço da sua folha de pagamento. 
Não podem~s mais ficar aguardando soluções milagrosas. Temos 
a obrigação e o dever de trabalhar. Muito obrigado. 
* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ronaldo 

Vasconcellos. 
O Deputado Ronaldo Vasconcellos -Sr. Presidente, Sras. 

Deputadas, Srs. Deputados, galeria, assessoria, imprensa, 
houve época em que Belo Horizonte não contava com nenhum 
teatro, não obstante a sua condição de Capital do Estado. O 
antigo Teatro Municipal dera lugar ao Cine Metrópole, um 
belíssimo prédio que infelizmente foi demolido, 
posteriormente, em 1983. 
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Era o 1n1c1o da década de 50 e o então Prefeito, Otacílío 
Negrão de Lima, inaugurou, no Parque Municipal, o Teatro de 
Emergência, como foi chamado na época o Teatro Francisco 
Nunes, ou Chico Nunes, como também é conhecido. O Palácio 
das Artes ainda não existia. 

Dessa forma circunstancial, o Teatro Francisco Nunes se 
transformou no palco pelo qual Belo Horizonte entrou 
definitivamente no calendário cultural de grandes artistas, 
mus1cos, grupos e companhias teatrais brasileiras e 
internacionais. Música, dança e teatro compunham o roteiro 
cultural, num palco que também abrigou o nascimento de um 
teatro autenticamente mineiro, revelando talentos como João 
Ceschiatti, João Etienne Filho, J. Dângelo e Haydée 
Bittencourt, entre outros. 

Esse teatro, que correu o risco de ser demolido em 1980, 
esteve interditado depois de um acidente durante um show dos 
Novos Baianos, quando o palco ruiu. Mas, graças à 
mobilização da classe artística mineira, que pressionou e 
sensibilizou as autoridades, nessa época, o Chico Nunes foi 
totalmente reconstruído e modernizado, além de ter tido 
ampliada a sua capacidade de lotação. Apenas a fachada 
continuou a mesma. Hoje, aos 45 anos de vida cultural, o 
Chico Nunes tem uma agenda repleta de espetáculos de 
destaque nacional e cumpre um papel social, ao colaborar com 
a reciclagem e o aperfeiçoamento de estudantes e 
profissionais das artes cênicas, por meio da realização de 
cursos e oficinas. 

O Teatro Francisco Nunes, que é ligado à Prefeitura 
Municipal de Belo Horizonte, via Secretaria Municipal de 
Cultura, cumpre a sua função com casa cheia e eventos 
diários, mostrando que é mesmo uma opção escolhida pela 
população de Belo Horizonte e de Minas Gerais. 

No caminho para o seu cinqüentenário, o mais tradicional 
teatro de Belo Horizonte certamente merece o reconhecimento 
dessa Casa Legislativa pela relevância do seu papel na 
história cultural da Capital mineira. 

É com essa intenção, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, que 
ocupamos, hoje, a tribuna do Plenário Presidente Juscelino 
Kubitscheck, para comentar e lembrar a todos os Deputados a 
passagem dos 45 anos de existência, eu diria, vitoriosa, do 
Teatro Francisco Nunes, popularmente conhecido como Chico 
Nunes. 
Queremos, com isso, mostrar aos nossos pares que, se nossa 

Capital custou a ter um teatro próprio - o que conseguiu há 
45 anos e quase o perdeu por volta de 1980 -, foi devido à 
pressão dos artistas e dos músicos, que conseguiram não só a 
sua recuperação física, mas também a ampliação de suas 
instalações, com a conservação, por recomendação dos órgãos 
de cultura da época, da sua aparência externa, ou seja, da 
sua fachada. 
Quando fomos 

freqüentávamos os 
isso, gostaríamos 
Teatro Francisco 

Vereador à Capital do Estado, já 
diversos espetáculos naquela casa e, por 
de render, aqui, a nossa homenagem ao 

Nunes, por estar completando 45 anos. 
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que ele continue prestando à comunidade mineira, à 
belorizontina, os melhores serviços, seja como 
espetáculos, seja como sede de acontecimentos 

Lembro muito bem que o Teatro Francisco Nunes foi utilizado 
em 1985 para a sanção de uma das leis mais importantes da 
cidade de Belo Horizonte, denominada Pró-Favela. Naquele 
teatro, os nossos companheiros das favelas belorizontinas 
tiveram o arcabouço jurídico-legal, necessário para a 
implementação das melhorias físicas nas favelas de Belo 
Horizonte e receberam doações de imóveis. 
Falo isso para mostrar a múltipla utilização do Teatro 

Francisco Nunes. Gostaria que os Srs. Deputados e as Sras. 
Deputadas tomassem conhecimento dessa passagem, nos 45 anos 
de existência desse teatro, fizessem uma reflexão e, se for 
o caso, também, umi visita às suas instalações, o qual é um 
dos símbolos da capital mineira. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente Com a palavra, o Deputado Carlos 
Pimenta. 

O Deputado Carlos Pimenta* - Exmo. Sr. Presidente, Sras. 
Deputadas, Srs. Deputados, representantes da imprensa, 
senhores visitantes. Inicialmente, queremos fazer a leitura 
de uma correspondência que nos foi enviada pela COPASA. (-
Lê:) 

"O Presidente da COPASA-MG, Ruy Lage, anunciou a retomada 
das obras de implantação de redes coletoras de esgotos na 
região do córrego Melancias, com término previsto para o 
final do ano. A liberação de R$1.700.000,00 para a 
implantação das redes de esgotos na área do Melancias foi 
assegurada pelo Governo Eduardo Azeredo, em encontro com o 
Ministro José Serra, em Belo Horizonte. 

Ruy Lage informou que a COPASA-MG autorizou a abertura de 
seis frentes simultâneas de obras para agilizar a 
implantação das redes de esgotos, com a adoção de critérios 
exclusivamente técnicos para definir o cronograma de 
implantação das obras. Ele garantiu que tudo está sendo 
feito para que os bairros estejam com suas redes de esgotos 
concluídas até o final do ano. 
Serão executados 40km de redes coletoras e 5 mil ligações 

prediais, beneficiando aproximadamente 20 mil moradores de 
16 bairros". 
É a vitória da persistência. Desta tribuna, por diversas 

vezes, cobramos do Governador Eduardo Azeredo a continuidade 
das obras do Município de Montes Claros e mostramos o 
prejuízo que uma obra cc- essa característica poderia trazer 
a mais de 20 mil pessoa: 

Tivemos a oportunidade ae nos reunir com o Sr. Governador 
para lhe mostrar a importância de agilizar tal benefício 
para a cidade de Montes Claros. E, hoje, graças a 
persistência de um trabalho, estamos recebendo a confirmação 
do reinício das obras, tão importantes para Montes Claros. 

Estão de parabéns o Sr. Ruy Lage e também o Governador 
Eduardo Azeredo, que, de uma forma ser1a, de uma forma 
bastante proveitosa, tem demonstrado uma nova maneira de se 
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fazer politica, politica com •p• maiúsculo, no Estado de 
Minas Gerais. 

Outra boa noticia para a reg1ao Norte mineira refere-se à 
construção da usina hidrelétrica de !rapé. Essa usina, que 
será construida no rio Jequitinhonha, beneficiará grande 
parte da região Norte mineira, que hoje se constitui numa 
região pobre e miserável. Beneficiará Cristália, Botumirim, 
Minas Novas, Turmalina e Grão Mogol. É uma obra orçada em 
R$500.000.000,00, que irá produzir energia suficiente para 
tirar o Norte de Minas da situação dificil em que está. 
Também de público, queremos apresentar as nossas 

congratulações ao Presidente da CEMIG, Dr. Carlos Eloy, pela 
maneira séria e dinâmica com que vem dirigindo essa 
importante e conceituada empresa. É um sonho da região Norte 
mineira que vamos ver concretizado em breve. 

Por último, Sr. Presidente, queremos tecer um comentário a 
respeito de uma matéria que vimos hoje na imprensa mineira, 
em que o PT pede o afastamento do Vice-Governador Walfrido 
dos Mares Guia. O PT apresenta uma moção nesse sentido e o 
convida a prestar esclarecimentos. 

Com todo o respeito que merece a Bancada do PT, Deputados 
ser1os e comprometidos com as causas sociais do Estado de 
Minas Gerais, companheiros de primeira hora, queremos nos 
posicionar contrário a esse pensamento, que é eminentemente 
politico. O Dr. Walfrido dos Mares Guia é um homem que já 
demonstrou toda a sua capacidade de trabalho; é um homem 
que, com sua maneira de dirigir a Secretaria do 
Planejamento, investe no cargo de Vice-Governador, 
substituindo, por mais de uma vez, o Governador Eduardo 
Azeredo quando este se afastou do Estado de Minas Gerais. 
Como Governador em exerc1c1o, demonstrou respeito e, acima 
de tudo, competência para dirigir o Estado. Temos 
acompanhado a vida do Dr. Walfrido. A sua passagem pela 
Secretaria da Educação revolucionou a educação em Minas 
Gerais. Ele demonstrou uma competência mineira e silenciosa 
ao fazer um trabalho à altura do nosso Estado na Secretaria 
do Planejamento. 

Em meu nome e em nome da Bancada do PL, nós, Deputados, 
queremos trazer ao Governador a nossa solidariedade, a nossa 
confiança e a nossa certeza de que a SEPLAN está muito bem 
representada, com dignidade, respeito e, acima de tudo, 
competência pelo Dr. Walfrido. Vamos em frente. O Estado 
está passando por um momento extremamente dificil e 
complicado. E é exatamente nesse momento que o Governo, na 
pessoa do Governador Eduardo Azeredo e do Vice-Governador 
Walfrido dos Mares Guia, tem demonstrado a esta Casa e à 
sociedade mineira novas perspectivas e novas oportunidades 
para que Minas Gerais possa realmente galgar o lugar oue 
merece e sair na frente dos outros Estados. 

Vamos em frente, Dr. Walfrido dos Mares Guia, v. Exa. tem a 
solidariedade e a confiança do PL. Nós confiamos no seu 
trabalho e sabemos que v. Exa. é um homem digno que está 
apto a honrar os cargos de Governador do Estado e de 
Secretário do Planejamento. 
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* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente Com a palavra, o Deputado Ermano 

Batista. 
O Deputado Ermano Batista - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, O jornal "Estado de Minas" publicou hoje uma 
matéria com o título "Moção dos Petistas Pede Afastamento do 
Vice". Como fundamento de sua malsinada petição, os membros 
da Executiva e Deputados do Partido dos Trabalhadores 
alegaram que o Vice-Governador, Walfrido dos Mares Guia, foi 
denunciado pelo Juiz Francisco de Assis Beti. Afoitos, como 
sempre, que se trata de tripudiar sobre a honra alheia, 
começaram mancando. Juiz não denuncia ninguém, Juiz 
pronuncia, Juiz julga. Nenhum destes atos aqui mencionados, 
atos processuais, ocorreu, pelo que deve ser considerado o 
procedimento do Partido dos Trabalhadores temerário e 
irresponsável. Gestos dessa natureza, a partir de agora, 
serão constantes. Estamos próximos a um ano eleitoral. Um 
homem da estirpe, da inteligência, da garra e da competência 
de Walfrido dos Mares Guia incomoda muita gente. O PT pode 
ter e tem nos seus quadros gente de valor. Aqui mesmo nesta 
Casa dou testemunho disto, mas um fato é certo: são todos 
teleguiados e instrumentados por uma cartilha de conteúdo 
superado. Porque o PT não é uma idéia, é apenas reação. Não 
importa contra o que, o importante é reagir. Ora, Sr. 
Presidente e Srs. Deputados, no confronto de idéias, quem 
não tem o que mostrar apela para o desespero. É o óbvio. No 
confronto de juízos, no confronto de valores, no confronto 
do trabalho, quem não tem o que mostrar acaba desesperando: 
O PT neste ato e neste gesto simplesmente demonstra que esta 
desesperado. Todos os seus potenciais adversários que se 
~uidem. Hoje foi Walfrido; amanhã, quem será? Dentro de sua 
otica obtusa, o PT ataca, na verdade, o homem certo. Um 
cidadão destemido, um empresário bem sucedido, um homem 
público gabaritado, cujos méritos extrapolam as fronteiras 
de Minas, pode representar, em um futuro bem próximo, a 
esponja que vai apagar suas tênues marcas. O que o PT fez 
não é, Srs. Deputados, indubitavelmente, um ato elogiável; é 
um desserviço a Minas Gerais. A cultura do prejulgamento de 
que o Partido tem sido useiro e veseiro em praticar, aqui e 
alhures, tem feito um mal tremendo, não apenas a políticos 
sérios mas, principalmente, à nação brasileira. Política não 
se faz dessa maneira, sem projeto, sem programa, sem ideal, 
apena~ conspurcando a honra de quem quer que seja, desde que 
possa \"ir a representar uma pedra em seu caminho. O Sr. 
Lula, uma das caixas de ressonância do laboratório do PT, 
segundo noticias, voltou a fazer proselitismos. Anunciam sua 
presença no vale do Jequitinhonha neste~'~ de semana. O que 
será que ele vai dizer àquele povo? Já s= imagina. É claro, 
é patente, é evidente o que ele vai dizer àquele povo: ele 
vai falar sobre a fome - o que é desnecessário, pois a fome 
todo mundo conhece. Por que não falar sobre suas gestões 
para provocar a fartura? Ele vai falar, também, sobre o 
dese~prego, tenho certeza. Não adianta nada falar de 
des~~prego para desempregado. Por que ele não fala de suas 
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realizações que acabaram aumentando a oferta de trabalho? 
Ele vai falar, também, sobre o analfabetismo. Melhor seria 
se ele tivesse o que dizer sobre seu trabalho para aumentar 
e melhorar a cultura de nosso povo. Mas ele, Sr. Presidente 
e Srs. Deputados, não pode ter outro discurso, pois nunca 
fez nada, a não ser barulho e confusão em meio a nosso povo. 

Agora, pergunto aos senhores e nem espero pela resposta 
porque é desnecessária: se o Dr. Walfrido dos Mares Guia 
fizer uma incursão pelo interior, não apenas pelo 
Jequitinhonha mas também por qualquer parte do Estado de 
Minas Gerais, vai poder falar - e vai ter eco - que ele 
revolucionou a educação em nosso Estado, a ponto de 
extrapolar das fronteiras de Minas e atingir, até mesmo, o 
exterior; ele vai poder tratar do PMDI - Plano Mineiro de 
Desenvolvimento Integrado, que, se Deus quiser e o plano for 
realmente aplicado na íntegra, fará Minas mostrar, não 
apenas aqui mas também lá fora, por que é de homens 
competentes que estamos precisando neste Estado. É assim que 
se faz política. Com trabalho, com realizações. Vamos 
elogiar. Não vamos, apenas, criticar. Vamos mostrar a 
realidade. É disto que Minas está precisando. Muito 
obrigado. 
o Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Irani Barbosa. 
o Deputado Irani Barbosa* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

o que me traz à tribuna hoje é um assunto antigo, mas que 
vem sendo revivido à medida que interessa a alguém. Não 
apo1e1 o Governo que está instalado hoje em Minas Gerais e 
acho estranho o comportamento da Bancada do PT, :ue vem 
prestando relevantes serviços a esta Casa. Pedir a 3aída do 
Vice-Governador, Walfrido dos ~ares Guia, da Secretaria do 
Planejamento, Sr. President .. no mínimo é um ato de 
incoerência daqueles que apoiaram o Governador Eduardo 
Azeredo no 2Q turno. E o PT apoiou o Governador Eduardo 
Azeredo no 2Q turno. 

Em 1991 a imprensa divulgou denúncia das remessas ilegais 
de dólares ao exterior feitas por diversos empresários de 
Minas Gerais e citou, nominalmente, o então Secretário da 
Educação, Dr. Walfrido dos Mares Guia, como sendo titular de 
duas contas no exterior. A denúncia era do conhecimento 
público desde 1991, o que não impediu o apoiamento dos 
mineiros e de diversos partidos políticos, inclusive do PT, 
nesta última eleição. 

Como Secretário da Educação, o Vice-Governador Walfrido dos 
Mares Guia desempenhou um trabalho eficiente, moderno e 
cumpriu com muita honradez a sua atividade de Secretário 
neste Estado. E sou testemunha disso. 
A Prefeitura de Belo Horizonte, segundo dados fornecidos 

pelo Governo do Estado - e posso falar de cadeira sobre 
isso, porque sou Presidente da Comissão de Educação desta 
Casa -, para compor o número de vagas escolares hoje na 
Capital, tem um déficit de 66 mil vagas para com a rede 
estadual. Atualmente, há um acordo entre Estado e Município 
para que se equacione o número de alunos, em cada município, 
de acordo com o seu poder aquisitivo. 
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O Dr. Walfrido dos Mares Guia tem o seu direito de defesa 
porque ainda não foi condenado. O que vimos foi o 
estardalhaço feito na imprensa e, curiosamente, aproveitado 
neste instante como oportunismo, como palanque, porque o 
Lula está precisando outra vez de discurso e está vindo aí. 
Vamos parar com isso. É preciso arrumar um assunto sério, 
que motive a população a acreditar no PT. 
s9u oposição ao Governo que aí está, mais até do que o 

proprio PT, nesta Casa. Mas não posso deixar de ser 
solidário com um homem que vem cumprindo com a sua obrigação 
para com o poder público de forma séria e correta. Só não 
quero crer que o PT, novamente, vá segurar essa bandeira em 
função das eleições municipais de Belo Horizonte, que se 
aproximam. Mais uma vez, Minas Gerais não pode pagar o 
preço, simplesmente porque o PT vai disputar novamente a 
eleição em Belo Horizonte e, devido às suas crises internas, 
corre o risco de perder, e perder feio. 
Sr. Presidente, ocupei esta tribuna porque sempré vou 

defender qualquer pessoa, seja ela do Governo ou não, mas 
que tenha o meu respeito, toda vez que seja agredida por 
esta Casa, principalmente por uma bancada que a apoiou nas 
eleições. Se o apoiou, sabia de tudo, porque seu próprio 
Líder, Deputado Gilmar Machado, levantou a mesma bandeira há 
quatro anos atrás. E levantaram agora outra vez. O pano já 
está rasgado, Deputado. vamos arranjar outra bandeira. Muito 
obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente- Com a ·palavra, a Deputada Elbe Brandão. 
A Deputada Elbe Brandão* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, 

Deputados, pessoas presentes nas galerias, funcionários da 
Casa, representantes da imprensa. 

Presto hoje homenagem à Sra. Laudelina dos Anjos de 
Miranda, mãe do Deputado Péricles Ferreira, recentemente 
falecida. Quero ressaltar a parte humana, a sensibilidade e 
a fidelidade que ela sempre demonstrou com a família e os 
amigos. Casada com Oswaldo Ferreira de Souza, comemoro~ 
bodas de diamante numa convivência de 60 anos. Teve 1~ 
filhos, 38 netos e 25 bisnetos. 

Nos dias de hoje, a gente vê que vida e morte se confundem 
e nós todos morremos um pouco quando perdemos alguém que nos 
é caro. Não precisei conhecer intimamente D. Laudelina para 
saber que em seus 85 anos deixou um exemplo a ser seguido. 
Por meio de seu filho, da sua conduta profissional, pessoal 
e política em nossa convivência aqui na Assembléia, sei que 
não passou impune pela vida, e quem conhece o filho sabe os 
pais que ele teve. D. Laudelina continuará sempre presente 
entre nós. Deixou uma marca registrada e é dessas figuras 
que nunca vão morrer. 
Sr. Presidente, ~alar de uma mulher como D. Laudelina, que 

com lucidez e vitalidade enfrentou os desafios da vida, 
reforça as minhas lembranças dos recentes dias passados em 
Pequim, quando, integrando a comitiva brasileira, estive 
representando a Assembléia Legislativa de Minas na IV 
Conferência Internacional da Mulher. Lá em Pequim, sentimos 
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a força, a energia, a sagacidade, a vitalidade, o 
desprendimento, entre tantas outras qualidades, das mulheres 
do mundo. 

Passo às suas mãos uma cópia do relatório sobre a 
conferência, assinado conjuntamente com a Sra. Maria de 
Lourdes Prata Pace, Presidente do Conselho Estadual da 
Mulher e representante da Secretaria do Trabalho, com quem 
tive a oportunidade de conviver, e muito aprender, durante 
os dias em Pequim. Cerca de 35 mil mulheres se reuniram em 
duas cidades na China, na tentativa de debater a sua 
situação em busca da melhor qualidade de vida feminina no 
planeta. 
Sr. Presidente, anexas ao nosso relatório pessoal estão 

cópias da "Plataforma de Ação" e da "Declaração de Pequim", 
documentos que exprimem o pensamento e as necessidades das 
mulheres do mundo. · 
Existe uma transformação cada vez mais acelerada da mulher. 

É pessoal e coletiva, as duas se somam. A maioria dos povos 
tem traços de muita violência. Urge preparar-se para a 
provável guerra de um dia. Falam muito, mas dificilmente 
fabricam a paz. O desenvolvimento passa pela guerra e pela 
porção da humanidade que é fanática e se impõe. Na IV 
Conferência Internacional da Mulher vimos de tudo um pouco. 
Mas já há uma parcela mais do que significativa da 
humanidade que resiste a isso. O que se pode perceber é que 
existe uma necessidade que empurra uma vontade, na tentativa 
de acabar com as desigualdades entre homens e mulheres, 
apesar de todo o peso que as estruturas antigas ainda 
exercem. Desse megaencontro de mulheres apreendeu-se que 
gênero é termo e conceito definitivamente incorporado no 
pensamento e nas propostas mundiais para a conquista da 
igualdade, do desenvolvimento e da paz. 
E pe~'amento geral que não é mais possível planejar o 

desenvolvimento económico, político, social ou cultural sem 
ficar atento para a situação e necessidades específicas das 
mulheres. A IV Conferência Internacional da Mulher legou ao 
mundo a Plataforma de Ação e a Declaração de Pequim. A 
declaração não teve reservas por parte de nenhum pais. Nela 
se manifesta o reconhecimento dos países pelas lutas das 
mulheres e seu compromisso com a igualdade de direitos e a 
dignidade humana intrínseca das mulheres e de homens, com o 
fortalecimento dos consensos e progressos das conferências 
anteriores e de todas as prepar2tórias para Beijing. Os 
retrocessos tão falados não acoGteceram. Houve avanços. A 
partir da declaração, os governos comprometeram-se a 
implementar a Plataforma de Ação e a garantir que todas as 
suas políticas e programas de ação reflitam uma perspectiva 
de gênero. 

A Plataforma de Ação enfoca questões importantes e propõe 
medidas que, se implantadas, mudarão a face da terra. Esse é 
o resultado da ação de 4.9~5 delegados governamentais, 
representando 189 países. E um conjunto de medidas 
prioritárias que deverão ser aplicadas ao longo dos próximos 
cinco anos. Às vezes, o documento apresenta contradições e 
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paradoxos. Atendem a pressões de países ou grupos. Não 
prejudicam o todo. Há ainda que se lembrar que a Plataforma 
engloba o pensamento com orientação mundial, de diversas 
raças, etnias, idades, regiões, culturas, crenças, situações 
econômicas e políticas diferentes. Os compromissos de 
combate à pobreza, de igualdade no acesso a emprego e 
trabalho, crédito, propriedade e herança, estão no capítulo 
IV. Ele é o mais importante, pois se refere a objetivos 
estratégicos e medidas recomendadas. São cerca de 210 
artigos que tratam de educação, saúde, meio-ambiente, mídia, 
mecanismos nacionais, questões específicas da menina, acesso 
ao poder e a centros ~ecisórios, compromissos dos organismos 
internacionais. Os r0~anos, para garantir a segurança de 
suas famílias, mantinham em casa um altar aos deuses do lar. 
Hoje, sem altar, mas com a mesma devoção, cultua-se o deus 
diálogo. Ao que tudo indica, este foi o caminho mostrado 
pela IV Conferência Internacional da Mulher. Falou-se 
exaustivamente. Ouviu-se outro tanto. 

Acreditamos que a vontade de realizar é enorme e que a 
força da conferência vem exatamente da sua não-
verticalização como sistema de poder. Esse é um movimento 
que emergiu de baixo para cima, das necessidades e 
premências da mulher. Agora, resta a ação e a prática dos 
discursos. 
* - Sem revisão da oradora. 

Questões de Ordem 
O Deputado Durval Ângelo Sr. Presidente, sinto-me 

prejudicado quanto à questão da nossa intervenção. Acredito 
que V. Exa. deve ter-se baseado - ao afirmar que não poderia 
ocupar o lugar de outro inscrito que tivesse riscado o seu 
nome - em algum artigo, porque o art. 31 estabelece, 
claramente, que há uma seqüência dos oradores a serem 
inscritos. Gostaria de deixar bem claro que a informação que 
me foi dada, no momento em que solicitei a esta Presidência 
o direito de substituir outro orador que teve seu nome 
riscado, não foi usada como princípio único em outras 
intervenções, de ce~ta forma, de defesa do Vice-Governador 
do Estado. O que é mais estranho é que não tivemos nem 
condições de formular o que teríamos que formular. O 
estranho é que três Deputados da Bancada governista, Carlos 
Pimenta, o Corregedor desta casa e Irani Barbosa, tenham 
feito intervenção do Governador, como se nós já o tivéssemos 
considerado culpado, responsável pelas três remessas de 
dólares para o exterior e pelas duas contas que têm no 
exterior. Não nos foi permitido fazer intervenção. Sentindo-
me prejudicado, acho que mereço um esclarecimento dessa 
Presidência. E mais ainda, estamos solicitando a votação, no 
Plenário, de um requerimento, que apresentamos hoje 
matéria de competência desta Casa -, pedindo a presença do 
Sr. Secretário do Planejamento, para esclarecer essas 
denúncias. Não fo' a Bancada do PT que presidiu o inquérito. 
Ele está sendo pr~sidido pela Polícia Federal. Então, até a 
intervenção do Deputado Irani Barbosa, não sabia que a 
Policia Federal estava infiltrada de tantos petistas assim. 
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Queremos deixar bem claro que o inquérito feito pela Polícia 
Federal, realmente, não o incriminou. Não houve a denúncia 
do Juiz contra o Vice-Governador e o Secretário do 
Planejamento, Sr. Walfrido dos Mares Guia, porque não havia 
competência do Juiz de primeira instância para tal medida. O 
processo, na sexta-feira, foi encaminhado para o Superior 
Tribunal de Justiça, a quem cabe o julgamento, no caso 
específico do Governador e do Vice-Governador. Esperávamos 
um pouco mais de imparcialidade nas palavras do Corregedor. 
Mas o atual Corregedor da Casa vem demonstrando, cada vez 
mais, mais parcialidade nas suas afirmações e até, em 
algumas vezes, exasperando-se sem necessidade. Ele podia, 
muito bem, como Juiz que deve julgar todos os procedimentos 
para que não haja quebra do decoro parlamentar neste 
Plenário e para que haja o estrito cumprimento do 
regulamento desta Casa, ter uma postura mais ponderada e 
imparcial e, pelo menos, intervir, quando convocado para 
tal. Aos três Deputados governistas que defenderam o 
Governador, queremos deixar bem claro que não estamos 
fazendo acusações, estamos simplesmente apresentando um 
requerimento que já foi apresentado por ocasião de outras 
denúncias de outros membros de outros governos, pedindo uma 
explicação. Todos temos a lembrança de que, em 1991, o Sr. 
Walfrido dos Mares Guia, então Secretário da Educação, negou 
peremptoriamente, em todos os órgãos de imprensa, que tinha 
conta no exterior e que há 20 anos não tinha contato com 
esse doleiro, que também está indiciado pelo tráfico 
internacional de drogas. O então Secretário deveria dizer 
que não tem nada com a questão e dar as devidas explicações 
à sociedade, e não, a nós da Bancada do PT. Deveria 
processar os jornais que trouxeram o nome de sua conta no 
exterior, o nome do Banco e, inclusive, o valor da quantia 
que foi depositada. Mais ainda, S. Exa. deveria exigir um 
inquérito na Polícia Federal para punir quem deixou vazar 
essas informações. Portanto, a denúncia não é da Bancada do 
PT, muito pelo contrário, é da Polícia Federal e dos órgãos 
de imprensa. Acreditamos que o Vice-Governador, não sendo 
realmente responsável pelo ocorrido, vai explicar a 
verdadeira situação em Plenário. Se não pudermos exigir que 
fatos relacionados a Secretários deste Governo sejam 
esclarecidos, então vamos cassar o Poder Legislativo, porque 
ele é desnecessário, em sua existência, na sua função de 
fiscalização. 

Portanto, não há prejulgamento. O prejulgamento foi feito, 
sim, pelos três oradores da Bancada governista, antes de uma 
formulação nossa, porque não nos foi permitido fazer uma 
inscrição no lugar de outro, que havia tido o nome riscado. 
Eles, sim, se adiantaram. Gostaria de parabenizar o Sr. 
Corregedor da Assembléia Legislativa, Deputado Ermano 
Batista, parcial e faccioso, o Deputado governista Carlos 
Pimenta e o Deputado Irani Barbosa, neogovernista, pelo 
adiantamento da defesa que fizeram. S. Exas. simplesmente 
trouxeram o problema ao debate. 
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Se me tivesse sido permitido fazer uso da palavra, teria 
colocado que não estamos fazendo prejulgamento de ninguém; 
estamos apenas exercendo o múnus para o qual fomos eleitos. 
Estamos, realmente, exercendo a nossa função de fiscais e de 
querer a transparência e o esclarecimento. Parece que os 
Deputados inscritos anteriormente se anteciparam fazendo um 
prejulgamento, dizendo que a Bancada do PT estava se 
adiantando à própria justiça. 

Deputado Ermano Batista, Corregedor desta Casa, gostaria de 
dizer que V. Exa. deveria ter uma posição imparcial, 
independente, e não, de teleguiado. v. Exa., sim, foi 
teleguiado pelo Líder do Governo, que, imediatamente, em um 
saque rápido, colocou à frente Deputados para fazerem a 
defesa do Vice-Governador. Gostaríamos ainda de dizer que, 
quando V. Exa. diz que o PT não é uma idéia, é uma reação 
diante de trinta e dois milhões de brasileiros que passam 
fome, diante de sessenta e dois milhões de brasileiros que 
percebem menos que dois salários mínimos por mês como renda 
familiar, diante de quinze milhões de déficit habitacional 
neste País, diante de tanta miséria e sofrimento, temos de 
ter uma reação, sim. Nunca podemos perder a capacidade de 
nos indignar. Essa capacidade cívica de indignação deve 
estar presente em todos os partidos que estão preocupados, 
realmente, com os problemas da população; os partidos não 
podem ser teleguiados. 

Os Deputados se adiantaram dizendo que estamos pedindo o 
afastamento não do Vice-Governador, mas sim, do Secretário 
do Planejamento. Essa matéria não está na Mesa para 
deliberação, ela ainda está sendo discutida. Trata-se de 
matéria normal, porque todo servidor público em inquérito é 
a~astado de seu cargo de confiança para que haja autonomia e 
l1sura na apuração. Ainda não tomamos esse procedimento, à 
tarde, em reunião; vamos tomar uma deliberação. Essa questão 
ainda não está em julgamento. Repito que os três Deputados 
governistas se adiantaram à questão, e eles, sim, já fizeram 
um prejulgamento, não só da Bancada, mas também do Vice-
Governador. Lamentavelmente, fizeram-no de forma equivocada 
e têm de explicar essa questão. Portanto, gostaria que o 
Presidente explicasse porque me foi negado o direito de 
ocupar a vaga de um Deputado que havia riscado o seu nome, e 
com os outros o procedimento da Mesa não foi o mesmo. 

O Deputado Irani Barbosa Sr. Presidente, fiquei 
imaginando que o bom julgador por si julga, como dizem. O 
Deputado Durval Ângelo falou sobre um teleguiado, sobre 
pessoas que falam aquilo que não pensam. 
Nobre Deputado Durval Ângelo, ocupei esta tribuna para 

dizer aquilo que penso e de que tenho certeza sobre pessoas 
que conheço. 
Sr. Presidente, sou fazendeiro, e há cerca de nove anos 

comprei um trator para minha fazenda. No entanto, até hoje, 
não consegui trocá-lo. Hoje, vi um sem-terra com um trator 
Ford-8840, tração nas quatro rodas, com uma grade Baldan, de 
26 ou 40 discos, se não me engano. Tal fato me impressionou, 
pois não tenho dinheiro para comprar um trator daqueles. 
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Agora, um vagabundo de um sem-terra que tem condições para 
adquirir um trator daquele tipo é sem-terra porque é 
vagabundo, é safado e sem-vergonha! 

Um homem que trabalha 24 horas como eu não tem dinheiro 
para isso! No entanto, V. Exa. está apoiando aquele 
vagabundo! Tal fato pode ser comprovado através dos jornais. 
Um sujeito que tem um trator daqueles só é sem-terra porque 
é vagabundo, porque é safado! Um cara que tem um trator 
daqueles, teria condições para comprar uma fazenda na minha 
região, de pelo menos, 80ha ou 100ha. 
Portanto, V. Exa. não me julgue por aquilo que V. Exa. é! 

Em primeiro lugar, não sou governista; sou mais Oposição do 
que V. Exa., aqui dentro. Em segundo lugar, exijo respeito 
pelas minhas posições. Coloquei aquilo, pois foi uma 
incoerência da sua bancada e não da minha. Coloquei o meu 
ponto de vista, porque V. Exa. e a sua bancada foram 
incoerentes, pois, em 1991, denunciaram a mesma coisa desta 
tribuna. Durante quatro anos "enfiaram o rabo no meio das 
pernas" e voltam agora com a mesma bandeira rasgada! Não sou 
nenhum moleque! 
Quando v. Exa. colocar o meu nome na sua boca para falar 

qualquer coisa, exijo total respeito, o mesmo respeito que 
tenho por V. Exa. nesta Casa! Não me coloque como 
governista, nem como neogovernista, nem como coisa nenhuma, 
pois não sou auxiliar de ninguém! Tenho uma bancada composta 
por dois Deputados que se respeitam e respeitam a todos 
nesta Casa e voltarei a ocupar a tribuna para defender 
aquilo em que acredito e aquilo que penso! 
Quando V. Exa. achar que sou teleguiado, V. Exa. pense 

muito bem naquilo que está falando, porque teleguiado é v. 
Exa., que não sabe o discurso que fará no dia seguinte. Os 
meus não! Eu mesmo os faço! Falo por mim e não falo por mais 
ninguém! Muito obrigado, Sr. Presidente. 
o Deputado Péricles Ferreira - Sr. Presidente, gostaria de 

dizer que, após o nobre Deputado Durval Ângelo, 
evidentemente, haver afrontado o Regimento Interno desta 
Casa - pois uma questão de ordem deve ter o objetivo de 
dirimir dúvidas com relação ao posicionamento regimental -, 
seria uma incoerência da minha parte, neste momento, 
utilizar-me de uma questão de ordem para fazer um 
pronunciamento contrapondo-me às suas alegações. Imagine, v. 
Exa., Sr. Presidente, se ele não tivesse tido sua palavra 
cassada, se não lhe tivessem tirado o direito de se 
pronunciar, como ele alega, quando, por quase 20 minutos fez 
uso da palavra! 
Sr. Presidente, gostaria de, apoiado no Regimento Interno, 

de solicitar a V. Exa. que, de plano, encerrasse esta 
reunião, porque temos, no momento, uma solenidade no 
Palácio, e estamos verificando que não temos número 
regimental para a continuação dos nossos trabalhos. 
O Deputado Gilmar Machado -Sr. Presidente, gostaria de 

ouvir a resposta à questão relativa ao art. 31 do Regimento 
Interno. Entendemos que V. Exa. tem-se mostrado um cuidadoso 
defensor do Regimento Interno. Entretanto, hoje, houve um 
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equívoco, e esperamos que tais equívocos não ocorram nas 
próximas reuniões. Realmente, o Deputado Durval Ângelo foi 
prejudicado na sua tentativa de usar a tribuna, já que há 
uma seqüência a ser seguida, e procuramos, rigorosamente, 
seguir aquilo que estabelece o Regimento Interno. Porta~to, 
gostaria de colocar que o Deputado Durval Ângelo ~sou 
estritamente os 10 minutos a que tem direito, em virtuae de 
haver utilizado corretamente o art. 31 que versa sobre essa 
matéria. Só gostaríamos de alertar para isso e pedir o 
devido esclarecimento, a fim de que nessas próximas reuniões 
tenhamos uma seqüência, e não seja necessário questionar o 
ordenamento dos nossos trabalhos e o cumprimento do 
Regimento Interno, uma vez que tenho certeza de que V. Exa. 
é uma das pessoas que têm batalhado, e muito, para que ele 
seja cumprido. 

O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - Agradeço a 
lembrança do Deputado Gilmar Machado. Realmente, já ia 
encerrando a reunião sem dar esse esclarecimento ao Deputado 
Durval Ângelo. O art. 31 diz o seguinte: "Cumprindo o 
disposto no artigo anterior, passar-se-á ao recebimento de 
proposições e à concessão da palavra aos oradores 
inscritos." Não diz que seja pela ordem, mas é lógico que é. 
Na verdade, a ordem apresentada é essa. Realmente, a 
informação foi dada ao Deputado, mas percebi que alguns 
Deputados se inscreveram no lugar do Deputado Aílton Vilela, 
no lugar do Deputado Geraldo Nascimento e no lugar do 
Deputado Paulo Schettino, enquanto o Deputado João Batista 
de Oliveira desistiu de falar. E, como Presidente, fui dando 
a palavra, pela ordem, a quem aqui estava. O que houve foi 
um equívoc(). 
O Deputaoc Durval Ângelo - Mas eu fiz uma consulta a V. 

Exa. 
O Sr. Presidente - Não a mim. v. Exa. fez uma consulta a um 

de nossos assessores, que somente informou-o de que havia um 
?utro inscrito, que deveria falar em seguida, e v. Exa. se 
1nscreveu. Entendo que realmente o senhor poderia ter 
entrado no lugar de outro, já que outros o fizeram. Mas 
apenas seguimos a ordem que está aqui. 

Atendendo à última questão de ordem na realidade, o 
Deputado Durval Ângelo não excedeu ao tempo da questão de 
ordem, que foi de 10 minutos, pelo contrário, S. Exa. falou 
menos de 10 minutos -, fica dado esse esclarecimento. 

ENCERRAMENTO 
O Sr. Presidente - Em atenção à questão de ordem do 

Deputado Péricles Ferreira, esta Presidência verifica de 
plano a inexistência de "quorum" para continuação dos 
trabalhos e encerra a reunião, convocando os Deputados para 
a reunião extraordinária de amanhã, dia 4, às 9 horas, nos 
termos do edital de convocação, e para a reunião ordinária 
deliberativa da mesma data, às 14 horas, com a seguinte 
ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na 
edição anterior.). Levanta-se a reunião. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
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PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 248/95 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 
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De autoria do Deputado Ajalmar Silva, o projeto de lei em 
tela objetiva dar a denominação de José de Castro Botelho ao 
trecho da Rodovia MG-223, entre o Município de Araguari e a' 
Ponte Quinca Mariano, na divisa dos Estados de Minas Gerais 
e Goiás. 

Publicado em 26/5/95, foi o projeto distribuído a esta 
Comissão para exame preliminar, nos termos do art. 195, c/c 
o art. 103, V, "a", do Regimento Interno. 
Cumprida a diligência solicitada em reunião anterior, esta 

Comissão passa, agora, à análise da matéria. 
Fundamentação 

A denominação proposta é o reconhecimento do trabalho do 
Deputado José de Castro Botelho, que lutou pela construção e 
pelo asfaltamento do trecho da rodovia que o projeto em 
questão menciona. 
Entretanto, o Diretor-Geral do DER-MG, EngQ Mauro Roberto 

Soares Vasconcellos, informou a esta Casa que o trecho da 
Rodovia MG-223, compreendido entre o Município de Araguari e 
a Ponte Quinca Mariano, já foi denominado oficialmente de 
Rodovia Prefeito José Jehovah Santos por meio do Decreto nQ 
24.006, de 18/11/84. 

Embora reconheçamos como meritória a 
alteração da denominação, neste caso, fere 
razoabilidade, estabelecido no art. 13 da 
Estado. 

Conclusão 

proposição, a 
o princípio da 

Constituição do 

Mediante o exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela 
inconstitucionalidade e pela ''egalidade do Projeto de Lei 
nQ 248/95. 
Sala das Comissões, 3 de outuoro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna, relator 

Simão Pedro Toledo - Anivaldo Coelho - Antônio Genaro. 
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 

NQ 402/95 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria da Deputada Maria José Haueisen, o Projete de 

Lei nQ 402/95 dispõe sobre a destinação de bens de va;or 
histórico, artístico ou cultural apreendidos por autoridade 
poli c i a 1 . 
Publicada em 25/8/95, foi a matéria distribuída a esta 

Comissão, para receber parecer quanto à juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 195, 
c/c o art. 103, V, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto de lei em tela visa a proteger os bens móveis de 

valor artístico ou cultural que tenham sido apreendidos por 
autoridade policial, ou que estejam sob sua guarda, 
destinando-os à Secretaria de Estado da Cultura. Procura, 
dessa forma, assegurar a integridade dos referidos bens, 
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que, muitas vezes, permanecem, sem nenhuma proteção ou 
cuidado, nos distritos policiais, sendo manipulados por 
pessoal inabi 1 itado, o que contribui para sua rápida 
deterioração. 

A competência para legislar sobre a matéria é concorrente, 
cabendo tanto à União quanto aos Estados e ao Distrito 
Federal editar normas que dizem respeito à proteção ao 
patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e 
paisagístico (art. 24, VII, da Constituição da República). 
Saliente-se, ainda, que a Constituição mineira, ao dispor 

sobre a cultura, atribui ao poder público a incumbência da 
adoção de medidas adequadas à identificação, proteção, 
conservação, revalorização e recuperação do patrimônio 
cultural, histórico, natural e científico do Estado. Em 
obediência ao disposto no art. 61, XVIII, do texto 
constitucional citado, a proposição deve ser analisada por 
esta Casa Legislativa. 
Observa-se que a proposta é viável, sobretudo, pelo fáto de 

a matéria não se inserir entre as citadas no art. 66 da 
Constituição mineira, que delimita o campo de competência 
para a inauguração do processo legislativo. Necessita, 
contudo, de reparos, e, para tanto, apresentamos ao projeto 
o_Substitutivo nQ 1, com o objetivo de corrigir imperfeições 
tecnicas, tornando a matéria plenamente ajustada aos 
preceitos constitucionais, legais e jurídicos. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
402/95 na forma do Substitutivo nQ 1, a seguir redigido. 

SUBSTITUTIVO No 1 AO PROJETO DE LEI 
NÕ 402/95 

Dispõe sobre a destinaÇão de bens móveis de valor 
artístico, histórico ou cultural apreendidos por autoridade 
policial. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. lQ -Os bens móveis de valor artístico, histórico ou 

cultural que tenham sido apreendidos por autoridade policial 
ou que estejam sob sua guarda serão destinados a órgão ou 
entidade específica do Poder Executivo, quando não 
reclamados no prazo previsto na Lei nQ 9.584, de 6 de junho 
de 1988. 
Art. 2Q -O órgão ou a entidade a que se refere o art. 1Q 

fará levantamento do valor artístico, histórico ou cultural 
dos bens e lhes dará uma das seguintes destinações: 

I - devolução ao proprietário nos casos em que este for 
localizado; 
II -doação para museu mantido pelo poder público; 
III -alienação, em hasta pública, dos bens considerados de 

pequeno valor artístico, histórico ou cultural. 
Parágrafo único - O produto das vendas de que trata o 

inciso III deste artigo será destinado à manutenção e 
conservação de museus mantidos pelo poder público estadual. 
Art. 3Q -Esta lei será regulamentada no prazo de 90 

(noventa) dias a contar da data de sua publicação. 
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Art. 4Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
Art. 5Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 3 de outubro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Anivaldo Coelho, relator -

Simão Pedro Toledo - Arnaldo Penna. 
PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LEI 

Ng 403/95 
Comissão de Saúde e Ação Social 

Relatório 
De autoria do Deputado Geraldo Nascimento, o Projeto de Lei 

nQ 403/95 visa a declarar de utilidade pública a União 
Espírita da Fraternidade - UNESF -, com sede no Município de 
Timóteo. 

Publicada, foi a proposição encaminhada, para exame 
preliminar, à Comissão de Constituição e Justiça, que não 
encontrou óbice, na ordem jurídica, à sua tramitação. Cabe, 
agora, a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a 
matéria no 1Q turno, nos termos do art. 104, I, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A UNESF pratica a caridade de todas as formas, segundo suas 

possibilidades, ajudando todos os que a procuram. 
Desenvolve trabalho de grande importância social, por meio 

do estudo e da divulgação do espiritismo, segundo as 
práticas e os princípios de Allan Kardec. 

Conclusão 
Pelos motivos expostos, somos pela 

Lei nQ 403/95, no 1Q turno, na forma 
Sala das Comissões, 4 de outubro de 

aprovação do Projeto de 
proposta. 
1995. 

Marco Régis, relator. 
PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 

NQ 423/95 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Wanderley Ávila, 

visa instituir o Dia do Maçom no Estado de Minas Gerais. 
Publicada em 2/9/95, a proposição vem a esta Comissão para 

exame preliminar, consoante determina o art. 195, c/c o art. 
103, V, •a•, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Constituição da República, em seu art. 

Estados membros da Federação autonomia 
organizarem, o que inclui a elaboração 
ordenamento jurídico, observadas as 
consagradas na referida Carta Magna. 

25, assegura aos 
para se auto-

do seu próprio 
normas básicas 

A fixação de datas comemorativas é assunto que se enquadra 
no âmbito da competência discricionária de cada Estado, 
sendo uma clara manifestação de sua autonomia, reconhecida 
na Constituição Federal. Se o assunto não foi reservado à 
União nem ao município, não há dúvida quanto à prerrogativa 
do Estado membro para a sua disciplina. Aliás, o§ 1Q do 
art. 25 da Lei Maior determina explicitamente que "são 
reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam 
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vedadas por esta Constituição". É a chamada competência 
residual. 

De acordo com o ensinamento do jurista De Plácido e Silva, 
a maçonaria é uma sociedade filantrópica, de caráter 
secreto, e, sob o ponto de vista jurídico, é considerada uma 
corporação civil, dotada de personalidade jurídica de 
direito privado. A instituição de que se cogita marcou 
presença no Brasil desde 20/8/1822, quando Felício dos 
Santos, em suas "Memórias do Distrito Diamantino da Comarca 
do Serro Frio", mostra quão antiga é a vinculação entre as 
atividades maçônicas e os destinos do Brasil. 

Por inexistir óbice jurídico-constitucional que comprometa 
a tramitação do projeto nesta Casa Legislativa, somos 
conduzidos a acolhê-lo. 

Diante do exposto, 
constitucionalidade e 
423/95. 

Conclusão 
concluímos pela 
pela legalidade 

juridicidade, pela 
do Projeto de Lei nQ 

Sala das Comissões, 3 de outubro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna, relator 

Simão Pedro Toledo - Anivaldo Coelho - Antônio Genaro. 
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 426/95 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
Oriundo da Mensagem nQ 35/95, do Governador do Estado, o 

projeto de lei em pauta visa criar o Fundo Estadual de 
Desenvolvimento de Comunidades. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 2/9/95, a matéria 
foi distribuída às comissões competentes, cabendo-nos, 
preliminarmente, examiná-la quanto aos aspectos de 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos 
do art. 195, c/c o art. 103, v, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A criação, a gestão e a extinção de fundo regulam-se pela 

Lei Complementar Estadual nQ 27, de 18/1/93, alterada pelas 
Leis Complementares nQs 29, de 26/7/93, e 36, de 18/1/95. 

Ao procedermos à analise do projeto à luz da legislação 
pertinente, pudemos constatar a sua regularidade, tendo em 
vista os diversos requisitos que devem ser preenchidos para 
que fundos possam validamente se constituir, seja no tocante 
aos objetivos - no caso em questão, busca-se assegurar a 
execução da programação prevista no Programa de Mobilização 
de Comunidades, criado pelo Decreto nQ 36.820, de 24/1/95 -, 
seja no que diz respeito às contrapartidas dos 
beneficiários, à definição dos agentes financeiro e gestor e 
do grupo coordenador do fundo, entre outros requisitos. 

Releva notar que o art. 13 da proposição autoriza o Poder 
Executivo a abrir crédito especial até o valor de 
R$1.300.000,00, para cobrir as despesas decorrentes da 
execução da lei, com base na Lei Federal nQ 4.320, de 
17/3/64. 
Trata-se de matéria que 

conforme disposto no art. 
se submete ao crivo desta Casa, 

161, V, da Constituição mineira. 
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Saliente-se apenas que o art. 42 da Lei nQ 4.320, de 
17/3/64, confere ao Chefe do Executivo o direito de 
abertura, por decreto, do crédito especial, uma vez 
concedida autorização legislativa. O requisito da indicação 
dos recursos correspondentes de que trata a Constituição no 
artigo citado tem como destinatário o Executivo, podendo 
este, se assim o quiser, fazê-lo na lei autorizativa. Trata-
se apenas de faculdade e não de dever. 
Destarte, a matéria não encontra óbice à sua normal 

tramitação. 
Conclusão 

Concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e 
pela legalidade do Projeto de Lei nQ 426/95. 
Sala das Comissões, 3 de outubro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Anivaldo Coelho, relator -

Arnaldo Penna - Simão Pedro Toledo. 
PARECER PARA O to TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 439/95 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Romeu Queiroz, o Projeto de Lei nQ 
439/95 visa a declarar de utilidade pública as Obras Sociais 
São José - OSSJ -. com sede no Município de Patrocínio. 

Após publicação em 14/9/95, vem o projeto a esta Comissão 
para exame preliminar, nos termos do art. 195, c/c o art. 
103, v, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A entidade em causa é dotada de personalidade jurídica, 

está funcionando há mais de dois anos e sua diretoria é 
formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelos cargos 
que exercem. 

Estão, portanto, 
Lei nQ 5.830, de 
utilidade pública 

atendidos os requisitos estabelecidos pela 
6/12/71, que disciplina a declaração de 

de entidades. 
Conclusão 

Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela 
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
439/95 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 3 de outubro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna, relator 

Simão Pedro Toledo - Anivaldo Coelho - Antônio Genaro. 
PARECER PARA O to TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 433/95 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Durval Ângelo, o projeto de lei ora 
analisado tem por objetivo declarar de utilidade pública a 
Congregação de São João Batista, com sede no Município de 
Belo Horizonte. 
Desarquivada, nos termos do art. 185 do Regimento Interno, 

foi a proposição publicada em 7/9/95 e encaminhada a esta 
Comissão para exame preliminar, nos termos do art. 195, c/c 
o art. 103, v. "a", do mencionado estatuto. 

Fundamentação 
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Conforme a documentação anexada ao projeto, ~ Congregação 
de São João Batista é pessoa jurídica, nao tem fins 
lucrativos, funciona há mais de dois anos, e os membros de 
sua diretoria não são remunerados. Assim, a instituição 
atende plenamente ao disposto na Lei nQ 5.830, de 6/12/71. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
433/95 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 3 de outubro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna, relator 

Simão Pedro Toledo - Anivaldo Coelho - Antônio Genaro. 
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 440/95 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcellos, o projeto de 

lei em análise torna obrigatória a exibição de informações 
sobre o turismo mineiro nas telas de cinema do Estado. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 14/9/95, a 
proposição foi encaminhada a esta Comissão, para exame 
preliminar quanto aos aspectos de juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 195, 
c/c o art. 103, V, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Em seu aspecto essencial. a proposição postula intervenção 

do poder público na atividade econômica, com o escopo de 
incrementar o turismo em Minas Gerais, mediante a edição de 
lei que torna obrigatória a projeção gratuita de 
informações sobre o patrimônio turístico do Estado nas salas 
de cinema, antes de cada sessão. Outrossim, a proposição 
indica entidade da administração indireta do Estado como 
fornecedora do material a ser projetado. 
O art. 180 da Carta Maior estatui, "in verbis": 
"Art. 180 -A União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios promoverão e incentivarão o turismo como fator de 
desenvolvimento social e econômico.". 
Entretanto, como se sabe, as normas constitucionais 

implicam-se reciprocamente, umas, por assim dizer, levando 
temperamentos e limitações às outras. 
Assim, importa inquirir sobre a compatibilidade do projeto 

de lei em apreço com a norma anteriormente transcrita, 
harmonizada aos preceitos e aos princípios constitucionais 
que conformam a ordem econômica nacional. 

De pronto, o art. 1Q, IV, da Constituição Federal erige a 
livre iniciativa em um dos fundament0s do Estado brasileiro. 
No capítulo destinado aos principies gerais da atividade 
econômica, vê-se que o Estatuto Maior assenta o regime da 
economia brasileira na livre iniciativa e nos princípios 
da propriedade privada e da livre concorrência. Sem 
contrariar esses pressupostos, consagra a legitimidade da 
intervenção pública no setor econômico quando preordenada a 
assegurar ao conjunto dos membros da sociedade existência 
digna, consoante os ditames da justiça social. Também 
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justifica a atuação do Estado para o fim de coibir práticas 
abusivas do capitalismo monopolista e garantir sejam 
observadas as regras de uma economia de livre mercado. Em 
todas essas hipóteses, o poder público atua como agente 
normativo e regulador, isto é, me·:~ente disciplinador, da 
atividade econômica. 
Quanto à participação direta do Estado na economia, 

contemplada no art. 173 da Constituição da República, não 
há dúvida que esta se reveste de caráter excepcional, sendo 
autorizada apenas "quando necessária aos imperativos da 
segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, 
conforme definidos em lei". 

Os dispositivos da Constituição mineira relativos ao tema 
adotam a mesma orientação, com a peculiaridade de o Diploma 
Estadual, no art. 243, discriminar as ações mediante as 
quais o Estado incrementará o turismo. Esse dispositivo 
merece um comentário especial, para deixar claro que, em 
todas as medidas nele enumeradas, observa-se que o poder 
público vai utilizar-se dos seus próprios recursos, seja 
para zelar pela conservação do acervo turístico do Estado, 
seja para implementar planos permanentes de desenvolvimento 
do turismo, seja para apoiar programas privados nessa área. 

Nesse contexto normativo, fica evidenciado que a atividade 
do Estado em favor do turismo deve desdobrar-se em 
providências tendentes a fortalecer a livre iniciativa 
nesse setor, com vistas, inclusive, à sua completa auto-
suficiência e independência em relação ao Estado. Não se 
compadece com o sistema constitucional vigente que o Governo 
se misture nos negócios privados de diferentes ramos da 
economia - um, dedicado à exploração de salas de cinema; 
outro, do turismo- para privilegiar um deles: o do turismo. 
Não obstante o projeto referir-se a "projeção de 
informações" relativas ao acervo turístico do Estado, antes 
de cada filme, nas salas de cinema, é indisfarçável que ele 
distingue um setor específico da ordem econômica com o 
privilégio da veiculação gratuita de propaganda. Tal 
favorecimento é incompatível com a igualdade em que se 
devem colocar todos os que atuam numa economia de mercado 
livre e livre concorrência. 
Por outro lado, a proposição indica a TURMINAS como a 

fornecedora dos filmes sobre turismo que deverão ser 
projetados nas salas de cinema do Estado. 

Nesse ponto, a iniciativa fere o princípio básico da 
independência e harmonia dos Poderes, consignado tanto no 
art. 2Q da Constituição da República como no art. 6Q da 
Carta mineira, em conseqüência do qual é vedado ao 
Legislativo dispor sobre atribuição pertinente a entidade 
integrante da administração indireta do Executivo. 
A atividade de produção de filmes sobre o patrimônio 

turístico do Estado não consta no rol, legalmente 
estabelecido, das atribuições da TURMINAS, como se vê da Lei 
nQ 7.658, de 27/12/79, c/c o Decreto nQ 27.217, de 11/9/87. 
E o Legislativo, por projeto de iniciativa de um de seus 
membros, não possui autorização constitucional para impor 
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essa função, ou qualquer ou:~a. a órgão ou entidade do 
Executivo. 

Conclusão 
Por todo o exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela 

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei 
nQ 440/95. 
Sala das Comissões, 3 de outubro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna, relator 

Simão Pedro Toledo - Anivaldo Coelho - Antônio Genaro. 
PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 441/95 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado Gil Pereira, o projeto de lei em 

apreço tem por objetivo introduzir o Estatuto da Criança e 
do Adolescente como disciplina c~~igatória nos currículos 
escolares de 1Q e 2Q graus das esc::as públicas e privadas. 
Publicada em 14/9/95, a proposição foi distribuída a esta 

Comissão para ser examinada preliminarmente sob os aspectos 
de juridicidade, constitucionalidade e legalidade. nos 
termos do art. 195, c/c o art. 103, v. "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
A proposição em pauta pretende difundir os direitos e os 

deveres que cabem aos menores, de modo a conscientizá-los e 
a prepará-los para o pleno exercício da cidadania. 

Para a análise da matéria, devemos buscar. na Constituição 
da República, as normas pertinentes à repartição de 
competência entre os entes que compõem a Federação. 

Cumpre evocar, primeiramente, o art. 22, XXIV, da Magna 
Carta, que atribui à União a competência privativa para 
legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional. 

Em vista da reserva de competência acima aludida, as demais 
entidades federativas ficam sujeitas à observância dos 
ditames das Leis Federais nQs 4.024, de 20/12/61, que 
institui as supracitadas diretrizes, e 5.692, de 11/8/71, 
que, alterando significativamente a primeira, estabelece 
diretrizes e bases para o ensino de 1Q e 2Q graus. A 
estruturação dos currículos escolares de 1Q e 2Q graus está 
especialmente regulada por essa última lei, notadamente por 
seus arts. 4Q e 5Q. 
Segundo prevêem os arts. 4Q e 5Q da Lei nQ 5.692, de 1971, 

os currículos se constituem em duas partes, assim 
esquematizadas: 
a) uma parte comum, cujas matérias, fixadas pelo Conselho 

Federal de Educação, serão ministradas obrigatoriamente; 
b) uma parte diversificada, cujas matérias serão escolhidas 

pelo próprio estabelecimento de ensino entre as constantes 
em relação elaborada pelos Conselhos Estaduais de Educação. 
Além dessas, o estabelecimento de ensino poderá incluir 
outros estudos que considere também relevantes, tendo em 
vista suas peculiaridades e suas reais possibilidades de 
ministrá-los. 
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Essa é a fórmula prescrita pela Lei de Diretrizes e Bases 
para o ensino de 1Q e 2Q graus no que diz respeito à 
estruturação curricular. Dessa maneira, procurou-se manter, 
tanto quanto possível, a uniformidade nacional do ensino, 
além de se preservar o currículo escolar da inclusão 
excessiva de variadas disciplinas, temas de estudos ou 
conteúdos, o que poderia comprometer o objetivo básico da 
educação. 
Saliente-se que, estando atualmente em vigor a Medida 

Provisória nQ 1.094, de 25/8/95, a qual introduz alterações 
na Lei nQ 4.024, de 1961, o Conselho Federal de Educação 
fica substituído pelo Conselho Nacional de Educação, que é 
composto dos Conselhos Setoriais de Educação Básica e de 
Educação Superior. Segundo estabelece a citada medida 
provisória, cabe ao Conselho Setorial de Educação Básica 
aprovar as diretrizes curriculares propostas pelo Ministério 
da Educação e do Desporto. 

Apesar dessas alterações, manteve-se a fórmula básica para 
a estruturação curricular, a qual já descrevemos 
anteriormente. 

A introdução de matérias, disciplinas ou conteúdos nos 
currículos escolares extrapola, pois, o âmbito da 
competência legislativa estadual, haja vista que os 
ordenamentos federais Ja assinalados conferem essas 
atribuições, frise-se bem, aos órgãos normativos do sistema 
de ensino. 

Isso posto, em que pese à nobre motivação do projeto, este 
não se coaduna com as diretrizes e bases para o ensino de 1Q 
e 2Q graus. Além do mais, ao invadir o campo de competência 
dos conselhos de educação, a proposição fere frontalmente o 
princípio da separação dos Poderes, consagrado pelos arts. 
2Q, da Carta Federal, e 6Q, da Carta Política mineira. 

Concluímos pela 
inconstitucionalidade e 
nQ 441/95. 

Conclusão 
antijuridicidade, pela 

pela ilegalidade do Projeto de Lei 

Sala das Comissões, 3 de outubro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Anivaldo Coelho, relator 

Arnaldo Penna - Simão Pedro Toledo - Antônio Genaro. 
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 

Ng 446/95 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado Antônio Júlio, o Projeto de Lei nQ 

446/95 visa a declarar de utilidade pública o Movimento de 
Apoio à Comunidade do Bairro Santa Cruz, com sede no 
Município de Belo Horizonte. 

Desarquivada, nos termos do art. 185 do Regimento Interno, 
foi a proposição publicada em 14/9/95, vindo a esta Comissão 
para exame preliminar quanto a sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art. 
195, c/c o art. 103, V, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
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A matéria em exame tem como suporte a Lei nQ 5.830, de 
6/12/71, que contém os requisitos para a declaração de 
utilidade pública de entidade. O Movimento de Apoio à 
Comunidade do Bairro Santa Cruz atende às condições 
estabelecidas pela citada lei, tendo em vista a documentação 
apresentada, razão pela qual não encontramos óbice à 
tramitação do projeto. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei 
446/95 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 3 de outubro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna, relator 

Simão Pedro Toledo - Anivaldo Coelho - Antônio Genaro. 
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 447/95 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado Gilmar Machado, o Projeto de Lei nQ 

447/95 visa a alterar a alínea "e" do art. 108 da Lei nQ 
869, de 5/7/52, que institui o Estatuto dos Funcionários 
Públicos do Estado de Minas Gerais. 
Publicado em 14/9/95, vem o projeto a esta Comissão para 

exame preliminar de juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade em atendimento ao que dispõe o art. 195, c/c o 
art. 103, V, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição em análise tem por objetivo alterar o art. 108 

do Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado de Minas 
Gerais, que trata das doenças que ensejam aposentadoria por 
invalidez no serviço público. 
Trata-se de matéria que se insere na competência do Estado 

membro, nos termos do art. 25, § lQ, da Constituição 
Federal, o qual, no caso, deve ser interpretado em conjunto 
com o art. 10, XV, da Carta mineira. 
Cabe, ainda, ao Poder Legislativo a apreciação da matéria, 

conforme dispõe o art. 61, XIX, da Constituição Estadual. 
A iniciativa na matéria é reservada ao Governador do 

Estado, por estar relacionada com o regime jurídico do 
servidor público, nos termos do art. 66, III, "c", da 
Constituição Estadual. Entretanto, o v1c1o de iniciativa 
pode ser sanado com a sanção da proposição de lei decorrente 
da aprovação do projeto, de acordo com o art. 70, § 2Q, da 
Constituição mineira. 
Trata-se, ainda, cumpre-nos ressaltar, de matéria de grande 

relevância e atualidade, que não implica necessariamente o 
aumento de despesas para o Estado e que é compatível com o 
princípio do art. 186 da Constituição Estadual, de que a 
saúde é direito de todos e dever do Estado, do qual decorre, 
portanto, que ao Estado cabe promover a atualização de suas 
normas estatutárias para adequá-las à realidade do presente. 
Assim sendo, não vislumbramos óbice intransponível à normal 

tramitação do projeto em tela, no âmbito das atribuições 
desta Comissão. 
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Conclusão 
Diante do exposto, 

constitucionalidade e 
447/95. 

concluímos pela juridicidade, pela 
pela legalidade do Projeto de Lei nQ 

Sala das Comissões, 3 de outubro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Anivaldo Coelho, relator -

Simão Pedro Toledo - Arnaldo Penna - Antônio Genaro. 
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 448/95 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
O projeto de lei em análise, do Deputado José Braga, 

pretende seja declarada de utilidade pública a Fundação 
Hospitalar de Montes Claros, com sede no Município de Montes 
Claros. 

Publicado em 
Comissão para 
o art. 103, v, 

14/9/95, o projeto foi encaminhado a esta 
exame preliminar, nos termos do art. 195, c/c 
"a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
No tocante aos aspectos jurídicos e constitucionais 

pertinentes à matéria, verificamos que a entidade cumpriu o 
que determina a Lei nQ 5.830, de 6/12/71, que estabelece os 
requisitos para a declaração de utilidade pública de 
entidades. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
448/95 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 3 de outubro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna, relator 

Simão Pedro Toledo - Antônio Genaro- Anivaldo Coelho. 
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 

NQ 452/95 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
O projeto de lei em análise, do Deputado Djalma Diniz, 

pretende seja declarada de utilidade pública a Guarda Mirim 
de Inhapim, com sede no Município de Inhapim. 

Publicado em 15/9/95, o projeto foi encaminhado a esta 
Comissão para exame preliminar, nos termos do art. 195, c/c 
o art. 103, V, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição trata de matéria regulada pela Lei nQ 5.830, 

de 6/12/71, que estabelece os critérios para a declaração de 
utilidade pública de entidades. 

O exame da documentação apresentada demonstra que a 
entidade atende a todas as exigências da referida lei. 

Conclusão 
Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
452/95 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 3 de outubro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna, relator 

Simão Pedro Toledo - Anivaldo Coelho - Antônio Genaro. 
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De autoria do Deputado Wanderley Ávila, o projeto de lei em 
pauta pretende declarar de utilidade pública a Creche Grazia 
Barreca Castagna, com sede no Município de Belo Horizonte. 
Publicada, veio a proposição a esta Comissão para exame 

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

Fundamentação 
A Creche Grazia Barreca Castagna atende aos requisi:~s 

estipulados pela Lei nQ 5.830, de 6/12/71, conforme a 
documentação apresentada, que comprova a personalidade 
jurídica, o caráter filantrópico, o tempo de funcionamento e 
a idoneidade da entidade, tem como a não-remuneração de sua 
diretoria. 

Conclusão 
Pelas razões aduzidas, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
453/95 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 3 de outubro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna, relator 

Simão Pedro Toledo - Anivaldo Coelho - Antônio Genaro. 
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 454/95 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado Romeu Queiroz, o projeto em análise 

objetiva declarar de utilidade pública as Obras Sociais São 
Cristóvão - OSSC -, com sede no Município de Patrocínio. 

Publicado em 15/9/95, vem o projeto a esta Comissão para 
exame preliminar, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, V, 
"a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
No tocante aos aspectos jurídicos e constitucionais 

pertinentes à matéria, verificamos que a entidade cumpriu o 
que determina a Lei nQ 5.830, de 6/12/71, que estabelece os 
requisitos para a declaração de utilidade pública de 
entidades. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
454/95 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 3 de outubro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna, relator 

Simão Pedro Toledo - Antônio Genaro - Anivaldo Coelho. 
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 455/95 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado Romeu Queiroz, o Projeto de Lei nQ 

455/95 visa a declarar de utilidade pública a Associação 
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com sede no 

Publicado, veio o projeto a 
preliminar, nos termos do art. 
do Regimento Interno. 

esta Comissão para exame 
103, v, "a", c/c o art. 195, 

Fundamentação 
A proposição está corretamente instruída com os documentos 

indispensáveis à declaração de utilidade pública de 
entidades, prevista na Lei nQ 5.830, de 6/12/71. 
Constata-se, pois, que a Associação está em funcionamento 

há mais de dois anos, tem personalidade jurídica e sua 
diretoria é composta de pessoas idôneas, que nada recebem 
pelos cargos que ocupam. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
455/95 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 3 de outubro de 1995. 
Ger2'do Santanna, Presidente- Arnaldo Penna, relator 

Anív~;do Coelho - Simão Pedro Toledo Antônio Genaro. 
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ATA DA 83a REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 4 DE OUTUBRO DE 1995 

Presidência dos Deputados Agostinho Patrús e 
Wanderley Ávila 

SUMÁRIO: ABERTURA - 1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata-
Correspondência: Ofícios, telegramas e cartões 
Apresentação de Proposições: Proposta de Emenda à 
Constituição nQ 20/95 - Projetos de Lei nQs 514 a 516/95 -
Requerimentos nQs 785 a 789/95 - Requerimentos dos Deputados 
João Batista de Oliveira e outros, Marcos Helênio e Gilmar 
Machado e da Comissão de Justiça Comunicações: 
Comunicações dos Deputados Luiz Antônio Zanto e Marco Régis 
e da Comissão de Educação - Oradores Inscritos: Discursos 
dos Deputados Gilmar Machado e Aílton Vilela; questão de 
9rdem; discursos dos Deputados Paulo Schettino e Durval 
Angelo- 2ª PARTE (ORDEM DO DIA): 1ª Fase: Abertura de 
inscrições - Palavras do Sr. Presidente Designação de 
comissões: Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a 
Proposta de Emenda à Constituição nQ 19/95- Leitura de 
comunicações apresentadas Discussão e votação de 
pareceres: Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nQ 
343/95; aprovação - Requerimentos: Requerimento do Deputado 
Marcos Helênio; inclusão do Projeto de Lei nQ 43/95 em ordem 
do dia para os fins do art. 288 do Regimento Interno 
Requerimento do Deputado Gilmar Machado; deferimento 
Requerimento da Comissão de Justiça; deferimento 
Requerimentos dos Deputados Wanderley Avila, Maria Olivia e 
outros e João Batista de Oliveira e outros; deferimento-
Requerimentos dos Deputados Marcos Helênio(3), Paulo 
Schettino(3), Gil Pereira e Durval Ângelo; aprovação - 2ª 
Fase: Discussão e votação de proposições: Discussão, em 1Q 
turno, do Projeto de Lei nQ 112/95; Requerimento do Deputado 
José Bonifàcio; deferimento Questão de ordem 
ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA. 

. ABERTURA 
-As 14h15min, comparecem os Deputados: 
Agostinho Patrús Wanderley Ávila Sebastião Navarro 

Vieira - Paulo Pettersen - Rêmolo Aloise - Maria José 
Haueísen- Ibrahim Jacob- Ermano Batista- Antônio Júlio 

Aílton Vilela - Ajalmar Silva- Alberto Pinto Coelho-
Alencar da Silveira Júnior Álvaro Antônio Anderson 
Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio Andrade - Antônio Genaro 
-Antônio Roberto- Arnaldo Canarinho Bilac Pinto 
Bonifácio Mourão -Carlos Murta Dílzon Melo Dimas 
Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Durval Ângelo -
Elbe Brandão - Elmo Braz - Francisco Ramalho Geraldo 
Rezende- Geraldo Santanna- Gil Pereira- Gilmar Machado-
Glycon Terra Pinto - Hely Tarquínio - Irani Barbosa - Ivair 
Nogueira - Ivo José Jairo Ataíde João Batista de 
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Oliveira- João Leite- Jorge Hannas- José Bonifácio- José 
Braga- José Henrique- José Maria Barros- Kemil Kumaira-
Leonidio Bouças - Marcelo Cecé - Marcelo Gonçalves - Marco 
Régis- Marcos Helênio -Maria Olívia- Maurí Torres 
Miguel Martini Olinto Godinho Paulo Piau Paulo 
Schettino- Péricles Ferreira - Raul Lima Neto Romeu 
Queiroz- Ronaldo Vasconcellos- Sebastião Helvécio- Simão 
Pedro Toledo- Toninha Zeitune- Wilson Trópia. 

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

1ª.PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE) 
Ata 

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

- o Deputado Rêmolo 
correspondência: 

Correspondência 
Aloise, 1Q-Secretário, 

OFÍCIOS 

lê a seguinte 

Do Sr. Márcio Aristeu Monteiro de Barros, Presidente do 
Tribunal de Justiça, perguntando sobre o interesse da Casa 
em receber publicações antigas de jornais oficiais a serem 
descartadas pela biblioteca daquele órgão. 

Do Sr. Paulo Ferolla da Silva, Prefeito Municipal de 
Uberlândia, agradecendo o convite para a etapa do Ciclo 
Nacional de Debates que abordou o tema cooperativismo. 

Do Sr. Deosdethe Alexandre Salomão, Presidente da Câmara 
Municipal de Andradina, SP, solicitando o apoio da Casa a 
requerimento que propõe seja o Imposto Territorial Rural 
cobrado pelos municípios, e não pelo Governo Federal. 

Do Sr. Eduardo Silveira de Noronha Filho, Presidente da 
Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte, solicitando 
apoio à aprovação do Projeto de Lei nQ 383/95. (- Anexe-se 
ao Projeto de Lei nQ 383/95.) 

Do Sr. Arlen de Paulo Santiago ~ilha, Presidente da 
Associação Mineira dos Municípios da Area Mineira da SUDENE 
- AMAMS -. solicitando apoio à implantação do Projeto Manejo 
de Sub-bacias Hidrográficas em Condições Semi-áridas no 
Norte de Minas. (-À Comissão de Política Energética.) 

Da Sra. Celina D'Ávila Bitencourt, do Município de 
Silvianópolis, declarando sua indignação contra a realização 
de concursos públicos apenas em Belo Horizonte, dificultando 
a participação de pessoas residentes no interior. 

TELEGRAMAS 
Do Sr. José Maria Caldeira, Presidente do TRT - 3ª Região, 

agradecendo convite para a reunião comemorativa do 
cinqüentenário do Sindicato dos Jornalistas Profissionais de 
Minas Gerais. 
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Do Sr. José Henrique Santos Portugal, Chefe de Gabinete do 
Governador do Estado, informando o encaminhamento à 
Secretaria da Fazenda de pleito do Deputado Dinis Pinheiro. 

Dos Srs. Júlio Elias, Prefeito Municipal de Patrocínio, e 
João Pereira Brandão Neto, do Município de São Gonçalo do 
Abaeté, agradecendo convite para a etapa do Ciclo Nacional 
de Debates que abordou o tema cooperativismo. 

CARTÕES 
Dos Srs. Flávio Régis Xavier de Moura e Castro, Presidente 

do Tribunal de Contas do Estado, Joel Leonel de Aviz, 
Prefeito Municipal de Vespasiano, Célio de Castro, Vice-
Prefeito Municipal de Belo Horizonte, e Tarcísio Ferreira, 
Presidente da Belotur, agradecendo convite para o lançamento 
da coleção dos livros infantis "Cidadão Mirim", integrante 
do Projeto Educação para a Cidadania. 

Dos Srs. Célio de Castro, Vice-Prefeito Municipal de Belo 
Horizonte, Ruy José Vianna Lage, Presidente da COPASA-MG, 
Sebastião Antônio dos Reis e Silva, Diretor Regional do 
SENAC, e Wilson Gonçalves Ribeiro Gomes, Coronel de 
Infantaria, Chefe do Estado Maior da 4a Brigada de 
Infantaria Motorizada, agradecen~o convite para participar 
do Ciclo Nacional de Debates sot• 3 o tema cooperativismo. 

Dos Srs. Sebastião Antônio dcs Reis e Silva, Diretor 
Regional do SENAC, Ronald Claver Camargo, Secretário 
Municipal de Esportes da Prefeitura Municipal de Belo 
Horizonte e Francisco América Mattos de Paiva, Presidente da 
Associação Comercial de Minas, agradecendo convite para 
reunião especial em homenagem ao Minas Tênis Clube, pelo 
transcurso de seu 60Q aniversário. 
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - A Mesa passa 

a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores 
inscritos para o Pequeno Expediente. 

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

proposições: 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO NQ 20/95 

Dispõe sobre a convocação de autoridade estadual pela 
Assembléia Legislativa de Minas Gerais. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1Q- O "caput" do art. 54 da Constituição do Estado de 

Minas Gerais passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 54 -A Assembléia Legislativa ou qualquer de suas 

comissões poderão convocar Secretário de Estado, dirigente 
de entidade da administração indireta ou outra autoridade 
estadual para prestar, pessoalmente, informações sobre 
assunto previamente determinado, sob pena de 
responsabilidade, no caso de ausência injustificada.". 
Art. 2Q- Esta emenda à Constituição entra em vigor na data 

de sua publicação. 
Sala das Reuniões, 28 de setembro de 1995. 
Gilmar Machado- Durval Ângelo- Romeu Queiroz- Maria José 

Haueisen - Marcos Helênio - Anivaldo Coelho - Álvaro Antt~1o 
- Sebastião Costa - Elbe Brandão Bonifácio Mourão 
Clêuber Carneiro -Simão Pedro Toledo - Kemil Kumaira 
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Antônio Andrade - Antônio Genaro - Ibrahim Jacob - Dílzon 
Melo - Arnaldo Penna - Geraldo Nascimento - Geraldo Santanna 
-João Leite- José Bonifácio - Hely Tarquínio- Olinto 
Godinho- Péricles Ferreira - Raul Lima Neto. 
Justificação: O art. 54, ora alterado, dispõe sobre a 

convocação de Secretário Estadual ou dirigente da 
administração indireta para, perante o Plenário ou as 
comissões, pessoalmente, informar sobre assunto previamente 
determinado. 

O art. 60, IV, dispõe que cabe ás comissões: "convocar, 
além das autoridades a que se refere o art. 54, outra 
autoridade estadual para prestar informação sobre assunto 
inerente ás suas atribuições, constituindo infração 
administrativa a recusa ou o não-atendimento no prazo de 
trinta dias." 
O inciso VI do citado artigo reza que as comissões poderão: 

"solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão". 
Percebe-se, do cotejo entre os dispositivos mencionados, 

que a intenção manifesta do legislador constituinte foi a de 
assegurar, no texto constitucional, mecanismos que 
realizassem e preservassem o papel fiscalizador da 
Assembléia. 

O controle externo exercido pela Assembléia Legislativa, 
com o auxílio do Tribunal de Contas, dá-se exatamente por 
meio da competência que a Assembléia detém de requerer 
informações, convocar autoridades, solicitar depoimentos, 
acompanhar implantação de programas e outras necessárias ao 
fiel desempenho da missão constitucional. 

Entendemos que a redação do texto original, ao limitar a 
convocação ao Plenário apenas do Secretário de Estado e de 
dirigente da administração indireta, comete uma omissão que 
interfere na realização daquilo que a própria Constituição 
procura assegurar, por excluir outras autoridades de grau 
hierárquico semelhante. 

Na essência, buscamos trazer, também para o Plenário, a 
discussão hoje permitida apenas no âmbito das comissões. 

No interesse da publicidade dos atos e da divulgação das 
informações, confiamos no incondicional apoio dos nobres 
pares á aprovação desta proposição. 
-Publicada, fica a proposta de posse da Mesa, pelo prazo 

de três dias, para receber emenda, nos termos do art. 209 do 
Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI NQ 514/95 
Dispõe sobre a política estadual de amparo ao idoso e dá 

outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 

Capitulo I 
Disposições Preliminares 

Art. 1Q- O Estado manterá política estadual de amparo 
ao idoso com o objetivo de assegurar seus direitos sociais e 
promover sua integração e participação efetiva na sociedade. 
Art. 2Q- Considera-se idoso, para os efeitos desta 

lei, a pessoa com mais de 60 (sessenta) anos de idade. 
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Art. 3Q -A participação de entidades beneficentes e de 
assistência social na execução de programas e projetos 
destinados ao idoso atenderá às normas estabelecidas nesta 
1 e i. 

Capítulo II 
Das Diretrizes 

Art. 4Q- A política estadual de amparo ao idoso reger-
se-á pelos seguintes princípios: 

I a família, a sociedade e o Estado têm o dever de 
assegurar ao idoso todos os direitos da cidadania, 
garantindo sua participação na comunidade, defendendo sua 
dignidade, seu bem-estar e seu direito à vida; 

II - o idoso não deve sofrer discriminação de nenhuma 
natureza; 
III - o idoso é o principal agente das transformações a 

serem efetivadas por meio da aplicação desta política. 
§ 1Q -Constituem diretrizes da política estadual de 

amparo ao idoso: 
I -a viabilização de alternativas de participação, 

ocupação e convívio que proporcionem ao idoso sua integração 
às demais gerações; 

II - participação do idoso, por meio de suas 
organizações representativas, na formulação, implementação e 
avaliação da política, dos planos, dos proç-amas e dos 
projetos a serem desenvolvidos; 
III - capacitação e reciclagem dos recursos humanos nos 

diversos cargos mantidos pelo Estado para a prestação de 
serviços; 

IV - implementação de sistema de informações que 
permita a divulgação da política, dos serviços oferecidos, 
dos planos, dos programas e dos projetos em cada setor do 
Governo; 
V - estabelecimento de mecanismos que forneçam a 

divulgação de informações de caráter educativo sobre os 
aspectos biopsicossociais do envelhecimento; 

VI - apoio a estudos e pesquisas sobre as questões 
relativas ao envelhecimento. 

§ 2Q - Para assegurar a integração do idoso na sociedade, 
serão criados, nas cidades-pólos, centros de amparo à 
velhice, para que o idoso possa ter as informações 
necessárias acerca de seus direitos, bem como o acesso a 
tratamentos especializados e ao lazer. 

Capítulo III 
Das Ações Governamentais 

Art. 5Q -Competirá à Secretaria de Estado do Trabalho e 
Ação Social a responsabilidade pela coordenação geral da 
política estadual de amparo do idoso, com a participação do 
Conselho Estadual do Idoso (previsto no art. 226 da 
Constituição do Estado de Minas Gerais). 

§ 1Q -A competência de que trata este artigo refere-se à 
formulação, à coordenação, à supervisão e à avaliação da 
políti:a estadual de amparo ao idoso no âmbito das 
respectivas instâncias político-administrativas. 
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§ 2Q - A Secretaria de Estado do Trabalho e Ação Social 
fica responsável pela assistência e pela promoção social e a 
ela compete: 
I- coordenar as ações relativas à política estadual de 

amparo ao idoso, bem como formular, acompanhar e avaliar 
estas ações; 

II - promover as articulações entre as demais 
secretarias e órgãos estaduais; 

III - elaborar a proposta orçamentária no âmbito da 
promoção e da assistência social e submetê-la ao Conselho 
Estadual do Idoso. 
Art. 6Q- Na implementação da política estadual de 

amparo ao idoso, são competências do Estado: 
I - na área de promoção e assistência social: 
a) prestar serviços e desenvolver ações voltadas para o 

atendimento das necessidades básicas do idoso mediante a 
participação das famílias, da sociedade e de entidades 
governamentais e não governamentais; 

b) estimular a criação de incentivos e de alternativas de 
atendimento ao idoso, como centros de convívio, centros de 
saúde especializados, atendimentos domiciliares e outros; 
c) promover simpósios, seminários e encontros específicos; 
d) planejar, coordenar, supervisionar estudos, 

levantamentos, pesquisas e publicações sobre a situação 
social do idoso; 

e) promover a capacitação de recursos para atendimento ao 
idoso. 
II - na área da saúde: 
a) garantir ao idoso assistência à saúde nos diversos 

setores de atendimento do SUS; 
b) prevenir, promover e recuperar a saúde do idoso, 

mediante programas e medidas profiláticas; 
c) elaborar normas de serviços geriátricos da rede 

hospitalar do Estado; 
d) desenvolver formas de cooperação entre as Secretaria de 

Saúde do Estado e as Secretarias de Saúde dos municípios 
para treinamento de equipes interprofissionais; 
e) realizar estudos para detectar o perfil epidemiológico 

de determinadas doenças do idoso, com vistas a prevenção, 
tratamento e reabilitação; e 
f) criar serviços alternativos de saúde para o idoso; 
III - na área da educação: 
a) adequar currículos, metodologias e material didático aos 

programas educacionais destinados ao idoso; 
b) inserir nos curríc~1os dos diversos níveis de ensino 

formal conteúdos voltados para o processo de envelhecimento, 
de forma a eliminar preconceitos e a produzir conhecimentos 
sobre o assunto; 

c) desenvolver programas educativos, veiculados 
especialmente nos meios de comunicação, a fim de informar a 
população sobre o processo de envelhecimento; 
d) apoiar a criação de cursos, a serem instituídos na 

Universidade Estadual de Minas Gerais e na UNIMONTES, 
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abertos para a terceira idade, como meio de universalizar o 
acesso às diferentes formas do saber; 
IV- na área do trabalho e dos recursos humanos: 
a) garantir mecanismos que impeçam a discriminação do idoso 

quanto a sua participação no mercado de trabalho, no setor 
público; 

b) priorizar o atendimento ao idoso nos beneficios 
previdenciários; 
c) criar programas de preparação para aposentadoria no 

setor público com antecedência mínima de 2 (dois) anos do 
afastamento e estimular sua manutenção; 
V - na área da habitação e do urbanismo: 
a) destinar, nos programas habitacionais, unidades em 

regime de comodato ao idoso, na modalidade de casas-lares; 
b) incluir nos programas de assistência ao idoso formas de 

melhorar as condições de habitabilidade e de adaptação de 
moradia, considerando seu estado físico e sua capacidade de 
locomoção; 
c) elaborar critérios que garantam o acesso da pessoa idosa 

à habitação popular; 
d) diminuir barreiras arquitetônicas e urbanas; 
VI - na área da justiça: 
a) promover e defender os direitos da pessoa idosa; 
b) zelar pela aplicação das norm2s relativas ao idoso 

determinando ações para evitar ab~sos e lesões a seus 
direitos; 

VII -na área da cultura, esporte e lazer: 
a) garantir ao idoso a participação no processo de 

produção, elaboração e fruição dos bens culturais; 
b) propiciar ao idoso o acesso aos locais e eventos 

culturais, mediante preços reduzidos, em âmbito estadual; 
c) incentivar os movimentos de idosos a desenvolver 

atividades culturais; 
d) valorizar o registro da memória e a transmissão de 

informações e habilidades do idoso aos mais jovens, como 
meio de garantir a continuidade e a identidade cultural; 

e) incentivar e criar programas de lazer, esporte e 
atividades físicas que proporcionem a melhoria da qualidade 
de vida do idoso e estimulem sua participação na comunidade. 

Capítulo IV 
Das Disposições Gerais 

Art. 7Q Todo cidadão tem o dever de denunciar à 
autoridade competente qualquer forma de neg; gência ou 
desrespeito ao idoso. 
Art. 8Q -Fica oficializado o dia 27 (vinte e sete) de 

setembro como o dia estadual do idoso. 
Parágrafo único -Nesse dia, todos os órgãos públicos 

estaduais promoverão eventos, em obediência às determinações 
contidas nesta lei, com o objetivo de valorizar e ressaltar 
o trabalho e a importância do idoso para o Estado de Minas 
Gerais. 
Art. 9Q- Os recursos financeiros necessários à implantação 

das ações afetas às secr":arias de Estado serão consignados 
em seus respectivos orçam~~tos. 
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Art. 10- O poder executivo regulamentará esta lei no prazo 
de 90 (noventa) dias a contar da data de sua publicação. 

Art. 11 Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
Art. 12- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 27 de setembro de 1995. 
Carlos Pimenta 
Justificação: Não é preciso ser país do primeiro mundo, nem 

dispor de condições ótimas de valorização, atendimento e 
serviços para o cidadão idoso, como lá se alcançou. Também 
no Brasil é possível, apesar de todas as nossas limitações, 
criar-se um conjunto de normas e prescrições que ajudem a 
sociedade e os governos a reconhecer a importância dos 
nossos idosos, atribuir-lhes serviços que eles já prestaram, 
antes de nós, dar-lhes o direito à vida que eles merecem, 
depois de sua valiosa participação na construção de riquezas 
e bens. 

O projeto avança em relação ao que se legislou a respeito 
da chamada terceira idade. E esta é a intenção: um passo 
além do doutrinário; ação e prática além do discurso; 
definições, competências, órgãos, uma política estadual que 
assegure os direitos sociais, promova a integração e a 
reinserção do idoso na sociedade, devolvendo-o a uma 
participação efetiva no seu meio. 
Estudos e levantamentos já permitem concluir que a rapidez 

com que se vem desenvolvendo o envelhecimento populacional 
no País e especialmente em Minas, que é alvo de nossa 
preocupação imediata, vai agravar os problemas dos idosos e 
dos jovens também. Em 2025, os idosos serão 34 milhões, 
população maior que a de todos os Estados da Federação 
atualmente. 

Em 1970, as pessoas com 60 anos ou mais constituíam 4,8% do 
total da população; em 1991, 7.5% e no ano passado, 7,73%. 
Segundo se estima, no ano 2000 os idosos representarão 8,3% 
da população brasileira e, para 2025, a projeção é de 15,1% 
de cidadãos com 60 anos ou mais. 

Prezados companheiros Deputados, contando com a experiência 
de todos e o interesse, estamos certos, de cada um em 
oferecer a Minas. mais uma vez, um documento que o coloque à 
frente dos Estados coirmãos. o qual trata de valorizar o 
cidadão e a cidadania, solicitamos a contribuição de suas 
luzes e inteligências para aperfeiçoarmos este projeto. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de 

Saúde e Ação Social e de Fiscalização Financeira para 
parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, do 
Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI No 
Declara de utilidade pública a 

Sebastião da Fazenda Velha, com 
Formiga. 

515/95 
Comunidade 
sede no 

Kolping 
Município 

São 
de 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a Comunidade 

Kolping São Sebastião da Fazenda Velha, com sede no 
Município de Formiga. 
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Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 29 de setembro de 1995. 
Alencar da Silveira Júnior 
Justificação: A Comunidade Kolping São Sebastião da Fazenda 

Velha tem como finalidade primordial a assistência sociãl 
para a promoção integral do ser humano, sem distinção de 
raça, cor, nacionalidade, credo, convicção política, sexo, 
condição social ou qualquer outra, e é norteada pelos 
princípios e pelas idéias de seu fundador, Padre Adolfo 
Kolping, os quais são seguidos pela Obra Kolping do Brasil. 

Diante disso, entendemos que a entidade merece o título 
declaratório de sua utilidade pública no âmbito estadual. 
-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. 

PROJETO DE LEI NQ 516/95 
Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de 

Divinolândia de Minas o terreno que menciona. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -O Poder Executivo do Estado de Minas Gerais fica 

autorizado a fazer reverter ao Município de Divinolândia de 
Minas parte do imóvel urbano de sua propriedade, conforme os 
limites e as confrontações prev;s:as nesta lei. 
Art. 2Q- O imóvel urbano a que se refere o artigo anterior 

corresponde a uma área de 8.035m2 (oito mil e trinta e cinco 
metros quadrados), confrontando-se, pela frente, com a R. 
Argemiro C. Menezes numa extensão de 67m (sessenta e sete 
metros); pelo lado direito, com a Escola Estadual Professor 
Carvalhais, numa extensão de 116m (cento e dezesseis 
metros); pelo lado esquerdo, com o terreno da própria 
Prefeitura, numa extensão de 130m (cento e trinta metros), e 
pelos fundos, com o Córrego do Divino , numa extensão de 66m 
(sessenta e seis metros). 
Parágrafo único - A área referida neste artigo destina-se à 

construção de uma praça de esportes, para uso e lazer da 
comunidade divinolandense e, em especial, dos alunos das 
escolas estaduais do município. 
Art. 3Q - O imóvel a ser revertido à Prefeitura Municipal 

encontra-se registrado no Cartório de Registro de Imóveis de 
Virginópolis, nos livros 3-P de transcrições e das 
transmissões às fls. 78 - Registro nQ 10.204, de 30/4/68, e 
3-Q, fl. 60, Registro nQ 10.912, de 17/3/71, áreas já 
unificadas conforme AV-2, lavrada em 17/3/72. 
Art. 4Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 5Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 26 de setembro de 1995. 
Bonifácio Mourão 
Justificação: A Prefeitura Municipal de Divinolândia 

Minas doou ao Estado as áreas de 10.310,62m2 e 
6.000,00m2, incluídas e unificadas, conforme AV-2, 

de 
de 
de 
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17/3/72, em um terreno maior, 
denominado Ribeirão do Divino. 
registradas no Registro de Imóveis 
localizado em Virginópolis, sede 
xerox autenticada, em anexo. 

que compunha o imóvel 
Todas as areas foram 

do Cartório Virginópolis, 
de comarca conforme cópia 

O Estado construiu em parte dessa área a Escola Estadual 
Professor Carvalhais, restando grande parte sem destinação, 
sem qualquer cerca ou melhoramento, razão pela qual o 
município requereu e conseguiu, junto à Secretaria de 
Administração a sua cessão, por meio de um contrato 
administrativo de autorização de uso especial de imóvel do 
Estado, por dois anos, a partir de dezembro de 1994, para 
nele construir uma praça de esportes e lazer a ser utilizada 
pelo povo de Divinolândia de Minas e pelos alunos das 
escolas estaduais_. 

A Prefeitura Municipal vem investindo bastante na execução 
da referida obra, construindo uma excelente quadra 
poliesportiva e um campo de futebol soçaite e pretende nela 
realizar diversos outros beneficios, visto que a população 
divinolandense não conta com outra área disponível para o 
seu lazer. 

Assim, nada mais justo que o Estado fazer reverter ao 
município parte da área que lhe foi doada, já que, não lhe 
deu destinação desde 1972 (data da última averbação) até 
esta data, passados, pois, mais de 23 anos. 

Devido ao alto alcance dessa iniciativa 
meus nobres pares a aprovação deste projeto 
-Publicado, vai o projeto às Comissões 

Fiscalização Financeira para parecer, nos 
195, c/c o art. 103, do Regimento Interno. 

REQUERIMENTOS 

é que aguardo de 
de lei. 
de Justiça e de 
termos do art. 

NQ 785/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçônica União e Fraternidade Palmense, localizada no 
Município de Palma, por seus 12 anos de existência. 

NQ 786/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçônica Estrela Conquistense, localizada no Município de 
Conquista, por seus 16 anos de existência. 

NQ 787/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçônica Fraternidade Brasileira, localizada no Município de 
Juiz de Fora, por seus 98 anos de existência. 

NQ 788/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçônica Trabalho e Fraternidade, localizada no Município de 
Jacuí, por seus oito anos de existência(- Distribuídos à 
Comissão de Educação.) 

NQ 789/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com o 
Município de Diamantina pela ~assagem de seu 164Q 
aniversário de emancipação. (- A Comissão de Assuntos 
Municipais.) 
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Do Deputado João Batista de Oliveira e outros, solicitando 
seja realizada reunião especial em comemoração ao 
tricentenário de Zumbi dos Palmares e sejam convidadas a 
participar as pessoas que menciona. 

Do Deputado Marcos Helênio, solicitando audiência da 
Comissão de Defesa do Consumidor para emitir parecer sobre o 
Projeto de Lei nQ 492/95. 

Do Deputado Gilmar Machado, solicitando a anexação do 
Projeto de Lei Complementar nQ 7/95 ao Projeto de Lei nQ 
447/95. 

Da Comissão de Constituição e Justiça, solicitando 
providências com vistas à reformulação do despacho de 
recebimento do Projeto de Lei nQ 447/95, a fim de que este 
seja recebido como projeto de lei complementar. 

COMUNICAÇÕES 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados 

Luiz Antônio Zanto e Marco Régis e da Comissão de Educação. 
Oradores Inscritos 

O Sr. Presidente Com a palavra, o Deputado Gilmar 
Machado. 

O Deputado Gilmar Machado -Sr. Presidente, Srs. e Sras. 
Deputadas, ocupo a tribuna na tarde de hoje para comentar o 
pronunciamento feito ontem, à tarde, pelo Deputado Ermano 
Batista. Ele 
disse que o PT faz prejulgamento e, ao mesmo tempo, apenas 
procura tripudiar sobre a honra alheia. Começou mancando. Em 
primeiro lugar, queremos dizer ao Deputado Ermano Batista 
que a Bancada do PT, através do Deputado Durval Ângelo, 
entrou com um requerimento na Casa, baseado na Constituição 
e num artigo do Regimento Interno, no qual pede a convoc~ção 
do Secretário para que venha prestar esclarecimentos. E um 
direito constitucional e regimental de todos os 
parlamentares. Havendo dúvida, havendo questões sobre alguém 
que administra os bens públicos, os parlamentares têm o 
direito de fazer esse processo de convocação. O Corregedor 
da Casa sabe muito bem que esse é um direito que temos e, 
segundo ele, iremos agir. 

Em segundo lugar, na deliberação do Diretório Estadual do 
PT, os membros, ao avaliarem alguma questão irregular, 
adotam mecanismos e formas de encaminhar as suas discussões 
de acordo com o entendimento do partido, da mesma forma que 
os outros partidos têm as suas. Assim, o PT teve, no sábado, 
uma reunião em que avaliou as informações que tem e, através 
da sua Bancada, vai buscar a veracidade dos fatos aventados. 
É assim que trabalhamos. Queremos o debate franco e aberto, 
para que as posições possam ser explicitadas. 

Em que pese aos outros encaminhamentos, a Bancada, 
estudando o Regimento Interno, avaliou que o projeto de 
resolução não seria o melhor caminho para que pudéssemos 
continuar, visto que a nomeação e a destituição compete 
exclusivamente ao Governo do Estado. Temos clareza e 
consciência daquilo que fazemos e falamos. 

Continuando, o Deputado diz que nós nos apressamos a fazer 
denúncias em véspera de ano eleitoral. Se for assim, todos 



z 
5 

77 

os anos o são. Este é véspera de eleição do ano que vem, e o 
outro é véspera de eleição para Governador e Presidente da 
República. Assim, não temos outro ano para fazer denúncias. 
O problema é esse. 

Por outro lado, em 1991, quando surgiu o caso, já havíamos 
encaminhado e solicitado esse mesmo procedimento e 
entendemos que, de tempos em tempos, quando surgem fatos 
novos, devemos dar prosseguimento e encaminhamento. 
Outra questão é a de que estamos fazendo prejulgamento. 

Porém, prejulgamento é o que faz o Deputado Ermano Batista 
quando diz que o Sr. Lula, que é uma das caixas de 
ressonância do PT, anuncia a sua presença no Vale do 
Jequitinhonha neste final de semana. Aliás, houve um 
equívoco na informação do Deputado: o Lula, desde ontem, 
está lá e vai ficar até o final da semana. Depois, vamos 
fornecer-lhe o croqui da programação da caravana como um 
todo. Além disso, o Deputado prejulga o que ele vai fazer, 
pois diz o seguinte: "0 que será que ele vai dizer áquele 
povo? Já se imagina. É claro, é patente que vai falar sobre 
fome ... ". Deputado, Lula, juntamente com vários outros 
companheiros, estará fazendo uma série de debates sobre 
geração de empregos, reflorestamento e suas consequencias, 
política pública e geração de empregos, etc. O Prefeito de 
Itinga apresentou, na audiência pública, a Proposta nQ 1, 
que foi aprovada por unanimidade, de um projeto de geração 
de empregos, do PT. Foi a proposta mais votada, a vitoriosa, 
demonstrando que estamos preocupados com essas questões e 
temos o propósito de vê-las resolvidas. 
Estranha-me muito o Deputado dizer que não podemos julgar 

"a posteriori" -e concordamos com ele- e, agora, antecipar 
o que Lula vai fazer; ao mesmo tempo, não reconhecer o 
projeto do PT com relação ás áreas de educação e saúde, o 
qual, foi, até mesmo, reconhecido pela ONU e por várias 
outras organizações. 
o companheiro Lula, na Presidência do PT, auxiliou o 

partido a crescer e a ser, hoje, um dos maiores partidos 
deste País. Ainda numa demonstração de preconceito, porque o 
companheiro Lula não tem curso superior, pois saiu do 
Nordeste e teve de enfrentar uma série de dificuldades para 
chegar aonde chegou, lamentavelmente, muitas pessoas não 
aceitam que uma pessoa não saída das elites possa ter 
destaque na vida nacional. Esperamos que haja uma avaliação 
a respeito disso. Além do mais, não estamos tripudiando, 
estamos, apenas, segundo o Regimento Interno, solicitando um 
debate. Queremos que isso ocorra. 
Sobre o que foi dito ontem pelo Deputado Irani Barbosa -

prefiro não repetir as expressões que foram ditas , 
gostaríamos de dizer que, no Município de Iturama, em 1986, 
mais de 140 famílias viviam na periferia, sem a menor 
condição. Hoje, depois da reforma agrária, esses mesmos 
trabalhadores são responsáveis por 40% da produção agrícola 
do município, numa demonstração de que os trabalhadores sem-
terra sabem aquilo que querem: quando conseguem a terra, 
mudam a realidade. Isso já está acontecendo no Município de 
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Campo Florido: lá 107 famílias, há dois anos, ocuparam uma 
área improdutiva, mais de 4 mil hectares; transformaram-na, 
garantiram o sustento de mais de 600 pessoas e o aumento da 
receita do município. É preciso conhecer e reconhecer o que 
está sendo feito. É lógico que, se os sem-terra não tiverem 
competência para transformar a realidade- pegar um pedaço 
de chão e produzir não precisam de recursos para 
continuar produzindo. Entendemos que essas pessoas 
demonstraram a sua capacidade e é exatamente por isso que 
precisam de mais e mais terras improdutivas dos grandes 
latifundiários, para torná-las produtivas. Queremos que as 
terras improdutivas passem a produzir. 
Para concluir, queremos, em nome da Bancada do PT, dizer 

que estamos abertos - como partido de oposição - para um 
debate franco sobre todas as questões, como sempre temos 
procurado fazer. 

Com relação ao apoio que o PT deu - muita gente colocou 
isso aqui - ao atual Governador, ele aconteceu porque, numa 
eleição de dois turnos os partidos se posicionam. Não somos 
sectários a ponto de não discutir. Queremos discutir e 
avaliar qual é o melhor caminho e o melhor lado numa disputa 
de dois turnos. Avaliamos que, para o Estado de Minas 
Gerais, o projeto do ex-candidato Hélio Costa seria muito 
pior, mas isso não significa que o projeto de Eduardo 
Azeredo era o que queríamos, senão estaríamos com ele no 1Q 
turno. Tínhamos um projeto que não passou no 1Q turno. No 2Q 
turno, só tínhamos duas opções. Sabemos fazer política, 
discutir projetos. Foi isso que nos levou a tomar um 
posicionamento. 
Queremos dizer que continuamos abertos a um debate franco e 

gostaríamos que as pessoas avaliassem antes de dizer que o 
PT é apenas um aglomerado. Somos um partido sim, discuti~~s 
e respeitamos as nossas instâncias. Entendemos que é des~e 
jeito que vamos mudar o quadro triste dos partidos de 
aluguel deste País. Muito obrigado. 

Questão de Ordem 
O Deputado Irani Barbosa Explicação pessoal, Sr. 

Presidente. Fui citado nominalmente, então gostaria de usar 
o tempo para uma explicação pessoal. Gostaria de dizer 20 
Deputado Gilmar Machado que, quando me referi aos sem-terr~. 
me referi a um cidadão sem nenhuma condição de ter 
assentamento rural, e não posso admitir que um cidadão sem 
terra possua um trator que custe mais de US$70.000,00 hoje. 
Um cidadão que tem US$70.000,00 para comprar um trator, não 
tem terra e invade a terra dos outros é um sem-vergonha. Só 
gostaria de concluir, Sr. Presidente, pois fui citac: 
nominalmente, e o Regime~to Interno me concede esse tem~: 
para explicação pessoal. Só para concluir, Sr. Presidente. 
Se o PT é tão preocupado com os sem-terra e com os sem-casa, 
porque não tira os sem-casa de debaixo de todos os viadutos 
espalhados por Belo Horizonte? Acho, Sr. Deputado, que o PT 
tem sido incoerente demais entre aquilo que prega e aquilo 
que faz. Falei e digo outra vez que um cidadão que tem um 
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trat~r de US$70.000,00 e invade terra dos outros é um sem-
vergonha e não um sem-terra. 

O Sr. Presidente- Esta Presidência informa aos ilustres 
Deputados Irani Barbosa e Gilmar Machado que o direito à 
palavra para explicação pessoal deve ser concedido após a 
ordem do dia e que, portanto, esse tempo está sendo 
descontado do prazo destinado ao Deputado Aílton Vilela. 
Peço a compreensão do ilustre Deputado Gilmar Machado. Com a 
palavra, o Deputado Aílton Vilela. 
o Deputado Ailton Vilela- Sr. Presidente, Sras. Deputadas, 

Srs. Deputados, lamentavelmente, é do conhecimento de todos 
nós a gravíssima crise que atravessa a saúde pública em 
nosso Pais. Os poucos recursos que lhe são destinados, em 
sua grande parte, são desviados e mal-empregados, enquanto 
hospitais fecham suas portas e doentes são mal-atendidos, 
quando não morrem aguardando a única alternativa que possuem 
para se tratar. O próprio setor precisa de um tratamento 
urgente, mas que seja eficaz e adequado para resolver de uma 
vez por todas sua crise existencial. A solução desse 
problema precisa vir de todos os setores do Governo e da 
sociedade. É necessário um trabalho amplo e em conjunto para 
que o Brasil consiga superar esse quadro precário que 
carrega há tanto tempo no setor da saúde pública. 

A criação do Sistema único de Saúde - SUS -, apesar de 
ainda deixar a desejar, foi o primeiro passo nesse sentido, 
mas outras medidas mais consistentes precisam ser tomadas 
para se dar continuidade à melhoria do atendimento prestado 
à população brasileira. No momento, está tramitando no 
Senado Federal um projeto do Senador Antônio Carlos 
Valadares, propondo a criação de uma contribuição social 
para o setor da saúde, semelhante ao que foi proposto pelo 
Ministro da Saúde Adib Jatene, com relação à volta do IPMF. 
Não importa a origem desses recursos, mas o Governo, como 
principal responsável, deve destinar, no próprio orçamento 
da União, verba suficiente para viabilizar a solução desse 
grave problema existente no setor da saúde em nosso País. 

No nosso Estado, o problema, infelizmente, está no mesmo 
nível. Recentemente, houve uma greve de anestesistas, que 
serviu para destacar ainda mais a crítica situação vivida em 
Minas Gerais, ocasionando uma série de conseqüências, como 
pudemos constatar em Três Corações, onde tivemos que 
interceder pessoalmente junto a alguns profissionais para 
que fosse amenizada a situação sofrida por alguns pacientes. 
Cerca de 800 profissionais da área exigiam melhores 
condições de trabalho e de remuneração, numa reivindicação 
mais que justa, já que não é possível desempenhar a contento 
um trabalho, principalmente na área da saúde, se os salários 
forem irrisórios. Mas, como atender aos anseios dos 
anestesistas, sem analisar os interesses dos 23 mil médicos 
do Estado e do próprio setor da saúde como um todo? Os 
anestesistas voltaram ao trabalho, mas a situação, de um 
modo geral, continua crítica. 

No final da administração 1987-1990, o Estado de Minas 
Gerais gastava menos de 1% de seu orçamento com o setor de 
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saúde. Atualmente, gasta cerca de 7% e com o aumento 
previsto de um ponto percentual por ano atingiremos os 10% 
em 1998, como prometeu o atual Governador Eduardo Azeredo. 
Será uma melhora substancial, mas não suficiente para a 
solução total da crise angustiante que existe na area da 
saúde. Também é necessário que a União e os municípios, da 
mesma forma, aumentem seus investimentos no setor, para que 
a saúde pública atinja seus reais objetivos no País. 

Mas não é somente isso que o atual Governo tem feito para 
tentar resolver o problema. Alguns avanços podem ser 
registrados no tratamento da questão em nosso Estado. 
Segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde, nos 
últimos seis meses, foram reabertos 258 leitos da FHEMIG, 
nos seguintes hospitais aqui da Capital: João XXIII, Central 
Geral de Pediatria, Júlia Kubitschek, Eduardo de Menezes e 
Maria Amélia Lins. Mas isso representa apenas 33% dos leitos 
desativados há 10 anos. Embora seja um grande passo para 
melhorar a situação, ainda faltam ser reatívados outros 
muitos leitos para que possamos voltar à mesma capacidade de 
atendimento de dez anos atrás, sem contar o crescimento 
populacional desta década. 
Outro programa na área foi a criação dos consórcios de 

saúde. Através deles, que foram adotados na Grande BH e em 
algumas cidades do interior, houve uma substancial redução 
no encaminhamento de pacientes aos hospitais da Capital. 
Esses consórcios, segundo informações do Governo, serão 
estendidos a todo Estado, o que descentralizará 
sensivelmente o atendimento médico público em Minas Gerais. 
Não serão necessários grandes deslocamentos para casos 
simples, que podem e serão resolvidos na própria região, 
desafogando os hospitais de Belo Horizonte, que, assim, 
poderão prestar um atendimento mais digno e eficiente aos 
que realmente deles precisarem. Mas é preciso que o Governo 
dê seqüência a esse programa, liberando os recursos 
necessários para o bom funcionamento desses consórcios, 
conforme temos conhecimento da necessidade do Consórcio de 
Saúde do Alto Rio Grande. 

O Estado também está destinando, mensalmente, uma verba no 
valor de R$700.000,00 para os setores de urgência e 
emergência dos hospitais da rede conveniada, enquanto o 
Governo Federal destina R$1.000.000,00 para amenizar a grave 
situação que existe nos setores de saúde pública em nosso 
Estado. 

Essas melhorias também pudemos acompanhar de perto no 
Hospital da FHEMIG em Três Corações. Até há pouco tempo, o 
atendimento médico era feito apenas aos portadores de 
hanseníase da Colônia Santa Fé, e, no momento, são atendidas 
cerca de 7 mil pessoas por mês, inclusive de várias cidades 
circunvizinhas. Vários serviços médicos foram implantados, 
como por exemplo, o Raio X, o laboratório. a farmácia, e o 
serviço odontológico. E foram ativados 20 leitos. Há 
previsão de que outros 130 leitos sejam abe~:~s em breve. As 
obras de recuperação do prédio continuam graças ao 
Governador Eduardo Azeredo, que atendeu solicitação que lhe 
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foi feita em sua recente visita a Três Corações. Esses 
melhoramentos também são decorrentes do trabalho incansável 
do diretor daquela instituição, Dr. Nilo Moysés Júnior, o 
que vem mostrar que, quando há boa vontade, dedicação e 
interesse em se buscarem soluções, elas são encontradas. 
Como se pode perceber, alguma coisa tem sido feita para 

amenizar o problema da saúde pública, mas a solução 
definitiva, para um atendimento satisfatório da população 
carente, depende de um esforço concentrado e conjunto de 
municípios, Estado e União, com a colaboração de todos os 
setores da sociedade, principalmente com a nossa, que, como 
representantes do povo mineiro nesta Casa, precisamos estar 
atentos a todas as questões de interesse da população, ainda 
mais quando se trata de saúde pública. Não podemos, nós, 
sociedade e Governo, ficarmos impassíveis diante da grave 
crise da saúde pública em nosso Estado e em nosso País, que 
tantas vítimas inocentes tem causado, justamente na camada 
mais baixa e carente da população brasileira. 

É lamentável o que acontece neste País. Alguns 
aproveitadores não respeitam nem a doença e o sofrimento de 
pessoas humildes e carentes, desviando para fins escusos 
recursos destinados à saúde pública. Isso pôde ser 
constatado, recentemente, por uma comissão de parlamentares 
desta Casa, no caso da construção do CARDIOMINAS, que será 
de grande importância para a população mineira. Nós deixamos 
aqui um apelo para que haja punições para os responsáveis 
por esse crime, em defesa não só da moral, como também 
daqueles que necessitam do atendimento público na área de 
saúde em nosso Estado. 
Sr. Presidente e Srs. Deputados, Conceição do Rio Verde, 

cidade próxima a Três Corações, fechou, recentemente, seu 
único hospital, por falta de recursos, e a sua população 
está sendo atendida no hospital da vizinha cidade de 
Caxambu. Três Corações, cidade com 80 mil habitantes, está 
com o seu principal hospital, que tem 50 anos de existência, 
capengando na sua trajetória, também por falta de recursos. 
Infelizmente, esse é o quadro existente hoje no setor de 
saúde do nosso Estado e do nosso País. Esperamos que as 
autoridades governamentais busquem os caminhos adequado~ 
para a solução desse grave problema, que tem prejudicadc 
sobremaneira toda a sociedade brasileira. Muito obrigado. 
o Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Paulo 

Schettino. 
O Deputado Paulo Schettino Sr. Presidente, Sras. 

Deputadas, Srs. Deputados, imprensa, demais pessoas 
presentes nas galerias; desejo ler, para constar nos anais 
desta Casa, o artigo "O servidor no olho do furacão", de 
Marly Moisés de Araújo, publicado no jornal "Estado de 
Minas" de anteontem. (-Lê:) 

*"A cada pronunciamento do Ministro da Administração 
Federal, mais me convenço de que ele vê o serviço público 
com olhos de quem via, em passado recente, o império do 
Grupo Pão de Açúcar e, ao servidor, vê como mercadoria que, 
dependendo da safra, precisa ser descartada. Como o 
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ministro, muitos dos que migram a cada quatro anos do setor 
privado para o público, alegando "o enorme sacrifício de dar 
sua quota desinteressada de contribuição para o bem comum, 
embora perdendo financeiramente - parecem tomar gosto pelo 
sofrimento e, com isto, do Norte a Sul do Pais, os que 
entram (sem concurso!) não saem e são unânimes em um ponto: 
a salvação da pátria está no expurgo dos incompetentes -
leia-se os "da casa" - e, para acabar com o inchaço na 
administração, melhor extinguir sua estabilidade. O que lhes 
falta em experiência sobra em desenvoltura. Enquanto 
servidores públicos competentes- que são a maioria, do 
contrário a administração pública brasileira já teria 
sucumbido há muito nas mãos de curiosos e apadrinhados -, 
quando chamados pela iniciativa privada, contribuem no 
anonimato para ilustrar o nome da empresa e do dono, há os 
que vêm do setor privado trazendo uma história inversa: 
originam-se de empresas em crise ou arruinadas e ainda 
chegam convencidos de poder reinventar a roda, praticando o 
desmonte do que levou anos para ser construido. Não se dão 
conta de que a ruptura é altamente dispendiosa para a Nação, 
usuária e mantenedora por meio dos tributos que paga, de 
serviços que, de uma hora para outra, são interrompidos. 
Expressão como "não é por ai ... ", nos últimos anos, foram a 
senha para a desativação de projetos que consumiram muito 
esforço, tempo e dinheiro. Agora está na ordem do dia a 
reforma administrativa, que parece visar apenas ao servidor, 
e não, ao serviço público em sua estrutura e funcionamento. 
Ora, essa reforma, para ser substantiva, teria de ser 
precedia de estudos criteriosos, no âmbito federal, estadual 
e municipal, dos planos, programas e projetos iniciados e 
não concluídos nos últimos 12 anos pelo menos, 
contabilizados seus custos e a repercussão de sua 
paralisação, para que a Nação conhecesse o montante dos 
prejuízos, o tamanho dos ralos por onde se escoa o dinheiro 
público e pudesse, assim, responsabilizar a quem de direito 
por perdas ~ danos. Ao que tudo indica, porém, o pacote está 
amarrado. E o que anuncia o sorridente ministro, 
acrescentando, aqui e ali, um novo critério de proteção do 
Estado contra o "corporativismo". Nessas horas, lembro-me do 
idealizador da reforma administrativa realizada em Minas, 
Dr. Paulo Neves de Carvalho, que, ao conceber a Secretaria 
da Administração, há décadas, atribuiu-lhe a missão de ser 
centro de um sistema capaz de gerir, de forma distinta, 
seres humanos e bens materiais, valorizando o servidor e 
abrindo-lhe horizontes de profissionalização. Ao que parece, 
as soluções defendidas pelo ministro resumem-s~ ao 
"enxugamento da máquina", usando curiosos critérios! E como 
se o governo lidasse com safra de grãos: os mais velhos 
precisam desocupar espaço; para os novos, não há lugar. E 
para manter o equilíbrio do estoque, que se flexibilize a 
permanência dos demais. No caso da educação, por exemplo, se 
se afastam os antigos, detentores de valiosa experiência, e 
os mais novos, que trazem fresca a teoria, rompe-se um elo 
na cadeia de renovação do saber. E nota-se que 93% das 
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escolas brasileiras são públicas! Defende-se a qualidade no 
setor público, mas dilacera-se sua espinha dorsal ao se 
fragilizar o servidor permanente, de carreira, quando se 
sabe que qualidade se obtém com experiência, competência, 
compromisso e permanência. Se o governo deseja aprimorar o 
serviço público, o caminho é o da profissionalização do 
servidor, utilizando, para tanto, políticas modernas de 
pessoal ancoradas em programas de Educação permanente que 
tirem o servidor da condição de pária e o serviço público, 
de refém da descontinuidade e da especulação." 

Como Deputado que conhece e convive com essa angustiante 
realidade muito bem retratada pelas palavras da ilustre 
educadora Marly Moisés, quero apresentar a ela minha 
integral solidariedade. Eu próprio já assomei a esta tribuna 
em várias oportunidades para denunciar as intenções 
malévolas de se atribuir aos servidores todas as mazelas 
ocorridas no serviço público. Estou de pleno acordo que se 
reforme e aprimore a prestação do serviço público; que se 
moralizem as instituições nos três Poderes; que se punam os 
maus servidores através dos instrumentos legais existentes e 
à disposição das autoridades superiores para essa 
finalidade; que se promova um combate sistemático e 
permanente à corrupção e à sonegação de impostos; que não se 
admita a perda de recursos financeiros em razão ae uma 
burocracia inoperante; mas que tudo isso se concretize sem 
se apelar para um posicionamento simplista de se transferir 
para o servidor toda a culpa pelas eventuais deficiências da 
máquina administrativa. Na verdade, afirmo, com conhecimento 
de causa, que, em sua grande maioria, os servidores públicos 
primam pela seriedade, competência, dedicação e 
responsabilidade no cumprimento de sua atividade 
profissional e não merecem viver sob esse clima de 
insegurança e intranqüilidade, ameaçados quotidianamente, 
sobretudo pelas entrevistas do Ministro Bresser Pereira, 
cuja fracassada passagem pelo Ministério da Fazenda é 
dolorosamente lembrada pelos brasileiros, muitos dos quais 
têm reclamado perante os Tribunais de Justiça de todo o Pais 
as perdas econômicas provocadas pelo denominado Plano 
Bresser, de triste memória. E, lamentavelmente, o que se lê 
na imprensa é que os Governos Estaduais aguardam a definição 
da reforma administrativa federal para adotarem uma idêntica 
em seu âmbito. Valha-nos Deus, diante dessa perspectiva. 

Apelamos para o bom senso dos nossos congressistas em 
Brasília para que enfrentem sobranceiramente as ameaças 
veladas do Governo Federal e se oponham com firmeza às 
pretensas disposições que venham a prejudicar os já tão 
sacrificados servidores públicos. Era o que tinha a dizer em 
apoio irrestrito aos conceitos expressos pela notável 
pedagoga. 
*-Publicado de acordo com o texto original. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Durval 

Ângelo. 
O Deputado Durval Ângelo- Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

nobre colega Corregedor desta Casa, Deputado Ermano Batista, 
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que se encontra ausente, neste momento: gostaríamos de 
destacar que o Deputado Ermano Batista é um dos Deputados 
que engrandecem o debate político neste Poder Legislativo. 
Tenho por ele respeito e consideração, apesar de termos uma 
distância muito grande quanto aos aspectos ideológicos e 
sermos frontalmente contrário ao que ele afirmou, ontem, na 
sessão ordinária desta Casa. 

Inicialmente, o Deputado acusa o PT de ser um contumaz 
denunciador e de ter levado pessoas ser1as e honestas ao 
descrédito diante da população, em função de denúncias 
infundadas. Gostaria de dizer ao nobre colega que, 
realmente, tivemos o papel importante de denunciar pessoas 
sérias e honestas, como o Deputado José Dirceu e o Senador 
Suplícy denunciaram o Governo Collor e toda a sua quadrilha. 
Realmente, houve uma grande injustiça do Congresso Nacional, 
punindo com "impeachment" o ex-Presidente, muito honesto e 
muito sério, que, por sinal, mereceu o voto, nos dois 
turnos, do próprio Deputado Ermano Batista. E, talvez, a 
própria justiça venha cometendo injustiças grandes contra a 
quadrilha toda que estava no Palácio do Planalto. Realmente, 
foi uma grande denúncia vazia. Como ele disse ontem, o PT 
especializa-se em fazer denúncias como a que fez contra 
aquela equipe de "anjos" que governava este País há pouco 
tempo. 
Talvez tenha, também, razão o Deputado Ermano Batista 

quando c·= que foram infundadas e irresponsáveis as 
denúncias contra PC Farias, promovidas pelos Deputados José 
Dirceu e Jacques Wagner, quando do seu envolvimento no 
financiamento da campanha do ex-Presidente Collor. Também 
queremos nos penitenciar por essa denúncia infundada. 
Talvez, o Deputado Ermano Batista tenha razão quando diz 

que fizemos, na CPI do Orçamento, denúncias infundadas 
contra respeitáveis e honoráveis Deputados, que muito 
dignificaram o Poder Legislativo deste País, 
particularmente, contra seu colega de partido em Minas 
Gerais, o Deputado José Geraldo Ribeiro. Realmente, um homem 
que sofreu uma grande injustiça do PT. F:i denunciado na sua 
honestidade dignificadora da política de Minas Gerais. 
Por que será que o PL do Deputado Ermano Batista não o 

excluiu de seus quadros, mantendo-o filiado? Talvez seja 
porque está pensando em sua volta triunfal à política. O 
Deputado Ermano Batista afirmou que o Juiz da Vara Federal 
de 1ª Instância errou ao denunciar todos aqueles envolvidos, 
respeitáveis senhores da COWAN, muito próximos do Governo 
passado deste Estado. É de ressaltar que seus proprietários 
tiveram participação importante no segundo turno da eleição 
do Governador Eduardo Azeredo. O Deputado Ermano Batista, 
Corregedor da Casa, está se investindo na função de juiz, ou 
seja, no poder de julgar, ao afirmar que os atos que esses 
honoráveis senhores praticaram foram simples irregularidades 
administrativas, preocupados que estavam com a segurança de 
suas famílias. Mas não temos dúvida de que depositar 
dinheiro irregularmente no sistema bancário internacional, 
em outro país, é crime de evasão fiscal. Não acreditamos, 
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assim como a Polícia Federal, que instruiu bem o inquérito, 
que o mesmo tenha sido conduzido facciosamente nem que o 
Vice-Governador esteja sofrendo uma injustiça. Em 1991, 
quando esses fatos foram veiculados pela imprensa, o então 
Secretário da Educação afirmou alto e bom som que havia mais 
de 20 anos que não tinha conhecimento daquele doleiro, 
também acusado de tráfico internacional de drogas. Mas a 
imprensa noticiou remessas de cerca de US$70.000,00 ao 
exterior, feitas por intermédio daquele doleiro, em nome do 
~ntão Secretário da Educação. Será que os depósitos foram 
feitos por uma secretária, sem o conhecimento do Secretário? 
Entretanto, o Sr. Corregedor da Casa vem e afirma que o 
Vice-Governador está sofrendo uma campanha prejudicial e 
negativa por parte do PT. É, talvez S. Exa. o Sr. Corregedor 
tenha razão, e talvez o Juiz da Vara Federal tenha cometido 
uma injustiça, encaminhando o processo do Secretário do 
Planejamento para a Justiça Federal, para Brasília. O 
Deputado Ermano Batista está parecendo aquela mãe de soldado 
que, ao ver o filho marchar errado na parada de 7 de 
setembro, simplesmente diz que o un1co que está marchando 
certo é o seu filho. Parece-me que o Sr. Corregedor da Casa 
está sendo parcial na análise desses fatos. 
Ontem, ouvi mais uma balela. O Governador do Estado afirmou 
em todos os órgãos de imprensa escrita, falada e 
televisionada que não foi dada oportunidade ao Vice-
Governador de se defender dessas acusações e de dar sua 
opinião sobre os fatos. No entanto, todo mundo sabe que, 
procurado pela imprensa, o Vice-Governador se negou a falar 
sobre os fatos. Em 1991, o Deputado Gilmar Machado, do PT, 
apresentou um requerimento, convocando o Secretário Walfrido 
dos Mares Guia a vir à Casa prestar esclarecimentos sobre o 
assunto, mas a Bancada governista derrotou o seu 
requerimento. Portanto, na época, o então Secretário da 
Educação teve a oportunidade de se defender, mas a Bancada 
governista não deixou. A mesma coisa aconteceu no inquérito 
policial, porque ele se negou a prestar depoimento, 
julgando, talvez, que a polícia também fosse ser 
tendenciosa, e não se pronunciou. No entanto, estamos lhe 
dando toda a oportunidade de defesa, pois, como bem disse o 
Governador de Minas Gerais, é preciso que o Vice-Governador 
possa se defender. No nosso entender, o melhor lugar para 
ele se defender é aqui, diante deste Poder Legislativo. 

Assim sendo, entramos com o requerimento. Não estamos 
fazendo prejulgamento. O prejulgamento existiu por parte dos 
Deputados da Bancada governista que nos antecederam aqui, 
ontem. Eles, sim, abriram a discussão, como se já tivéssemos 
pedido a cabeça do Vice-Governador. Queremos 
esclarecimentos, queremos que os fatos e a verdade realmente 
venham à tona. 

Gostaríamos de deixar bem claro o motivo pelo qual ainda 
não demos entrada com o projeto de resolução, com o objetivo 
de demonstrar que não existe exploração política do fato, 
pois, no caso, o projeto de resolução não é pertinente, 
porque cabe ao Governador nomear e exonerar seus auxiliares. 
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Estávamos tentando argumentar utilizando o Estatuto dos 
Servidores Públicos, que prevê o afastamento, até o 
julgamento ou a definição de um inquérito, de qualquer 
servidor. Entretanto, isso se aplica somente aos servidores 
de carreira, e não, aos servidores que ocupem cargos em 
comissão ou cargos de confiança. 

Não entramos com o projeto de resolução, na certeza de que 
a maneira correta é o comparecimento do Vice-Governador e 
Secretário do Planejamento a esta Casa, onde terá a 
oportunidade de prestar os esclarecimentos necessários. Aí, 
teremos a presença dos Deputados Carlos Pimenta e Ermano 
Batista, que também estarão ouvindo as declarações do Vice-
Governador e terão a oportunidade de defendê-lo, como o 
fizeram ontem, porém com uma diferença: farão a defesa 
depois de colocados os fatos. 

Para provar que não houve remessa ilegal, o Vice-Governador 
deverá declarar que não possui conta no exterior, além de 
dizer que aquele valor foi declarado no Imposto de Renda. 
Aí, é só conferir com a declaração de renda, provando que 
não houve sonegação fiscal. 
Gostaria de concluir citando a seguinte máxima, que 

considero fundamental e que talvez seja mais uma calúnia 
petista, segundo o Deputado Ermano Batista: "A mulher do rei 
não pode só ser honesta, também tem que parecer honesta". 
Muito obrigado. 

2ª PARTE (ORDEM DO DIA) 
1ª Fase 

Abertura de Inscrições 
O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a 

Presidência passa à 2a parte da reun1ao, 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. 

· Palavras do Sr. Presidente 
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta 

da presente reunião o requerimento da Comissão de Assuntos 
M~~icipais, contendo solicitação ao TRE-MG para a realização 
ds consulta plebiscitária à população dos Distritos de 
Cordeiro de Minas e São Cândido, quanto a sua anexação ao 
Município de Ipatinga; o recurso nQ 1/95 do Deputado Gilmar 
Machado, contra decisão da Presidência de não-recebimento de 
requerimento de sua autoria e o Projeto de Lei nQ 337/95, do 
Governador do Estado, que cria o Fundo Estadual de Saúde, em 
razão da apreciação dessas matérias na reunião 
extraordinária realizada hoje, pela manhã. 

Designação de Comissões 
O Sr. Presidente - A Presidência vai designar Comissão 

Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à 
Constituição nQ 19/95. Pelo PSDB: efetivos - Deputados João 
Leite, Miguel Martini, Simão Pedro Toledo e Hely Tarquínio; 
suplente: - Deputados Elbe Brandão, Maria Olívia, Miguel 
Barbosa Mauri Torres; pelo PMDB: efetivos Deputados 
AntOnio ~:.drade e Toninho Zeitune; suplentes Deputados 
Geraldo Rezende e José Henrique; pelo PP: efetivos 
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Deputados Gil Pereira e Antônio Genaro; suplentes 
Deputados Dimas Rodrigues e Alberto Pinto Coelho; pelo PFL: 
efetivos Deputados Bilac Pinto e Sebastião Costa; 
suplentes - Deputados Jorge Hannas e Paulo Piau; pelo PT: 
efetivos - Deputados Marcos Helênio e Geraldo Nascimento; 
suplentes - Deputados Ivo José e Anivaldo Coelho; pelo PDT: 
efetivo- Deputado Alencar da Silveira Júnior; suplente-
Deputado Álvaro Antônio; pelo PL: efetivo - Deputado Ronaldo 
Vasconcellos; suplente -Deputado Olinto Godinho; pelo PTB: 
efetivo- Deputado Paulo Schettino; suplente Deputado 
Dílzon Melo. Designo. À Gerência-Geral de Apoio às 
Comissões. 

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

comunicações apresentadas nesta reunião pela Comissão de 
Agropecuária - aprovação, na 16ª Reunião Ordinária, do 
Projeto de Lei nQ 247/95, do Deputado Antônio Júlio, e do 
Requerimento nQ 668/95, do Deputado Carlos Pimenta; pela 
Comissão de Meio Ambiente aprovação, na 22ª Reunião 
Ordinária, do Requerimento nQ 546/95, do Deputado Dimas 
Rodrigues; pela Comissão de Saúde e Ação Social - aprovação, 
na 23ª Reunião Ordinária, dos Projetos de Lei nQs 195/95, do 
Deputado Francisco Ramalho; 281/95, do Deputado Paulo 
Schettino; 291/95, do Deputado Wanderley Ávila; e 308/95, do 
Deputado Miguel Martini; e do Requerimento nQ 697/95, do 
Deputado Marco Régis; pela Comissão de Educação (2) 
aprovação, na sua 6a Reunião Extraordinária, dos 
Requerimentos nQs 708/95, do Deputado Bilac Pinto; 711/95, 
do Deputado João Batista de Oliveira; e 712 a 718, 722, 723, 
726 e 732/95, do Deputado Wanderley Ávila, e, na sua 15ª 
reunião ordinária, dos Requerimentos nQs 747/95, do Deputado 
Alberto Pinto Coelho; 742 a 744/95, do Deputado Sebastião 
Costa; e 735 a 740, 748 e 749/95, do Deputado Wanderley 
Ávila (Ciente. Publique-se.); e pelos Deputados José Braga-
indicação do Deputado Ivair Nogueira para substituir o 
Deputado Marcelo Gonçalves na Comissão de Constituição e 
Justiça desta Casa (Ciente. Cópia às Lideranças. Designo. À 
Gerência-Geral de Apoio às Comissões.); Wanderley Ávila-
falecimento do Sr. José Pereira Duarte, em Várzea da Palma; 
Paulo Schettino falecimento do Sr. Joaquim Miguel 
Tolentino, em Belo Horizonte (Ciente. Publique-se.); Alberto 
Pinto Coelho - que a concessionária de veículos Motorauto 
S.A. foi apontada como a melhor concessionária Chevrolet do 
Brasil (Ciente. Oficie-se.); Marco Régis- falecimento do 
Sr. Joaquim Paiva Machado, em Muzambinho; e Luiz Antônio 
Zanto- falecimento do Sr. Edson Ferreira Silva, em Frutal 
(Ciente. Oficie-se.). 

Discussão e Votação de Pareceres 
O Sr. Presidente - Parecer de Redação Final do Projeto de 

Lei nQ 343/95, que institui regiões administrativas no 
Estado e dá outras providências. Em discussão, o parecer. 
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. À sanção. 
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Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Marcos Helênio 

em que solicita, nos termos dos arts. 245, inciso IV, e 288 
do Regimento Interno desta Casa, seja retirado da pauta o 
Projeto de Lei nQ 43/95, de sua autoria, a fim de que possam 
proceder a novos estudos acerca de seu teor. Inclua-se o 
projeto em ordem do dia para os fins do art. 288 do 
Regimento Interno. 
Requerimento do Deputado Gilmar Machado, em que solicita a 

anexação do Projeto de Lei Complementar nQ 7/95 ao Projeto 
de Lei nQ 447/95, de sua autoria. A Presidência defere o 
requerimento nos termos do inciso XIII do art. 244 do 
Regimento Interno. 
Requerimento da Comissão de Justiça, em que solicita sejam 

adotadas as providêlcias cabíveis para a reformulação do 
despacho de recebimento do Projeto de Lei nQ 447/95, para 
que este seja recebido como projeto de lei complement~r. a 
fim de que seja atendido o requisito do art. 65, § 2Q, III, 
da Constituição do Estado. A Presidência defere o 
requerimento de conformidade com o inciso VII do art. 244 do 
Regimento Interno e determina que seja alterado o despacho 
do Projeto de Lei nQ 447/95, do Deputado Gilmar Machado, 
publicado em 14/9/95, de forma que ele seja recebido como 
Projeto de Lei Complementar nQ 10/95, prevalecendo os atos 
processuais anteriormente cometidos. 
Requerimento do Deputado Wanderley Ávila em que solicita, 

nos termos regimentais, o desarquivamento do Projeto de Lei 
nQ 1.499/93, de sua autoria. A Presidência defere o 
requerimento de conformidade com o inciso I do art. 185 do 
Regimento Interno. 
Requerimento da Deputada Maria Olívia e outros, em que 

solicitam seja convocada reunião especial com a finalidade 
de se homenagear a criança, pelo seu dia, a ser comemorado 
em 12 do corrente. A Presidência defere o requerimento de 
conformidade com o inciso XXI do art. 244 do Regimento 
Interno e oportunamente fixará a data. 
Requerimento do Deputado João Batista de Oliveira e outros, 

em que solicitam seja realizada reunião especial no dia 10 
de novembro, para celebrar o tricentenário de Zumbi dos 
Palmares. A Presidência defere o requerimento de 
conformidade com o inciso XXI do art. 244 do Regimento 
Interno e oportunamente fixará a data. 
- A seguir, são submetidos a votação e aprovados, cada um 

por sua vez, na forma regimental, requerimentos dos 
Deputados Marcos Helênio (3) - audiência da Comissão de 
Defesa do Consumidor para que se emita parecer sobre o 
Projeto de Lei nQ 406/95, de autoria do Poder Executivo; 
audiência da Comissão de Defesa do Consumidor para que se 
emita parecer sobre o Projeto de Lei nQ 486/95, de autoria 
do Deputado Gil Pereira; e audiência da Comissão de Defesa 
do Consumidor, para que se emita parecer sobre o Projeto de 
Lei nQ 492/95 (Cumpra-se.); Paulo Schettino (3) seja 
encaminhado ofício ao Presidente da TELEMIG solicitando-lhe 
instalação de telefones públicos na Rua Maria Regina, 70, no 
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Bairro Dom Silvério; no Bar Toca do Zíngaro, em Bambuí; e na 
Rua Francisco Ângelo Remiggi, em Bambuí; Gil Pereira- seja 
enviado ofício ao Sr. Ministro de Estado da Fazenda, 
reivindicando a liberação de financiamentos, em caráter 
emergencial, para os produtores rurais do Norte do Estado de 
Minas Gerais, nas mesmas condições dos financiamentos 
liberados para os produtores de cacau da Região Sul do 
Estado da Bahia, conforme a Medida Provisória nQ 1.078, 
assinada pelo Sr. Presidente da República; e Durval Ângelo-
seja feita convocação ao Secretário de Planejamento, 
Walfrido dos Mares Guia, para comparecer a esta Casa, a fim 
de esclarecer a denúncia sobre remessa ilegal de dinheiro 
para o exterior, conforme inquérito policial instaurado pela 
Polícia Federal em Minas Gerais contra o Sr. Jayme Hofman 
(Oficie-se.). 

2ª Fase 
o Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a esta 

fase, a Presidência passa à 2a parte da Ordem do Dia, com a 
discussão e a votação da matéria constante na pauta. 

Discussão e Votação de Proposições 
o Sr. Presidente - Discussão, em 1Q turno, do Projeto de 

Lei nQ 112/95, do Deputado José Bonifácio, que autoriza o 
Poder Executivo a doar imóvel ao Município de Piedade do Rio 
Grande. Incluído em ordem do dia para os fins do art. 288 do 
Regimento Interno. Encontra-se em poder da mesa requerimento 
do Deputado José Bonifácio, solicitando a retirada de 
tramitação do Projeto de Lei nQ 112/95. A Presidência defere 
o requerimento, de conformidade com o inciso VIII do art. 
244 do Regimento Interno. Arquive-se. 

Questão de Ordem 
o Deputado Sebastião Navarro Vieira Sr. Presidente, 

diante da evidente falta de "quorum" para continuação dos 
trabalhos, solicito a V. Exa. o encerramento da presente 
reunião. 

ENCERRAMENTO 
o Sr. Presidente - A Presidência, verificando, de plano, a 

inexistência de "quorum" para continuação dos trabalhos, 
encerra a reunião, convocando os Deputados para a 
extraordinária de amanhã, dia 5, às 9 horas, nos termos do 
edital de convocação, e para a ordinária deliberativa, 
também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: 
(- A ordem do dia anunciada pelo Sr. Presidente é a 
publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião. 

ATA DA 23a REUNIÃO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLÉIA E DA 
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Às dez horas do dia vinte e um de setembro de mil novecentos 
e noventa e cinco, comparecem na sala 2 do 12Q andar do 
Edifício Tiradentes, os Deputados Sebastião Navarro Vieira, 
Wanderley Ávila, Ermano Batista, Maria José Haueisen e 
Ibrahim Jacob, membros da Mesa da Assembléia; Miguel 
Martini, Clêuber Carneiro, Geraldo Rezende e Marcos Helênio, 
membros da Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária. Verificando a existência de número regimental, 
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o Presidente, Deputado Sebastião Navarro Vieira, declara 
abertos os trabalhos, sendo lida e aprovada a ata da reun1ao 
anterior. A seguir, informa que, nos termos do art. 3Q, III, 
da Lei nQ 11.815, de 24/1/95 e do § 4Q do art. 2Q da 
Resolução nQ 5. 143, de 22/6/94, a reunião tem por finalidade 
apreciar os processos de prestação de conta da aplicação dos 
recursos oriundos de subvenções sociais. Logo após, passa a 
palavra ao relator pela Comissão de Fiscalização Financeira 
e Orçamentária, Deputado Clêuber Carneiro, que emite 
pareceres pela aprovação dos processos das seguintes 
entidades: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí, 
Associação Nossa Senhora do Belo Ramo, Associação Unida do 
Bairro Washington Pires, Obras Sociais São Jorge, Associação 
Dona Marilene Pinto de Mattos, União Social Espírita As 
Samaritanas, Caixa Escolar Geraldo Bittencourt, Associação 
Comunitária do Bairro Esperança, Obra Social do Educandário 
Senhora das Graças, Conselho Comunitário do Desenvolvimento 
Rural do Distrito de Simão Campos, Dispensário São Vicente 
de Paulo de Patos de Minas, Associação de Assistência Social 
Nossa Senhora Perpétuo Socorro, APAE de Patos de Minas, 
Dispensário São Vicente de Paulo, Prefeitura Municipal de 
Lamim, Prefeitura Municipal de Lamim, Prefeitura Municipal 
de Jequeri, Associação Comunitária Santa Águida, Associação 
de Amparo à Criança e ao Idoso, Sociedade Unidos 
Lemepradense, Associação de Desenvolvimento Comunitário da 
Comunidade de Santa Rita, Prefeitura Municipal de Santana do 
Manhuaçu, Associação Comunitária Senhora do Porto, 
Associação Comunitária Senhora do Porto, Associação dos 
Amigos dos Bairros Bandeirantes, Margarete e Adjacências, 
Associação Comunitária Santo Elias, Sociedade Beneficente de 
Socorro aos Pobres, Sociedade Unidos Lemepradense, Caixa 
Escolar Sedes Sapientiae, Associação dos Moradores e Amigos 
do Bairro Glória, Apoio à Mulher, à Criança e ao 
Adolescente, Associação dos Moradores da Comunidade de 
Boqueirão Médio, Prefeitura Municipal de Francisco Dumont, 
Associação Beneficente Evangélica de _ontra, Prefeitura 
Municipal de Jequitinhonha, Prefeit~-a Municipal de 
Jequitinhonha, Centro de Estudos Ecológicos e Educação 
Ambiental, Asilo Padre Antônio Ribeiro Pinto, Associação de 
Amparo à Criança e ao Idoso, Prefeitura Municipal de Rio 
Vermelho. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua 
vez, são os pareceres aprovados. Em seguida, esses processos 
são apreciados pela Mesa, sendo relatores da matéria os 
Deputados Wanderley Ávila, 1Q Vice-Presidente, e Ermano 
Batista, 4Q-Secretário, que emitem seus pareceres pela 
aprovação dos processos, os quais submetidos a discussão e 
votação, cada um por sua vez, são aprovados. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros das Comissões para a 
próxima reunião ordinária, determina que se lavre a ata e 
encerra os trabalhos. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 28 de setembro de 

1995. 
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Rêmolo Aloise, Presidente- Wanderley Ávila- Antônio Júlio 
- Ibrahim Jacob - Maria José Haueisen - Miguel Martini -
Clêuber Carneiro - Romeu Queiroz - Geraldo Rezende. 
ATA DA 13a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS 
MUNICIPAIS-E REGIONALIZAÇÃO 
Às quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e 
um de setembro de mil novecentos e noventa e cinco, 
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dílzon Melo, 
José Maria Barros, Ivo José, Elmo Braz e Marcelo Gonçalves 
(substituindo este ao Deputado Ivair Nogueira, por indicação 
da Liderança do PDT), membros da Comissão supracitada, bem 
como o Deputado Alberto Pinto Coelho. Havendo número 
regimental e estando ausente o Deputado José Henrique, o 
Deputado Dílzon Melo assume a Presidência da reunião, 
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Ivo José 
que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida 
e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A seguir, 
o Deputado Ivo José faz leitura de correspondência do Sr. 
Antônio Carlos Resende, Vice-Presidente da Comissão 
Emancipacionista do Distrito de São Joaquim de Bicas, 
encaminhando cópia do recurso dirigido ao Tribunal de 
Justiça, e solicita sua anexação ao processo de emancipação 
do Distrito de São Joaquim de Bicas. A seguir, o Presidente 
informa que a finalidade da reunião é discutir a matéria 
constante na pauta e passa à 1ª fase da Ordem do Dia, com a 
discussão e a votação de proposições da Comissão. O Deputado 
Marcelo Gonçalves solicita a palavra e apresenta 
requerimento solicitando seja feita vistoria nos 122 
distritos em que foram marcados plebiscitos, para o dia 
22/10/95. A Presidência deixa de se pronunciar sobre o 
assunto por se tratar de requerimento já apreciado 
anteriormente e, a seguir, registra a presença do Deputado 
José Henrique, a quem passa a direção dos trabalhos. O 
Presidente passa a palavra ao Deputado José Maria Barros 
para que possa emitir seu parecer sobre o requerimento do 
Deputado Marcelo Gonçalves, no qual solicita o 
desarquivamento do processo de emancipação do Distrito de 
Vila Almeida, no Município de Jabuticatubas. o relator, por 
seu parecer, opina pela rejeição do requerimento. A seguir, 
o Deputado Alberto Pinto Coelho faz uso da palavra para 
encaminhar a votação. Dando prosseguimento, a Presidência 
coloca o requerimento em votação, o qual é rejeitado por 
três votos contrários, nenhum a favor e duas abstenções. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece o 
comparecimento dos Deputados, convoca os membros da Comissão 
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da 
ata e encerra os traba -~s. 
Sala das Comissões, 4 de outubro de 1995. 
José Henrique, Presidente -José Maria Barros - Dílzon Melo 

- Ivair Nogueira- João Batista de Oliveira. 
ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO 
E JUSTIÇA 
Às dezessete horas do dia vinte e seis de setembro de mil 
novecentos e noventa e cinco, comparecem na Sala das 

~ 
~ 
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Comissões os Deputados Geraldo Santanna, Antônio Genaro, 
Romeu Queiroz, Clêuber Carneiro, Elbe Brandão, José 
Bonifácio (substituindo este ao Deputado Arnaldo Penna, por 
indicação da Liderança do PSDB), e Gilmar Machado 
(substituindo o Deputado Anivaldo Coelho, por indicação da 
Liderança do PT), membros da supracitada Comissão. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado Geraldo Santanna, 
declara abertos os trabalhos, informa que a reunião se 
destina a apreciar a matéria constante na pauta e solicita 
ao Deputado Romeu Queiroz que proceda à leitura da ata da 
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos 
membros presentes. Passa-se à 2ª parte da reunião, com a 
discussão e a votação de parecer sobre proposição sujeita a 
apreciação do Plenário da Assembléia. O Presidente coloca em 
discussão o parecer sobre o Recurso nQ 1/95, adiada em 
reunião anterior, com base no§ 2Q do art. 136 do Regimento 
Interno. Fazem uso da palavra, para discutir o parecer, os 
Deputados Gilmar Machado, autor do recurso, José Bonifácio, 
Clêuber Carneiro, Romeu Queiroz e Geraldo Santanna. 
Enc?·rada a discussão e anunciada a votação, o Deputado 
Gi~~ar Machado apresenta requerimento solicitando o 
adiamento da votação, o que é rejeitado pela Comissão. Após 
votação, é aprovado o parecer do Deputado Geraldo Santanna, 
que conclui pelo indeferimento do Recurso nQ 1/95. Cumprida 
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 
de todos, convoca os membros da Comissão para a próxima 
r~~~ião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
t•analhos. 
Sala das Comissões, 3 de outubro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna Anivaldo 

Coelho - Simão Pedro Toledo. 
ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, 
CULTURA, DESPORTO E TURISMO E LAZER 
Às quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e 
sete de setembro de mil novecentos e noventa· e cinco, 
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Irani Barbosa, 
Anderson Adauto, João Leite e Gilmar Machado, membros da 
Comissão supracitada. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Irani Barbosa, declara aberta a reunião 
e solicita ao Deputado João Leite que proceda à leitura da 
ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita 
pelos parlamentares presentes. A Presidência informa que a 
Comissão recebeu as seguintes correspondências: oficio da 
CODEVASF, contendo cópia do termo aditivo firmado com a 
Escola Estadual Plínio Ribeiro, de 1Q e 2Q graus, para 
atendimento a estudantes dentro do que prevê o Programa de 
Apoio a Estudantes e Recém-formados da CODEVASF; Oficio nQ 
124/95, do Chefe de Gabinete do Governador do Estado, Dr. 
José Henrique Santos Portugal, em que solícita apoio da 
Comissão a que seja declarada de utilidade pública a 
Associação Pires e Santos Núcleo de Educação Especial 
NUEESP -, com sede em Belo Horizonte; Oficio nQ 11/95, do 
Ministério da Marinha, em que se solicita à Comissão apoio à 
proteção, à integridade física de banhistas, desportistas e 
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assemelhados contra o tráfego de embarcações nas áreas 
adjacentes às praias, quer sejam marítimas, fluviais e 
lacustres; Ofício nQ 748/95, da Superintendência de 
Administração de Pessoal da Secretaria da Educação, contendo 
resposta ao Ofício nQ 1.553/95/SGM; e C'-cular nQ 81/95, da 
Federação Mineira de Judô, em que se comunica a conquista do 
judô mineiro no VII Torneio Internacional de Miami. Logo 
após, o Presidente leva ao conhecimento dos Deputados o 
levantamento dos requerimentos aprovados na Comissão, 
solicitado pelo Deputado Anderson Adauto. Nesta 
oportunidade, este parlamentar solicita à assessoria da 
Comissão que sejam reiterados, aos órgãos estaduais, os 
requerimentos que não obtiveram resposta. O Presidente 
determina à assessoria que sejam tomadas as devidas 
providências. A Presidência procede à distribuição do 
Requerimento nQ 708/95 ao Deputado João Leite. Passa-se à 2a 
fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a Yotação 
de parecer sobre proposição sujeita à apreciação do Plenário 
da Assembléia. Com a palavra, o Deputado Irani Barbosa, 
relator do Projeto de Lei nQ 95/95, emite parecer mediante 
o qual conclui pela aprovação da matéria no 1Q turno, com as 
Emendas nQs 1 a 6, da Comissão de Constituição e Justiça, e 
7 a 8, da Comissão de Educação. Submetido a discussão e 
votação, é o parecer aprovado. Após, o Presidente passa à 3a 
fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação das 
proposições sujeitas à deliberação conclusiva da Comissão. O 
Presidente submete a discussão e votação, cada uma por sua 
vez, as seguintes proposições das quais é relator o 
Deputado Gilmar Machado: no 1Q turno, Projetos de Lei nQs 
303, 373 e 398/95, com pareceres favoráveis; 374, com 
parecer pela aprovação com a Emenda nQ 1. Após, submete a 
discussão e votação, matérias das quais é relator o Deputado 
João Leite: no 1Q turno, Projetos de Lei nQs 387/95, com 
parecer pela aprovação com a Emenda nQ 1; e 394/95, com 
parecer favorável. Todos os projetos são aprovados. Dando 
prosseguimento, a Presidência passa a palavra ao Deputado 
João Leite, que emite parecer mediante o qual conclui pela 
aprovação do Requerimento nQ 708/95. Colocado em votação, é 
o requerimento aprovado. Ato contínuo, o Presidente submete 
a votação, nos termos da Deliberação nQ 487, da Mesa da 
Assembléia, os Requerimentos nQs 711 a 718, 722, 723, e 726 
a 732/95, que são aprovados. Cumprida a finalidade da 
reunião, o Presidente agradece a presença dos parlamentares, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião 
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 
Sala das Comissões, 3 de outubro de 1995. 
Anderson Adauto, Presidente Irani Barbosa Gilmar 

Machado. 

TRAMITAÇÃO DE PR:?OSIÇÕES 

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR NQ 
5/95 
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Comissão de Administração Pública 
Relatório 

O projeto de lei em tela, de autoria do Governador do 
Estado, tem o objetivo de instituir a gratificação de tempo 
integral para o ocupante do cargo de policial civil, 
criando, ainda, o Centro de Cálculo, Liquidação e Avaliação 
na estrutura orgânica da Procuradoria-Geral do Estado, bem 
como os cargos correspondentes. 
Publicado em 5/8/95, foi o projeto encaminhado à Comissão 

de Constituição e Justiça, que concluiu por sua 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, com a Emenda 
nQ 1. 
Agora, vem a proposta 

quanto ao mérito, nos 
Interno. 

a esta Comissão, para ser apreciada 
termos do art. 103, I. do Regimento 

Fundamentação 
As alterações contidas no projeto de lei em 

sobretudo, a dotar a máquina administrativa 
condições necessárias para a consecução 
precípuos da administração pública. 

análise visam, 
do Estado das 

dos objetivos 

Com as medidas propostas, o Chefe do Poder Executivo 
objetiva proporcionar melhor remuneração para os servidores 
da Policia Civil e, ao mesmo tempo, estruturar a 
Procuradoria-Geral do Estado, criando o Centro de Cálculo, 
Liquidação e Avaliação e os cargos correspondentes. 

Um aumento de 10% sobre a remuneração do policial civil é 
compatível com a política de valorização do servidor 
público, ainda mais quando a vantagem pecuniária é atribuída 
sob o titulo de gratificação de tempo integral. o que 
demanda, por seu turno, dedicação permanente por parte dos 
servidores daquela classe. 

Por outro lado, recentes alterações na dinâmica processual. 
no âmbito do Poder Judiciário, demandam a reestruturação da 
Procuradoria-Geral do Estado nos moldes propostos, 
adequando-a à nova realidade e objetivando, sobretudo, maior 
celeridade nos processos de interesse do Estado. 
Constata-se, numa análise mais acurada, a consonância da 

proposição com os princípios que norteiam a administração 
pública, não havendo, outrossim, nenhum impeditivo à 
tramitação da matéria. 
Entendemos oportuna, contudo, a apresentação da Emenda nQ 

2, que tem o objetivo de também estruturar o Conselho 
Penitenciário do Estado de Minas Gerais, criando, na esfera 
da Secretaria de Estado da Justiça, os cargos que menciona. 

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

Lei Complementar nQ 5/95 com as Emendas nQs 1, da Comissão 
de Constituicão e Justiça, e 2, a seguir redigida. 

EMENDA NQ 2 
Acrescente-se onde convier: 
"Art. -Ficam criados, na estrutura da Secretaria de 

Estado de Justiça, no âmbito do Conselho Penitenciário do 
Estado de Minas Gerais, 1 (um) cargo de Diretor III; 1 (um) 



cargo de Diretor II; 3 (três) cargos de Assessor II; 
(três) cargos de Supervisor III.". 
Sala das Comissões, 4 de outubro de 1995. 
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Ajalmar Silva, Presidente- Jairo Ataíde, relator- Elbe 
Brandão - Carlos Murta - Bonifácio Mourão. 

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 429/95 

(Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça 
e de Fiscalização Financeira e Orçamentária) 

Comissão de Constituição e Justiça 
(Nova Redação, nos Termos do Art. 138, § 1Q, do Regimento 

Interno) 
Relatório 

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em 
apreço tem o objetivo de autorizar o Poder Executivo a 
realizar operações de crédito interno e externo no valor de 
até R$1.200.000.000,00 (um bilhão e duzentos milhões de 
reais). 
Publicada em 7/9/95, tramita a proposição em regime de 

urgência, tendo em vista a solicitação do Chefe do Poder 
Executivo, que se utiliza da prerrogativa assegurada pelo 
art. 69, § 1Q, da Constituição mineira. A proposição passa a 
ser apreciada em reunião conjunta das Comissões referidas, 
nos termos do art. 222, c/c o art. 274, I, do Regimento 
Interno. 

Na fase de discussão da matéria, na reunião anterior, foram 
apresentadas as Propostas de Emenda nQs 1 e 2, do Deputado 
Geraldo Santanna, acolhidas por este relator e aprovadas 
pela Co~;ssão. 

Vem o ~-ojeto, agora, a esta Comissão para nova redação do 
parecer, nos termos do art. 138, § 1Q, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposta em análise objetiva conseguir a necessária 

autorização legislativa para a captação de recursos por 
parte do Estado, com a finalidade precípua de reestruturar o 
perfil da dívida pública, conforme assevera o Governador jO 
Estado na mensagem de encaminhamento do projeto. 
Observa-se a consonância da proposição com as normas 

constitucionais aplicáveis à espécie, notadamente no que diz 
respeito à vedação contida no art. 161, X, da Carta mineira, 
que inviabiliza qualquer operação de crédito interna ou 
externa sem a prévia autorização da Assembléia Legislativa. 

A mesma Constituição coloca entre as prerrogativas desta 
Casa, além do poder fiscalizador, as disposições acerca da 
dívida pública, abertura e operação de crédito, conforme se 
depreende do disposto em seu art. 61, IV. 

Por último, torna-se imperativo o atendimento das normas 
constantes no art. 52 da Constituição da República, nesse 
particular regulamentado pela Resolução nQ 11, do Senado 
Federal, que disciplina a matéria na esfera da União, do 
Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios. 
Observa-se que o projeto do Governador do Estado visa 

apenas ao atendimento das questões relativas à autorização 
legislativa para que sejam atingidos os fins colimados. 
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Inexiste, outrossim, qualquer impedimento de ordem jurídica, 
constitucional ou legal a sua tramitação. 

As Emendas nQs 1 e 2, apresentadas na fase de discussão do 
projeto e acolhidas por este relator, visam delimitar o 
campo de atuação do Poder Executivo e definir a natureza e 
as modalidades das garantias para que se realizem as 
operações de crédito originalmente previstas, conforme 
assevera o próprio autor ao justificá-las. 

Em face do exposto, 
constitucionalidade e 
429/95 com as Emendas 

Conclusão 
concluímos pela juridicidade, pela 
pela legalidade do Projeto de Lei nQ 

nQs 1 e 2, redigidas a seguir. 
EMENDA NQ 1 

Dê-se ao art. 1Q a seguinte redação: 
"Art. 1Q -Fica o Estado de Minas Gerais autorizado a 

realizar operação de crédito interna e externa, sob a 
modalidade de empréstimo, financiamento ou emissão de bônus, 
no valor de até R$1.200.000.000,00 (um bilhão e duzentos 
milhões de reais), correspondentes em 16 de agosto de 1995 a 
US$1.273.885.350,00 (um bilhão duzentos e setenta e três 
milhões oitocentos e oitenta e cinco mil e trezentos e 
cinqüenta dólares). 
Parágrafo único - Os recursos decorrentes dessas operações 

de crédito serão destinados à reestruturação da divida 
pública estadual e à execução de projetos previstos no Plano 
Plurianual de Ação Governamental.". 

EMENDA No 2 
Dê-se ao art. 2Q a seguirite reda~ão: 
"Art. 2Q -Fica o Poder Executivo autorizado a conceder 

como garantia para a realização dos empréstimos de que trata 
esta lei as seguintes cauções: 

I - de recursos provenientes de quotas a que se refere o 
art. 159 da Constituição Federal; 

II - de quotas do Fundo de Participação do Estado; 
III - de participações acionárias de empresas das quais o 

Estado é detentor; 
IV -de titulas da divida pública de propriedade do 

Tesouro Estadual.". 
Sala das Comissões, 4 de outubro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Simão Pedro Toledo, relator 

- Antônio Genaro - Elbe Brandão - Anivaldo Coelho (voto 
contrário). 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nQ 
429/95 autoriza a realização de operações de crédito para os 
fins que menciona. 
Publicada, foi a matéria distribuída às Comissões de 

Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária para que a examinassem em reun1ao conjunta. 
Tendo a primeira das Comissões concluído pela juridicidade, 
pela constitucionalidade e pela legalidade da proposição, 
vem ela agora a esta Comissão, para que seja elaborado o 
parecer nos limites de nossa c~~petência. 
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Fundamentação 
A proposição em exame visa a autorizar o Governo Estadual a 

realizar operações de crédito no valor e para os fins que 
menciona. 

Deve-se compreender que a conjuntura econômica vem 
provocando grande aperto nas disponibilidades financeiras 
estaduais. De um lado, observamos que as receitas públicas 
foram afetadas pela forte redução no crescimento econômico 
nacional. De outro, podemos todos verificar o enorme 
incremento nos custos dos serviços da divida pública, fato 
decorrente da política monetária extremamente restritiva 
adotada pelo Governo Federal. 
O Governo Estadual se viu, assim, forçado a recorrer a esta 

Casa para que fosse autorizada a realização de operações de 
crédito interna e externamente, nos termos previstos no 
projeto de lei. 
Vale mencionar que os fins a que se destinam os empréstimos 

são de interesse do Estado, o que justifica a realização de 
operação de crédito para que sejam viabilizados. 

Com relação aos recursos que objetivam a realização de 
projetos, destaque-se que todos os gastos envolvem obras que 
serão aprovadas por esta Casa quando da aprovação do Plano 
Plurianual de Ação Governamental. o que comprova a sua 
importância. 

No que se refere aos recursos destinados à 
da divida pública, entendemos serem essas 
crédito igualmente relevantes, uma vez que 
Estado geri-la de forma mais eficiente, 
pressões sobre os cofres públicos. 

reestruturação 
operações de 

permitirão ao 
reduzindo as 

Quan~o às emendas apresentadas pela Comissão que nos 
antec~jeu, entendemos que aprimoram o projeto de lei em 
análise na medida em que estabelecem as modalidades em que 
poderão ser realizadas as operações de crédito e as 
garantias que poderão ser concedidas. 

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

Lei nQ 429/95, no 1Q turno, com as Emendas nQs 1 e 2, 
apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 3 de outubro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Miguel Martini, relator -

Geraldo Rezende - Romeu Queiroz - Elbe Brandão - Sebastião 
Helvécio - Marcos Helênio (voto contrário). 

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 2121ss 
Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer 

Relatório 
De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcellos, o projeto de 

lei em exame, que pretende declarar de utilidade pública o 
Pontenovense Futebol Clube, com sede no Município de Ponte 
Nova, foi aprovado no 1Q turno, sem emenda. 
Cabe a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a 

matéria para o 2Q turno, nos termos regimentais. 
Fundamentação 
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Fundado há mais de dois anos, o Pontenovense Futebol Clube 
é uma associação social recreativa que visa difundir a 
prática da cultura física e do civismo entre seus sócios. 

Conclusão 
Pelas razões registradas, opinamos pela aprovação do 

Projeto de Lei nQ 212/95 na forma original. 
Sala das Comissões, 5 de outubro de 1995. 
João Leite, relator. 

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 333/95 

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

De autoria do Deputado Paulo Schettino, o projeto de lei em 
exame propõe seja declarado de utilidade pública o Ponte 
Alta Esporte Clube, com sede no Município de Três Pontas. 
Aprovada no 1Q turno, em sua forma original, deve a matéria 

receber parecer para o 2Q turno de deliberação conclusiva, 
em obediência ao que dispõe o Regimento Interno. 

Fundamentação 
O Ponte Alta Esporte Clube tem por finalidade difundir a 

prática e a competição esportiva entre os habitantes de Três 
Pontas, além de manter um local com infra-estrutura adequada 
ao lazer e à diversão. 

Dessa forma, julgamos oportuno que a entidade seja 
declarada de utilidade pública. 

Conclusão 
Pelas razões registradas, opinamos pela aprovação do 

Projeto de Lei nQ 333/95 na forma original. 
Sala das Comissões, 5 de outubro de 1995. 
João Leite, relator. 

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 334/95 

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

O Projeto de Lei nQ 334/95, do Deputado Paulo Schettino, 
objetiva declarar de utilidade pública a Loja Maçónica Paz e 
Liberdade João Mendes de Magalhães nQ 2.259, com sede no 
Município de Matipó. 
Aprovado no 1Q turno, com a Emenda nQ 1, vem o projeto a 

esta Comissão para o 2Q turno de deliberação conclusiva, nos 
termos do art. 104, I, "a", do Regimento Interno. 
Cabe-nos, ainda, elaborar a redação do vencido, que é parte 

deste parecer. 
Fundamentação 

A finalidade principal da instituição é desenvolver, no ser 
humano, a consciência moral, contribuindo para a sua auto-
realização. 
Por desenvolver um trabalho de tão nobres objetivos, a 

entidade merece ser declarada de utiliC~je pública. 

Em face 
nQ 334/95 
Sala das 
Anderson 

Conclusão 
do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei 
no 2Q turno, na forma do vencido no 1Q turno. 
Comissões, 5 de outubro de 1995. 
Adauto, relator. 
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Redação do Vencido no 1Q Turno 
PROJETO DE LEI No 334/95 

Declara de utilidade pública -a Loja Maçônica Paz e 
Liberdade João Mendes de Magalhães nQ 2.259, com sede no 
Município de Matipó. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a Loja 

Maçônica Paz e Liberdade João Mendes de Magalhães nQ 2.259, 
com sede no Município de Matipó. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO NQ 582/95 
Mesa da Assembléia 

Relatório 
De autoria do Deputado Marcos Helênio, a proposição em 

apreço tem por finalidade solicitar ao Presidente da 
Companhia Energética de Minas Gerais CEMIG sejam 
enviadas a esta Casa cópias dos contratos e demais 
documentos relativos às operações da empresa no mercado de 
eurobônus; cop1as de todos os documentos referentes a 
negócios entre a CEMIG, o "Morgan Hirveng Trust" e o "Libra 
Bank", bem como informações acerca das condições em que se 
realizaram; demonstrativos de aplicação dos recursos 
apurados por meio das operações com eurobônus; e informações 
e documentos disponíveis a respeito de investigação 
promovida pelo Birô Econômico Inglês sobre o assunto. 
Publicada em 3/8/95, a matéria sujeita-se a parecer deste 

órgão, nos termos dos arts. 246 e 80, VIII, "d", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A matéria em exame insere-se no âmbito da competência 

privativa da Assembléia Legislativa, por força do disposto 
no art. 62, XXXI, da Constituição do Estado, "in verbis": 

"Art. 62 - Compete privativamente à Assembléia Legislativa: 
I - .......................................... . 
XXXI - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, 

incluídos os da administração indireta;". 
O requerimento submete-se, ainda, ao comando do art. 54, § 

3Q, da Carta Estadual, transcrito a seguir: 
"Art. 54 - ................................... . 
§ 3Q - A Mesa da Assembléia poderá encaminhar pedido de 

informação a dirigente de entidade da administração 
indireta, ao Comandante Geral da Policia Militar e a outras 
autoridades estaduais, e a recu~o. ou o não-atendimento no 
prazo de trinta dias, ou a preE:ação de informação falsa 
constituem infração administrativa, sujeita a 
responsabilização.". 
Trata-se, ainda, de matéria sujeita à apreciação do 

Plenário, conforme estatui o art. 245, XII, do Regimento 
Interno. 
A Lei nQ 11.116, de 26/6/93, autorizou o Poder Executivo a 

realizar operação de crédito mediante a emissão de bônus 
externo do Estado, a fim de que captasse recursos para 
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inversão em projetos previstos no Plano Plurianual de 
Investimentos do Estado. 

Em 22/1/94, o Governo do Estado e a CEMIG publicaram, no 
"Minas Gerais", a seguinte nota: "Fato relevante - O Governo 
do Estado de Minas Gerais comunica o lançamento no mercado 
internacional, em 21 de janeiro de 1994, de 
US$200.000.000,00 em Eurob6nus de sua emissão com warrants 
representativos de opção de compra de 48 bilhões de ações 
preferenciais da Companhia Energética de Minas Gerais 
CEMIG -. de propriedade do Estado de Minas Gerais. Tal opção 
poderá ser exercida no prazo de 1.100 dias a partir do 61Q 
dia de sua emissão. A operação foi liderada pelo Banque 
Indosuez e estruturada por Indosuez América Latina e Banco 
Matrix. A assinatura dos documentos respectivos ocorrerá em 
Paris, no dia 31 de janeiro de 1994". 

Com efeito, segundo matéria publicada no jornal "Gazeta 
Mercantil" de 24/1/94 e republicada no "Minas Gerais" de 
28/1/94, os títulos foram vendidos em sua totalidade, 
principalmente a investidores institucionais na Europa e nos 
Estados Unidos da América, tendo o Governo do Estado captado 
US$200.000.000,00. 

É inquestionável a extrema importância de que se reveste_o 
assunto, cabendo à Assembléia Legislativa fiscalizar nao 
somente a lisura dos atos praticados pelo Governo do Estado 
na venda dos b6nus externos, mas também a destinação dada 
aos recursos captados na venda mencionada. 

No que tange ao mérito, portanto, entendemos que a 
proposição versa sobre matéria conveniente e oportuna, pois 
tem por objetivo a solicitação de informações que 
subsidiarão a ação fiscalizadora da Assembléia Legislativa 
em questão de interesse público. 
Por outro lado, tendo em vista que a matéria em apreço é 

afeta, principalmente, ao Governo do Estado, por ter sido 
ele quem realizou a operação de crédito mediante a emissão 
de b6nus externo de propriedade do Estado e por ser, também, 
o responsável pela destinação dos recursos captados, optamos 
por apresentar, ao final deste parecer, a Emenda nQ 1. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento 

nQ 582/95 com a Emenda nQ 1, a seguir redigida. 
EMENDA NQ 1 

No requerimento em epígrafe, substituam-se as expressões 
"Exmo. Sr. Presidente da Companhia Energética de Minas 
Gerais CEMIG -" e "empresa" por, respectivamente, 
"Governador do Estado" e "Governo do Estado". 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 4 de outubro de 

1995. 
Agostinho Patrús, Presidente - Ibrahim Jacob, relator 

Wanderley Ávila- Sebastião Navarro Vieira- Rêmolo Aloise-
Maria José Haueisen - Ermano Batista. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 
No 343/95 

Comissão de Redação 
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O Projeto de Lei nQ 343/95, de autoria do Governador do 
Estado, que institui as Regiões Administrativas no Estado e 
dá outras providências, foi aprovado em turno único, com as 
Emendas nQs 41, 100, 110 e 111 ao Substitutivo nQ 1. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo 
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, 
nos termos do art. 270, § 1Q, do Regimento Interno. 
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte 

redação final, que está de acordo com o aprovado. 
PROJETO DE LEI NQ 343/95 

Institui as Regiões Administrativas no Estado e dá outras 
providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Ficam instituídas 25 (vinte e cinco) Regiões 

Administrativas no Estado, na forma do anexo desta lei. 
Parágrafo único - O município criado por emancipação de 

distrito pertencerá à Região Administrativa do município 
remanescente. 
Art. 2Q -As Regiões Administrativas têm por finalidade 

promover a descentralização da administração pública 
estadual, bem como institucionalizar a comunicação com as 
regiões do Estado, visando tornar mais ágil a prestação de 
serviços públicos à população. 
Art. 3Q As Regiões Administrativas se subordinam 

administrativamente à Secretaria de Estado do Planejamento e 
Coordenação Geral. 

Art. 4Q- Às Regiões Administrativas compete: 
I - proporcionar às populações regionais melhores condições 

de acesso aos serviços públicos; 
II - articular, em cada região, a ação dos órgãos e das 

entidades da administração pública estadual; 
III - acompanhar a implementação dos planos, programas e 

projetos de desenvolvimento nas regiões; 
IV- facilitar o atendimento das demandas, possibilitando a 

sua solução no âmbito regional; 
v- manter informações atualizadas sobre os órgãos e as 

entidades da administração pública estadual, com vistas a 
oferecer melhor atendimento ao cidadão; 

VI - prestar assistência aos órgãos e às entidades sediadas 
em cada região; 
VII - sugerir aos órgãos e às entidades sem representação 

local a adoção de programas e projetos adequados à região; 
VIII - coordenar programas, projetos e campanhas, com fins 

específicos e por prazo determinado, de órgão ou entidade 
estadual instalada na região, prestando-lhe o apoio 
necessário; 
IX- auxiliar na implementação de ações que fortaleçam a 

integração inter-regional no Estado; 
X- participar da organização das audiências públicas 

municipais de sua jurisdição e da audiência pública 
regional, contribuindo para a sua realização; 

XI prestar assistência técnica aos mun1c1pios na 
elaboração de projetos e programas de infra-estrutura urbana 
e saneamento básico. 
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Parágrafo único -As Regiões Administrativas, no exerc1c1o 
de suas atribuições, manterão permanente intercâmbio com as 
associações microrregionais de sua área de atuação. 
Art. 5Q As Regiões Administrativas têm a seguinte 

estrutura orgânica: 
I - Secretaria Executiva; 
II - Assessoria Técnica Regional; 
III - Coordenadoria de Educação; 
IV - Coordenadoria de Desenvolvimento Socioeconômico e 

Ambiental; 
V - Coordenadoria de Infra-Estrutura; 
VI - Coordenadoria de Saúde; 
VII - Coordenadoria de Assuntos Fazendários; 
VIII - Coordenadoria de Administração. 
Art. 6Q- As atividades de cada Região Administrativa serão 

exercidas por 1 (um) Coordenador-Geral, 1 (um) Assessor 
Técnico Regional, 6 (seis) Coordenadores Setoriais e 1 (um) 
Secretário Executivo. 

Art. 7Q- À Secretaria Executiva compete: 
I - coordenar e executar as atividades administrativas e 

financeiras da Região Administrativa: 
II - coordenar os serviços de re2-~ografia, comunicação, 

transporte e zeladoria; 
III - coordenar as atividades de pessoal, material e 

patrimônio; 
IV- oferecer apoio administrativo ao Coordenador-Geral e 

às demais coordenadorias. 
Art. 8Q- À Assessoria Técnica Regional compete: 
I - requisitar informações aos órgãos e às entidades que 

mantenham serviços nos municípios integrantes da Região 
Administrativa; 

II - acompanhar a implantação de sistemas e projetos de 
informática; 
III - fornecer subsídios para definição de ações regionais, 

baseados em estudos e pesquisas sobre os municípios 
integrantes da Região Administrativa; 

IV - prestar assessoramento jurídico e de comunicação 
social à Região Administrativa; 

V - verificar a necessidade de apresentação de programas e 
projetos setoriais de iniciativa de órgãos e entidades da 
administração pública estadual. 
Art. 9Q A competência e a descrição das unidades 

administrativas previstas nos incisos III a VIII do art. 5Q 
serão estabelecidas em lei. 
Art. 10 -As Regiões Administrativas contarão com o apoio 

técnico de órgãos e entidades estaduais com sede nos 
municípios em que atuem. 
Art. 11 -Ficam criados nos quadros constantes no Anexo III 

do Decreto nQ 16.409, de 10 de julho de 1974, para atender 
ao disposto nesta lei, 25 (vinte e cinco) cargos de 
Coordenador-Geral, símbolo CG-01, com lotação no Quadro 
Setorial da Secretaria de Estado do Planejamento e 
Coordenação Geral. 
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Parágrafo único - A remuneração do cargo de Coordenador-
Geral é definida de acordo com a base de cálculo a que se 
refere o art. 5Q da Lei nQ 11.728, de 30 de dezembro de 
1994, multiplicada pelo fator de ajustamento 1,4300. 
Art. 12 -As funções de Assessor Técnico Regional, de 

Secretário Executivo e de Coordenador Setorial serão 
desempenhadas por servidores que exerçam atividades 
correlatas ou afins nos órgãos ou nas entidades regionais da 
administração pública estadual. 

Parágrafo único - Fica assegurada, ao servidor designado 
para as funções de que trata este artigo, enquanto durar a 
designação, a percepção de 201. (vinte por cento) da 
remuneração do cargo de Coordenador-Geral, sem prejuízo da 
sua remuneração normal. 

Art. 13 -Ao Coordenador-Geral da Região Administrativa 
será ministrado treinamento especifico e de atualização pela 
Escola de Governo de Minas Gerais, da Fundação João 
Pinheiro. 
Art. 14- Para ocorrer às despesas decorrentes da aplicação 

desta lei, fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito 
especial no valor de R$184. 168,51 (cento e oitenta e quatro 
mil cento e sessenta e oito reais e cinqüenta e um 
centavos). observado o disposto no art. 43 da Lei Federal nQ 
4.320, de 17 de março de 1964. 
Art. 15 Esta 1 e i entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 16- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 27 de setembro de 1995. 
Paulo Schettino, Presidente - Elbe Brandão, relatora 

Arnaldo Canarinho. 
Anexo 

(a que se refere o art. 1Q da Lei nQ de 
I - Região Administrativa do Noroeste 

Sede: Paracatu 
1 - Arinos 
2 - Bonfinópolis de Minas 
3 - Buritis 
4 - Formoso 
5 - Guarda-Mor 
6 - João Pinheiro 
7 - Paracatu 
8 - Riachinho 
9 - Santa Fé de Minas 
10 - Unai 
11 - Urucuia 
12 - Vazante 

II - Região Administrativa do Norte de Minas 
Sede: Montes Claros 

1 - Bocaiúva 
2 - Botumirim 
3 -Brasília de Minas 
4 - Buritizeiro 
5 - Capitão Enéias 
6 - Claro dos Poções 

de 1995) 



7 - Coração de Jesus 
8 - Cristália 
9 - Engenheiro Navarro 
10 - Espinosa 
11 -Francisco Dumont 
12 - Francisco Sá 
13 - Grão-Mogol 
14 - Ibiaí 
15 - Icaraí de Minas 
16 - Itacambira 
17 - Itacarambi 
18 - Jaíba 
19 - Janaúba 
20 - Januária 
21 - Jequitaí 
22 -·Joaquim Felício 
23 - Juramento 
24 - Lagoa dos Patos 
25 - Lassance 
26 - Lontra 
27 - Mamonas 
28 - Manga 
29 - Matias Cardoso 
30 - Mato Verde 
31 - Mirabela 
32 - Montalvânia 
33 - Monte Azul 
34 - Montes Claros 
35 - Montezuma 
36 - Pedras de Maria da Cruz 
37 - Pirapora 
38 - Porteirinha 
39 - Riacho dos Machados 
40 - Rio Pardo de Minas 
41 - Rubelita 
42- Salinas 
43 - São Francisco 
44 - São João da Ponte 
45 - São João do Paraíso 
46 - São Romão 
47 - Taiobeiras 
48 - Ubaí 
49 - Várzea da Palma 
50 - Varzelândia 

III - Região Administrativa do Vale do Jequitinhonha 
Sede: Araçuaí 

1 - Águas Vermelhas 
2 - Almenara 
3 - Araçuaí 
4 - Bandeira 
5 - Berilo 
6 - Cachoeira de Pajeú 
7 - Caraí 
8 - Chapada do Norte 
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9 - Comercinho 
10 - Coronel Murta 
11 - Divisópolis 
12- Felisburgo 
13 - Francisco Badaró 
14 - Itaobim 
15 - It i nga 
16 - Jacinto 
17 - Jequitinhonha 
18 - Joaima 
19 - Jordânia 
20 - Mata verde 
21 - Medina 
22 - Novo Cruzeiro 
23 - Padre Paraiso 
24- Palmópolis 
25 - Pedra Azul 
26 - Rio do Prado 
27 - Rubim 
28 - Salto da Divisa 
29 - Santa Maria do Salto 
30 - Santo Antônio do Jacinto 
31 - Virgem da Lapa 

IV - Região Administrativa do Vale do Mucuri 
Sede: Teófilo Otôni 

\.t -

1 - Águas Formosas 
2 - Ataléia 
3 - Bertópolis 
4 - Campanário 
5 - Carlos Chagas 
6 - Catuji 
7 - Frei Gaspar 
8 - Fronteira dos Vales 
9 - Itaipé 
10 - Itambacuri 
11 - Jampruca 
12 - Ladainha 
13 - Malacacheta 
14- Maxacalis 
15 - Nanuque 
16 - Ouro Verde de Minas 
17 - Pavão 
18 - Pescador 
19 - Poté 
20 - Serra dos Aimorés 
21 - Teófilo Otôni 
22 - Umburatiba 

Região Administrativa do Vale do Paranaíba 
Sede: Uberlândia 

1 - Abadia dos Dourados 
2 - Araguari 
3 - Araporã 
4 - Cachoeira Dourada 
5 - Campina Verde 



\ 

6 - Canápolis 
7 - Capinópolis 
8 - Cascalho Rico 
9 - Centralina 
10 - Douradoquara 
11 -Estrela do Sul 
12 - Grupiara 
13 - Gurinhatã 
14- Indianópolis 
15 - Ipiaçu 
16 - Iraí de Minas 
17 - Ituiutaba 
18 - Monte Alegre de Minas 
19 - Monte Carmelo 
20 - Prata 
21 - Romaria 
22 - Santa Vitória 
23 - Tupaciguara 
24 - Uberlândia 

VI - Região Administrativa do Alto Paranaíba 

VII 

Sede: Patos de Minas 
1 - Arapuá 
2 - Campos Altos 
3 - Carmo do Paranaíba 
4 - Coromandel 
5 - Cruzeiro da Fortaleza 
6 - Guimarânia 
7 - Ibiá 
8 - Lagamar 
9 - Lagoa Formosa 
10 - Lagoa Grande 
11 -Matutina 
12 - Patos de Minas 
13 - Patrocínio 
14 - Pratinha 
15 - Presidente Olegário 
16 - Rio Paranaíba 
17 - Santa Rosa da Serra 
18 - São Gonçalo do Abaeté 
19 - São Gotardo 
20 - Serra da Saudade 
21- Serra do Salitre 
22 - Tiros 

- Região Administrativa do Vale do Rio Grande 
Sede: Uberaba 

1 - Água Comprida 
2 - Araxá 
3 - Campo Florido 
4 - Carneirinho 
5 - Comendador Gomes 
6 - Conceição das Alagoas 
7 - Conquista 
8 - Fronteira 
9 - Frutal 
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10- Itapajipe 
11 - Iturama 
12 - Limeira do Oeste 
13 - Nova Ponte 
14- Pedrinópolis 
15 - Perdizes 
16 - Pirajuba 
17 - Planura 
18 - Sacramento 
19- Santa Juliana 
20 - São Francisco de Sales 
21 - Tapira 
22 - Uberaba 
23 - veríssimo 

VIII - Região Administrativa do Médio São Francisco 
Sede: Curvelo 

1 - Abaeté 
2 - Augusto de Lima 
3 - Biquinhas 
4 - Buenópolis 
5 - Cedro do Abaeté 
6 - Corinto 
7 - Curvelo 
8 - Felixlândia 
9 - Inimutaba 
10 - Monjolos 
11 -Morada Nova de Minas 
12 - Morro da Garça 
13 - Paineiras 
14 - Pompéu 
15- Presidente Juscelino 
16 - Quartel Geral 
17- Santo Hipólito 
18 - Três Marias 

IX - Região Administrativa do Alto São Francisco 
Sede: Divinópolis 

1 - Araújos 
2 - Arcos 
3 - Bambuí 
4 - Bom Despacho 
5 - Carmo da Mata 
6 - Carmo do Cajuru 
7 - Cláudio 
8 - Conceição do Pará 
9 - Córrego Danta 
10 - Divinópol is 
11 -Dores do Indaiá 
12- Doresópolis 
13 - Estrela do Indaiá 
14 - Florestal 
15 - Formiga 
16 - Igaratinga 
17 - Iguatama 
18 - Itapecerica 
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19 - Japaraíba 
20 - Lagoa da Prata 
21 - Leandro Ferreira 
22 - Luz 
23 - Martinho Campos 
24 - Mede i r os 
25 - Moema 
26 - Nova Serrana 
27 - Onça de Pitangui 
28 - Pains 
29 - Pará de Minas 
30 - Pedra do Indaiá 
31 - Perdigão 
32 - Pitangui 
33 - Santo Antônio do Monte 
34 - São Gonçalo do Pará 
35 - São José da Varginha 
36 -São Sebastião do Oeste 
37 - Tapiraí 

X - Região Administrativa do Alto Rio das Velhas 
Sede: Sete Lagoas 

1 - Araçaí 
2 - Baldim 
3 - Cachoeira da Prata 
4 - Caetanópolis 
5 - Capim Branco 
6 - Cordisburgo 
7 - Fortuna de Minas 
8 - Funilândia 
9 - Inhaúma 
10- Jequitibá 
11 -Maravilhas 
12 - Matozinhos 
13 - Papagaios 
14 - Paraopeba 
15 - Pequi 
16 - Prudente de Morais 
17 - Santana de Pirapama 
18 - Santana do Riacho 
19 - Sete Lagoas 

XI - Região Administrativa Central 
Sede: Belo Horizonte 

1 - Barão de Cocais 
2 - Bela Vista de Minas 
3 - Belo Horizonte 
4 - Belo Vale 
5 - Betim 
6 - Bom Jesus do Amparo 
7 - Bonfim 
8 - Brás Pires 
9 - Brumadinho 
10 - Caeté 
11 -Capela Nova 
12 - Caranaíba 
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13 - Carandaí 
14 - Casa Grande 
15 - Catas Altas da Noruega 
16 - Congonhas 
17 - Conselheiro Lafaiete 
18 - Contagem 
19 - Cristiano Otôni 
20 - Crucilândia 
21 - Desterro de Entre-Rios 
22 - Entre-Rios de Minas 
23 - Esmeraldas 
24 - Ibi rité 
25 - Igarapé 
26 - Itabirito 
27 _- Itaguara 
28 - Itatiaiuçu 
29 - Itaúna 
30 - Itaverava 
31 - Jabuticatubas 
32 - Jeceaba 
33 - João Monlevade 
34 - Juatuba 
35 - Lagoa Santa 
36 - Lamim 
37 - Mariana 
38 - Mateus Leme 
39 - Moeda 
40 - Nova Era 
41 - Nova Lima 
42 - Nova União 
43 - Ouro Branco 
44 - Ouro Preto 
45 - Pedro Leopoldo 
46 - Piedade dos Gerais 
47 - Piracema 
48 - Piranga 
49 - Presidente Bernardes 

z 50 - Quel uzito (3 51 - Raposos .. 52 - Ribeirão das Neves 
. !:! ;; 53 - Rio Acima 
E 54 - Rio Espera o 
] 55 - Rio Manso 
"' 56 - Sabará 
"' 57 - Santa Bárbara .. 
E 58 - Santa Luzia "' -.; 59 - Santana dos Montes v; 60 - São Brás do Suaçuí "' 'O 61 - São Gonçalo do Rio Abaixo .. 
"' 62 - São José da Lapa 
-~ .. 63 -Senhora de Oliveira 
êj 64 - Taquaraçu de Minas c. 
o 65 - Vespasiano 
"' "' XII - Região Administrativa do Vale do Rio Doce Q) 

c. 
~ 



Sede: Governador Valadares 
1 - Água Boa 
2 - Aimorés 
3 - Alpercata 
4 - Alvarenga 
5 - Braúnas 
6 - Capitão Andrade 
7 - Carmésia 
8 - Central de Minas 
9 - Conselheiro Pena 
10 - Coroaci 
11 -Divino das Laranjeiras 
12 - Divinolândia de Minas 
13 - Dores de Guanhães 
14 - Engenheiro Caldas 
15 - Fernandes Tourinho 
16 - Frei Inocêncio 
17- Galiléia 
18 - Gonzaga 
19 - Governador Valadares 
20 - Guanhães 
21 - Itabirinha de Mantena 
22 - Itanhomi 
23 - Itueta 
24 - Mantena 
25- Marilac 
26 - Materlândia 
27 - Matias Lobato 
28 - Mendes Pimentel 
29 - Nacip Raydan 
30 - Nova Módica 
31 - Paulistas 
32 - Peçanha 
33 - Res::-·endor 
34- Satc~ópolis 
35 - Santa Efigênia de Minas 
36 - Santa Maria do Suaçuí 
37 - Santa Rita do Itueto 
38 - São Geraldo da Piedade 
39 - São João do Manteninha 
40- São João Evangelista 
41 - São José da Safira 
42 - São José do Divino 
43 - São José do Jacuri 
44 - São Pedro do Suaçuí 
45 - São Sebastião do Maranhão 
46 - Sardoá 
47 - Senhora do Porto 
48 - Tarumírim 
49- Tumíritinga 
50- Virginópolis 
51 - Virgolândia 

XIII - Região Administrativa do Vale do Aço 
Sede: Coronel Fabriciano 
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1 - Açucena 
2 - Antônio Dias 
3 - Belo Oriente 
4 - Coronel Fabriciano 
5 - Dionísio 
6 - Dom Cavati 
7 - Ferros 
8 - Iapu 
9 - Ipaba 
10- Ipatinga 
11 - Itabira 
12 - Jaguaraçu 
13 - Joanésia 
14- Marliéria 
15 - Mesquita 
16 - Rio Piracicaba 
17 - Santa Maria de Itabira 
18 - Santana do Paraíso 
19 - São Domingos do Prata 
20 - São João do Oriente 
21 - São José do Goiabal 
22- Sobrália 
23 - Timóteo 

XIV - Região Administrativa do Médio Rio Grande 
Sede: Passos 

1 - Alpinópolis 
2 - Bom Jesus da Penha 
3 - Capitólio 
4 - Carmo do Rio Claro 
5 - Delfinópolis 
6 - Fortaleza de Minas 
7 - Guapé 
8 - Nova Resende 
9 - Passos 
10 - Pimenta 
11 - Piuí 
12 - São João Batista do Glória 
13 - São Roque de Minas 
14 - Vargem Bonita 

XV - Região Adminis:~ativa do Baixo Sapucaí 
Sede: Varginha 

1 - Aiuruoca 
2 Alagoa 
3 - Alfenas 
4 - Alterosa 
5 - Areado 
6 - Baependi 
7 - Boa Esperança 
8 - Bocaina de Minas 
9 - Cambuquira 
10 - Campanha 
11 -Campo do Meio 
12 - Campos Gerais 
13 Carmo da Cachoeira 
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14 - Carmo de Minas 
15- Carvalhópolis 
16 - Carvalhos 
17 - Caxambu 
18 - Conceição da Aparecida 
19 - Conceição do Rio Verde 
20- Coqueiral 
21 - Cordislândia 
22 - Cristina 
23 - Cruzília 
24 - Dom Viçoso 
25 - Elói Mendes 
26 - Fama 
27- Ilicínea 
28 - Itamonte 
29 - Itanhandu 
30 - Jesuânia 
31 - Lambari 
32 - Liberdade 
33 - Machado 
34- Marmelópolis 
35 - Monsenhor Paulo 
36- Olímpio Noronha 
37 - Paraguaçu 
38 - Passa-Quatro 
39 - Passa-Vinte 
40 - Pouso Alto 
41 - Santana da Vargem 
42 - São Bento Abade 
43 - São Gonçalo do Sapucai 
44 - São Lourenço 
45 - São Sebastião do Rio Verde 
46 - São Tomé das Letras 
4 7 - Ser it i nga 
48 - Serranos 
49 - Soledade de Minas 
50 - Três Corações 
51 - Três Pontas 
52 - Turvolândia 
53 - varginha 
54 - Virgínia 

XVI - Região Administrativa do Alto Rio Pardo 
Sede: Poços de Caldas 

1 - Andradas 
2 - Arceburgo 
3 - Bandeira do Sul 
4 - Botelhos 
5 - Cabo Verde 
6 - Caldas 
7 - Campestre 
8 - Divisa Nova 
9 - Guaranésia 
10 - Guaxupé 
11 - Ibitiúra de Minas 
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12 - Juruaia 
13 - Monte Belo 
14 - Muzambinho 
15 - Poço Fundo 
16 - Poços de Caldas 
17 - Santa Rita de Caldas 
18 - Serrania 

XVII - Região Administrativa do Vale do Sapucai 
Sede: Pouso Alegre 

1 - Albertina 
2 - Bom Repouso 
3 - Borda da Mata 
4 - Brasópol is 
5 - Bueno Brandão 
6 - Cachoeira de Minas 
7 - Camanducaia 
8 - Cambuí 
9 - Careaçu 
10 - Conceição das Pedras 
11 -Conceição dos Ouros 
12 - Congonhal 
13 - Consolação 
14 - Córrego do Bom Jesus 
15 - Delfim Moreira 
16 - Espírito Santo do Dourado 
17 - Estiva 
18 - Extrema 
19 - Gonçalves 
20- Heliodora 
21 - Inconfidentes 
22 - Ipuiúna 
23 - Itaj ubá 
24 - Itapeva 
25 - Jacutinga 
26 - Maria da Fé 
27 - Monte Sião 
28 - Munhoz 
29 - Natércia 
30 - Ouro Fino 
31 - Paraisópolis 
32 Pedralva 
33 - Piranguçu 
34 - Piranguinho 
35 - Pouso Alegre 
36 - Santa Rita do Sapucaí 
37 - São João da Mata 
38 - São José do Alegre 
39 - São Sebastião da Bela Vista 
40 - Sapucaí-Mirim 
41 - Senador Amaral 
42 - Senador José Bento 
43- Silvianópolis 
44 - Toledo 
45 - Venceslau Brás 
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XVIII - Região Administrativa Campos das Vertentes 
Sede: São João del-Rei 

1 - Andrelândia 
2 - Arantina 
3 - Barroso 
4 - Carrancas 
5 - Conceição da Barra de Minas 
6 - Coronel Xavier Chaves 
7 - Dores de Campos 
8 - Itutinga 
9 - Lagoa Dourada 
10 - Madre de Deus de Minas 
11 - Minduri 
12 - Nazareno 
13 - Piedade do Rio Grande 
14 - Prados 
15 - Resende Costa 
16 - Ritápol is 
17 - São João del-Rei 
18 - São Tiago 
19 - São Vicente de Minas 
20 - Tiradentes 

XIX - Região Administrativa da Mata 
Sede: Juiz de Fora 

1 - Alfredo Vasconcelos 
2 - Alto Rio Doce 
3 - Antônio Carlos 
4 - Aracitaba 
5 - Astolfo Dutra 
6 - Barbacena 
7 - Belmiro Braga 
8 - Bias Fortes 
9 - Bicas 
10 - Bom Jardim de Minas 
11 -Chácara 
12 - Chiador 
13 - Cipotânea 
14 - Coronel Pacheco 
15 - Descoberto 
16 - Desterro do Melo 
17 - Divinésia 
18 - Dores do Turvo 
19 - Ewbank da Câmara 
20 - Guarani 
21 - Guarará 
22 - Guidoval 
23 - Guiricema 
24 - Ibertioga 
25 - Itamarati de Minas 
26 - Juiz de Fora 
27 - Lima Duarte 
28 - Mar de Espanha 
29 - Maripá de Minas 
30- Matias Barbosa 
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31 - Mercês 
32 - Olaria 
33- Oliveira Fortes 
34 - Paiva 
35 - Pedro Teixeira 
36 - Pequeri 
37 - Piau 
38 - Piraúba 
39 - Ressaquinha 
40 - Rio Novo 
41 - Rio Pomba 
42 - Rio Preto 
43 - Rochedo de Minas 
44 - Rodeiro 
45 - Santa Bárbara do Tugúrio 
46 - Santana do Deserto 
47 - Santana do Garambéu 
48 - Santa Rita do Ibitipoca 
49 - Santa Rita do Jacutinga 
50 - Santo Antônio do Aventureiro 
51 - Santos Dumont 
52 - São Geraldo 
53 - São João Nepomuceno 
54 - Senador Cortes 
55 - Senador Firmino 
56 - Senhora dos Remédios 
57- Silveirânia 
58 - Simão Pereira 
59 - Tabuleiro 
60 - Tocantins 
61 - Ubá 
62 - Visconde do Rio Branco 

XX - Região Administrativa Alto Jequitinhonha 
Sede: Diamantina 

1 - Alvorada de Minas 
2 -Capelinha 
3 - Carbonita 
4 - Coluna 
5 - Conceição do Mato Dentro 
6 - Congonhas do Norte 
7 Couto de Magalhães de Minas 
8 - Datas 
9 l)iamantina 
10 - :om Joaquim 
11 - Felício dos Santos 
12 - Gouveia 
13 - Itamarandiba 
14 - Itambé do Mato Dentro 
15 - Minas Novas 
16- Morro do Pilar 
17 - Passabém 
18 - Presidente Kubitschek 
19 - Rio Vermelho 
20 - Santo Antônio do Itambé 



21 - Santo Antônio do Rio Abaixo 
22 - São Gonçalo do Rio Preto 
23 - São Sebastião do Rio Preto 
24 - Senador Modestino Gonçalves 
25 - Serra Azul de Minas 
26 - Serro 
27- Turmalina 

XXI - Região Administrativa do Vale do Rio Pomba 
Sede: Muriaé 

1 - Além Paraíba 
2 - Antônio Prado de Minas 
3 - Argirita 
4 - Barão do Monte Alto 
5 - Cataguases 
6 - Dona Eusébia 
7 - Estrela-d'Alva 
8 - Eugenópolis 
9 - Faria Lemos 
10 - Laranjal 
11 - Leopoldina 
12 - Miradouro 
13 - Mirai 
14 - Muriaé 
15 - Palma 
16 - Patrocínio do Muriaé 
17 - Pedra Dourada 
18 - Pirapetinga 
19 - Recreio 
20 - Santana de Cataguases 
21 - Tombos 
22 - Vieiras 
23 - Volta Grande 

XXII - Região Administrativa do Vale do Rio Piranga 
Sede: Ponte Nova 

1 - Abre-Campo 
2 - Acaiaca 
3 - Alvinópolis 
4 - Amparo da Serra 
5 - Araponga 
6 - Barra Longa 
7 - Caj ur i 
8 - Canaã 
9 - Coimbra 
10 - Diogo de Vasc~~celos 
11 -Dom Silvério 
12- Ervália 
13 - Guaraciaba 
14 - Jequeri 
15 - Paula Cândido 
16 - Pedra do Anta 
17 - Piedade de Ponte Nova 
18 - Ponte Nova 
19 - Porto Firme 
20 - Raul Soares 
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21 - Rio Casca 
22 - Rio Doce 
23 - Santa Cruz do Escalvado 
24 - Santo Antônio do Grama 
25 - São Miguel do Anta 
26 - São Pedro dos Ferros 
27 - Sericita 
28 - Teixeiras 
29 - Urucânia 
30 - Viçosa 

XXIII - Região Administrativa da Vertente do Caparaó 
Sede: Caratinga 

1 - Alto Jequitibá 
2 - Bom Jesus do Galho 
3 - Caiana 
4 - Caparaó 
5 - Caputira 
6 - Carangola 
7 - Caratinga 
8 - Chalé 
9 - Conceição de Ipanema 
10 - Córrego Novo 
11 -Divino 
12 - Durandé 
13 - Entre-Folhas 
14- Espera Feliz 
15 - Fervedouro 
16 - Inhapim 
17 - Ipanema 
18- Lajinha 
19 - Manhuaçu 
20 - Manhumirim 
21 - Matipó 
22 - Mutum 
23 - Pocrane 
24 - Santa Bárbara do Leste 
25 - Santa Margarida 
26 - Santana do Manhuaçu 
27 - Santa Rita de Minas 
28 - São Francisco do Glória 
29 - São João do Manhuaçu 
30- São José do Mantimento 
31 - Simonésia 
32 - Ubaporanga 

XXIV - Região '~~inistrativa do Alto Rio Grande 
Sede: Lav· .s 

Aguanil 
2 - Bom Sucesso 
3 - Camacho 
4 - Campo Belo 
5 - Cana Verde 
6 - Candeias 
7 - Carmópolis de Minas 
8 - Cristais 
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9 - Ibituruna 
10 - Ijaci 
11 - Ingaí 
12 - Itumirim 
13 - Lavras 
14 - Luminárias 
15 - Nepomuceno 
16- Oliveira 
17 - Passa-Tempo 
18 - Perdões 
19 - Ribeirão Vermelho 
20 - Santana do Jacaré 
21 - Santo Antônio do Amparo 
22 - São Francisco de Paula 

XXV - Região Administrativa do Sudoeste 
Sede: São Sebastião do Paraíso 

1 - Capetinga 
2 - Cássia 
3 - Claraval 
4 - Ibiraci 
5 - Itamoj i 
6 - Itaú de Minas 
7 - Jacuí 
8 - Monte Santo de Minas 
9 - Pratápolis 
10 - São Pedro da União 
11 -São Sebastião do Paraíso 
12 - São Tomás de Aquino 
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ATA DA 84a REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 5 DE OUTUBRO DE 1995 

Presidência dos Deputados Agostinho Patrús, 
Wanderley Ávila e Ibrahim Jacob 

SUMÁRIO: ABERTURA - 1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata-
Correspondência: Ofícios e cartões Apresentação de 
Proposições: Projetos de Lei nQs 517 a 519/95 - Requerimento 
nQ 790/95 - Requerimentos da Deputada Elbe Brandão e do 
Deputado Raul Lima Neto Comunicações: Comunicações da 
Comissão de Administração Pública e dos Deputados Dimas 
Rodrigues, Carlos Pimenta e Jairo Ataíde Oradores 
Inscritos: Discursos da Deputada Elbe Brandão e dos 
Deputados Geraldo Nascimento, Anivaldo Coelho, Alencar da 
Silveira Júnior e Ivo José- Registro de presença- 2ª PARTE 
(ORDEM DO DIA): 1ª Fase: Abertura de inscrições - Leitura de 
comunicações apresentadas - Questão de ordem; inexistência 
de "quorum" para continuação doE trabalhos - ENCERRAMENTO. 

ABERTURA 
-Às 14h15min, comparecem os Deputados: 
Agostinho Patrús -Wanderley Ávila Sebastião Navarro 

Vieira - Paulo Pettersen Rêmolo Aloise Maria José 
Haueisen - Ibrahim Jacob- Ermano Batista- Aílton Vilela-
Ajalmar Silva -Alberto Pinto Coelho- Alencar da Silveira 
Júnior - Álvaro Antônio- Anderson Adauto- Anivaldo Coelho 
- Antônio Andrade - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna 
Bilac Pinto -Bonifácio Mourão- Carlos Murta- Dílzon Melo 
- Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Durval Ângelo - Elbe 
Brandão - Elmo Braz - Francisco Ramalho - Geraldo Nascimento 
-Geraldo Rezende- Geraldo Santanna- Gil Pereira- Gilmar 
Machado - Glycon Terra Pinto Hely Tarquinio Irani 
Barbosa - Ivo José - Jairo Ataide - João Leite Jorge 
Hannas - José Braga - José Henrique - José Maria Barros -
Kemil Kumaira - Leonídio Bouças- Marcelo Cecé -Marcelo 
Gonçalves- Marco Régis -Marcos Helênio- Maria Olívia-
Olinto Godinho -Paulo Piau- Paulo Schettino - Péricles 
Ferreira- Raul Lima Neto- Ronaldo Vasconcellos- Sebastião 
Costa - Sebastião Helvécio - Simão Pedro Toledo -Wilson 
Trópia. 
o Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) -A lista de 

comparecimento registra a existência de número regimental. 
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome 
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a 
palavra, a Sra. 2a-Secretária, para proceder à leitura da 
ata da reunião anterior. 1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE) 

Ata 
- A Deputada Maria José Haueisen, 2a-Secretária, procede à 

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

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

OFÍCIOS 
Do Sr. Arlindo Porto, Senador, informando, como membro da 

Comissão de Obras Federais Inacabadas, que estará em Belo 
Horizonte no dia 5/10/95, juntamente com outros Senadores, 
para visitar as obras do Hospital CARDIOMINAS. (- À Comissão 
Especial do CARDIOMINAS.) 

Do Sr. Nilmário Miranda, Presidente da Comissão de Direitos 
Humanos da Câmara dos Deputados, agradecendo o convite da 
Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais desta 
Assemb:~ia para debater o Projeto de Lei nQ 309/95, que 
objeti\~ tornar públicos os documentos dos arquivos do DOPS. 
(-À Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais.) 

Do Sr. Odelmo Leão, Deputado Federal, encaminhand~ 
informações sobre a reforma administrativa da CEF. (- A 
Comissão de Administração Pública.) 

Do Sr. Antônio Hélio Silva, Desembargador do Tribunal de 
Justiça do Estado, informando que concedeu liminar para 
cassar o pedido feito pelo Presidente desta Assembléia ao 
Presidente do TRE-MG por meio do Oficio nQ 1.712/95, para 
assegurar a realização do plebiscito para emancipação d~ 
Distrito de Almeida, no Município de Jabuticatubas. (- A 
Comissão de Assuntos Municipais.) 

Do Sr. João Heraldo Lima, Secretário 
encaminhando atualização de dados sobre a 
receitas do Estado. (- À Comissão de 
Financeira.) 

da Fazenda, 
evolução das 
Fiscalização 

Do Sr. Élzio Mota Dourado, Prefeito Municipal de Manga, 
ratificando declaração do número de moradias existentes no 
Distrito de Miravânia. (- À Comissão de Assuntos 
Municipais.) 

Do Sr. Mauro Roberto S. Vasconcellos, Diretor-Geral do DER-
MG, informando que o trecho da Rodovia MG-114 entre os 
Municípios de Virgem da Lapa e Araçuai não possui 
denominação oficial até esta data. (- À Comissão de 
Justiça.) 

Dos Srs. Alfredo de Paula Neves, Venerável Mestre da Loja 
Simbólica Vinte e Um de Abril, desta Capital, e Eduardo 
Wood, Secretário de loja maçônica, agradecendo a consignação 
nos anais da Casa, a pedido do Deputado Wanderley Àvila, de 
votos de congratulações pela passagem dos aniversários de 
fundação das entidades em que atuam. 

CARTÕES 
Do Sr. Armando Costa, Deputado Federal, agradecendo convite 

para o lançamento da coleção de livros infantis "Cidadão 
Mirim". 

Da Sra. Martha Patrús e outros, agradecendo 
demonstrações de amizade e solidariedade recebidas. 

as 

O Sr. Presidente (Deputado Ibrahim Jacob) - A Mesa passa a 
receber proposições e a conceder a palavra aos oradores 
inscritos para o Pequeno Expediente. 

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

PROJETO DE LEI NQ 517/95 
Dispõe sobre a instalação e o funcionamento de unidades 

lavadoras de batatas no Estado e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais dec~eta: 
Art. 1Q -Ficam a instalação e o funcionamento de unidades 

lavadoras de batatas do Estado condicionados a licenciamento 
do órgão estadual responsável pela política ambiental, sem 
prejuízo da autorização municipal para a instalação. 
Art. 2Q -As águas a serem utilizadas na lavação dos 

tubérculos devem obedecer aos padrões da classe II, segundo 
a classificação estabelecida pela Deliberação da Mesa nQ 10, 
de 1986, do Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAM. 
Art. 3Q -As águas residuais das unidades lavadoras não 

podem ser lançadas em curso de água ou lagoa, direta ou 
indiretamente, sem tratamento prévio e devem enquadrar-se 
nos padrões mencionados no artigo anterior. 
Art. 4Q -As águas utilizadas para a lavação, bem como as 

residuais, devem ser analisadas semestralmente, em 
laboratório oficial ou autorizado pelo órgão ambiental 
competente. 

Parágrafo único -Os custos das análises correrão à conta 
dos proprietários das unidades lavadoras. 
Art. 5Q O poder público desenvolverá campanhas de 

esclarecimento junto à população sobre as vantagens do 
consumo de batatas escovadas, em substituição às batatas 
lavadas. 
Art. 6Q -As infrações ao disposto nesta lei sujeitam os 

infratores às penalidades previstas nos arts. 15 e 16 da Lei 
nQ 7.772, de 8 de setembro de 1980. 
Art. 7Q -As unidades lavadoras já instaladas têm prazo de 

120 (cento e vinte) dias para se adaptarem às exigências 
desta 1 e i. 
Art. 8Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 9Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 1995. 
Miguel Martini 
Justificação: A principal característica do sistema 

atualmente e~pregado para limpeza industrial de batatas em 
Minas Gerai: é a utilização de águas sem nenhum tipo de 
tratamento, as quais são devolvidas aos cursos de água em 
estado ainda pior, quanto aos aspectos físico-químicos. 

Assim, o processo de lavação desses tubérculos amplamente 
consumidos pela população desempenha duplo papel: o de 
vítima da poluição, ao se utilizarem águas de qualidade 
duvidosa, que colocam em risco a saúde dos próprios 
trabalhadores das lavadoras, além de transformar a batata em 
veículo potencial de transmissão de doenças, e o de agente 
poluidor, pois, após o beneficiamento, as águas residuais 
são devolvidas ao manancial sem nenhum tipo de tratamento, 
aumentando ainda mais a poluição. 
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Diante desses fatos, a proibição de se beneficiar o produto 
por meio de lavação é adotada em vários países da Comunidade 
Européia. Em alguns Estados da Federação, como o Rio de 
Janeiro e o Paraná, já existem normas legais disciplinando o 
assunto. 

É preciso reconhecer que o hábito de consumir batatas 
lavadas está bastante arraigado entre os mineiros, 
especialmente entre as donas de casa, que preferem um 
produto com melhor apresentação. Por essa razao, não 
pretendemos, com a proposição que ora apresentamos, proibir, 
pura e simplesmente, o funcionamento das unidades lavadoras. 
O processo de escovação da batata, apesar de emprestar ao 

produto uma aparência pior, oferece inúmeras vantagens 
quanto à sua conservação e quanto aos aspectos sanitários, 
além de não poluir os rios. Daí, a preocupação em promover 
campanhas educativas sobre o consumo das batatas limpas a 
seco. 

Esperamos, com a 
contribuindo para a 
proteção ambiental, 
saúde da população. 

apresentação deste projeto, estar 
solução de um problema que envolve a 
mas que, sobretudo, visa à proteção da 

-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de 
Meio Ambiente e de Fiscalização Financeira para parecer, nos 
termos do art. 195, c/c o art. 103, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI No 518/95 
Declara de utilidade pública a Sociedade Amigos do Hospital 

São Francisco de Assis, com sede no Município de Frutal. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a Sociedade 

Amigos do Hospital São Francisco de Assis, com sede no 
Município de Frutal. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala de Reuniões, de outubro de 1995. 
Luiz Antônio Zanto 
Justificação: A Sociedade Amigos do Hospital São Francisco 

de Assis é entidade civil sem fins lucrativos, que presta 
assistência médico-hospitalar em caráter beneficente, 
visando a atenuar as carências de atendimento médico e 
ambulatorial à comunidade necessitada co Município de 
Frutal. 

Como a entidade satisfaz aos requisitos legais para ser 
declarada de utilidade pública e considerando-se que a 
medida se reveste de grande alcance social, uma vez que a 
Sociedade Amigos do Hospital São Francisco de Assis promove 
o direito do cidadão à saúde pública, peço aos nobres pares 
o imprescindível apoio para a aprovação desta proposição. 
-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 NQ 519/95 
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Declara de utilidade pública a Loja Maçônica Fraternidade 
et Justitia, com sede no Município de Barbacena. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a Loja 

Maçônica Fraternidade et Justitia, com sede no Município de 
Barbacena. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 4 de outubro de 1995. 
José Bonifácio 
Justificação: A Loja Maçônica Fraternidade et Justitia, 

fundada em 19/8/93, no Município de Barbacena, é uma 
entidade sem fins lucrativos que tem por objetivo praticar a 
beneficência e incentivar a instrução e a cultura. Funciona 
há mais de dois anos, conforme atesta o Juiz de Direito da 
Comarca de Barbacena. Merece, portanto, ser declarada de 
utilidade pública estadual. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para 

exame preliminar, e de Educação, para deliberaçãc nos 
termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso I, do Regimento 
Interno. 

REQUERIMENTOS 
NQ 790/95, do Deputado Durval Ângelo, em que requer se 

oficie ao Procurador-Geral de Justiça, solicitando a relação 
dos candidatos aprovados no Remanejamento Seletivo realizado 
em julho de 1994. (-À Mesa da Assembléia.) 

Do Deputado Raul Lima Neto, solicitando tramitação em 
regime de urgência para o Projeto de Lei Complementar nQ 
8/95. 

Da Deputada Elbe Brandão, solicitando a criação de comissão 
especial para estudar a implementação, através dos órgãos e 
programas de atuação do Governo do Estado, da "Plataforma de 
Ação", documento reivindicatório resultado da IV Conferência 
Internacional da Mulher. 

COMUNICAÇÕES 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão 

de Administração Pública e dos Deputados Dimas Rodrigues, 
Carlos Pimenta e Jairo Ataíde. 

Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Elbe ~~andão. 
A Deputada Elbe Brandão* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, 

Srs. Deputados, demais pessoas presentes nas galerias, 
funcionários desta Casa, imprensa: tenho a alegria de 
comunicar a esta Casa que a TV Montes Claros está 
comemorando 15 anos de atividades ininterruptas. A 
importância desta data extrapola seu próprio significado, 
para mostrar que a nossa região é capaz de produzir sua 
verdadeira e incontestável imagem. 

Comunicar é fazer saber. Tornar comum. Participar. Pôr em 
contato. Entender-se. Dialogar. Nesses 15 anos, a TV Montes 
Claros fez muito mais do que isso. Ao extrapolar os 
horizontes do Norte de Minas, levou a nossa realidade ao 
contato diário com o Estado e o País. A rapidez com que a TV 
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Montes Claros discerniu o futuro, modernizou-se e vem-se 
reciclando deve-se muito ao pioneirismo e incontestável 
dinamismo de seu Diretor, o jornalista Elias Siuf, que ali 
deixa, dia a dia, a sua marca registrada. É um líder que 
conhece e valoriza o potencial de toda a equipe, faz a 
empresa funcionar com eficiência e, sobretudo, com espírito 
humano vivo e presente. É importante salientar que o 
jornalismo da emissora passa por uma fase de expansão, com a 
implantação de sucursais em Janaúba e Pirapora e, ainda, com 
um grande investimento na renovação de todo o equipamento de 
filmagem e edição, todos de última geração. 
Aproveito a oportunidade, Sr. Presidente, para lembrar os 

30 anos de jornalismo e de pioneirismo social do colunista 
Theodomiro Paulino, do Norte de Minas, que está intimamente 
ligado à TV Montes Claros, pois participou ativamente das 
primeiras imagens que foram ao ar, continua, até hoje, com 
um programa na emissora e, ainda, com uma coluna diária no 
jornal "Hoje em Dia". Solicito, Sr. Presidente, que· esta 
homenagem seja registrada nos anais desta Casa. Obrigada. 
* - Sem revisão da oradora. 
o Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Geraldo 

Nascimento. 
O Deputado Geraldo Nascimento - Sr. Presidente, Colegas 

Deputados e Deputadas, imprensa e demais pessoas presentes, 
na última sexta-feira, dia 29, aconteceu em Coronel 
Fabriciano uma grande manifestação intitulada Brasil Cai na 
Real. 

Não compareci ao ato p6blico, mas dias antes já tinha me 
manifestado, através das Rádios Educadora e Galáxia de 
Coronel Fabriciano e Itatiaia do Vale do Aço, contra a falta 
de maior abertura para outros segmentos políticos, 
empresários e outros setores organizados da nossa sociedade. 
~aquela ocasião manifestei-me da forma seguinte. 
E de extrema importância a realização de grande ato 

público, no Vale do Aço, contra a recessão, o desemprego e 
suas conseqüências, como a fome. 
O ato intitulado Brasil Cai na Real, marcado para sexta-

feira, dia 29, em Coronel Fabriciano deve mesmo ter a 
participação de todos os trabalhadores, os partidos 
políticos, administrações municipais e os empresários. 
Somente a ampla participação e o direito à livre 

manifestação garantem o comprometimento de tantas forças. 
Não se concebem, nos dias de hoje, práticas fechadas, que 
excluem setores importantes da luta contra o desemprego. Não 
se pode limitar este ato público, que é de caráter nacional 
à participação quase que exclusiva do PT e da CUT. 

Merecem todo o respeito e devem expressar abertamente suas 
posições os Prefeitos das três mais importantes cidades da 
região: Timóteo, Ipatinga e Coronel Fabriciano -o deste 
município, especialmente por nos receber em sua casa. 

Da mesma forma, todos os partidos políticos, e não só o PT, 
devem se expressar. Representantes do PSTU, PPS, PC do B, 
PDT e tantos mais que apóiam essa luta precisam ter 
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participação garantida. Todos que têm história na luta 
sindical e popular na região devem ser lembrados. 

É necessário, pois, respeitar aqueles que têm incontestável 
liderança empresarial, política e sindical; garantir um 
verdadeiro ato público contra o massacre que sofrem os 
trabalhadores, os pequenos e médios empresários, enfim, a 
maioria absoluta da população. 

O ato público, no meu ponto de vista, foi liderado pelas 
seções petistas da CUT. 

Lembro-me ainda das últimas eleições, ocasião em que o PT 
fez várias coligações pelo Brasil, impedindo o avanço da 
direita em vários Estados. Recentemente, no Rio de Janeiro, 
o PT taticamente apoiou o PDT. Não entendo por que, no Vale 
do Aço, o PT não aceita coligações. 
Gostaria de lembrar meu compromisso de campanha, que é com 

a classe trabalhadora, nas lutas sociais e nos movimentos 
populares. 
Questiono se se "Fernandizou" o Rio de Janeiro, Minas 

Gerais e São Paulo. 
Além desse assunto, trago a este Plenário outras 

considerações. 
Venho comunicar que a Câmara de Vereadores do Município de 

Timóteo rejeitou as contas da Administração Municipal de 
1989. Nesse ano, eu era Prefeito daquela cidade. 
Apesar de rejeitadas as contas, fico satisfeito com 0 

relatório da Comissão de Finanças e Orçamento, que as 
analisou. O relatório comprova que não houve nenhuma lesão 
aos cofres municipais. Muito menos houve má-fé. Os problemas 
apontados foram apenas técnicos. O próprio Presidente da 
Câmara e o advogado, assessor de todos os Vereadores, em 
entrevista à imprensa da região, confirmaram essas questões. 
Tudo mostra que o julgamento das contas foi puramente 
político. 
Quero também parabenizar o Deputado Ivo José pela aprovação 

por este Plenário do requerimento que concedeu a justa e 
merecida realização do plebiscito nos DiStritos de Cordeiro 
de Minas e São Cândido, para que o povo se manifestasse 
sobre sua anexação a Ipatinga. A população decidirá 
soberanamente sobre os destinos desses distritos. 

Para finalizar, só mesmo o sarcasmo de Ibrahim Sued: 
"Sorria, sorria, sorria". Nós esperamos que o colunista 
social pioneiro, fotógrafo e repórter, falecido há poucos 
dias, não deixe de sorrir por causa das mazelas de FHC e dos 
Governos de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. Tomara que o 
Município de Timóteo não entristeça Ibrahim Sued lá em cima, 
pois há muita tristeza no semblante do povo brasileiro em 
vista da recessão, da fome, do desemprego e, para completar, 
da miséria que assola toda a população. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, do Deputado Anívaldo 
Coelho. 

O Deputado Anivaldo Coelho Sr. Presidente, Srs. 
Deputados, público, imprensa hoje presente nesta Assembléia, 
vimos a esta tribuna, nesta tarde, para fazer alguns 
alertas, porque denúncias já fizemos por demais. 
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Primeiramente, abordamos o assunto da Prefeitura de 
Congonhas. A referida cidade teve seu Prefeito cassado em 
duas instâncias: em Congonhas, pelo Juiz local, Dr. Ademir, 
e, agora, no TRE-MG, por maioria absoluta de votos, ou seja, 
por seis a zero. Nossa preocupação é grande, porque o 
Prefeito continua na Prefeitura, como se nada houvesse 
acontecido. O Prefeito continua a fazer empréstimos, e, 
nesta semana, surgiu um problema maior ainda: o Instituto 
Municipal de Seguridade Social daquela cidade, criado em 
1992, está, desde o ano passado, sem receber repasse, por 
parte da Prefeitura, do dinheiro descontado de seus 
trabalhadores. Este mês, tive~~s também um empréstimo, 
aprovado pelo BEMGE, de R$2.00~.000,00. Ao que parece, o 
Prefeito, já cassado em duas instâncias, deseja tornar o 
Município ingovernável, já que não faz uso adequado das 
verbas disponíveis. Um Prefeito cassado em duas instâncias 
não pode permanecer na prefeitura, fazendo tudo como se 
Prefeito ainda fosse. 
O segundo alerta, principalmente para a imprensa do nosso 

Estado, é com relação à mineração. Eu digo imprensa, porque 
parece que as autoridades, a começar pelo Governador, não 
têm dado a devida importância ao Estado de Minas Gerais. 
Jornais desta semana dizem que a mineração deve faturar 
US$11.200.000,00 neste ano, e confirmam um aumento de 
produção, no setor, de 125.000.000t, em 1994, para 
170.000.000t, em 1995. Apesar de todo esse aumento. as 
minerações continuam demitindo. Poucos sabem da existência 
de uma mineração, que abastece em 100% a Cia. Siderúrgica de 
Volta Redonda, a 75Km de Belo Horizonte, mineração essa -
dado desconhecido pela imprensa que pertence àquela 
Companhia, tendo, inclusive, os trabalhadores das duas 
empresas os mesmos contracheques. 

Pedimos à imprensa que analise o setor de mineração porque, 
enquanto temos mineradoras mandando minério para Volta 
Redonda, onde são feitas as chapas de aço e outros produtos, 
temos outras empresas remetendo nosso minério, 
principalmente, para a Alemanha e para o Japão. Todos sabem 
que, em mineração, não temos duas safras, pois acabando o 
minério, o ouro, o nióbio, não existe nenhuma forma de se 
fazer sua reposição. 
Tivemos, no mês passado, em Nova Lima, uma reunião em que a 

Mina de Morro Velho demitiu 620 trabalhadores. As demissões 
continuam ocorrendo. Voltando à mineração, t · .-emos o 
desprazer de ver que uma chefia, de Lafaiette e Cc~gonhas. 
só atende ao que Volta Redonda manda, sem levar em conta que 
precisamos ter a nossa independência. 
São essas as considerações. E quero salientar que o 

Presidente da COMIG, Carlos Cotta, esteve na Comissão 
presidida pelo Deputado Álvaro Ant6nio e deu a entender que 
o setor de mineração do nosso Estado não está tendo o devido 
valor. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Alencar da 
Silveira Júnior. 
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o Deputado Alencar da Silveira Júnior -Sr. Presidente, 
Srs. Deputados e Sras. Deputadas, senhores da imprensa, 
companheiros que nos visitam hoje e que acompanham os 
trabalhos desta Casa. Não falo em defesa do jogo, mas da sua 
legalização. Há 7 anos venho defendendo essa tese, que, 
agora, é defendida pelo Ministro da Justiça, Nélson Jobim, e 
por quatro Governadores: de Minas, de São Paulo, do Rio e do 
Espírito Santo. Sempre que falava no assunto era acusado de 
ser doido, bicheiro e de receber ajuda do jogo. Quando o 
Ministro da Justiça e quatro Governadores fazem a mesma 
coisa ninguém critica, acha errado ou diz que eles foram 
eleitos com ajuda do jogo. 

Nunca tive ajuda financeira desses senhores banqueiros do 
jogo do bicho. Por isso, faço um desafio daqui e o submeto à 
apreciação de todos. Por causa disso tenho a coragem de 
mostrar a esta Casa o que realmente acontece com o jogo do 
bicho. Tive, Sr. Presidente, votos dos trabalhadores, dos 
ouvintes do meu programa de rádio. Meu projeto para a 
legalização do jogo do bicho em Minas passa pelo crivo de 
quem já está no setor. Não adianta fazer como quer o 
Governador do Rio, Marcelo Alencar, passar a exploração do 
jogo para pessoas estranhas, porque não resolveria o 
problema, e os atuais bicheiros encontrariam uma outra 
forma, legal ou não, de continuar no ramo. 
Lembro aos Srs. Deputados que a CEF também não tem essa 

condição, nem mesmo a Loteria Mineira, porque o jogo do 
bicho é um jogo bancado e o Estado de Minas Gerais e a União 
não vão colocar em risco o seu patrimônio em relação ao 
jogo. Hoje, temos o jogo bancado pela Loteria Mineira, que 
também é rateado. Posso dar exemplos de como é o jogo de 
azar. A sena, que é jogada por todo o Brasil, fica duas, 
três ou quatro vezes sem vencedor. Isso, realmente, é um 
jogo de azar. Está na hora de legalizarmos o famoso jogo do 
bicho. Quero entregar, nessa semana, ao Governador do 
Estado, Dr. Eduardo Azeredo, um projeto de minha autoria que 
está esperando a retirada da contravenção do Código Penal 
para que a Assembléia Legislativa possa apreciar a sua 
legalização. 
Falei que temos, na Casa, sem dúvida nenhuma, vários 

companheiros Deputados que foram, sim, votados pelo pessoal 
do jogo do bicho, porque voto não se escolhe. Por exemplo, o 
companheiro Deputado João Leite, que era jogador de futebol 
do Clube Atlético Mineiro, nas últimas eleições tinha a sua 
fotografia estampada em várias lojas de jogo do bicho em 
Belo Horizonte. Nessas lojas havia cambistas atleticanos que 
queriam ver o companheiro João Leite eleito. Apesar de 
evangélico, sei da posição contrária do Deputado João Leite, 
porque na Câmara Municipal S. Exa. já expressava seu ponto 
de vista sobre a legalização. 

Mas tive oportunidade de conversar com vários Deputados e 
muitos são favoráveis à legalização, a não ser alguns 
companheiros da bancada evangélica, que são contra. 
Entretanto, tenho certeza de que quando lembrarem que o jogo 
do bicho já existe há 100 anos na clandestinidade, sem 
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dúvida nenhuma vamos perceber que esse jogo pode gerar 
impostos para os municípios do Estado de Minas Gerais. 
Certamente que o imposto será calculado por estimativa, 
porque só dessa forma há condições de ele ser legalizado. 
Nesse projeto também apresento a sugestão ao Governador do 

Estado de, além dos impostos normais da atividade, o jogo do 
bicho também contribuir com 5% para o fundo estadual de 
segurança, que, sem dúvida nenhuma, será criado. Estamos na 
hora de olhar um pouco a segurança e de dar uma remuneração 
melhor para os policiais, porque a segurança de Minas Gerais 
é a segurança de todos nós. 
Sempre enfatizei que o jogo do bicho em Minas Gerais não 

está ligado ao crime organizado, ab tráfico de drogas ou ao 
contrabando de armas. Há, sim, pais de família que lutam 
pela sua sobrevivência. Posso dizer isso porque há sete anos 
estou na política e há mais de 12 anos sou jornalista, e 
radialista e nunca vi uma linha na imprensa falar que o jogo 
do bicho em Minas Gerais estivesse ligado ao tráfico de 
drogas. Aqui existe, sim, contravenção penal. Mas quero 
lembrar aos Srs. Deputados e aos companheiros da imprensa e 
da galeria que pedir esmola na porta da Assembléia também é 
contravenção penal. Lembro, ainda, que vender produtos do 
Paraguai na porta da Assembléia Legislativa também .é 
contravenção penal. O jogo do bicho é contravenção penal? E, 
mas é uma contravenção tolerada. Está na hora de essa 
atividade gerar impostos e passar esse paralelo da vida para 
uma parte nobre. 
O que precisa ser feito? Retirar do Código Penal o artigo 

que classifica o jogo do bicho como contravenção penal. Há 
uma comissão no Congresso Nacional preparando um estudo para 
a legalização do jogo no País e nos cassinos. Quero dizer 
que sou também favorável à legalização dos cassinos não só 
em Belo Horizonte como nos grandes centros. Quando surgiu a 
"Lei Zico", foi autorizado o funcionamento de um cassino na 
Praça Sete, no centro de Belo Horizonte. Sou contra a 
existência desse bingo, e o Governo não fez nada contra a 
sua instalação. Muitos trabalhadores passam por ali e deixam 
todo o seu pagamento do mês, ali no centro da cidade. Sei 
que isso acontece porque o jogo está no sangue do 
brasileiro. ~or que não instalar cassinos nas estâncias, ou 
no Piauí, como uma grande Las Vegas, que foi criada em um 
grande deserto nos Estados Unidos? O relator do projeto é o 
mineiro Araceli de Paula, que deve apresentar o relatório no 
dia 30 de outubro. Ainda não há indicação do que os 
parlamentares vão propor, em termos de regulamentação. Mas o 
certo é que devem colocar a legalização e a abertura dos 
cassinos também em prioridade. A regulamentação viria 
posteriormente, através de projeto de lei, aproveitando as 
sugestões das audiências públicas que a comissão fez. 

Em visita ao Governador, apresentarei a ele esse documento, 
mostrando-lhe, além das propostas, a grande colaboração que 
esta Casa pode dar, pois em todas as regiões de Minas 
Gerais, Srs. Deputados, existe o jogo do bicho. Em todas as 
cidades nas quais V. Exas. são majoritários existe o jogo do 

\ 
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bicho, e os senhores conhecem os banqueiros e cambistas do 
jogo do bicho em Minas Gerais. Creio que já está na hora de 
esse jogo ser mostrado e legalizado. 

Muita gente pode dizer: "O Alencar teve os votos do jogo do 
bicho". Gostaria de lembrar que, conforme estimativas Ja 
publicadas nos jornais e televisões, em Belo Horizonte 
existem 20 mil lojas de jogo do bicho e quase 30 mil pessoas 
a ele ligadas diretamente. Se tive votos delas, tais votos 
ficaram no TRE, pois obtive 15 mil votos, sendo 9 mil em 
Belo Horizonte. Em todas as cidades de Minas Gerais existe o 
jogo do bicho, existe a contravenção penal e existem os 
eleitores. 
Finalizando, Sr. Presidente, lembro, mais uma vez, que 

realmente o jogo de azar deste País é o jogo oficial, ou 
seja, a Sena, em que todos os brasileiros jogam, mas ninguém 
consegue acertar. Não podemos comparar o jogo do bicho em 
Minas Gerais com o jogo de outros Estados, como o Rio de 
Janeiro. 
Portanto, abro uma discussão nesta Casa e gostaria de ouvir 

a opinião de todos os Srs. Deputados, que na hora do voto 
sabem muito bem onde buscá-lo. Dessa forma, quero ouvi-lcs 
também na hora da defesa do povo mineiro. Muito obrigado. 
o Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ivo José. 
O Deputado Ivo José* - Sr. Presidente, Sra. Deputada, Srs. 

Deputados, amigos da imprensa, durante todos esses anos, 
independente do lugar onde esteja, levanto-me nesta data 
para reverenciar as vítimas da tragédia ocorrida em Ipatinga 
no dia 7 de outubro de 1963, às vésperas do golpe militar 
que levaria o país ao terror por mais de 20 anos. A chacina, 
promovida pela polícia do então Governador Magalhães Pinto, 
resultou na morte de dezenas de trabalhadores, incluindo uma 
criança, que faleceu nos braços da mãe. 

Essa triste história que o Brasil oficial relutou em 
escrever em seus compêndios faz parte da construção da 
democracia, embora marcada pela injustiça e pela violência 
contra pessoas inocentes. Cultivar essa dolorosa lembrança 
é, de certa forma, selar novamente o compromisso com a 
democracia, preservando os direitos conquistados pelos 
trabalhadores. 
Trinta e dois anos nos separam dessa tragédia, mas o tempo, 

ao invés de apagá-la, reaquece a sua chama e nos aproxima de 
uma realidade que levou à morte inúmeros pais de famílias, 
mulheres e crianças, e nos dá mais energia para continuar a 
combater a violência policial, institucionalizada sob forma 
de respeito a uma lei arbitrária. 
A autoridade deve ser proporcional a sua credibilidade e 

nunca a sua força. Infelizmente para o País, nossa história 
é marcada pela sucessão de tragédias, que se revezam à 
revelia das autoridades e sob o manto incólume da 
impunidade: o assassinato de Chico Mendes, o massacre de 
Carandiru, em São Paulo, a matança de menores na Candelária 
e em Vigário Geral, no Rio de Janeiro, a matança dos índios 
Ianomamis, em Rondónia, a desastrada operação do Exército em 
Volta Redonda, deixando o triste saldo de três metalúrgicos 
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da CSN mortos e, mais recentemente, o assassinato de 
trabalhadores rurais por policiais militares em Corumbiara, 
também em RondOnia. Agressões e violência sempre fora~ as 
respostas aos movimentos organizados que ex1g1am e exigem 
justiça social. Direitos humanos ainda são uma utopia neste 
País marcado pelo sangue dos heróis anOnimos. 

Em Ipatinga, no dia 7 de outubro de 1963, os trabalhadores 
da USIMINAS, em luta por melhores condições de trabalho e 
salários, conheceram o autoritarismo das baionetas e a 
agressão dos ditadores. Até hoje, ainda não se sabe ao certo 
o número de mortos. São números vagos, 40, 80, 100, que não 
respondem à agonia das famílias separadas pela morte. Os 
culpados, alguns ainda vivos, só foram julgados pelas suas 
próprias consciências, permanecendo impunes diante da 
justiça e servindo de macabro exemplo para que outros mais 
utilizem, até hoje, os mesmos métodos sangrentos. 
Ainda guardamos os nomes das vítimas das atrocidades 

policiais, e, nesse momento, prestamos uma homénagem 
solidária aos seus familiares. São eles: Aides Dias de 
Carvalho, Alvino Ferreira Filipe, AntOnio José Reis, Geraldo 
da Rocha Gualberto, Gilson Miranda, José Izabel do 
Nascimento, Sebastião Tomé de Souza e Eliana Martins, a 
criança de três meses metralhada no colo da mãe. 

Chega de impunidade. Punam-se os assassinos de Corumbiara 
para que cessem os atos de violência. Respeitem a memória 
dos mortos, pois temos o dever de pelo menos buscar o 
conforto da justiça, apesar de tardia. 
Quantos casos trazem a márca da impunidade? 
Quantos casos ainda estão sem solução, sem responsáveis, 

sem justiça? 
Há o caso do jovem Juninho, do Vale do Aço, que desapareceu 

durante uma batida policial e até hoje seus familiares 
aguardam uma explicação, um alento. Seus pais, parentes e 
amigos continuam convivendo acalentados por uma esperança 
bizarra, que preenche de agonia todos os dias de suas vidas. 

Por quanto tempo ainda teremos de ouvir os clamores por 
justiça? Por quanto tempo ainda teremos de conviver com 
denúncias de tortura em delegacias de policia, ouvir sobre 
pessoas vítimas de arbitrariedades policiais nas ruas, 
agressões de todo tipo sob a conivência criminosa das 
autoridades? 

Das recentes bombas atiradas em locais como a OAB e o 
Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Minas Gerais só 
restam as pag1nas arquivadas dos jornais, porque os 
inquéritos foram se juntar aos 1numeros outros esquecidos 
nos arquivos da Secretaria de Segurança Pública. Portanto, 
senhores Deputados, o fato de guardarmos o dia 7 de outubro 
de 1963 como referência histórica tem razões profundas que 
nos levam a refletir sobre o destino de um povo, perseguido 
e humilhado em suas lutas por liberdade e por justiça 
social. 
Sempre nos aproveitamos também dessa data para convidá-los 

a refletir sobre o momento que o país atravessa: um povo 
massacrado pelas armas ou pela força, vítima da humilhação 
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do desemprego, da falência moral e ética e da corrupção. Tão 
abominável é a ordem policial que comanda os massacres como 
aquela que, insensível, condena milhares de trabalhadores ao 
desemprego. Tão abominável é o policial militar que aponta 
sua arma para os trabalhadores sem terra e atira sem piedade 
como o patrão que escraviza homens e crianças nas carvoarias 
do Norte de Minas e no vale do Jequitinhonha. É inaceitável 
que ainda tenhamos de conviver com cenas de degradação 
humana em pleno 1n1c1o da era da alta tecnologia, da 
integração dos mercados, da união dos povos. 
Avaliamos como positiva a estabilidade econômica promovida 

pelo Plano Real, com a queda considerável dos índices da 
inflação. Mas não podemos nos furtar a criticá-lo em suas 
omissões, pois tal plano desconsidera aspectos sociais ao 
condenar milhares de trabalhadores ao desemprego, provocado 
pela recessão econômica. Dizer que não existe recessão, come 
quer o Governo Federal, é no mínimo tentar enganar a 
população brasileira, utilizando-se dos recursos da 
manipulação de dados e de falsos argumentos. o que mostra a 
realidade é o fechamento irreversível de nada menos do que 
93 mil postos de trabalho nas principais capitais do País, 
segundo dados de agosto, do IBGE. 

A absorção de parte desses desempregados pelo setor de 
serviço, ao contrário de significar aquecimento da economia, 
significa que mais pessoas estão ingressando no mercado 
informal, sofrendo com isso a degradação inevitável de suas 
condições de vida e de baixos salários. Não existe 
justificativa convincente no modelo neoliberal, 
protagonizado pelo Presidente da República, para a demissão 
dos 600 trabalhadores da Mineração Morro Velho e mais 500 da 
Siderúrgica Mendes Júnior, além de outros 1.050 na General 
Motors. Não há como também justificar o fechamento de 
inúmeras empresas de grande porte, como a Eureka, e a 
falência da Mendes Júnior, que pode significar o dEsemprego 
de mais 10 mil trabalhadores. 

Nada melhor para confrontar com o dogmatismo das teorias do 
que a realidade. A euforia do Plano Real acabou. Apesar de o 
Governo insistir no fim da inflação, no crescimento do PIB 
brasileiro, as empresas continuam desabando e o desemprego 
grassa em todos os setores. Somente em Minas, até agora, 
aguardam sentenças no Fórum Lafayette, em Belo Horizonte, 
nada menos do que 599 pedidos de falência. É este o Brasil 
do Real. É o Brasil real, onde convivem tipos diferentes de 
desgraças, onde o povo clama por justiça social, por um 
modelo econômico que não o discrimina como o atual. 
Portanto, senhores Deputados, o dia 7 de outubro envolve a 

nossa lembrança no sangue derramado dos metalúrgicos da 
USIMINAS, em Ipatinga, em 1963, e ilumina a nossa 
consciência para analisar, com lucidez, o destino deste povo 
que insiste em acreditar no futuro. Essa é a verdadeira 
história de Ipatinga, de Minas Gerais, e, porque não dizer 
do Brasil e dos brasileiros. Não a dos sucessivos planos 
econom1cos, cada qual com suas promessas, suas frustrações, 
mas a de um povo trabalhador, que molha de suor o seu corpo, 
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que é discriminado por ser pobre, negro ou índio, que é 
perseguido, humilhado, morto ou condenado a viver às margens 
da sociedade. Nosso povo que, apesar de tudo isso, ainda tem 
forças para se levantar, para reclamar, para se organizar, 
para procurar soluções, e, por mais que tentem, não 
conseguem tirar dele o doce sabor da esperança, a única 
herança que viaja de geração a geração e, dessa forma, se 
revitaliza, se revigora para continuar a construir o nosso 
Brasil, o Brasil que nos interessa, que nos respeita, que 
será livre e democrático. Este Brasil cidadão, prova 
incontestável de que o sangue dos heróis metalúrgicos de 
Ipatinga ainda fervilha nas veias de cada brasileiro que 
levanta a voz contra as injustiças, contra a violência e em 
favor da vida. 
Ainda viveremos em um Brasil melhor para todos. Relembramos 

aqui, Sr. Presidente, uma música do movimento popular que 
diz: "Virá um dia em que todos, ao levantar as vistas, verão 
nesta terra reinar a liberdade". Muito obrigado. 
* - Sem revisão do orador. 

Registro de Presença 
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) Esta 

Presidência registra a presença, em Plenário, do Deputado 
Ronaldo Perin, Vice-Presidente da Câmara dos Deputados, a 
quem convida a tomar assento à mesa. 

2ª PARTE (ORDEM DO DIA) 
1a Fase 

Abertura de Inscrições 
O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a 

Presidência passa à 2a parte da reun1ao, com a 1a fase da 
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de 
pareceres e a votação de requerimentos. Estão abertas as 
inscr,ções para o expediente da próxima reunião ordinária. 

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

das comunicações apresentadas nesta reunião pela Comissão de 
Administração Pública -aprovação, na 19a Reunião Ordinária 
dessa Comissão, dos Requerimentos nQs 557, 577 e 689/95, dos 
Deputados Ivair Nogueira, Toninha Zeitune e Antônio Roberto, 
respectivamente (Ciente. Publique-se.); e pelos Deputados 
Dimas Rodrigues - falecimento do Sr. Ademir Silva Dias, em 
Janaúba; Carlos Pimenta - falecimento de Marcos Robério 
Martins (Ciente. Oficie-se.); e Jairo Ataide, Líder do PFL-
indicação do Deputado Paulo Piau para substituir o Deputado 
Sebastião Costa na Comissão Especial para Proceder a Estudos 
que Venham Criar Melhores Condições de Comunicação no Estadç 
de Minas Gerais (Ciente. Cópia às Lideranças. Designo. A 
Gerência-Geral de Apoio ás Comissões.). 

Questão de Ordem 
O Deputado Durval Ângelo -Sr. Presidente, solicito que 

encerre, de plano, a reun1ao, porque não temos número 
regimental para continuação dos nossos trabalhos. 

ENCERRAMENTO 
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O Sr. Presidente- É regimental. Esta Presidência verifica, 
de plano, a inexistência de "quorum" para continuação dos 
trabalhos e encerra a reunião, convocando os Deputados para 
a reunião ordinária de debates de amanhã, dia 6, às 9 horas. 
Levanta-se a reunião. 

ATA DA 2ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Às quatorze horas e trinta minutos do dia quatro de julho de 
mil novecentos e noventa e cinco, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Geraldo Santanna, Simão Pedro Toledo, 
Arnaldo Penna e Marcos Helênio (substituindo este ao 
Deputado Anivaldo Coelho, por indicação da Liderança do PT), 
membros da Comissão de Constituição e Justiça; Marcos 
Helênio, Arnaldo Penna, Simão Pedro Toledo, Geraldo Santanna 
e Jorge Hannas (substituindo os quatro últimos aos Deputados 
Miguel Martini, Romeu Queiroz, Geraldo Rezende e Clêuber 
Carneiro, respectivamente, por indicação das Lideranças do 
PSDB, PTB, PMDB e PFL), membros da Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Geraldo Santanna, declara aberta a 
reunião e solicita ao Deputado Arnaldo Penna que proceda à 
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é 
subscrita pelos membros presentes. Prosseguindo, a 
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar os 
Pareceres para o 1Q Turno do Projeto de Lei nQ 323/95, do 
Governador do Estado, que altera a Lei nQ 6.763, de 
26/12/75, e dá outras providências. Dando continuidade, 
informa que, nos termos regimentais, os Deputados Simão 
Pedro Toledo e Romeu Queiroz foram designados relatores do 
projeto mencionado, pelas Comissões de Constituição e 
Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária, 
respectivamente. Devido à ausência do Deputado Romeu 
Queiroz, o Presidente redistribui o projeto ao Deputado 
Jorge Hannas. Encerrada a 1ª parte dos trabalhos, passa-se à 
2ª fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação de 
parecer sobre proposição sujeita à apreciação do Plenário da 
Assembléia. Com a palavra, o Deputado Simão Pedro Toledo 
emite parecer, mediante o qual conclui pela 
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade do 
Projeto de Lei nQ 323/95. Submetido a discussão e votação, é 
o parecer aprovado pelos membros da Comissão de Constituição 
e Justiça. O Deputado Jorge Hannas emite parecer, mediante o 
qual conclui pela aprovação do Projeto de Lei nQ 323/95 com 
a Emenda nQ 1. Colocado em discussão e votação, é o parecer 
aprovado pelos membros da Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária. Cumprida a finalidade da reunião, 
a Presidência agradece a prese~·:?. dos parlamentares, 
determina a lavratura da ata e encer·- os trabalhos. 
Sala das Comissões, 14 de setembro oe 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente Miguel Martini Jorge 

Hannas - Geraldo Nascimento - Geraldo Rezende Arnaldo 
Penna - Simão Pedro Toledo. 
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ATA DA 3a REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E 
~USTIÇA E-DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
As nove horas do dia quatorze de setembro de mil novecentos 
e noventa e cinco, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Geraldo Santanna, Arnaldo Penna, Jorge Hannas e 
Sebastião Nascimento (substituindo os dois últimos aos 
Deputados Leonídio Bouças e Anivaldo Coelho, 
respectivamente, por indicação das Lideranças do PFL e do 
PT), membros da Comissão de Constituição e Justiça; Geraldo 
Rezende, Jorge Hannas. Geraldo Nascimento e Arnaldo Penna 
(substituindo os trés últimos aos Deputados Clêuber 
Carneiro, Marcos Helênio e Miguel Martini, respectivamente, 
por indicação das Lideranças Cv PFL, do PT e do PSD), 
membros da Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Geraldo Santanna, declara abertos os trabalhos e 
esclarece que, nos termos do edital de convocação, esta 
reunião destina-se a apreciar os Pareceres para o 1Q Turno 
dos Projetos de Lei nQs 407/95, do Governador do Estado, que 
autoriza o Poder Executivo a fazer reverter imóvel ao 
patrimônio do Município de Ouro Preto, e 408/95, do 
Governador do Estado, que autoriza o Instituto de 
Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas 
Gerais a vender parte do imóvel de sua propriedade situado 
no Bairro Belmonte, em Belo Horizonte. Após, o Presidente 
solicita ao Deputado Geraldo Nascimento que proceda à 
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é 
subscrita pelos membros presentes. A seguir, informa que, 
nos termos regimentais, os Deputados Arnaldo Penna e Clêuber 
Carneiro, foram designados relatores dos projetos 
mencionados, respectivamente, nas Comissões de Constituição 
e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. 
Devido à ausência do Deputado Clêuber Carneiro, o Presidente 
redistribui as matérias ao Deputado Geraldo Rezende. 
Encerrada a 1a parte dos trabalhos, passa-se à 2a fase da 
Ordem do Dia, com a discussão e a votação de pareceres sobre 
proposições sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. 
Com a palavra, o Deputado Arnaldo Penna emite parecer sobre 
o Projeto de Lei nQ 407/95, mediante o qual conclui pela 
constitucionalidade, juridicidade e legalidade do projeto 
com a Emenda nQ 1, que apresenta. O Deputado Geraldo Rezende 
emite parecer media~te o qual conclui pela aprovação do 
mencionado projeto çom a Emenda nQ 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça. Submetido a discussão e votação, 
cada um por sua vez, são os pareceres aprovados. 
Prosseguindo, o Presidente passa a palavra ao Deputado 
Arnaldo Penna. Este emite parecer sobre o Projeto de Lei nQ 
408/95, mediante o qual conclui pela constitucionalidade, 
juridicidade e legalidade do projeto com a Emenda nQ 1, que 
apresenta. Neste momento, registra-se a presença dos 
Deputados Miguel Martini e Clêuber Carneiro, e o Deputado 
Geraldo Santanna passa a palavra ao Deputado Clêuber 
Carneiro. Este emite parecer sobre o Projeto de Lei nQ 
408/95, mediante o qual conclui pela aprovação do projeto 
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com a Emenda nQ 1, da Comissão de Constituição e Justiça. 
Colocados em discussão e votação, cada um por sua vez, são 
os pareceres aprovados por unanimidade. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 
Sala das Comissões, 3 de outubro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Marcos Helênio Geraldo 

Rezende - Simão Pedro Toledo - Glycon Terra Pinto - Antônio 
Roberto- Bilac Pinto- Sebastião Costa- Péricles Ferreira. 
ATA DA REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR 
~ARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO NQ 13/95 
As quinze horas e trinta minutos do dia dezenove de setembro 
de mil novecentos e noventa e cinco, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Anderson Adauto, Gil Pereira, Carlos 
Murta, Gilmar Machado, Carlos Pimenta, Ajalmar Silva, Simão 
Pedro Toledo, Jorge Eduardo de Oliveira e Álvaro Antônio, 
membros da Comissão supracitada. Havendo número regimental, 
o Presidente "ad hoc", Deputado Carlos Murta, declara 
abertos os trabalhos e informa que a reunião se destina a 
eleger o Presidente e o Vice-Presidente e a designar o 
relator da proposição. A seguir, o Presidente determina a 
distribuição das cédulas de votação, devidamente rubricadas, 
e convida o Deputado Gil Pereira para atuar como 
escrutinador. Recolhidas as cédulas, verifica-se que foram 
eleitos Presidente e Vice-Presidente, respectivamente, os 
Deputados Dilzon Melo e Gilmar Machado, ambos com nove 
votos. O Presidente "ad hoc" empossa o Vice-Presidente 
eleito, Deputado Gilmar Machado, o qual informa que será 
dada posse ao Deputado Dilzon Melo, em reunião a ser 
convocada por meio de edital. Nada mais havendo a ser 
tratado, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 
Sala das Comissões, 5 de outubro de 1995. 
Dilzon Melo, Presidente- Gilmar Machado- Arnaldo Penna-

Aílton Vilela - Anderson Adauto- Gil Pereira Alberto 
Pinto Coelho - Jorge Hannas. 
ATA DA 18a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA -
Às dez horas do dia vinte e sete de setembro de mil 
novecentos e noventa e cinco, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Ajalmar Silva, Arnaldo Penna, Durval 
Ângelo e Elbe Brandão, membros da supracitada Comissão. 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Ajalmar 
Silva, declara abertos os trabalhos, informa que a reunião 
se destina a apreciar a matéria constante na pauta e 
solicita ao Deputado Arnaldo Penna que proceda à leitura da 
ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita 
pelos membros presentes. A Presidência comunica o 
recebimento de oficio da Federação Democrática dos 
Servidores Públicos Municipais de Minas Gerais- FEDESP-MG-
, denunciando arbitrariedades do Sr. Nivaldo José de 
Andrade, Prefeito Municipal de São João del-Rei, contra 
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servidores públicos desse município e o sindicato da 
categoria; abaixo-assinado de funcionários públicos no cargo 
de Auxiliar de Secretaria do Conservatório Estadual de 
Música Dr. José Zoccoli de Andrade, de Ituiutaba, 
solicitando providências com vistas à sua posse no cargo de 
Auxiliar de Secretaria II, em virtude da existência de 
vagas; e correspondência da Associação dos Pescadores -e 
Amigos do Rio Piranga, de Ponte Nova, na qual se encaminha 
cop1a de ofício enviado ao Presidente da República, 
solicitando a suspensão da concessão de construção de duas 
usinas hidrelétricas no rio Piranga. A Presidência informa 
que se encontra sobre a mesa requerimento do Deputado Ermano 
Batista, solicitando a convocação do Conselheiro Flávio 
Régis de Moura e Castro, Presidente do Tribunal de Contas do 
Estado, e do Sr. João Heraldo Lima, Secretário da Fazenda, 
para prestarem esclarecimentos sobre notícias veiculadas no 
jornal "Estado de. Minas", de 26/9/95, a respeito da 
falsidade no fornecimento de dados sobre a arrecadação do 
Estado e a transferência de recursos para os municípios. O 
Deputado Durval Ângelo apresenta requerimento solicitando, 
nos termos regimentais, a inversão da pauta, para que o 
requerimento do Deputado Ermano Batista seja apreciado em 
último lugar. Submetido a votação, é aprovado o 
requerimento. Passa-se à 2a parte da reunião, com a 
discussão e a votação de pareceres sobre proposições 
sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. A 
Presidência convida o ex-Deputado Gerardo Renault, 
Presidente do IPLEMG, a tomar assento à mesa. Com a palavra, 
o Deputado Arnaldo Penna, relator do Projeto de Lei nQ 
327/95, emite parecer mediante o qual conclui pela aprovação 
da matéria. Submetido a discussão e votação, é aprovado o 
parecer. Ainda com a palavra, o Deputado Arnaldo Penna, 
relator do Projeto de Resolução nQ 230/95, emite parecer 
mediante o qual conclui pela aprovação da proposição na 
forma do Substitutivo nQ 1, da Comissão de Constituição e 
Justiça, com as Emendas nQs 1 a 3, que apresenta. Submetido 
a discussão e votação, é aprovado o parecer, registrando-se 
o voto com restrição do Deputado Durval Ângelo ao artigo que 
trata do fundo de reserva. A Presidência coloca em votação o 
requerimento do Deputado Ermano Batista. Fazem uso da 
~alavra, para encaminhamento de votação, os Deputados Durval 
Angelo, Arnaldo Penna e Elbe Brandão. Submetido a votação, é 
aprovado o requerimento. A Comissão decide que será ouvido, 
na próxima reunião ordinária, o Conselheiro Flávio Regis de 
Moura e Castro, Presidente do Tribunal de Contas, e, na 
reunião seguinte, o Sr. João Heraldo Lima, Secretário da 
Fazenda, e, se houver contradição nas informações prestadas 
pelas duas autoridades, o Deputa~o Durval Ângelo apresentará 
requerimento solicitando a acareação entre elas. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença de 
todos, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião 
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 
Sala das Comissões, 4 de outubro de 1995. 
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Ajalmar Silva, Presidente- Elbe Brandão- Carlos Murta-
João Leite - Bonifácio Mourão Durval Ângelo Jairo 
Ataíde. 
ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE E AÇÃO 
SOCIAL 
Às dez horas do dia vinte e sete de setembro de mil 
novecentos e noventa e cinco, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Carlos Pimenta, Marco Régis, Jorge 
Eduardo de Oliveira, Jorge Hannas e Luiz Antônio Zanto, 
membros da Comissão supracitada. Havendo número regimental, 
o Presidente, Deputado Carlos Pimenta, declara abertos os 
trabalhos e solicita ao Deputado Jorge Hannas que proceda à 
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é 
subscrita pelos membros presentes. A Presidência informa que 
a reunião tem por finalidade ouvir os seguintes convidados 
sobre a situação do idoso no Estado: Srs. José Rafael Guerra 
Pinto Coelho, Secretário da Saúde, representado pelo seu 
Secretário Adjunto, Dr. Christiano Augusto Bicalho Canedo; 
Ademir Lucas Gomes, Secretário de Esportes, Lazer e Turismo, 
representado pela Sra. Zilda Prosdócimo; André Quintão 
Silva, Secretário Municipal de Desenvolvimento Social, 
representado pela Secretária Adjunta, Sra. Márcia Pinheiro; 
Audineta Alves de Carvalho, representante do Núcleo de 
Estudos Escola de Terceira Idade; Heloisa Maria Penido 
Azeredo, Presidente do SERVAS, representada pela Sra. Ana 
Maria Mendonça Gomes Leite; Antero Drumond Júnior e Antônio 
Rodrigues Ferreira, Coordenadores de Atenção ao Idoso da 
Secretaria da Saúde. A Presidência tece considerações sobre 
o tema e anuncia um projeto de sua autoria que dispõe sc~re 
a política estadual de amparo ao idoso e dá ou•~as 
providências. O Dr. Christiano Bicalho Canedo 1n1c1a sua 
exposição dizendo que cabe a essa geração fazer uma política 
de bem-estar social. No caso de Minas Gerais, o Secretário 
disse que a população de idosos cresceu proporcionalmente 
mais que o País. A Sra. Zilda disse que os idosos no Brasil 
são tratados com desrespeito, são discriminados e que, se de 
um lado, a contribuição da Previdência é compulsória, os 
benefícios não o são. Márcia Pinheiro descreveu o que a 
Prefeitura de Belo Horizonte vem fazendo pelo idoso. A Profª 
Audineta discorre sobre o trabalho desenvolvido no Núcleo de 
Estudos e conclui dizendo que se a sociedade inventou a 
velhice, os idosos devem reinventar a sociedade. Participam 
dos debates todos os componentes da mesa. A Presidência 
registra o nome dos Srs. Noemi Macedo Gontijo, Fundadora do 
Salão de Encontro de Betim; Aldo Monfroi (71 anos), 
triatleta, campeão mundial de 1994; Prof. Joaquim Romeu 
Cançado, Médico-Cientista, pesquisador da doença de chagas; 
e Olímpia Mendes da Silva, servidora pública da Secretaria 
da Saúde, os quais serão homenageados na próxima sexta-
feira, dia 29, às 15 horas pela Secretaria da Saúde. A 
seguir, a Sra. Audineta exibe fita de vídeo cassete sobre o 
trabalho realizado pelo Núcleo de Estudos Escola da Terceira 
Idade, que é constituído de professores e alunos da FUMEC. 
Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a 
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presença dos convidados, das autoridades e dos 
parlamentares, convoca os membros da comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 
Sala das Comissões, 28 de setembro de 1995. 
Carlos Pimenta, Presidente- Jorge Eduardo de Oliveira-

Jorge Hannas - Marco Régis. 
~TA DA 22ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE 
As dez horas e quinze minutos do dia vinte e sete de 
setembro de mil novecentos e noventa e cinco, comparecem na 
Sala das Comissões os Deputados Ronaldo Vasconcellos, Wilson 
Trópia e Marcelo Cecé, membros da Comissão supracitada. 
Acha-se presente, também, o Deputado Raul Lima Neto. Havendo 
número regimental e na ausência do Presidente, Deputado Ivo 
José, o Deputado Ronaldo Vasconcellos assume a Presidência 
dos trabalhos e solicita ao Deputado Wilson Trópia que 
proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e 
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A Presidência 
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria 
constante na pauta e a ouvir representantes de diversas 
entidades sobre a questão da pesca no Estado. Em seguida, o 
Presidente anuncia a presença dos seguintes convidados: Srs. 
Célio Vale, Diretor do IEF, e Paulo Teodorc de Carvalho, 
Diretor de Promoção e Articulação Institucional da EMATER; 
jorn2·ista Onofre Miranda; Ten-Cel. Walter de Souza Lucas, 
Chef~ de Assessoria de Comunicação Social da PMMG, 
representando o Comandante-Geral da PMMG; Srs. Jáder P. 
Campos Figueiredo, Superintendente do IBAMA em Minas Gerais; 
José Roberto Fontes, Presidente da Associação dos Pescadores 
e Amigos do Rio Piranga-ASPARPI-; Walter Barbosa de Almeida, 
do Clube Campestre e de Pesca Tamarindo; Arthur Brugger, 
sócio do Clube Mineiro dos Pescadores, além de outros 
ouvintes, representado clubes de pesca do Estado. O 
Presidente passa a palavra aos convidados para que, cada um 
por sua vez, façam suas considerações iniciais sobre o 
assunto tratado. Durante a fala dos convidados, regist~am-se 
as presenças dos Deputados Ivo José, Wanderley Avila, 
António Júlio, Ivair Nogueira e António Genaro. O Deputado 
Ivo José, por estar acompanhando os trabalhos do Plenário, 
solicita ao Deputado Ronaldo Vasconcellos que continue a 
presidir esta reunião. Prosseguindo, o Presidente passa a 
palavra ao Deputado Raul Lima Neto, autor do Projeto de Lei 
nQ 252/95, que objetiva disciplinar o exercício da pesca nos 
cursos de água do domínio estadual, oportunidade em que faz 
a leitura e tece comentários a respeito da proposta de 
substitutivo de sua autoria, esperando que o relator, 
Deputado Ronaldo Vasconcellos, incorpore-a ao seu parecer. O 
Deputado Ronaldo Vasconcellos solicita que todas as 
entidades ligadas à questão da pesca, bem como os Deputados, 
se manifestem, enviando propostas para servirem de subsídio 
à elaboração de seu parecer até a próxima quarta-feira, às 
10 horas. Registra-se, neste momento, a presença dos 
Deputados Álvaro António, Ajalmar Silva e do ex-Deputado 
Mauricio Moreira, que se encontra na platéia. Segue-se um 
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amplo debate, como consta nas notas taquigráficas, com a 
participação dos convidados e dos Deputados, tendo como 
enfoque as questões da pesca predatória, da fiscalização e 
da preservação do meio ambiente. Findo o debate, o 
Presidente agradece a presença dos convidados e suspende a 
reunião por 5 minutos para os cumprimentos finais. Reabertos 
os trabalhos, a Presidência passa à 2ª fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de proposições da 
Comissão. Com a palavra, o Deputado Ivo José apresenta dois 
requerimentos: o primeiro, para que sejam convidados o Grupo 
Alerta, o Curador de Meio Ambiente da Comarca de Sete 
Lagoas, representantes da FEAM, da Prefeitura Municipal de 
Sete Lagoas, da Câmara Municipal de Sete Lagoas, da 
Companhia Setelagoana de Siderurgia S.A. - COSSISA -, bem 
como os representantes do Sindicato da Indústria do Ferro no 
Estado de Minas Gerais e do Sindicato dos Trabalhadores 
Metalúrgicos de Sete Lagoas, para prestarem esclarecimentos 
quanto ao andamento da ação civil pública proposta pelo 
Ministério Público de Minas Gerais contra a COSSISA S.A.; o 
segundo, para que sejam convidados os responsáveis pelo 
Programa Interdisciplinar de Pós-Graduação e Pesquisas 
Ambientais: Biodiversidade, população, economia da UFMG 
CEDEPLAR, a fim de que façam explanação sobre o Programa de 
Educação Ambiental na bacia do rio Piracicaba. Colocados em 
votação, são os requerimentos aprovados. Prosseguindo, o 
Presidente passa à fase de discussão e votação de proposição 
sujeita à apreciação do Plenário da Assembléia. Na ausência 
do Deputado Antônio Roberto, relator do Projeto de Lei nQ 
185/95, o Presidente redistribui a matéria ao Deputado 
Wilson Trópia , que profere parecer mediante o qual, conclui 
pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1Q turno. 
Colocado em discussão e votação, é o parecer aprovado. Ato 
continuo, passa-se à fase de discussão e votação de 
proposição de deliberação conclusiva das Comissões. Com a 
palavra, o Deputado Wilson Trópia, relator do Requerimento 
ng 546/95, apresenta parecer mediante o qual conclui pela 
aprovação da proposição. Colocado em votação, é o 
requerimento aprovado sem restrições. Cumprida a finalidade 
da reunião, o Presidente agradece a presença dos Deputados, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 4 de outubro de 1995. 
Ivo José, Presidente- Ronaldo Vasconcellos- Wilson Trópia 

- Antônio Roberto. 
ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO 
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Às quinze horas do dia vinte e sete de setembro de mil 
novecentos e noventa e cinco, reúnem-se na Sala das 
Comissões os Deputados Miguel Martini, Romeu Queiroz, 
Geraldo Rezende, Marcos Helênio, Glycon Terra Pinto e 
Clêuber Carneiro, membros da Comissão supracitada. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado Miguel Martini, 
declara abertos os trabalhos e esclarece que será dado 
prosseguimento à discussão do parecer sobre o Projeto de Lei 
nQ 427/95, em virtude do pedido de vista feito pelo Deputado 
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Marcos Helênio na reunião anterior. Em seguida, solicita ao 
Deputado Glycon Terra Pinto que proceda à leitura da ata da 
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos 
membros presentes. Encerrada a 1ª parte da reunião, passa-se 
à 2ª fase da Ordem do Dia. Logo após, o Presidente informa 
que está reaberta a discussão do projeto. O Deputado Marcos 
Helênio apresenta requerimento em que solicita sejam 
encaminhadas à Comissão todas as informações sobre a 
previsão de receitas e despesas das administrações direta e 
indireta, discriminadas por item, para os meses de setembro 
a dezembro de 1995. Colocado em votação, é o requerimento 
aprovado. Prosseguindo, o Presidente esclarece que continua 
em discussão o parecer e, não havendo quem se manifeste, 
declara encerrada a fase de discussão, passando-se à fase de 
votação. O parecer é aprovado com voto contrário do Deputado 
Marcos Helênio. Cumprida a finalidade da reunião, o 
Presidente agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 5 de outubro de 1995. 
Romeu Queiroz, Presidente - Marcos Helênio - Carlos Murta -

Wilson Trópia -Geraldo Rezende- Dimas Rodrigues- Arnaldo 
Penna - Ajalmar Silva- Durval Ângelo- Geraldo Santanna. 
ATA DA 10ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE FISCALIZAÇÃO 
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Às quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e oito de 
setembro de mil novecentos e noventa e cinco, reúnem-se na 
Sala das Comissões os Deputados Geraldo Santanna, Simão 
Pedro Toledo, Clêuber Carneiro (substituindo este ao 
Deputado Leonídio Bouças, por indicação da Liderança do 
PFL), Arnaldo Penna. Anivaldo Coelho, Romeu Queiroz e Elbe 
Brandão, membros da Comissão de Constituição e Justiça; 
Kemil Kumaira (substituindo o Deputado Ajalmar Silva, por 
indicação da Liderança do PSDB), Arnaldo Penna, Antônio 
Roberto (substituindo este ao Deputado Bonifácio Mourão, por 
indicação da Liderança do PMDB), Durval Ângelo e Elbe 
Brandão, membros da Comissão de Administração Pública; e 
Kemil Kumaira (substituindo o Deputado Miguel Martini, por 
indicação da Liderança do PSDB), Romeu Queiroz, Antônio 
Roberto (substituindo este ao Deputado Geraldo Rezende, por 
indicação da Liderança do PMDB), Clêuber Carneiro e Durval 
Ângelo (substituindo este o Deputado Marcos Helênio, por 
indicação da Liderança do PT), membros da Comissão de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Geraldo Santanna, declara 
abertos os trabalhos e solicita à Deputada Elbe Brandão que 
proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e 
aprovada, é subscrita pelos membrc~ presentes. A seguir, o 
Presidente informa que, nos termos ~o edital de convocação, 
esta reunião se destina a apreciar os Pareceres para o 1Q 
Turno do Projeto de Lei nQ 406/95, do Governador do Estado, 
que autoriza o Estado a praticar os atos que menciona; 
esclarece, também, que, nos termos do art. 135 do Regimento 
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Interno, os Deputados Simão Pedro Toledo, Bonifácio Mourão e 
Clêuber Carneiro foram designados relatores da matéria, 
respectivamente, nas Comissões de Constituição e Justiça, de 
Administração Pública e de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária. A seguir, a Presidência passa a palavra ao 
Deputado Simão Pedro Toledo. Este emite parecer median~e o 
qual conclui pela juridicidade, pela constitucionalidade e 
pela legalidade do Projeto de Lei nQ 406/95 na forma do 
Substitutivo nQ 1, que apresenta. Na fase de discussão, faz 
uso da palavra o Deputado Durval Ângelo. Submetido a 
votação, é o parecer aprovado. Nesse momento, os Deputados 
Anivaldo Coelho e Kemil Kumaira deixam o recinto, e o 
Deputado Miguel Martini passa a participar da reunião como 
substituto do Deputado Ajalmar Silva na Comissão de 
Administração Pública, por indicação da Liderança do PSDB, e 
como membro efetivo da Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária. Logo após, a Presidência, devido à ausência do 
Deputado Bonifácio Mourão, redistribui a matéria ao Deputado 
Antônio Roberto. Este emite parecer por meio do qual conclui 
pela aprovação do Projeto de Lei nQ 406/95 na forma do 
Substitutivo nQ 1, da Comissão de Constituição e Justiça. Na 
fase de discussão, o Deputado Durval Angelo apresenta 
proposta de emenda. A Presidência solicita ao relator que se 
manifeste a respeito da referida proposta de emenda; este 
solicita a suspensão da reunião por 5 minutos, o que é 
concedido pela Presidência. Após, são reabertos os 
trabalhos, com o mesmo "quorum" anteriormente mencionado. O 
Deputado Durval Ângelo requer a retirada da proposta de 
emenda por ele apresentada, pedido que é deferido pela 
Presidência. Submetido a votação, é o parecer aprovado. 
Dando prosseguimento, a Presidência passa a palavra ao 
Deputado Clêuber Carneiro, relator na Comissão de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária. Este emite parecer 
mediante o qual conclui pela aprovação do Projeto de Lei nQ 
406/95 na forma do Substitutivo nQ 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça. Submetido a discussão e votação, é o 
parecer aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, determina 
a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 4 de setembro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente Romeu Queiroz Marcos 

Helênio- Elbe Brandão- Ajalmar Silva- Simão Pedro Toledo 
- Antônio Genaro - Paulo Piau - Anivaldo Coelho - Sebastião 
Helvécio- Gilmar Machado- Miguel Martini - Djalma Diniz-
José Braga. 
ATA DA 25a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS 
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇAO 
Às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia quatro de 
outubro de mil novecentos e noventa e cinco comparecem na 
Sala das Comissões os Deputados José Henrique, Dílzon Melo, 
Ivair Nogueira, José Maria Barros, João Batista de Oliveira 
e Dimas Rodrigues, membros da Comissão, bem como os 
Deputados Geraldo Rezende, Bonifácio Mourão e Marcos 
Helênio. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado 
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José Henrique, declara aberta a reunião e solicita ao 
Deputado Dílzon Melo que proceda a leitura da ata da reunião 
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros 
presentes. A seguir informa que a finalidade da reunião é 
apreciar a matéria constante na pauta e passa a palavra ao 
Deputado Dimas Rodrigues, para que faça a leitura da 
seguinte correspondência: ofício do Presidente da Câmara 
Municipal de Betim, encaminhando cópia do Requerimento nQ 
554/95, de autoria do Vereador Geraldo Trindade, e minuta de 
projeto de lei que vise a liberar as escrituras públicas de 
doação ou concessões de direito real de uso aos donos de 
posse dos imóveis residenciais dos Bairros Citrolândia e 
Santa Isabel, onde se concentra grande número de portadores 
de hanseníase; ofício do Presidente do Conselho de 
Desenvolvimento Comunitário do Povoado de Cercado, que 
solicita a intervenção desta Comissão para não permitir que 
o aludido povoado se emancipe junto com o Distrito de 
Uruana, no Município de Unaí; ofício da Comissão 
Emancipacionista do Distrito de Santo António do Manhuaçu 
mediante o qual se formaliza denúncia contra o processo de 
emancipação do Distrito de Piedade, no Município de 
Caratinga; ofício do Prefeito de Igarapé, solicitando cópia 
autenticada do ofício expedido ao TRE-MG, no qual a 
Assembléia Legislativa solicitou a realização de plebiscito 
no Distrito de São Joaquim de Bicas; oficio do Presidente da 
Câmara Municipal de Igarapé, encaminhando cópia de processo 
instaurado junto à Comarca de Betim e a sentença emitida 
quanto ao pedido de emancipação de São Joaquim de Bicas; 
ofício do Presidente da Câmara Municipal de Caratinga, 
encaminhando parecer jurídico da consultoria daquela Casa e 
certidão da ata da reunião que rejeitou o pedido de anexação 
dos Distritos de São Cândido e de Cordeiro de Minas ao 
Município de Ipatinga; correspondência do Presidente da 
Comissão de Emancipação do Distrito de Serra Azul, no 
Município de Mateus Leme, solicitando a recontagem do número 
de moradias daquela localidade; ofício do Sr. Valdir Pimenta 
Ramos, Presidente da Comissão de Emancipação do Distrito de 
Tijuco, no Município de Januária, encaminhando informações 
prestadas pela Fundação Nacional da Saúde, no tocante ao 
número de moradias daquela localidade; correspondência do 
Presidente da Comissão de Emancipação do Distrito de 
Gameleiras, solicitando que a Assembléia Legislativa 
ingresse em juízo, junto ao TSE, contra a decisão do TRE-MG, 
relativamente ao número de eleitores do aludido distrito; 
declaração do Chefe do Departamento Regional Sudeste do 
IBGE, informando a composição territorial do Distrito de 
Gameleiras, no Município de Monte Azul; 11- ofício do 
Desembargador Alves de Melo, do Tribunal de Justiça de Minas 
Gerais, enviando cópia do mandado de segurança impetrado 
pelo Município de Santa Luzia contra a emancipação do 
Distrito de São Benedito; ofício do Presidente da Câmara 
Municipal de Rio Pardo de Minas, mediante o qual denuncia 
que as declarações enviadas pela Prefeita daquele município 
sobre o número de moradias existentes nos núcleos urbanos 



z 
5 

143 

dos Distritos de Indaiabira, Rio Pardo de Minas e Vargem 
Grande do Rio Pardo não correspondem à realidade. Esgotada a 
matéria destinada à 1ª parte da reunião, a Presidência passa 
à 1ª fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a 
votação de proposições da Comissão. Prosseguindo, acusa o 
recebimento do requerimento do Deputado Marco Régis, 
mediante o qual solicita o arquivamento do processo de 
emancipação dos Distritos de Juréia e de Santa Cruz de 
Aparecida, no Município de Monte Belo. Colocado em votação, 
é o requerimento aprovado por unanimidade, e, desta forma, a 
Presidência determina o arquivamento do referido processo de 
emancipação. Esgotada a matéria destinada a esta fase, o 
Presidente passa à 2ª parte da Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e a votação de proposições sujeitas à apreciação 
do Plenário da Assembléia. Assim, passa a palavra ao 
Deputado Dílzon Melo para que proceda à leitura de seu 
parecer sobre a representação da Prefeitura Municipal de 
Belo Oriente contra a emancipação do Distrito de Perpétuo 
Socorro. O relator solicita a distribuição de avulso, a qual 
é deferida pelo Presidente. A seguir, o Deputado Geraldo 
Rezende solicita a palavra e apresenta requerimento 
solicitando seja realizada vistoria "in loco" nos 122 
distritos em que serão realizados plebiscitos no próximo dia 
22, em especial nos 69 distritos com menos de 300 moradias 
no núcleo urbano, de acordo com o senso do IBGE, em 1991. A 
Presidência informa que, oportunamente, submeterá o 
requerimento à apreciação da Comissão. Cumprida a finalidade 
da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a reunião 
extraordinária que se realizará hoje, 4/10/95, às 17 horas, 
na Sala das Comissões, com a finalidade de se apreciar o 
parecer do Deputado Dílzon Melo sobre a representação da 
Prefeitura Municipal de Belo Oriente contra a emancipação do 
Distrito de Perpétuo Socorro, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 4 de outubro de 1995. 
José Henrique, Presidente - Ivair Nogueira - Paulo Piau -

Gil Pereira - João Batista de Oliveira- Dílzon Melo- José 
Maria Barros. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

PARECER SOBRE A REPRESENTAÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL DE BELO 
ORIENTE CONTRA A EMANCIPAÇÃO DO DISTRITO DE PERPÉTUO SOCORRO 

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização 
Relatório 

O processo de emancipação do Distrito de Perpétuo Socorro 
foi recebido mediante requerimento do Deputado Marcos 
Helênio, em 18/4/95. 
Após receber o processo parecer favorável desta Comissão, 

foi ele remetido ao Plenário para votação do requerimento em 
que se solicita seja encaminhado ao TRE-MG pedido de 
realização de consulta plebiscitária naquele distrito. 
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Antes que se processasse a votação, foi apresentada a 
representação ora em análise. 

Em tempo hábil, o Presidente da Comissão Emancipacionista 
trouxe a esta Casa seu manifesto sobre a representação. 

Fundamentação 
A representação em pauta foi apresentada tempestivaGente e 

vem assinada pela autoridade competente, qual seja- o 
Prefeito do município a que pertence o distrito emancipando, 
consoante o § 2Q do art. 5Q da Lei Complementar nQ 37, de 
18/1/95. 

Em primeiro lugar, alega S. Exa. que o mandado de segurança 
impetrado por dois dos moradores do distrito emancipando 
colocou "sub judice" a sua configuração territorial, pois 
visa a que seja invalidada a Lei Municipal nQ 414, de 1995, 
mediante a qual foi criado o Distrito de São Sebastião de 
Braúnas e foram alterados os limites do Distrito de Perpétuo 
Socorro. 

Por seu turno, o Presidente da Comissão Emancipacionista 
afirma que, pelo fato de a sentença da Juíza de Direito da 
Comarca de Açucena ter suspendido a eficácia da lei 
municipal, os limites do Distrito de Perpétuo Socorro sã~. 
hoje, os existentes em data anterior a essa lei, nao 
havendo, portanto, dúvidas quanto ao seu atual território. 

É indiscutível tal afirmação e descabida qualquer incerteza 
quanto à validade da sentença. O que se questiona é quais 
serão os limites do distrito ao final do processo, já que a 
sentença de 1a Instância é executada provisoriamente, só 
havendo coisa julgada após a decisão de todos os recursos 
interpostos. 
Se fosse infalível o juízo dos homens, qualquer decisão de 

primeiro grau encerraria definitivamente as lides. Contudo, 
não podemos afirmar, como o fez o Presidente da Comissão 
Emancipacionista, que a decisão de 1a Instância "deverá" ser 
confirmada pelo Tribunal competente. O efeito devolutivo do 
recurso permite que seja totalmente reformada a sentença. 
A própria Juíza de Direito, prolatora da sentença, 

recomenda que, "transitada esta em julgado, expeça-se 
comunicação aos órgãos declinados na inicial", o que 
significa que órgãos como o Instituto de Geociências 
Aplicadas- IGA -, o IBGE, a própria Justiça Eleitoral e 
outros mais somente serão cientificados da invalidade da lei 
municipal ao final do litígio. 
Quanto à possibilidade de que esta Comissão desconsidere, 

por decisão própria, a existência da lei municipal, 
entendemos que, estando a matéria "sub judice", caberá ao 
Poder Judiciário decidir sobre o destino do mencionado 
diploma legal, motivo pelo qual não devemos nos pronunciar 
em nenhum sentido. Como bem acentua Pedro Calmon, "ao 
direito público repugna a idéia de órgãos repetidos 
realizando a mesma função". 

Em relação ao mandado de segurança, devemos, ainda, fazer 
um último reparo. Ao contrário do que afirma o Presidente da 
Comissão Emancipacionista, o bem jurídico a ser resguardado 
pelo "mandamus" não é a pretensão emancipacionista dos 
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moradores do distrito, visto que não há direito líquido e 
certo à emancipação, mas o direito dos impetrantes, como 
eleitores que são, de serem consultados por meio de um 
plebiscito quanto à criação do Distrito de São Sebastião de 
Braúnas. 
Outro ponto contrário à emancipação, segundo o Prefeito de 

Belo Oriente, é a perda de distrito industrial, vedada pelo 
inciso IV do art. 5Q da Lei Complementar nQ 37, de 1995. 
Diz, ainda, S. Exa. que o distrito industrial de Belo 
Oriente se enquadra na definição contida no§ 3Q do art. 5Q 
da supracitada lei complementar. 

As afirmações do Prefeito Municipal são contestadas pelo 
Presidente da Comissão Emancipacionista, que argumenta com o 
fato de não haver provas, no processo, de que o referido 
distrito industrial foi projetado pela Companhia de 
Distritos Industriais de Minas Gerais - CDI-MG - nem de que 
funciona há pelo menos dois anos. Questiona também a 
ocupação territorial do distrito industrial, afirmando ser 
ela inferior a 501. de sua área. 
Analisando a documentação expedida pela CDI-MG e anexada ao 

processo, verificamos que o distrito industrial em questão 
consta na relação dos projetos realizados por aquela 
Companhia. Consta também nos documentos a menção a projetos 
especiais, estando o da Celulose Nipo-Brasileira- CENIBRA-
incluído entre eles. 
Quanto à data da implantação do projeto, a existência da 

CENIBRA, empresa que ocupa todo o distrito há mais de 15 
anos, é fato conhecido de todos e, conforme o art. 334 do 
Código de Processo Civil, os fatos notórios independem de 
prova. 

Pontes de Miranda afirma que "a prova tem o fito de 
convencer o JUlZ e, havendo a notoriedade do fato, há a 
convicção do juiz anterior à prova, que seria supérflua". 
Por analogia, reconhecemos que provar aos membros desta Casa 
que a CENIBRA existe há mais de dois anos seria totalmente 
supérfluo. 

Com relação ao percentual da áre: efetivamente 
industrializada do distrito, a controvérsia entre o Prefeito 
e o Presidente da Comissão Emancipacionista gira em torno do 
que se pode considerar como indústria e, conseqüentemente, 
área industrializada. 
Verificamos, então, que o termo "indústria" pode ser usado 

em sentido amplo e em sentido estrito, como foi muito bem 
colocado por Plácido e Silva em seu "Vocabulário Jurídico": 

"Em sentido amplo, indústria é empregado para designar toda 
e qualquer espécie de atividade ou trabalho que tenha por 
finalidade realizar qualquer espécie de negócio ou 
empreendimento cujo objetivo dominante seja o lucro. ( ... ) 
Em sentido estrito, indústria indica somente a organização 
que tem por objetivo a produção pela transformação da 
matéria-prima, seja em grande escala (indústria fabril) ou 
mesmo em pequena (artesanato). ( ... ) 

No sentido amplo é que a toma a Economia Política, onde é 
tida como toda sorte de atividade sistematizada. tendo por 

~ 
~ 
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escopo qualquer espécie de produção, seja a primária, a 
transformadora ou mesmo aquela em que se tem como base o 
intuito lucrativo da operação" (grifo nosso). 
Levando-se em conta o consagrado brocardo segundo o qual 

onde a lei não distingue, não pode o intérprete distinguir e 
considerando-se que o texto legal dispós de modo amplo, não 
especificando se o termo "indústria" deveria ser tomado em 
sentido amplo ou estrito, não nos cabe restringir a 
interpretação do termo. 
Além disso, ao assinalar determinada taxa de ocupação 

territorial do distrito, o que pretendia o legislador era 
evitar que distritos industriais em fase inicial de 
implantação e, conseqüentemente, sem peso considerável na 
economia do município, viessem a ser enquadrados na 
proibição legal. 
O distrito industrial de Belo Oriente já se encontra 

totalmente ocupado pela fábrica de celulose e pelas 
respectivas áreas de florestamento e reflorestamento, tanto 
assim que, conforme pudemos constatar pela documentação da 
CDI-MG, não há no local nenhuma área disponível. 
Aliás, a forma de ocupação do mencionado distrito é 

resultado de uma exigência legal. De fato, a Lei Federal nQ 
4.771, de 15/9/65, que contém nosso Código Florestal, 
determina, em seu art. 20: "As empresas industriais que, por 
sua natureza, consumirem grandes quantidades de matéria-
prima florestal serão obrigadas a manter, dentro de um raio 
em que a exploração e o transporte sejam julgados 
económicos, o serviço organizado que assegure um plantio de 
novas áreas, em terras próprias ou pertencentes a terceiros, 
cuja produção, sob exploração racional, seja equivalente ao 
consumido para o seu abastecimento". 
Por fim, alega o Prefeito de Belo Oriente que a emancipação 

do Distrito de Perpétuo Socorro acarretaria para o município 
remanescente uma perda superior a 70% de suas receitas 
correntes e de capital e que o acordo entre as partes, 
previsto em lei, não se concretizou. 
O Presidente da Comissão Emancipacionista, além de 

contestar o valor das provas relativas às receitas 
apresentadas pelo município, afirma existir um acordo entre 
as partes e sustenta que o plebiscito deve ser realizado 
mesmo que não seja comprovada, nesta fase do processo, a 
existência do acordo. 

De nossa parte, procuramos analisar a 
apresentada pelo Prefeito para verificar a 
município e a perda que haveria com 
pretendida. 

documentação 
arrecadação do 
a emancipação 

Os documentos às fls. 12 a 20 constituem um demonstrativo 
das receitas correntes e de capital do mun1c1p1o nos 
exerc1c1os de 1992, 1993 e 1994. Com base nos dados 
fornecidos pela Superintendência da Receita Federal (fl. 7) 
e pelas certidões expedidas pela Prefeitura Municipal (fls. 
8 a 11), assinadas pelo profissional responsável pela 
contabilidade do município, chegamos à conclusão de que 
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haveria realmente uma perda superior a 701. das receitas do 
município. 

É evidente que se tal perda não ocorresse, funcionando como 
um óbice à pretensão do Distrito de Perpétuo Socorro, a 
Comissão Emancipacionista não se empenharia na celebração do 
acordo. 
Entretanto, apesar de várias tentativas, tal acordo não foi 

formalizado, conforme admitem tanto Prefeito quanto o 
Presidente da Comissão Emancipacionista, não existindo, a 
nosso ver, possibilidade de se formalizar um acordo nos 
moldes previstos na lei. 

Ocorre que qualquer contrato, acordo, ajuste ou instrumento 
congênere exige para sua realização, como todo negócio 
jurídico, a presença de pelo menos duas partes, entre as 
quais se estabelecerá o vínculo obrigacional, constituindo 
requisito essencial para a validade de qualquer contrato a 
legitimidade das partes, isto é, o fato de os contratantes 
poderem dispor de direitos e contrair obrigações nos termos 
pactuados. 

Da parte do distrito emancipando, não há quem possa, 
validamente, assumir agora comp~o~i~so ~m seu nome, ou 
melhor, em nome do futuro mun1c1plo. E essa a grande 
dificuldade encontrada para a celebração do desejado acordo. 
Além disso, dada a autonomia financeira que é atribuída por 
disposição constitucional aos municípios, nem mesmo lei 
estadual pode dispor da receita do município. 
Chegamos, então, à conclusão de que não é viável, do ponto 

de vista jurídico, o acordo entre o município remanescente e 
o distrito emancipando. E ainda que adotássemos a idéia de 
que o acordo teria que estar formalizado por ocasião da 
tramitação do projeto de lei de emancipação, não faria 
sentido admitir-se a realização do plebiscito, conforme 
pretende o Presidente da Comissão Emancipacionista, quando 
se sabe de antemão da impossibilidade jurídica de tal 
acordo. 

Diante de tais fatos, é nosso dever nos manifestar de forma 
contrária à emancipação do Distrito de Perpétuo Socorro. 
Já fomos testemunhas de graves problemas surgidos com 

emancipações de distritos que levaram os municípios 
remanescentes a uma situação de insolvência, obrigando o 
Estado a socorrê-los financeiramente. Não podemos permitir 
que tais acontecimentos se repitam. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela procedência da 

representação do Prefeito Municipal de Belo Oriente e, 
conseqüentemente, pelo arquivamento do processo de 
emancipação do Distrito de Perpétuo Socorro. 
Sala das Comissões, 4 de outubro de 1995. 
José Henrique, Presidente - Dílzon Melo, 

Maria Barros -Paulo Piau- Gil Pereira 
(voto contrário) João Batista de 
contrário). 

relator - José 
- Ivair Nogueira 
Oliveira (voto 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 350/95 
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O Projeto de Lei nQ 350/95, do Deputado Olinto Godinho, tem 
por objetivo a criação do Programa de Fomento à Instalação e 
Expansão de Agroindjstrias no Estado de Minas Gerais 
PROFAI-MG. 

Após sua publicação, foi a matéria distribuída, nos termos 
regimentais, às Comissões de Constituição e Justiça, de 
Agropecuária e Política Rural e de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária. No exame preliminar, a Comissão de 
Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, pela 
constitucionalidade e pela legalidade do projeto com as 
Emendas nQs 1 a 4, que apresentou. 
Cumpre-nos, agora, opinar sobre o ~érito da proposição. 

Fundamentação 
O projeto de lei em tela pretende incentivar, por meio do 

financiamento de parte do ICMS devido pelos beneficiários, a 
instalação e a expansão de agroindústrias no Estado, com 
base em investimentos de capital fixo. 
Para se ter idéia da importância do segmento agroindustrial 

para a economia estadual, deve-se lembrar que a 
agropecuária, isoladamente, responde por cerca de 101. do PIB 
mineiro, mas, se for levado em consideração todo o negócio 
agrícola, que envolve desde a produção de insumos, sementes 
e equipamentos até a transformação final do produto, a 
participação aproxima-se de 50% do PIB estadual. 

É bastante oportuna, portanto, a apresentação de projeto 
que visa a fomentar a agroindústria no Estado. A 
industrialização dos produtos agrícolas agrega valor a essas 
mercadorias, fazendo com que Minas Gerais deixe de ser 
exportador de matérias-primas para outras unidades da 
Federação, notadamente para o Estado de São Paulo. Dessa 
forma, proporciona-se aumento da renda e da oferta de 
emprego dentro de nossas fronteiras, o que resulta na 
melhoria da qualidade de vida das famílias mineiras. 
Outro ponto digno de mérito na proposição de lei em exame é 

a preocupação com a diminuição das desigualdades regionais. 
No limiar do século XXI, quando se fala cada vez mais em 
globalização da economia, competitividade e qualidade total, 
não se admite que existam, no Estado, regiões como o vale do 
Jequitinhonha, em que vastos contingentes da população vivem 
em condições de miséria absoluta e sem perspectivas de 
melhoria. 

O incentivo à implantação de agroindústrias nessas regiões, 
na forma que o projeto preconiza, abre a possibilidade de se 
alterar, para melhor, a estrutura produtiva local. 

Entendemos, dessa maneira, que o programa que se pretende 
criar é bastante louvável, pois permitirá a expansão e a 
modernização do parque agroindustrial mineiro, o que trará 
benefícios à economia estadual. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de 

Lei nQ 350/95 com as Emendas nQs 1 a 4, apresentadas pela 
Comissão de Constituição e Justiça. 
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Sala das Comissões, 5 de outubro de 1995. 
Paulo Piau, Presidente- Anivaldo Coelho, relator- Olinto 

Godinho. 
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ATA DA 34ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 6 DE OUTUBRO DE 1995 

Presidência do Deputado Sebastião Navarro Vieira 
SUMÁRIO: ABERTURA- 1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): 1ª Fase: 

Ata Correspondência: Ofícios, telegrama e cartões 
Apresentação de Proposições: Projeto de Lei nQ 520/95 
Comunicações: Comunicação do Deputado José Bonifácio 
Interrupção dos trabalhos ordinários - Nomeação de comissão 
- Reabertura dos trabalhos ordinários - 2a Fase: Abertura de 
inscrições Palavras do Sr. Presidente Leitura de 
comunicação apresentada - ENCERRAMENTO. 

. ABERTURA 
-As 9h15min, comparecem os Deputados: 
Agostinho Patrús Sebastião Navarro yieira Paulo 

Pettersen - Ibrahim Jacob - Almir Cardoso - Alvaro Antônio -
Anderson Adauto - Anivaldo Coelho- Bilac Pinto- Bonifácio 
Mourão - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Durval Ângelo -
Geraldo Nascimento - Geraldo Santanna - Ivo José João 
Leite- José Henrique- Marco Régis- Olinto Godinho- Paulo 
Piau - Paulo Schettino- Péricles Ferreira - Raul Lima Neto 
-Romeu Queiroz- Ronaldo Vasconcellos. 

O Sr. Presidente (Deputado Sebastião Navarro Vieira) - A 
lista de comparecimento registra a existência de número 
regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus 
e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. 
Com a palavra, o Sr. 2Q-Secretário, para proceder à leitura 
da ata da reunião anterior. 

1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE) 
1ª Fase 

Ata 
- O Deputado Ibrahim Jacob, 3Q-Secretário, nas funções de 

2Q-Secretário, procede à leitura da ata da r~~nião anterior, 
que é aprovada sem restrições. 

Correspondência 
-O Deputado Bonifácio Mourão, 1Q-Secretário "ad hoc", lê a 

seguinte correspondência: 
OFÍCIOS 

Dos Srs. Iraval Pires, Davis Antônio Cardoso e José Afonso 
de Castro, Prefeitos Municipais de Diamantina, Abre Campo e 
São José do Jacuri, respectivamente, informando, em 
atendimento à solicitação desta Casa, que nos referidos 
municípios existem mais de 400 moradias. (- À Comissão de 
Assuntos Municipais.) 

Do Sr. José Barra Campos e outros, funcionários públicos 
estaduais remanescentes da extinta Guarda Civil, solicitando 
o empenho da Casa para que se resolva a situação aflitiva 
que vêm vivendo com relação ao atendimento médico-hospitalar 
por parte do IPSEMG. (-A Comissão de Saúde e Ação Social.) 

TELEGRAMA 
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Do Sr. Chico Ferramenta, 
convite para participar do 
infantis "Cidadão Mirim". 

Deputado Federal, agradecendo 
lançamento da coleção de livros 

CARTÕES 
Do Gen. /Div .. Francisco Stuart Campbell Pamplona, 

Comandante da 4a Divisão do Exército (2), agradecendo os 
convites para assistir à reunião especial em homenagem ao 
Minas Tênis Clube e para participar da fase sobre 
cooperativismo do Ciclo Nacional de Debates. 

Do Sr. Tomaz Aroldo da Mata Santos, Reitor da UFMG, 
agradecendo o convite para o lançamento da coleção de livros 
infantis "Cidadão Mirim", integrante do projeto Educação 
para a Cidadania. 

Do Sr. Luiz Antônio Batista, Prefeito Municipal de Poços de 
Caldas, agradecendo o convite para participar da fase sobre 
cooperativismo do Ciclo Nacional de Debates. 
o Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a 

conceder a palavra aos oradores inscritos para a 1ª fase do 
Pequeno Expediente. 

Apresentação de Proposições 
- Nesta oportunidade, é encaminhada à Mesa a seguinte 

proposição: 
PROJETO DE LEI No 520/95 

Declara de utilidade pública a- Associação Assistencial 
Caminho da Luz, com sede no Município de Belo Horizonte. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a Associação 

Assistencial Caminho da Luz, com sede no Município de Belo 
Horizonte. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 5 de outubro de 1995. 
Paulo Pettersen 

de sua 

Justificação: A entidade, que atende crianças e 
adolescentes órfãos e carentes, vem desenvolvendo, ao longo 
dos anos, profícuo trabalho de promoção humana, atendendo às 
suas necessidades básicas, dando-lhes sadia orientação. 

Como a entidade satisfaz os requisitos legais para seu 
funcionamento, peço aos nobres pares o imprescindível apoio 
para a aprovação da presente proposição. 
-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. 194, inciso 
I, do Regimento Interno. _ 

COMUNICAÇOES 
- É também encaminhada à Mesa comunicação do Deputado José 

Bonifácio. 
Interrupção dos Trabalhos Ordinários 

O Sr. Presidente A Presidência, neste momento, vai 
interromper a reunião, nos termos do § 1Q do art. 23 do 
Regimento Interno, para receber a comitiva coreana em visita 
a esta Casa, os Srs. Nan Chi Paek, Deputado Federal; Sang 
Kwan Chun, Chefe de Gabinete do Deputado Paek; Pyung Kun Woo 
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e Sang In Kim, empresar1os; Douglas Lee, empresário e Vice-
Presidente da Câmara do Comércio Brasil-Coréia; Thomas Moon 
e Sang Kie Kim, empresários; Jo Sung Lee, cinegrafista; Monn 
Sung Cho, fotógrafo; Sung Jin Won, tradutor; e Wilson 
Almeida, Secretário de Indústria e Comércio de Araporã. 
Estão suspensos os trabalhos ordinários. 

Nomeação de Comissão 
O Sr. Presidente - Esta Presidência nomeia os Deputados 

João Leite, Bilac Pinto e Almir Cardoso para, em comissão, 
introduzirem no recinto do Plenário os convidados que se 
encontram no Salão Nobre. 

Reabertura dos Trabalhos Ordinários 
O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos. 

2a Fase 
Abertura de Inscrições 

o Sr. Presidente - Não havendo oradores inscritos para esta 
fase, a Presidência passa à 2ª fase do Pequeno Expediente, 
compreendendo a leitura de comunicações e pronunciamentos 
dos Líderes inscritos. Estão abertas as inscrições para o 
expediente da próxima reunião ordinária. 

Palavras do Sr. Presidente 
A Presidência informa ao Plenário que, nos termos do § 1Q 

do art. 230, c/c o art. 277, do Regimento Interno, encerra-
se hoje o prazo de apresentação de emendas ao Projeto de 
Resolução nQ 500/95, que aprova a prestação de contas do 
Governador do Estado. 

Leitura de Comunicação Apresentada 
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário da 

comunicação apresentada nesta reunião pelo Deputado José 
Bonifácio - falecimento do Pe. Luiz Gonzaga Pinheiro em 
Catas Altas da Noruega (Ciente. Oficie-se.). 

ENCERRAMENTO 
O Sr. Presidente - Não havendo outras comunicações a serem 

feitas, Lideres inscritos ou oradores para o Grande 
Expediente, a Presidência encerra a reunião, convocando os 
Deputados para a ordinária de debates de segunda-feira, dia 
9, às 20 hora,. Levanta-se a reunião. 

ATA DA 44ª RE.·;IÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBL~IA LEGISLATIVA, 
EM 4 DE OUTUBRO DE 1995 

Pres]dência de~ Deputados Agostinho Patrús e Wanderley Ávila 
SUMARIO: ABERTURA - 1ª PARTE: Ata - 2ª PARTE (ORDEM DO 

DIA): Palavras do Sr. Presidente - Requerimentos: Renovação 
da votação de requerimento da Comissão de Assuntos 
Municipais; aprovação - Questões de ordem Discussão e 
votação de pareceres: Recurso nQ 1; requerimento do Deputado 
Gilmar Machado; rejeição; parecer da Comissão de Justiça 
pelo desprovimento do recurso; discurso do Deputado Gilmar 
Machado; encerramento da discussão; aprovação; desprovimento 
do recurso; verificação de votação; ratificação do 
desprovimento Discussão e votação de proposições: 
Prosseguimento da votação, em 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 
367/95; questão de ordem; renovação da votação da Emenda nQ 
1; rejeição -Discussão, em 1Q turno, da Proposta de Emenda 
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encerramento da 
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para continuação 
ENCERRAMENTO. 

153 

11/95; discursos dos Deputados Gilmar 
da Silveira Júnior; questão de ordem; 
discussão; votação da proposta, salvo 
votação nominal; inexistência de "quorum" 
dos trabalhos; a~~lação da votação 

ABERTURA 
-Às 9h15min, comparecem os Deputados: 
Lgostinho Patrús -Wanderley Ávila Sebastião Navarro 

V:eira - Paulo Pettersen Rêmolo Aloise Maria José 
Haueisen- Ibrahim Jacob- Ermano Batista- Antônio Júlio-
Aílton Vilela- Ajalmar Silva- Alencar da Silveira Júnior -
Álvaro Antônio - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio 
Andrade Antônio Genaro Antônio Roberto Arnaldo 
Canarinho- Bilac Pinto- Bonifácio Mourão- Carlos Murta-
Dilzon Melo - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro Djalma 
Diniz - Durval Ângelo - Elbe Brandão - Elmo Braz - Francisco 
Ramalho - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna - Gil Pereira -
Gilmar Machado- Glycon Terra Pinto- Hely Tarquínio- Irani 
Barbosa - Ivair Nogueira - Ivo José - Jairo Ataíde - João 
Batista de Oliveira- João Leite- Jorge Hannas- José Braga 
-José Henrique- José Maria Barros Kemil Kumaira 
Leonídio Bouças - Marcelo Cecé - Marcelo Gonçalves - Marco 
Régis- Marcos Helênio -Maria Olívia- Mauri Torres 
Miguel Martini Olinto Godinho Paulo Piau Paulo 
Schettino - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto Romeu 
Queiroz- Ronaldo Vasconcellos- Sebastião Costa- Sebastião 
Helvécio- Simão Pedro Toledo- Toninho Zeitune -Wilson 
Trópia. 

O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús)- A lista de 
comparecimento registra a existência de número regimental. 
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome 
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a 
palavra, o 2Q-Secretário, para proceder à leitura da ata da 
reunião anterior. 

1ª PARTE 
Ata 

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

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

Presidência vai passar à 2ª parte da reun1ao, com a 
discussão e a votação da matéria constante na pauta. 

Palavras do Sr. Presidente 
A Presidência informa ao Plenário que, nos termos do art. 

209 do Regimento Interno, iniciou-se no dia 2 de outubro, 
segunda-feira última, encerrando-se hoje, dia 4, o prazo 
para apresentação de emendas à Proposta de Emenda à 
Constituição nQ 19/95, de autoria do Deputado Geraldo 
Nascimento e outros Deputados. 

· Requerimentos 
O Sr. Presidente - Renovação da votação do requerimento da 

Comissão de Assuntos Municipais contendo solicitação ao 
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Tribunal Regional Eleitoral para realização de consulta 
plebiscitária à população dos Distritos de Cordeiro de Minas 
e São Cândido, pertencentes ao Município de Caratinga, 
quanto à sua anexação ao Município de Ipatinga. Em votação. 
Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Oficie-se. 

Questões de Ordem 
o Deputado Gflmar Machado -Sr. Presidente, os trabalhos 

desta Casa vêm transcorrendo com muita tranqüilidade, e, por 
isso mesmo, de acordo com o parágrafo único do art. 158 do 
Regimento Interno, gostaríamos de solicitar a v. Exa., em 
que pese ao respeito pessoal que temos pelo Deputado Irani 
Barbosa, fizesse retirar das notas taquigráficas algumas 
expressões usadas por S. Exa., ontem, que não foram muito 
felizes. São expressões ofensivas e, para continuarmos 
fazendo os debates· dentro da normalidade e do decoro, devem 
ser retiradas das notas taquigráficas. Era esta a minha 
questão de ordem. 

O Sr. Presidente É regimental a questão de ordem 
levantada pelo Deputado Gilmar Machado. A Presidência vai 
solicitar a fita e as notas taquigráficas para que possamos, 
verificar se houve realmente, transgressão do Regimento e 
tomarmos as providências necessárias. 
o Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, em razão da 

votação que teremos agora, quero fazer este pronunciamento 
muito breve para justificar o meu voto. Quero deixar tudo 
claro e transparente e quero, também, procurar convencer os 
nossos companheiros a terem bom senso. Acredito mesmo que o 
bom senso já está nos nossos corações, porque todos nós 
temos interesse em que a justiça prevaleça. 
Evidentemente, devo dizer que tenho um profundo respeito 

por Ipatinga e por seu povo, entretanto uma injustiça muito 
grande não pode justificar outra. Estamos precisando, com 
urgência, de uma reforma tributária, e vou explicar por que: 
Montes Claros, por exemplo, tornou-se a sede da 
Administração Regional do Norte de Minas, mas Montes Claros 
não tem nada a ver com Januária, ou seja, as indústrias 
pelas quais se arrecadam os impostos municipais ficam todas 
em Montes Claros, e nada é repassado aos municípios que 
compõem a regional. 

É necessário que haja uma imediata reforma tributária e que 
os impostos arrecadados por uma cidade industrial sejam 
distribuídos com justiça a toda a região que compõe o pólo 
industrial. Aí, sim, todas as sedes das regionais se 
interessariam por seus municípios e tanto faria se fosse 
instalada uma indústria em Montes Claros, Januária, Janaúba, 
Mirabela, Lontra, Manga, Montalvânia. Não importaria: o 
Norte de Minas seria beneficiado porque os impostos seriam 
distribuídos de modo justo. 

Como isso não acontece, um distrito que se emancipa, pode 
quebrar o município, se nele estiverem todas as indústrias. 
Temos, portanto, que fazer uma reforma imediata. O que não 
podemos é, por causa dessa injustiça, abrirmos um precedente 
ou, pior, formarmos jurisprudência, que certamente 
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acarretará a instabilidade dos municípios. Não podemos 
incentivar que um distrito decida se desligar do seu 
munlClPlO e passar para outro porque este tem arrecadação 
maior e poderia beneficiá-lo. 

Já houve uma vez, Sr. Presidente, que Juiz de Fora quis se 
desligar de Minas e ligar-se ao Rio de Janeiro. Se se 
fizesse um plebiscito ali, a população de Juiz de Fora, sem 
dúvida por maioria esmagadora, seria favorável a que o 
município passasse a fazer parte do Estado fluminense. 

Não podemos permitir isso. Iremos formar jurisprudência. O 
testemunho de Deus é verdadeiro: esta Casa já abriu um 
precedente antes, e, se abrisse outro agora, formaria 
jurisprudência, o que geraria a instabilidade total dos 
municípios. 

Por essa razão, embora respeitando muito o Município de 
Ipatinga e respeitando muito o povo de Cordeiro, quero dizer 
que sou contrário às suas pretensões e estarei, 
evidentemente, votando pela estabilidade e votando pela 
segurança dos nossos municípios. Com isso, estarei também 
incentivando, exortando e lutando por uma reforma tributária 
imediata, para que cesse a injustiça que acontece nas 
regiões. Muito obrigado. 
o Deputado Ivo José - Sr. Presidente, gostaria de desejar à 

população de São Cândido e de Cordeiro de Minas uma 
excelente escolha no plebiscito no dia 22 de outubro, uma 
vez que sua realização já foi aprovada- e este fato já está 
consumado por este Plenário. Gostaria, também, de agradecer 
a todos os Deputados e às bancadas que compreenderam a 
importância da realização desse plebiscito no processo de 
anexação e que se empenharam por ela. Estamos, nesta manhã, 
proporcionando àquelas comunidades o direito de manifestar 
sua opinião em um plebiscito. E não resta dúvida, Sr. 
Presijente e Srs. Deputados, que esta Casa tem proporcionado 
a pa :icipação popular desde as comissões até o Plenário, de 
modo a abrilhantar nossos trabalhos. Gostaria de agradecer a 
todos que contribuíram, de uma forma ou de outra, para que o 
resultado de hoje fosse favorável a essa participação. Muito 
obrigado. 

O Deputado João Batista de Oliveira- Sr. Presidente, esta 
Casa de tradições democráticas, nesta manhã, ao aprovar o 
plebiscito de Cordeiro de Minas e São Cândido quanto à sua 
anexação a Ipatinga, dá uma lição de democracia. O que 
estava em jogo aqui, Sr. Presidente, era o livre-arbítrio 
dos povos de São Cândido e de Cordeiro de Minas. Esta Casa 
compreendeu isso, e deu condição a esse povo de seguir na 
sua caminhada. Gostaria de citar aqui, Sr. Presidente, o 
grande Simon Bolívar: ·~ mais fácil escravizar um povo do 
que libertá-lo". Neste momento, a Assembléia Legislativa 
acaba de mudar e reescrever a história. Foi muito mais fácil 
e foi muito mais justo libertar esse povo do que mantê-lo na 
escravidão. 

O Deputado Durval Ângelo 
moradores do Município 
gostaria de elogiar a 

- Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
de Caratinga, aqui presentes, 
atitude desta Assembléia, onde 
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novamente prevaleceu o bom senso. Penso que, agora, o povo 
de São Cândido e de Cordeiro de Minas vai poder, através do 
voto, manifestar o que quer. Parabéns à Assembléia. 
o Deputado Ivair Nogueira - Gostaríamos de agradecer a 

colaboração dos colegas que entenderam o problema. Na 
verdade, o relatório foi feito quanto a anexação dos 
Distritos de Cordeiro de Minas e de São Cândido e, por uma 
questão de justiça, esta Casa, nesta manhã, aprovou seja 
feita consulta plebiscitária nos dois distritos, para que 
possam se anexar ao Município de Ipatinga. Com isso, no dia 
22 de outubro, teremos a oportunidade de dar àquele povo a 
real chance de fazer o :1ebiscito. Posteriormente, se houver 
a aprovação - das Câma•2s de Caratinga e de Ipatinga, que se 
proceda à anexação desses dois distritos. Parabenizo a todos 
e ao Deputado Ivo José. Muito obrigado. 
o Deputado Marco Régis - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

acompanhamos atentamente essa disputa pela concessão, ou 
não, do direito ao plebiscito aos distritos de Cordeiro de 
Minas e São Cândido, e gostaríamos de dizer que o nosso voto 
foi pela realização do plebiscito, por questão de coerência. 

Não votei pelos aplausos, nem pelas vaias. Votei pela minha 
consciência, porque, até hoje, aprovamos a realização de 
mais de 100 plebiscitos, e seria incoerente que não 
aprovássemos mais um. 
Entretanto, fico preocupado com as palavras do Deputado 

Raul Lima Neto, quando ele diz que, na verdade, a perda de 
um segmento do Município de Caratinga equivaleria à perda de 
um pedaço do Estado de Minas Gerais. Sou contra a 
emancipação do Triângulo e do Sul de Minas, por isso, fico 
realmente preocupado quanto à votação nas Câmaras 
Municipais. Que elas façam a justiça devida, uma vez que 
também participam do problema. 
O Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, quero formular 

uma questão de ordem, uma vez que fui citado, como motivo de 
preocupação. 
Gostaria que ficasse registrado que tenho pelo nosso colega 

e companheiro Deputado Marco Régis profunda admiração e 
respeito, pela sua brilhante inteligência e pela lógica de 
seus pensamentos. Entretanto, Sr. Presidente, Srs. 
Deputados, quero dizer, especialmente ao Deputado Marco 
Régis, que a nossa preocupação se dá pelo fato de estarmos 
abrindo um precedente, até formando jurisprudência, no 
momento em que permitimos que dois distritos façam um 
plebiscito para se desligarem de um município e se ligarem a 
outro. O que precisamos é de uma reforma tributária justa. 
Para terminar, Sr. Presidente, acredito que o bom senso 
prevalecerá nas Câmaras Municipais de Caratinga e de 
Ipatinga, para que isso não aconteça. Que tenhamos uma 
reforma tributária a fim de que distritos não procurem mais 
se desligar de seus respectivos municípios, pela injustiça 
dos nossos impostos. Muito obrigado. 

Discussão e Votação de Pareceres 
o Sr. Presidente- Recurso nQ 1/95, do Deputado Gilmar 

Machado, contra decisão da Presidência de não-recebimento de 
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requerimento de sua autoria, solicitando o comparecimento do 
Governador do Estado a esta Casa. O parecer da Comissão de 
Justiça conclui pelo desprovimento do recurso. Vem à mesa, 
requerimento do Deputado Gilmar Machado, que, na forma 
regimental, solicita o adiamento da discussão do Recurso nQ 
1/95, nos termos do art. 253. Em votação, o requerimento. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitado. Em discussão, o parecer da Comissão de 
Constituição e Justiça. Com a palavra, o Deputado Gilmar 
Machado, que disporá de 10 minutos. 

O Deputado Gllmar Machado- Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
Sras. Deputadas, público presente nas galerias, gostaríamos 
de, primeiramente, esclarecer sobre o objetivo do 
requerimento que formulamos e, posteriormente, sobre o 
recurso que fizemos. O requerimento diz o seguinte: 
(- Lê requerimento em que solicita seja convidado o 

Governador do Estado para que, em Plenário, esclareça a real 
situação financ:~ra do Estado e o atual estágio da 
negociação da di. ida junto à União.) 
Minas Gerais, como o conjunto dos Estados e municípios 

brasileiros, vive uma situação difícil, uma situação de 
redução de seus recursos. Suas dívidas vêm sacrificando, de 
forma substancial, a população. Quanto a Minas Gerais, até 
hoje não conseguimos detectar o montante que se está 
dispendendo com o pagamento da divida. Já formulamos 
requerimento à Mesa pedindo informações, mas, por enquanto, 
ele não foi colocadc ?m votação. Esperamos que o seja ainda 
esta semana. 

O Governador enviou a esta Casa sete projetos de lei e duas 
emendas à Constituição, nas quais justifica que há 
necessidade de ajustes estruturais no Estado. Acreditamos 
que haja, realmente, necessidade disso. Por essa razão, 
achamos que devemos fazer o mesmo que têm feito o Presidente 
da República e alguns Governadores de Estado. Têm eles 
reconhecido o papel importante do Poder Legislativo para 
travar esse debate e nele buscam apoio para conduzirem o 
processo e juntos chegarem à solução do problema. 

Dentro dessa perspectiva, entendemos necessária uma 
discussão com o Governador do Estado. Nosso Regimento 
Interno e a Constituição do Estado não permitem a convocação 
do Governador. Não é isso, entretanto, o que estamos 
fazendo. Não o estamos convocando; estamos convidando-o a 
vir a esta Casa. 

O brilhante relatório feito pelo Deputado Geraldo Santanna, 
pela Comissão de Constituição e Justiça, em momento algum 
afirma que nosso Regimento Interno veda o convite ao 
Governador. Ele entende que o convite pode se transformar 
num processo de convocação, o que, ai sim, feriria a norma 
constitucional. E não é isso que está acontecendo . 

Examinemos, por exemplo, o que ocorreu há pouco tempo. 
Vários Deputados foram ao Palácio da Liberdade participar de 
uma atividade, convidados pelo Governador do Estado. Essa é 
uma atividade comum, e entendemos que nesse caso, também, a 
iniciativa procede. A Constituição diz que cabe ao 
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Governador do Estado, ao enviar um projeto, fundamentá-lo. 
Essa fundamentação vem por meio de sua mensagem. 
Pode ser feita por via escrita, que é exatamente a 

mensagem, ou verbalmente, por meio de um diálogo, de um 
debate. Foi essa a intenção que tivemos ao formular a 
proposição. 
O relatório do debate que fizemos na Comissão de 

Constituição e Justiça argumenta que, segundo o art. 90 da 
Constituição, "compete privativamente ao Governador do 
Estado fundamentar os projetos de lei e remetê-los à 
Assembléia Legislativa". Um dos veículos para essa 
fundamentação é a mensagem, que é o mecanismo regimental 
para atender à prerrogativa constitucional governamental. 
Fica evidente que a Constituição não limita tal 

fundamentação apenas à forma escrita, muito menos ao 
conceito regimental de mensagem, não impedindo, portanto, 
que a fundamentação se faça também verbalmente. É exatamente 
isso que estamos pretendendo. · 
Fica claro que, ao se promover esse diálogo ou debate, 

mantemos a independência dos dois Poderes. Não estamos, em 
momento algum, interferindo no Poder Executivo. Estamos 
debatendo com ele. Isso significa que os Poderes se 
respeitam, mas esse respeito pode significar também diálogo. 
Por isso o Poder Legislativo, em alguns momentos, se desloca 
para o Palácio da Liberdade para dialogar com o Poder 
Executivo. Em momento algum entendemos que isto signifique 
subserviência ou que estejamos nos sujeitando a outro Poder: 
O diálogo significa cooperação, e não interferência. E 

exatamente isso o que fizemos durante todo o processo. Na 
justificativa que veio da Comissão de Constituição e 
Justiça, em um relatório de oito páginas, em cinco páginas o 
relator concorda conosco, enfatizando que não estamos 
fazendo convocação e sim um convite, questão que ainda não 
consta em nosso regimento. Queremos, por meio desse 
requerimento, começar a discutir um outro aspecto que pode 
implicar modificação no Regimento Interno da Casa. 
Desde o início do ano, temos dito que é preciso aperfeiçoar 

nosso Regimento Interno. 
Esperamos que, com esse requerimento, e com a reflexão por 

ele induzida, possamos fazer um debate maduro sobre uma 
alteração em nosso Regimento Interno, para que nele passe a 
constar o instrumento do convite, que possibilita o diálogo 
entre os Poderes Executivo e Legislativo. 
Finalizando, uma das questões levantadas foi sobre o fato 

de que o nosso requerimento teria caráter político. Fui 
eleito por uma parte da população de Minas, por isso as 
minhas ações são políticas. 
Todos os meus atos, atitudes e requerimentos são de caráter 

político. Estou licenciado da minha função. de professor 
estadual, exercendo uma atividade política. E o que confere 
a natureza política a todos os meus atos, caso contrário, 
não haveria razão para eu estar aqui, e não consigo 
compreender qualquer atitude ou qualquer requerimento aqui 
apresentados, que não tenham cunho político. 
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Quero deixar claro que, com esse convite, pretendemos 
possibilitar o diálogo entre os Poderes, em bases de 
respeito e cooperação. Entendemos que esse seria um gesto 
político de contribuição para o aprofundamento do debate e 
para o aperfeiçoamento da democracia em nosso Estado. Muito 
obrigado. 

O Sr. Presidente Não há outros oradores inscritos. 
Encerra-se a discussão. Em votação. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.). Aprovado o 
parecer. Fica, portanto, desprovido o Recurso nQ 1. Arquive-
se o recurso. 
o Deputado Gilmar Machado -Verificação de votação, Sr. 

Presidente. 
O Sr. Presidente- É regimental. Solicito aos Deputados qu~ 

ocupem os seu& lugares para que possamos proceder a 
verificação de votação. Os Deputados que votaram contra o 
parecer da Comissão de Constituição e Justiça queiram se 
levantar. (- Pausa.) Podem se assentar. Os Deputados que 
votaram a favor do parecer queiram se levantar. (-Pausa.) 
Podem se assentar. Votaram contra o parecer 5 Deputados; 
votaram a favor 36 Deputados. Portanto, está ratificada a 
aprovação do parecer e desprovimento do recurso. 

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - Prosseguimento da votação, em 2Q turno, 

do Projeto de Lei nQ 367/95, do Governador do Estado, que 
cria o Fundo Estadual de Saúde FES e dá outras 
providências. A Comissão de Fiscalização Financeira opina 
pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1Q turno, 
com as Emendas nQs 1 a 5, que apresenta. A Presidência vai 
renovar a votação da Emenda nQ 1. 

Questão de Ordem 
o Deputado Marco Régis - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o 

destaque foi pedido pelo Deputado Miguel Martini, e essa 
emenda trata da exclusão de fundações estaduais de saúde, 
como FHEMIG, FUNED e HEMOMINAS, do Fundo Estadual de Saúde. 
O tema é controvertido, mas há respaldo para sua rejeição, 

não só no âmbito da Secretaria de Estado da Saúde, como 
também no do Conselho Estadual da Saúde, em face do 
princípio da unicidade do Fundo. 

Em reunião anterior, falamos em nome da Secretaria de 
Estado da Saúde e do Conselho Estadual da Saúde pela 
rejeição da emenda, por ferir o mencionado princípio da 
unicidade do Fundo Estadual de Saúde. 
o Sr. Presidente- Em votação, a Emenda nQ 1. Os Deoutados 

que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Rejeitada. Fica, portanto, aprovado, em 2Q turno, na forma 
do vencido em 1Q turno, o Projeto de Lei nQ 367/95 com as 
Emendas nQs 2 a 5. A Comissão de Redação. 

Discussão, em 1Q turno, da Proposta de Emenda à 
Constituição nQ 11/95, do Deputado Sebastião Navarro Vieira, 
que assegura direito de percepção de adicionais por tempo de 
serviço ao servidor público. A Comissão Especial opina pela 
aprovação da Proposição, com a Emenda 
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nQ 1, que apresenta. Em discussão, a proposta. Com a 
palavra, para discutir, o Deputado Gilmar Machado. 
O Deputado Gilmar Machado- Sr. Presidente, Srs. Deputados 

e Sras. Deputadas, ocupo a tribuna, novamente, para 
encaminhar favoravelmente a Emenda nQ 11/95, de autori2 do 
Deputado Sebastião Navarro Vieira. Primeiramente, va~os 
fazer a leitura da emenda, para que todos tomem conhecimento 
do seu conteúdo e, posteriormente, possamos apresentar as 
razões que nos levaram a apoiá-la e a votá-la 
favoravelmente. Diz o seguinte: 

"Assegura direito de percepção de adicionais por tempo de 
serviço ao servidor público. 

A Assembléia Legislativa de Minas Gerais aprova: 
Art. 1Q Acrescente-se, onde convier, no Ato das 

Disposições Constitucionais o seguinte: 
Art. - .... Fica assegurado ao servidor público civil e 

militar, aposentado no período de 21 de setembro de 1989 a 
14 de dezembro de 1994, o direito de contar em dobro, para 
efeito de adicionais por tempo de serviço, as férias-prêmio 
não gozadas ou convertidas em espécie. 
Art. 2Q- Esta emenda á Constituição entra em vigor na data 

de sua publicação." 
Compreendemos a importância dessa emenda, o que é uma das 

razões de estarmos votando favoravelmente a ela. Havia uma 
perda para alguns servidores do Estado. Antes da promulgação 
da Constituição Estadual em 1989, era facultado ao servidor 
público contar em dobro as férias-prêmio não gozadas para a 
percepção de adicionais por tempo de serviço. Depois, embora 
nossa Constituição não tivesse disciplinado a matéria, o 
tempo de férias-prêmio não gozadas e que deveria ser contado 
em dobro para efeito de aposentadoria, nos termos do art. 
31, II, da Constituição do Estado, passou a não ser 
considerado para fins de adicionais por tempo de serviço. 
Isso, evidentemente, fez com que vários servidores tivessem 
perdas nas suas vantagens e nos seus benefícios. 
O Deputado Sebastião Navarro Vieira vem propor uma correção 

nesse ato normativo. Havia a necessidade de regulamentação, 
com a maior clareza, para assegurar que esses servidores que 
se aposentaram durante esse período também pudessem obter 
essa vantagem que já era concedida a outros servidores. 
Então, entendemos que procede tanto a argumentação como a 
proposta. Ao mesmo tempo, temos, na Casa, proposta do 
Governador do Estado de modificação da lei que aprovamos em 
1994, que concede férias-prêmio, não mais de seis meses a 
cada dez anos, mas de três meses a cada cinco anos. O 
servidor poderia gozar três meses de férias-prêmio ou 
converter um deles em espécie no mês de seu aniversário. 

Fazendo este debate, entendemos que são matérias parecidas, 
não iguais, que têm um cunho mais ou menos próximo. 
Mas, no caso específico da outra emenda que foi enviada a 

esta Casa pelo Governador do Estado, no que diz respeito à 
questão de se poder retirar os três meses depois de cinco 
anos de trabalho, queremos travar debate não só com os 
membros da comissão mas com todos os Deputados. Por quê? 
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Porque pensamos que é irrelevante se você tira as férias com 
dez anos de serviço ou com cinco anos. O problema, então, 
está na remuneração em espécie? Se for esse o problema, 
vamos resolvê-lo. Não vemos qual o problema em retirar seis 
meses, depois de dez anos, ou retirar três depois de cinco 
anos. Se o problema é retirá-las em espécie, vamos discuti-
lo, mas não vamos inviabilizar a possibilidade de o 
funcionário fazer uso delas a cada cinco anos. Entendemos 
que não há dificuldade nisso. Gostaríamos de chamar os 
Deputados a fazer essa reflexão. Por que não discutir a 
questão? 
O tempo que temos tido nas Comissões é muito pouco. Por 

isso, estamos fazendo aqui um alerta, pedindo aos líderes do 
Governo que avaliem a questão. A alegação do Governo é que o 
pagamento em espécie está trazendo transtornos. Mas não foi 
aqui questionado, e o Governo nada alegou, se tirar três 
meses a cada cinco anos sem remuneração em espécie traria 
transtornos. Isso não foi debatido. Queremos separar as 
coisas. Depois, vamos discutir a questão da remuneração. 
Podemos fazer essa discussão em separado. No nosso 
entendimento, a discussão é essencial. 
Queríamos dizer que analisamos todas as propostas, e o 

nosso voto é dado com base da discussão. 
Achamos que esta emenda procede, e, portanto, votaremos 

favoravelmente. 
Faço um apelo aos Líderes do Governo, no sentido de que se 

separe a remuneração em espécie da concessão dessas licenças 
a cada cinco anos. Depois, vamos discutir, em separado, a 
questão da remuneração em espécie. Assim, o nosso debate 
será mais rico, mais produtivo, e não estaremos penalizando 
tanto o servidor do Estado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, o Deputado 
Alencar da Silveira Júnior. 

O Deputado Alencar da Silveira Júnior- Quero deixar o meu 
voto favorável à Emenda nQ 11 e pedir a esta Mesa que remeta 
ao Prefeito de Belo Horizonte o pronunciamento do Deputado 
Gilmar Machado, quando da discussão do convite para 
comparecer a esta Casa o Governador do Estado. Vemos que o 
que é pregado nesta Casa pelo PT não é o que acontece na 
Prefeitura de Belo Horizonte. Tenho certeza de que o 
Prefeito analisará o pronunciamento do Deputado Gilmar 
Machado . 
Aproveito a oportunidade para desejar aos visitantes que 

estão acompanhando a votação de um projeto de seu interesse 
uma boa viagem, um bom retorno às suas bases, deixando bem 
claro que quem decide são eles. 

Questão de Ordem 
A Deputada Maria José Haueisen Sr. Presidente, esta 

matéria que vamos votar agora exige "quorum" qualificado. ~ 
um assunto importantíssimo que interessa a muitos 
trabalhadores, funcionários públicos, que estão aguardando a 
aprovação dessa emenda constitucional. Portanto, pedimos a 
recomposição de "quorum", porque existem várias comissões 
funcionando e não há número suficiente de Deputados para a 
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votação. Na oportunidade, Sr. Presidente, queríamos lembrar 
a importância de um painel que funcione. Fazemos um apelo 
especial a V. Exa., que também faz parte da Mesa, para que 
ponha este painel em funcionamento. 

O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) Esta 
Presidência informa à ilustre Deputada Maria José Haueisen 
que o próprio processo de votação, que é nominal, já é uma 
recomposição de "quorum". Continua em discussão a proposta. 
Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A 
Presidência vai submeter a matéria a votação, pelo processo 
nominal, em conformidade com o art. 263, inciso I, do 
Regimento Interno. Os Deputados que desejarem aprová-la 
responderão "sim", e os que desejarem rejeitá-la responderão 
"não". Antes, lembra ao Plenário que, nos termos do§ 3Q, 
art. 208 do Regimento Interno, a proposta de emenda à 
Constituição será aprovada se obtiver 48 votos favoráveis. 
Em votação, a proposta, salvo emenda. Com a palavra, o Sr. 
Secretário, para proceder à chamada de votação nominal. 

O Sr. lQ-Secretário (Deputado Rêmolo Aloise) - (- Faz a 
chamada.) 

O Sr. Presidente - Responderam "sim" 14 Deputados. Não há, 
portanto, "quorum" para o prosseguimento dos trabalhos, 
motivo pelo qual a Presidência torna sem efeito a votação da 
proposta, salvo emenda. 

ENCERRAMENTO 
O Sr. Presidente A Presidência encerra a reunião, 

convocando os Deputados para a ordinária de logo mais, às 14 
horas, com a ordem do dia já publicada. Levanta-se a 
reunião. 

ATA DA REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE 
INQUÉRITO PARA, NO PRAZO DE 120 DIAS, APURAR DENÚNCIAS 
CONTRA A CHAMADA "MÁFIA DO CARVÃO", QUE VEM ATUANDO 
PRINCIPALMENTE NO NORTE DE MINAS GERAIS 
Às quinze horas e quinze minutos do dia trinta e um de 
agosto de mil novecentos e noventa e cinco, reúnem-se na 
Sala das Comissões os Deputados Paulo Schettino, Elbe 
Brandão, Marcelo Gonçalves e Gil Pereira, membros da 
Comissão supracitada. Havendo número regimental, o 
Presidente "ad hoc", Deputado Paulo Schettino, declara 
abertos os trabalhos e informa que a reunião se destina a 
eleger o Presidente e o Vice-Presidente, designar o relator 
e programar os trabalhos. A seguir, o Presidente determina a 
distribuição das cédulas de votação, devidamente rubricadas, 
e convida a Deputada Elbe Brandão para atuar como 
escrutinadora. Recolhidas as cédulas, verifica-se que foram 
eleitos Presidente e Vice-Presidente os Deputados Paulo 
Schettino e Marcelo Gonçalves, respectivamente. O Presidente 
"ad hoc" dá posse ao Vice-Presidente, que, por sua vez, no 
exercício da Presidência, dá posse ao Presidente eleito. O 
Deputado Paulo Schettino agradece a escolha de seu nome e 
designa como relatora da matéria a Deputada Elbe Brandão. A 
Presidência indaga dos presentes se há alguma sugestão a ser 
apresentada. Neste passo, o Deputado Gil Pereira apresenta 
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requerimento mediante o qual solicita sejam convidadas as 
seguintes pessoas: Sr. Marco Aurélio Andrade Correia, 
Presidente da ABRACAVE; Sra. Maria Dalce Ricas, Presidente 
da Associação Mineira de Defesa do Ambiente - AMDA -; Srs. 
José Carlos Carvalho, Diretor-Geral do IEF; Célio Murilo de 
Carvalho Vale, Diretor de Proteção da Biodiversidade do IEF; 
José do Carmo Neves, Diretor de Pesquisa e Desenvolvimento 
do IEF; David Márcio Santos Rodrigues, Diretor de 
Monitoramento e Controle do IEF; Antônio Eustáquio Oliver, 
Diretor de Administração e Finanças do IEF; Willer Eustáquio 
Pires Vidigal, Delegado responsável pelo inquérito; Ronan 
Eustáquio da Silva, Presidente do SINDIFER-MG, e Cláudio 
Antônio Moreira Simões, atravessador indiciado. Submetido a 
votação, é o requerimento aprovado. A Presidência solicita 
ao Deputado Gil Pereira que encaminhe à Secretaria desta 
Comissão os endereços e os telefones das pessoas indicadas 
em seu requerimento, para que os convites possam ser 
expedidos. Nada mais havendo a ser tratado, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura 
da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 5 de setembro de 1995. 
Paulo Schettino, Presidente- Gil Pereira- Elbe Brandão-

Paulo Piau - Antônio Roberto. 
ATA DA 4ª REUNIÃO CON~UNTA DAS COMISSÕES DE C9NSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA E DE FISCALIZAÇAO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA 
Às quatorze horas e trinta minutos do dia três de outubro de 
1995, reúnem-se na Sala das Comissões os Deputados Geraldo 
Santanna, Simão Pedro Toledo, Sebastião Costa, Péricles 
Ferreira e Marcos Helênio (substituindo os três últimos aos 
Deputados Leonídio Bouças, Arnaldo Penna e Anivaldo Coelho, 
respectivamente, por indicação das Lideranças do PFL, PSDB e 
PT), membros da Comissão de Constituição e Justiça; Miguel 
Martini, Marcos Helênio, Geraldo Rezende, Glycon Terra Pinto 
e Bilac Pinto (substituindo este ao Deputado Clêuber 
Carneiro, por indicação da Liderança do PFL), membros da 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. 
Verificada a presença dos Deputados Antônio Roberto e Djalma 
Diniz e havendo número regimental, o Presidente, Deputado 
Geraldo Santanna, declara abertos os trabalhos e esclarece 
que, nos termos do edital de convocação, a reun1ao se 
destina a apreciar os Pareceres para 1Q Turno do Projeto de 
Lei nQ 429/95, do Governador do Estado, que autoriza a 
realização de operações de crédito para os fins que 
menciona. Após, solicita ao Deputado Geraldo Rezende que 
proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e 
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Dando 
continuidade, informa que, nos termos regimentais, os 
Deputados Leonídio Bouças e Miguel Martini foram designados 
relatores do mencionado projeto, respectivamente, pelas 
Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária. Devido à ausência do Deputado 
Leonídio Bouças, o Presidente redistribui a matéria ao 
Deputado Simão Pedro Toledo. Encerrada a 1a parte dos 
trabalhos, passa-se a 2a fase da Ordem do Dia. Com a 
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palavra, o Deputado Simão Pedro Toledo emite parecer, 
mediante o qual conclui pela constitucionalidade, pela 
juridicidade e pela legalidade do projeto. Submetido a 
discussão, o Deputado Marcos Helênio apresenta requerimento 
em que solicita sejam enviadas informações necessárias para 
subsidiar a discussão do Projeto de Lei nQ 429/95. Posto em 
votação, é o requerimento aprovado. Logo após, o Deputãdo 
Geraldo Santanna apresenta ao referido projeto as Propostas 
de Emenda nQs 1 e 2 e solicita ao Deputado Antônio Roberto 
que proceda à leitura delas. Em seguida, o Presidente 
submete a votação o parecer do relator, salvo propostas de 
emenda, o qual é aprovado com voto contrário do Deputado 
Marcos Helênio. Continuando, o Presidente coloca em votação, 
cada uma por sua vez, as propostas de emenda mencionadas, as 
quais são aprovadas com voto contrário do Deputado Marcos 
Helênio. Havendo alteração no parecer com a qual concorda o 
relator, o Presidente concede a ele prazo regimental para 
dar nova redação ao parecer. Às 15h10min, o Deputado Geraldo 
Rezende ausenta-se da reunião, e o Deputado Bonifácio Mourão 
passa a substituí-lo, por indicação da Liderança do PMDB. 
Após, o Presidente, Deputado Geraldo Santanna, passa a 
palavra ao Deputado Miguel Martini que emite parecer, 
mediante o qual conclui pela aprovação do projeto com as 
Emendas nQs 1 e 2, da Comissão de Constituição e Justiça. 
Colocado em discussão, o Deputado Marcos Helênio solicita 
vista da matéria, o que é deferido pelo Presidente. Cumprida 
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a 
Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça e 
de Fiscalização Financeira e Orçamentária, que será 
realizada no dia 4/10/95, às 15horas, determina a lavratura 
da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 4 de outubro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Romeu Queiroz - Simão Pedro 

Toledo- Geraldo Rezende Antônio Genaro Sebastião 
Helvécio - Marcos Helênio - Anivaldo Coelho. 
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 11 DE OUTUBRO DE 1995 

ATAS 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 9 DE OUTUBRO DE 1995 

Presidência do Deputado Péricles Ferreira 
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SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - Falta de "quorum" - ORDEM DO DIA. 
COMPARECIMENTO 

- Às 20h15min, comparecem os Deputados: 
Paulo Pettersen - Bilac Pinto- Bonifácio Mourão- Carlos 

Pimenta Dimas Rodrigues Djalma Diniz Geraldo 
Nascimento- Gil Pereira- Gilmar Machado- José Henrique-
Marco Régis -Miguel Martini Olinto Godinho Paulo 
Schettino - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Sebastião 
Costa - Sebastião Helvécio. 

Falta de "Quorum" 
o Sr. Presidente (Deputado Péricles Ferreira)- A lista de 

comparecimento não registra a existência de número 
regimental. A Presidência deixa de abrir a reun1ao, por 
falta de "quorum", e convoca os Deputados para a 
extraordinária de amanhã, dia 10, às 20 horas, nos termos do 
edital de convocação, e para a ordinária deliberativa da 
mesma data, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A 
ordem do dia anunciada pelo Sr. Presidente é a publicada na 
edição anterior.). 

ATA DA 15ª REUNIÃO ESPECIAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, EM 
26 DE SETEMBRO DE 1995, DESTINADA AO PROSSEGUIMENTO DO CICLO 

NACIONAL DE DEBATES - AUTOGESTÃO: ASSOCIATIVISMO E 
COOPERATIVISMO 

Presidência dos Deputados Agostinho Patrús, Wanderley Ávila 
e Maria José Haueisen 

SUMÁRIO: ABERTURA - Ata - Composição da Mes~ - Destinação 
da reunião - Palavras do Sr. Presidente - Falavras do Sr. 
Nuno Monteiro Casassanta - Designação do Coordenador dos 
debates - Palavras do Sr. Coordenador - Palavras do Sr. José 
Horta Valadares - Palavras do Sr. Luís Fernando Lara Resende 
-Palavras do Sr. Gabriel Antônio Atalla- Palavras do Sr. 
Raimundo Deusdará Filho- Esclarecimentos sobre os debates-
Debates - ENCERRAMENTO. 

ABERTURA 
- Às 9h15min, comparecem os Deputados: 
Agostinho Patrús -Wanderley Ávila- Rêmolo Aloise- Maria 

José Haue'sen - Ibrahim Jacob - Ermano Batista Aílton 
Vilela- ~jalmar Silva -Alberto Pinto Coelho- Alencar da 
Silveira Júnior Álvaro Antônio Anderson Adauto 
Anivaldo Coelho - Antônio Andrade - Antônio Genaro - Arnaldo 
Penna- Bilac Pinto -Bonifácio Mourão- Carlos Murta 
Carlos Pimenta - Clêuber Carneiro- Dílzon Melo Dimas 
Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Durval Ângelo -
Elbe Brandão - Francisco Ramalho - Geraldo Nascimento 
Geraldo Rezende -Geraldo Santanna- Gil Pereira- Gilmar 
Machado - Glycon Terra Pinto Hely Tarquínio Irani 
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Barbosa - Ivair Nogueira - Ivo José - Jairo Ataíde - João 
Batista de Oliveira- João Leite- Jorge Eduardo de Oliveira 
-Jorge Hannas- José Braga- José Henrique- Kemil Kumaira 
- Leonídio Bouças - Luiz Antônio Zanto - Marcelo Cecé 
Marcelo Gonçalves -Marco Régis- Maria Olívia Miguel 
Martini - Olinto Godinho - Péricles Ferreira- Raul Lima 
Neto- Romeu Queiroz -Ronaldo Vasconcellos Sebastião 
Costa- Sebastião Helvécio -Simão Pedro Toledo -Wilson 
Trópia. 

O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) -A lista de 
comparecimento registra a existência de número regimental. 
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome 
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a 
palavra, a Sra. 2Q-Secretária, para proceder à leitura da 
ata da reunião anterior. 

Ata 
- A Deputada Maria José Haueisen, 2a-Secretária, procede à 

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

Composição da Mesa 
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) A 

Presidência convida a tomar assento à mesa o Exmo. Sr. Dr. 
Nuno Monteiro Casassanta, Secretário Adjunto de Estado da 
Agricultura, representando o Sr. Secretário Alysson 
Paulinelli; o Deputado Jairo Ataíde, Coordenador do debate; 
o Sr. José Horta Valadares, professor da Universidade 
Federal de Viçosa, um de nossos debatedores; o Sr. Gabriel 
Antônio Atalla, representando o Banco do Brasil -Gerência 
de Cooperativismo; o Dr. Luiz Valadares de Lara Resende, 
representante do Conselho da Comunidade Solidária; o 
Deputado Rêmolo Aloise, 1Q-Secretário da Assembléia 
Legislativa do Estado de Minas Gerais, e o Dr. Raimundo 
Deusdará Filho. 

Destinação da Reunião 
O Sr. Presidente- Destina-se esta reunião à realização do 

Ciclo Nacional de Debates - ~utogestão: Associativismo e 
Cooperativismo, que terá come tema: Sociedade Informal e 
Geração de Emprego: Relações entre Cooperativas, Empresas, 
Estado e ONGs. 

Palavras do Sr. Presidente 
A Nação tem acompanhado, com grande expectativa, os 

acontecimentos que se relacionam, como causa ou 
conseqüência, com o programa de estabilização e cresc1mento 
econômico denominado Plano Real. 
Carro-chefe do projeto, o controle da inflação, mantido até 

o momento com sucesso, vem sendo empunhado como sólida 
garantia de que o País está no caminho certo. 
O otimismo é compreensível. Afinal, a grande maioria da 

população se beneficia com o fim da escalada inflacionária, 
que tantas distorções provocou na economia brasileira, 
alimentando a cultura da especulação, do lucro fácil, da 
prevalência do jogo financeiro sobre a atividade produtiva. 
Sabemos, no entanto, que a tão sonhada estabilidade ainda 

não está assegurada, assim como não se pode contar com a 
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retomada do crescimento de forma sustentada. O próprio 
Governo tem reiterado que essas metas só estarão garantidas 
com a aprovação das reformas em curso no Congresso. Os 
sintomas da incerteza estão evidenciados nas manifestações 
de desequilíbrio da economia: juros excessivamente elevados, 
aperto no sistema financeiro, inadimplência do setor 
agrícola e de grande número de empresas, desemprego. 

Mesmo reconhecendo tais problemas, o Governo procura 
tranqüilizar os setores mais aflitos, afirmando tratar-se de 
dificuldades setoriais de uma fase de reorganização. Rechaça 
a perspectiva de um período recessivo, classificando os 
entraves como "nuvens esparsas e muitas vezes artificiais". 

Acreditamos nos propósitos do Presidente Fernando Henrique 
Cardoso e desejamos, intensamente, que o plano de 
estabilização econômica se consolide, possibilitando, 
conseqüentemente, que seus benefícios sejam estendidos ao 
campo da harmonia social. 
Entretanto, o êxito de tal projeto não depende 

exclusivamente do Governo. Parece-nos imprescindível que a 
sociedade, em vez de apenas aguardar os resultados das 
reengenharias políticas e administrativas, tenha uma 
participação mais ativa nesse processo, buscando, por si 
própria, alternativas para a superação de seus problemas. 

É nesse sentido que vemos como extremamente oportunas as 
iniciativas das organizações cooperativistas e 
associativistas de modo geral. Fundadas na vontade da 
construção coletiva, essas associações cumprem objetivos 
diversificados, entre os quais se destacam a viabilização 
econômica de projetos e a socialização de seus benefícios. 

Ao lado do aspecto prático da consecução de metas 
específicas, fortalece-se, no associativismo, o espírito de 
união e de solidariedade, tão necessário à formação cívica 
de um povo, principalmente quando, ante a fragmentação 
sociocultural imposta pela vida contemporânea, as pessoas 
são induzidas a buscar soluções individualizadas para suas 
dificuldades. 

Nascida na Europa, no início do século passado, a doutrina 
cooperativista se desenvolveu inspirada na livre associação 
de cidadãos ou de entidades; na igualdade de condições e de 
oportunidades; na defesa dos interesses coletivos contra os 
abusos de poder, os equívocos e as distorções do sistema 
socioeconômico. Cresceu e amadureceu, portanto, em bases 
democráticas. 

Compartilhando inteiramente desses princípios, que também 
são princípios desta Casa, saudamos os participantes deste 
seminário, na certeza de que nele surgirão propostas, 
debates e idéias renovadoras que seguramente contribuirão 
para que a sociedade brasileira, em momento de tão 
importantes definições, se fortaleça na prática da cidadania 
e na construção de seu desenvolvimento. 

O Sr. Presidente - A Presidência vai passar a palavra ao 
Sr. Nuno Monteiro Casassanta, Secretário Adjunto da 
Agricultura, representando o Secretário de Estado da 
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Agricultura, Sr. Alysson Paulinelli. Com a palavra. o Sr. 
Nuno Monteiro Casassanta. 

Palavras do Sr. Nuno Monteiro Casassanta 
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Senhores membros da Mesa, 

líderes cooperativistas, minhas senhoras e meus senhores, 
este encontro patrocinado pela Assembléia Legislativa de 
Minas Gerais é muito oportuno, sob qualquer ótica que se 
olhe esta proposta de encontro nos dias atuais. A primeira 
delas é a de que, efetivamente, o associativismo está-se 
mostrando como uma saída viável para uma sociedade melhor 
estruturada. 

Não tenham dúvida de que, hoje, quando assistimos às 
discussões sobre a reforma do Estado e às dificuldades 
oriundas do esfacelamento do sistema fiscal até hoje 
existente e praticado no Brasil. a sociedade há de buscar 
alternativas operacionais que suportem serviços comuns. Não 
tenham dúvida de que isso sempre será melhor gerenciado se 
diretamente operacionalizado pelas entidades resultantes de 
um processo associativo. 
O tema que está sendo colocado agora para discussão é 

inspirador de muitas das reflexões que certamente servirão 
de respaldo para as demais sessões. Trataremos, na primeira 
sessão, das relações entre Estado, cooperativas, associações 
e.organizações não governamentais. 

E curioso o que temos vivenciado nos trabalhos sobretudo 
das associações e cooperativas rurais, nos quais se percebem 
a vitalidade que o movimento das chamadas ONGs está 
assumindo no Brasil e a espontaneidade com que elas estão 
funcionando. É surpreendente. 
Cita-se que os casos mais expressivos desse tipo de 

organização são os relacionados com o meio ambiente. Neles 
se vêem a vitalidade e a capacidade de mobilização dessas 
organizações. É algo fantástico, porque elas conseguem todo 
amparo, apoio e simpatia da mídia, o que tem produzido uma 
força extraordinária de modificação de padrões de 
comportamento e conduta e até mesmo de financiamento 
público, de posturas do setor público. que, de resto. ajudam 
a balizar uma sociedade melhor. Isso vale também para outros 
setores. 

Chamo a atenção - e esta é a oportunidade de falar também 
em nome do Governo mineiro - para o fato de que essas 
discussões podem vir a fundamentar ações que, pensando a 
mais longo prazo, façam emergir, em muitos setores, soluções 
que viabilizem propostas efetivas de trabalho em 
associações, em substituição ao Governo. 

O tipo de sociedade que estamos sendo acionados para 
provocar estimula o surgimento das associações. reforçado 
agora pelo sucesso das organizações não governamentais que 
cuidam de assuntos específicos, e privilegia as associações. 
Já temos uma vasta experiência no campo do cooperativismo. 
Não tenham dúvida de que, com as dificuldades no setor rural 
e com as dificuldades pelas quais têm passado as 
cooperativas- e de resto toda a sociedade brasileira-. é 
importante que todo esse movimento seja agora incorporado 
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pelo Governo Federal, reforçando ações que visem à 
reestruturação agrar1a, à reforma agrária. É fundamental que 
essas ações sejam suportadas por mecanismos eficientes que 
de fato promovam o bem-estar e a mobilidade social. A 
mobilidade social ascendente- é bom dizer-, porque, o que 
se viu na colheita da última safra e é reconhecido por todos 
os co-participantes ou autores que privilegiam a cena 
pública brasileira, inclusive o Presidente da República, é 
que a agricultura, na safra colhida em 1995, teve prejuízo, 
resultando na transferência de renda, do setor rural para o 
urbano de 25%. Tal cifra é monumental, se considerada sob o 
aspecto macroeconômico. Trata-se de uma cifra que assusta, e 
uma reforma agrária calcada no mesmo sistema que privilegiou 
a safra de 1995 será, certamente, uma reforma que perpetuará 
a pobreza. 

É por isso que esse tipo de ação, que vai buscar a 
valorização de instituições criadas de cima para baixo e que 
visam, efetivamente, melhorar as condições de eficiência e 
as condições de renda do trabalhador e do produtor rural, 
deve ser objeto da nossa maior preocupação. 
Por isso, Sr. Presidente, a SUDECOOP, por meio do ex-

Deputado Raul Messias - parlamentar ativo nesta Assembléia 
Legislativa -. colocou entre os temas do Ciclo Nacional de 
Debates patrocinado por esta Casa o cooperativismo e o 
associativismo. Em muito boa hora esse assunto vem sendo 
discutido, e certamente as reflexões serão da maior valia 
para a fundamentação de uma política mais efetiva de 
promoção social. Parabéns à Assembléia Legislativa pela 
realização deste evento. 
O Sr. Presidente - A Presidência go~:aria de realçar o 

papel importante do Deputado Raul Messias na organização 
deste Ciclo Nacional de Debates e o entusiasmo com que ele 
se lançou nessa tarefa. Figura que marcou a Assembléia 
Legislativa em sua passagem, deixando aqui grandes amigos, 
por sua natureza afável e por sua capacidade de liderança, o 
nosso amigo e companheiro Deputado Raul Messias procurou a 
Presidência da Assembléia Legislativa e se colocou 
bravamente em campo para que este Ciclo de Debates fosse 
realizado. Portanto, o Presidente transfere ao Deputado Raul 
Messias as homenagens que possam ser rendidas à Assembléia 
Legislativa. 

Designação do Coordenador dos Debates 
O Sr. Presidente - A Presidência designa, como já fizera 

anteriormente, o Deputado Jairo Ataíde, como Coordenador dos 
trabalhos e a ele, neste momento, passa a palavra. 

Palavras do Sr. Coordenador 
O Sr. Coordenador (Deputado Jairo Ata;de) - Ao cumprimentar 

o Presidente desta Casa, Deputado Agostinho Patrús, os Srs. 
Deputados e as Sras. Deputadas, quero cumprimentar, também, 
o Dr. Nuno Casassanta, Secretário Adjunto da Agricultura e 
Abastecimento do Estado de Minas Gerais; o Dr. Alfeu da 
Silva Mendes, Presidente da Organização das Cooperativas do 
Estado de Minas Gerais; o ex-Deputado Raul Messias, 
Superintendente da Superintendência do Cooperativismo do 
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Estado de Minas Gerais - SUDECOOP -; o Dr. Vitor Santos, 
representante da FIEMG, e o representante da FAEMG. Quero, 
ainda, cumprimentar os companheiros cooperativistas, em 
especial o Presidente da Cooperativa de Montes Claros, Dr. 
José Correia Machado, que nos honra com sua presença. 

Passo, agora, a palavra ao or. José Horta Valadares, 
professor da Universidade Federal de Viçosa, que disporá de 
10 a 15 minutos para sua exposição. 

Palavras do Sr. José Horta Valadares 
Sr. Presidente da Assembléia, caros colegas da Mesa, 

senhoras e senhores, gostaria, inicialmente, de expressar o 
prazer e a honra de estar nesta Casa Legislativa para 
debater um tema da atualidade e poder enriquecer-me com a 
experiência de todos os participantes. Agradeço a especial 
deferência da Presidência da Assembléia Legislativa e da 
Secretaria da Agricultura, por meio da Superintendência de 
Cooperativismo, por esse convite. Ten:arei, no tempo que me 
foi concedido, levantar algumas questões para o debate sobre 
o tema desta primeira fase deste ciclo. A tese que apresento 
para a nossa reflexão é a seguinte: nas relações entre o 
Estado e as cooperativas, nem o Estado Brasileiro utiliza, 
de forma eficaz, o cooperativismo como instrumento de 
política de desenvolvimento, nem o cooperativismo utiliza, 
de forma eficaz, o Estado como instrumento de 
desenvolvimento do cooperativismo. Ou seja, vou procurar 
apresentar algumas evidências de que, nessas relações entre 
o Estado e o cooperativismo, nenhum dos dois elementos, em 
suas relações, utilizam, de forma eficaz, o que um e outro 
têm de enriquecedor. 
Estado e cooperativismo são dois sistemas de poder e 

coexist~~ num sistema de relações mútuas. A relação Estado-
cooper~~2o é instituída como uma relação de poder, pois a 
dimensão democrática e autogestionária do modelo cooperativo 
implica uma reivindicação autonomista suscetível de entrar 
em conflito com o poder estatal. Como afirma Laídlaw, esse é 
o problema fundamental, quer a cooperação seja considerada 
no plano de suas unidades de base, as cooperativas, ou nas 
suas superestruturas institucionais, que são as federações 
ou as confederações. 

Assim, enquanto relação de poder e à medida que o Estado 
assume como uma de suas funções a promoçao do 
desenvolvimento- processo no qual o movimento cooperativo é 
chamado a desempenhar um papel de singular importância -, 
torna-se necessário o estabelecimento de um sistema de 
relações entre ambos. 

As relações entre o cooperativismo e o Estado devem 
reconhecer a complexidade das dimensões em que essas 
relações se dão, como parte da economia nacional, como setor 
social organizado e enquanto cidadãos titulares de direitos 
e obrigações implícitos na democracia. Dessa diversidade se 
desprendem as bases sobre as quais devem desenvolver-se 
essas relações, que, em nossa opinião, se expressam: 1 - no 
respeito do Estado à autonomia do movimento cooperativo; 2 -
na necessidade de que o Estado gere políticas públicas 
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coerentes com o aporte que realiza o movimento no 
desenvolvimento de certos setores da economia nacional, em 
geral vinculados a temas prioritários do ponto de vista 
social; 3 - no reconhecimento do direito de participação do 
cooperativismo nas instâncias públicas de definição e 
planejamento estatal que lhe seja pertinente e, 
conseqüentemente, o dever do cooperativismo de participar 
construtivamente dos planos de desenvolvimento nacional; 4 -
no estabelecimento de mecanismos eficazes que garantam uma 
adequada participação do movimento cooperativo na definição 
e na revisão do marco jurídico-institucional dentro do qual 
se desenvolva o cooperativismo e a estruturação e 
funcionamento de instâncias governamentais de apoio ao setor 
cooperativo em matéria de promoção, educação, capacitação 
técnica, financiamento e fiscalização; 5 no 
estabelecimento de meios efetivos de fomento cooperativo que 
contemplem as características específicas do modelQ e que 
constituam o reflexo de uma concepção e uma vontade de apoio 
a setores sociais significativos, especialmente em termos do 
reconhecimento legislativo da doutrina cooperativa, 
mecanismos de autocontrole, educação cooperativa, 
assistência técnica, apoio financeiro e regime tributário. 
Esse sistema de relações deve articular-se a partir do 
reconhecimento da autonomia do movimento cooperativo e de 
sua capacidade de apresentar respostas válidas aos problemas 
próprios do setor cooperativo, por um lado, e, por outro 
lado, o direito que assiste ao Estado para a formulação de 
suas próprias políticas, planos e programas de 
desenvolvimento. Este enfoque conduz a perspectiva segundo a 
qual o sistema de relações é assumido como vinculações no 
curto prazo. 

Todos reconhecemos a dificuldade atual para se estruturarem 
projetos de desenvolvimento nacional que possibilitem não só 
dar uma resposta técnica adequada à relação entre 
necessidades crescentes e recursos insuficientes para 
atender às demandas das populações nacionais em rápido 
crescimento, mas que possam assegurar o compromisso da 
população como requisito e aval imprescindível ao êxito de 
alternativas que provavelmente não sejam altamente 
redistributivas de riqueza no curto prazo. Nesse sentido, o 
cooperativismo pode representar uma interessante alternativa 
no momento de formulação desses planos e programas. Essa 
contribuição pode se dar sob dois pontos de vista: do ponto 
de vista técnico e do ponto de vista de princípios, melhor 
dizendo, do ponto de vista da eficiência e do ponto de vista 
do compromisso. 

Do ponto de vista da eficiência, existem 1numeras 
experiências, dados e pesquisas que demonstram claramente a 
viabilidade técnica e financeira de soluções cooperativas: o 
cooperativismo habitacional, o de consumo, o acesso de 
setores populares ao sistema financeiro por meio do 
cooperativismo de crédito, as experiências positivas de 
criação e manutenção de postos de trabalho em torno das 
cooperativas operárias de produção e de trabalho, etc. são 
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exemplos suficientes que permitem encarar com expectativa a 
alternativa da cooperação organizada em bases econom1cas. 
Não se trata de defender uma perspectiva de favorecimento ou 
consolidação do setor cooperativo. Trata-se de assumir a 
possibilidade de transferir a viabilidade historicamente 
demonstrada pela alternativa cooperativa a um nível 
macrossocial e econômico que potencialize as capacidades 
distintas de organizar e distribuir os recursos de uma 
nação. 

Do ponto de vista do compromisso, acreditamos que a questão 
fundamental do planejamento do futuro relaciona-se à 
capacidade de incorporar não somente a produtividade das 
pessoas, mas sua participação consciente tanto nos 
benefícios como nas responsabilidades, o que implica a 
realização de planos de desenvolvimento que sejam 
eficientes, participativos e progressistas, que rompam as 
formas tradicionalmente favorecedoras de setores 
minoritários e os superem tanto em justiça como em 
eficiência distributiva. 
Cabe, nesse mister, um papel importante ao cooperativismo 

já que "entre os méritos do cooperativismo está sua 
aspiração concreta a valores que, se são difíceis de serem 
traduzidos em cifras de um balanço econômico, têm força 
suficiente e incontestável para mover a vontade dos homens 
na direção da liberdade econômico-social", nas palavras de 
Eugênio Diaz, em seu trabalho intitulado "Existe uma visão 
cooperativa da sociedade global?" 

Entre os méritos do cooperativismo está sua aspiração 
concreta a valores que são difíceis de serem traduzidos, em 
síntese, num balanço econômico, porque têm força suficiente 
e incontestável para mover a vontade dos homens na direção 
da liberdade econômica e social. 

Nessa introdução à questão do relacionamento entre Estado e 
cooperativas, no que se refere à sociedade informal e à 
geração de empregos, gostaria de levantar rapidamente alguns 
elementos que sugerem papel do cooperativismo no 
desenvolvimento do Estado, e, por outro lado, o papel do 
Estado no desenvolvimento do cooperativismo. 
O grande problema que a humanidade enfrenta, nos dias de 

hoje, é o desemprego. Ele tem surgido por força dos altos 
níveis de tecnificação dos sistemas de produção nas empresas 
e pela fusão de grandes corporações de nível internacional. 
Em nosso País, recebemos um pouco tardiamente os reflexos 
dessa grande revolução na concepção do que sejam as 
organizações de produção industrial no mundo. 

No caso específico da geração de empregos, temos em Minas 
Gerais alguns exemplos históricos fabulosos. Há alguns anos, 
por meio da Secretaria de Estado do Trabalho e Ação Social -
SETAS , foi desenvolvido um projeto denominado Mupi-
Microunidades de produção. Ele visava instalar, e instalou, 
62 unidades de produção em diversas cidades do Estado. Essas 
unidades tinham base comunitária e visavam gerar empregos, 
em nível comunitário, para a fabricação de diversos 
produtos. Acompanhei esse trabalho, preparando técnicos da 

~·-
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Secretaria para sua execução. Numa avaliação, hoje, vimos 
que o Estado fracassou. Por um lado, ele não soube utilizar 
o potencial transformador da proposta cooperativa para 
viabilizar concretamente a geração de empregos e, 
conseqüentemente, de renda de comunidades carentes em 
diversos pontos. Por outro lado, observamos, nessa 
experiência, que a proposta cooperativista existente não 
soube utilizar a potencialidade que o Estado apresentava 
para desenvolver-se. Atualmente, a Prefeitura Municipal de 
Betim desenvolve o Projeto Geração de Renda, que se inspira, 
por um lado, nessa experiência antiga do Estado de Minas 
Gerais. Tenta-se criar algumas unidades de fabricação no 
Município de Betim. Nesse caso, também, observamos que o 
Estado, representado pelo Governo Municipal de Betim, 
encontra dificuldades em se apropriar da dinâmica 
cooperativa, da proposta estratégica da cooperativa, para 
desenvolver de forma mais eficaz o trabalho de geração de 
emprego e renda. Esse trabalho tem resultados positivos, mas 
observamos ainda esse problema na relação Estado-
cooperativismo. 

Mas poderíamos citar outros exemplos, como a emergência das 
cooperativas operárias de produção, que é um fenômeno 
mundial. Seria muito oportuno que, em nosso Pais, não 
chegássemos mais uma vez atrasados em relação a uma 
tendência que se tem mostrado extremamente favorável em 
nível mundial. Se no Brasil temos 3.500 cooperativas, e 
poucas centenas delas são de trabalho, a Itália tem 140.000, 
sendo que 70% delas são cooperativas operárias de produção. 
Elas são estruturas que geram emprego em bases fixas 
transferindo, de forma muito inteligente, meios de produçã~ 
para o controle direto dos operários, que são proprietários 
das unidades de fabricação. 
Outros países também avançam, de forma rápida e 

extremamente conseqüente, nessa área do cooperativismo de 
trabalho como uma proposta de geração de emprego e renda. 
Finalmente, gostaria de dizer sobre o tipo de problema que 

nós enfrentamos. Eu venho da Universidade Federal de Viçosa, 
que, desde 1965, mantém um curso de formação de técnicos de 
nível superior para atuarem na administração de 
cooperativas. Muitos desses .técnicos-administradores 
encontram-se presentes aqui. E o Estado formando 
administradores de cooperativas. Aqui, represento uma 
parcela do Estado naquilo que se refere ao seu sistema 
educacional. Como profissional da Universidade, à frente de 
um curso de administração de cooperativas, o meu grande 
problema, enquanto Estado, é exatamente o relacionamento com 
o cooperativismo. É um paradoxo. Encontro extrema 
dificuldade em chegar e oferecer profissionais altamente 
qualificados para contribuir na condução dos programas e 
projetos do movimento cooperativista. Por outro lado, mesmo 
sendo Estado, em relação a ele, nós, da Universidade, temos 
uma série de problemas na manutenção dessa proposta de 
capacitação profissional de alto nível, que poderia 
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significar a redenção da proposta cooperativista para a 
resolução de graves problemas do desenvolvimento brasileiro. 
Deixo esse paradoxo final para que a gente possa debater, 

com mais profundidade, essa questão polêmica das relações 
entre Estado e cooperativas. A tese que hoje defendo é a de 
que, nas relações entre Estado e cooperativas nenhum Estado 
brasileiro utiliza, de forma eficaz, o cooperativismo como 
instrumento de política de desenvolvimento, nem o 
cooperativismo utiliza, de forma eficaz, o Estado como 
instrumento de desenvolvimento do cooperativismo. Muito 
obrigado. 

O Sr. Coordenador- Agradecemos a participação do Prof. 
José Horta Valadares e passamos a palavra ao Dr. Luis 
Fernando Lara Resende, representante do Conselho da 
Comunidade Solidária que também disporá de 10 a 15 minutos 
para a sua exposição. 

Palavras do Sr. Luis Fernando Lara Resende 
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. membros da Mesa, 

demais participantes, inicialmente gostaria de agradecer o 
honroso convite da Assembléia Legislativa ao Conselho da 
Comunidade Solidária, para que se fizesse representar neste 
ciclo. 

Desde o 1n1c1o de seu mandato, em janeiro último, o 
Presidente Fernando Henrique tem manifestado sua preocupação 
no sentido de que fossem estabelecidas linhas de cr&dito que 
atendessem, efetivamente, a população de menc~ renda, 
historicamente alijada do sistema bancário tradicional. Em 
decorrência disso, algumas ações têm sido iniciadas. No 
âmbito da secretaria executiva do Comunidade Solidária, tem 
sido prestado apoio ao Programa de Geração de Emprego e 
Renda PROGER , executado com recursos do FAT e 
operacionalizado pelo Banco do Brasil e Banco do Nordeste. 
Dentre as ações realizadas, vale ressalt2- a isenção do 
Imposto sobre Operações Financeiras -IOF -nas linhas de 
crédito ofertadas pelo PROGER. 

Uma segunda ação que o Comunidade está desenvolvendo e que 
pretendo agora detalhar um pouco mais, é o que tem sido, até 
o momento, denominado de Banco do Povo. O que seria o Banco 
do Povo? Quando analisamos a questão de oferta de crédito à 
população mais carente, seja no Brasil, seja em outros 
países, verificamos uma enorme dificuldade, ou até mesmo a 
impossibilidade dessa população acessar as linhas oficiais 
existentes. Existe uma série de razões para essas 
dificuldades, valendo mencionar, primeiro, que essa 
população não possui o que chamamos de reputação bancária. 
Ela também não possui garantias formais, como normalmente é 
exigido pelo setor bancário, seja público ou privado. Isso 
não é uma questão nacional. Isso é assim no mundo inteiro. 

Um segundo ponto é que se crédito para a população mais 
carente implica, necessariamente, algum nível de capacitação 
técnica. Costumamos chamar isso de crédito orientado, e os 
custos operacionais são elevados se compararmos com outras 
linhas de crédito para pequenas e médias empresas, por 
exemplo. Agora, o que verificamos no mundo, já há mais de 
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uma década, é que se 1n1c1aram uma série de programas e 
projetos novos direcionados a essa população, levando em 
conta outros tipos de garantias. Vale mencionar o caso do 
Banco em Bangladesh, que hoje está muito na moda. Há também 
na América Latina vários experimentos. Na verdade, são 
utilizados mecanismos alternativos de aval. Tem-se o aval 
solidário, que são grupos de cinco a sete pessoas que se 
unem e se auto avalizam; tem-se o fundo de aval ou então, 
seguros de crédito, que na realidade são "spread" cobrados 
acima das taxas de juros, e outras formas que permitem que 
essa população acesse linhas de crédito. Na realidade, 
estamos falando é da transferência do risco do crédito do 
Banco para o próprio cliente. Quanto a essa concepção há 
duas correntes no mundo. Uma costuma ser chamada de 
desenvolvimentista ou estruturalista e considera que é papel 
do Estado, em qualquer uma da três esferas, absorver os 
custos operacionais desse tipo de ação do Governo. A outra, 
denominada minimalista e que tem tido muita defesa de 
instituições como o Banco Mundial, BIRD e KFW, que propõe a 
criação de instituições fora da esfera governamental. O 
próprio cliente arcaria com o custo operacional. 

Com esse esboço começou-se a desenvolver um programa para o 
País. O que se levanta no Brasil, em parte, devido a uma 
história de hiperinflação na última década, é uma 
experiência muito pequena desse modelo de financiamento para 
população de baixa renda. No País inteiro têm-se, talvez, 
30, 35 pequenos programas de operação com essa metodologia, 
todos eles de pequena escala. O programa Comunidade 
Solidária partindo dessa concepção, considera três níveis de 
ação. Teríamos os gestores financeiros, e, sobre isso, 
estamos em discussão com o BNDS e já iniciamos conversas com 
o Banco Interamericano de Desenvolvimento e o Banco Mundial. 
Esses gestores financeiros repassariam recursos diretamente 
para o que estamos chamando de agente executor, que poderia 
ser ou uma ONG ou um município ou um Estado. Eles operariam 
através de fundos rotativos que emprestariam recursos para 
pessoas físicas de menor renda. Estamos falando basicamente 
de pessoas que atuam no setor informal ou em microempresas. 
Nesse sistema de repasse de recursos, haveria um comitê 
técnico do qual esses gestores participariam, juntamente com 
os Ministérios da Fazenda e do Planejamento, que aprovariam 
os programas propostos, e uma pequena secretaria com três ou 
quatro pessoas, que seriam encarregadas do monitoramento, da 
avaliação e do controle do programa. É um programa simples. 
Paralelamente a essa parte financeira, pretende-se também 
atuar fortemente na habilitação dos agentes de crédito. Esse 
tipo de sistema implica um agente de crédito que é um pouco 
diferente do bancário tradicional; na realidade, é uma 
mistura de bancário com assistente social. Ele tem uma 
carteira fixa de 100 a 120 clientes e é ele quem vai à 
população, às favelas, e oferece o crédito a pessoas que 
atuam muito mais em microempresas que chamamos, normalmente, 
de fundo de quintal. 
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Há, também, a idéia de se ter um amplo programa de 
treinamento desses agentes executores e, finalmente, um 
programa paralelo de treinamento do público alvo, dessa 
população mais carente (onde se começa a ensinar o que é um 
livro-caixa, a separar o orçamento doméstico de seus 
empreendimentos, etc.). 

Um ponto que julgo relevante é que se trata de um programa 
experimental, necessariamente de pequeno porte, num primeiro 
momento, haja vista, inclusive, o desconhecimento, no Pais, 
desse tipo de tecnologia de oferta de crédito. Em segundo 
lugar, porque, apesar de possuir uma concepção razoavelmente 
simples, é de operacionalização bastante complexa. Em grande 
parte, é uma proposta de ação conjunta entre o Governo 
Federal, os Governos Estaduais e Municipais e a sociedade 
civil, por meio das ONGs. Pretendemos e acreditamos que, já 
ao final deste ano, o programa possa iniciar-se, em escala 
muito reduzida, com esses 30 a 40 projetos que já existem no 
País e, gradativamente, ir se ampliando, nos próximos 2 ou 3 
anos, até atingir escala nacional. 

O programa é basicamente esse. Estou à disposição para 
responder a quaisquer perguntas, se for o caso. Muito 
obrigado. 

O Sr. Coordenador - Agradecendo a colaboração do Dr. Luís 
Fernando Lara Resende oasso a palavra ao Sr. Gabriel António 
Atalla, da Gerência c~ Cooperativismo do Banco do Brasil, 
que disporá de 10 a 15 minutos para sua exposição. 

Palavras do Sr. Gabriel António Atalla 
Bom dia, a todos, em primeiro lugar, eu gostaria de 

agradecer o convite desta Assembléia para que 
participássemos deste encontro, e de trazer a todos as 
saudações do Diretor de Crédito Rural, Sr. Ricardo 
Conceição, e do Gerente da Área de Cooperativas, Dr. José. 

Para nós, um debate como este é sempre uma boa 
oportunidade, porque se insere num programa que vimos 
desenvolvendo em relação à geração de emprego e renda. 
Gostaríamos até de trabalhar com uma outra idéia: não só a 
de emprego e renda, mas a de trabalho e renda, na medida em 
que o cooperativismo, apesar de gerar empregos, 
indiretamente, enfoca mais a questão do trabalho; quer 
dizer, o cooperado não é um empregado da cooperativa, mas o 
dono da cooperativa; enfim, é um posto de trabalho que se 
está colocando. 

Eu gostaria de, em breves palavras, situar o Banco do 
Brasil dentro dessa questão. Há três anos, o Banco criou a 
Gerência de Negócios do Sistema Cooperativista - GECOOP -. 
que vem atuando em diversas áreas. Ela é organizaJa em duas 
gerências adjuntas: uma para a área rural e uma para a 
urbana. As cooperativas de trabalho, as cooperativas de 
consumo, as cooperativas de crédito mútuo, enfim, aquelas 
cooperativas que chamaríamos de urbanas estão dentro de uma 
diretoria do Banco de Crédito Rural, até porque, por uma 
questão de agregação de valores, realmente o maior sistema 
de cooperativa, no Brasil, tem sido tradicionalmente de 
produção rural. Então, vemos o mercado cooperativista, ou 
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seja, o macroambiente cooperativista. Não faria sentido 
trabalharmos com as cooperativas rurais num lugar, e com as 
cooperativas urbanas em outro. Gostaria de fazer algumas 
observações a respeito das considerações do Prof. Valadares 
com relação ao papel do Estado. É o tema central desse 
primeiro momento. Concordo com sua observação de que, nas 
relações entre Estado e cooperativismo, nem o Estado utiliza 
o cooperativismo como forma eficaz de promover o 
desenvolvimento, nem o cooperativismo se vale do Estado para 
tal fim. Quero acrescentar que o modelo de cooperativismo 
não pode ser transplantado, dentro de sua concepção, 
diretamente da Europa para o Brasil. Ele nasceu mais como um 
projeto político de algumas lideranças do que, propriamente, 
de um movimento social de base. Isso tem gerado algumas 
distorções no movimento cooperativo no Brasil, durante esse 
tempo todo. 
O cooperativismo brasileiro nasce, no início do .século, 

paradoxalmente, não como uma cooperativa de trabalhadores 
rurais, mas como uma cooperativa de consumo, na área urbana. 
Portanto, temos observado que, durante este século, o Estado 
tem adaptado políticas, muitas vezes paternalistas em 
relação às cooperativas que, ao invés de fortalecer o 
sistema, enfraquecem a sua base de sustentação, os 
operários. Assim, temos que estar bem atentos para não 
idealizarmos o cooperativismo como um movimento social, 
meramente filantrópico. Ele deve realmente ser entendido 
como um movimento social, mas deve estar ligado ao mercado, 
ser eficiente em sua administração, enfim, apresentar uma 
série de premissas ~ - o tornem forte, independentemente da 
proteção do Estadc. ~anão, o cooperativismo não vai poder 
desenvolver-se como força autônoma e sempre dependerá do 
Estado. 
Passadas as considerações iniciais, temos a questão da 

geração de empregos e renda, que prefiro chamar de relação 
de trabalho e renda, que é um enfoque mais adequado ao 
cooperativismo. Gostaria de colocar algumas ações que 
desenvolveremos nesta parte. O Banco do Brasil vem operando 
com - cooperativismo há décadas. Na nossa antiga carteira de 
cré~ to agrícola, havia um manual específico de como se 
formarem cooperativas. Muitas vezes, nossos funcionários, no 
interior, procuravam os produtores rurais, organizavam as 
assembléias, incentivavam a formação de cooperativas. Logo, 
estamos inteiramente ligados a essa questão. Estamos sempre 
atentos à realidade. 
Observando o desenvolvimento do cooperativismo, temos 

refletido sobre esse movimento de cooperativas urbanas, 
cooperativas de trabalho que estão surgindo no País. Esse é 
o setor que mais cresce no Brasil, acompanhando uma 
tendência internacional, a globalização, a capacidade das 
pessoas de se organizare· cada vez mais, o reforço do 
sentimento de cidadania. ·emas visto crescer esse movimento 
de cooperativas de traba:~o. mas devemos levantar algumas 
questões que estão, de alguma maneira, na ordem do dia. A 
questão fundamental é o fato de que, no Brasil, não havia 
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uma legislação específica com relação às cooperativas de 
trabalho. O art. 442 da CLT definiu claramente a não-
existência de vínculo empregatício entre as cooperativas e 
seus cooperados e entre os tomadores de serviço das 
cooperativas e os prestadores de serviço às cooperativas. 
Esse marco jurídico da CLT propiciou a explosão desse 
movimento de cooperativas. Até então, essa situação jurídica 
permanecia totalmente indefinida; não era incomum uma 
quantidade de processos trabalhistas em relação às 
cooperativas: "se a cooperativa estava prestando serviço a 
outra empresa, então eu quero receber daquela empresa, quero 
ser funcionário daquela empresa." Aí surgem a terceirização, 
a prestação de serviço e, paralelamente, as cooperativas de 
trabalhadores urbanos, as cooperativas de produção, que 
estão ligadas a uma determinada indústria ou prestadora de 
serviço, ou surgiram por iniciativa própria. 

Essa questão tem gerado discussão intensa no País, tanto na 
área urbana como na área rural. Estamos vendo nos jornais, 
pelo menos três vezes na semana, artigos sobre o assunto, 
com posições contrárias ou favoráveis. O trabalho de 
cooperativas surge como uma forma de burla às legislações 
previdenciária e fiscal, na medida em que não prevê o 
pagamento do 13Q salário, férias, fundo de garantia, 
aposentadoria. ~s pessoas começam a defender o sistema, 
colocando que é uma forma de organização interna da 
cooperativa e que tudo isso pode estar determinado nos 
estatutos, na medida em que vai dar proteção ao cooperado. 

Mas esse debate não é feito de forma pacífica, está tudo 
muito complicado. Os sindicatos começam a se posicionar 
ideologicamente com relação a essa questão. Antigamente 
tínhamos a estrutura clássica de sociedade, que era o 
patrão, o empregado e o Estado. Hoje, começamos a ter o 
trabalhador que é dono da sua empresa. Então, o movimento 
sindical, tanto na área rural como na urbana, vai ter que se 
posicionar sobre a nova realidade. Esse debate está sendo 
realizado amplamente. Para se ter uma idéia, só este mês 
recebemos sete convites para participar de debates sobre 
cooperativa de trabalho. É uma questão que está mobilizando 
as pessoas. 

Especificamente, com relação às cooperativas de trabalho, 
estamos com uma linha de crédito. O Banco do Brasil. por 
exemplo, está operando uma linha de crédito que estamos 
chamando de COOPERFAT, porque conta com recursos do FAT. 
Essa linha de crédito prevê correção pela TJLP e, dependendo 
da situação, se for informal, ou dependendo da cooperativa, 
mais juros, que cobririam basicamente o custo operacional do 
Banco. No entanto, é uma linha de crédito que está limitada 
por algumas questões, como a aprovação dos projetos, que têm 
de passar pelas comissões estaduais; o FAT tem de passar por 
comissões municipais; a dificuldade de organização está 
muito grande; há dificuldade de estabelecimento de 
mecanismos de garantias para que as cooperativas que não têm 
patrimônio possam ter acesso ao sistema bancário. Como o 
risco dessa operação é do Banco do Brasil, é necessário que 



179 

ele se cerque de alguma garantia até mesmo para que esses 
recursos possam retornar e serem novamente aplicados. 
Estamos desenvolvendo alguns mecanismos alternativo~. como 
fundo de aval, aval solidário, e tentando estudar ~utros 
para que se possa estender esse crédito e retornar com um 
aporte maior a fim de atendermos a essa demanda extremamente 
importante que estã surgindo. 
Algumas indústrias são desmontadas e o trabalhador é 

induzido a formar uma cooperativa de trabalho para vender a 
sua produção exclusivamente para determinada empresa, 
perpetuando uma situação na qual o operário, além de ter 
baixa remuneração, estã fora dos encargos e dos direitos 
soc1a1s. Por outro lado, hã inúmeras exper1encias 
extremamente válidas de que o cooperativismo vem pela base e 
de que as cooperativas de produção de trabalhadores 
conseguem se recuperar. Temos visto experiências de empresas 
tradicionais, em situação pré-falimentar, que estão sendo 
assumidas pelos trabalhadores, ou seja, estão conseguindo 
reerguê-las num prazo muito curto. Vemos que existe, 
realmente, a vontade do trabalhador de reerguer a empresa. 
Então, temos trabalhado essa questão, temos trabalhado, 
também, várias e var1as parcerias e temos apoiado, também, 
empreendimentos nessa ãrea. 
Gostaria de citar dois deles. Apoiamos o surgimento da 

Cooperativa de Manguinhos. O Instituto Osvaldo Cruz vivia 
uma situação extremamente calamitosa, em função da 
proximidade de uma ãrea crítica, pois lã existia um complexo 
de favelas. Essa foi uma ação dirigida conjuntamente com o 
Comitê das Empresas Públicas, com o Betinho e com a Fundação 
Osvaldo Cruz. Ajudamos na formação de uma cooperativa de 
trabalho para prestar, justamente, todos os serviços de que 
Manguinhos precisava, além de reciclagem de lixo, 
costureiras e limpeza. Em suma, toda uma vasta gama de 
serviços, para que eles pudessem ter alternativa de vida 
pois aquela comunidade estava ali sem emprego e à mercê de 
alguns grupos criminosos. Esse é um projeto que estã em 
andamento e estamos vendo com muita felicidade o seu 
encaminhamento. 

Por outro lado, as cooperativas de trabalho, especialmente 
nessa ãrea, necessitam de um aporte, não de recursos 
financeiros, talvez a questão não seja essa, mas sim de 
capacitação. Ou seja, como elas podem se formar? Como elas 
se inserem no mercado de trabalho? Como podem ter 
estratégias de "marketing" e de mercado para que não 
dependam de uma ou e outra empresa fornecedora ou de uma 
outra empresa contratante de seu serviço. Que ela possa, 
realmente, ser uma empresa que tenha competitividade. Nesse 
sentido, por meio do Comitê das Empresas Públicas, também 
com as parcerias da FINEP, da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro e, mais especificamente, da COPE-UFRJ, que é a 
Coordenação de Programas de Pós-Graduação em Engenharia, 
fizemos um protocolo de intenções e um convênio e estamos 
montando, no campus da UFRJ, uma incubadora de cooperativas. 
O que significa essa incubadora? Significa que cooperativas 
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nascentes vão entrar para essa incubadora, onde terão toda 
uma estrutura jurídica, contábil, administrativa, de 
"marketing" e de trabalho, para que elas possam, no período 
de um ano ou de um ano e meio no máximo, ter todas as 
condições de se desligar da incubadora e partir, de verdade, 
para a sua vida independente e autônoma. Esse é um projeto 
piloto. Pretendemos, conjuntamente com outros órgãos e em 
parceria com outras universidades, estendê-lo para que as 
universidades possam efetivamente participar de um modelo 
como esse. O papel do Banco do Brasil seria de que, além do 
apoio técnico e institucional, pudesse, também, pôr à 
disposição linhas de crédito tanto para capital de giro 
quanto para investimento, permitindo que essas cooperativas 
tenham, realmente, uma vida empresarial. 

Essas experiências estão em curso e estão em aberto. São 
projetos pilotos, e julgamos que vão refletir, em pouco 
tempo, uma situação de ampliação desse campo. Dentro dessa 
questão das cooperativas do trabalho - penso que teremos 
oportunidade de debater isso -, não apoiamos as cooperativas 
de trabalho de fachada, isto está muito claro. Vamos criar 
algum mecanismo, e penso que o Estado também o deva fazer, 
pois vimos de uma situação onde nada era permitido para 
outra em que tudo é permitido, o que propicia, inclusive, 
distorção, que pode vir até a inviabilizar todo esse 
movimento. 

O Banco do Brasil, vejam bem, não tem nenhuma função 
institucional em relação ao cooperativismo. Não é um banco 
de governo, para o cooperativismo, não tem nenhuma função 
fiscalizadora, bem como não tem nenhuma outra função nesse 
aspecto, mas, por outro lado, sendo Banco do Governo, tem o 
dever e a obrigação de estar apoiando os empreendime~tos que 
levam o desenvolvimento à sociedade brasileira. E nesse 
sentido que atuamos, e gostaria de me colocar à disposição 
para os debates. Muito obrigado pela atenção. 
O Sr. Coordenador - Agradecemos a participação do Dr. 

Gabriel Antônio Atalla. Passamos a palavra ao Dr. Raimundo 
Deusdará Filho, Coordenador Geral das Políticas de Uso 
Sustentável dos Recursos Naturais do DEPAM-COREM e da 
Secretaria de Coordenação dos Assuntos do Meio Ambiente, dos 
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal. 

Palavras do Sr. Raimundo Deusdará Filho 
Bom dia. Gostaria de cumprimentar todos os membros da mesa 

e todos os participantes. 
Primeiramente, peço desculpa pela ausência da Ora. Aspásia, 

que, infelizmente -ou talvez felizmente- está ocupando o 
lugar do Ministro, o qual que se encontra na Ia Reunião de 
Autoridades Ecológicas e de Ministros do Meio Ambiente da 
América Latina e do Caribe, em Cuba. 
Serei breve e tentarei aguardar a possibilidade de nova 

participação durante os debates. 
Pegando o tema Sociedade Informal, Geração de Empregos, 

Relação entre Cooperativas e Empresas do Estado e Não 
Governamentais, utilizar-me-ei do mote da questão das não 
governamentais e, co~~ ponto de reflexão para os debates, 
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lançaria um simples questionamento: até que ponto o aparato 
do Estado e da União está preparado para efetivamente 
assumir o processo de parcerias e alianças com as empresas 
não governamentais e os movimentos cooperados? 

Por que falo isso? A questão ambiental talvez seja um 
grande exemplo. Após a Conferência de Estocolmo, de 1972, 
até a de 1992, realizada no Rio, compreendendo, pois, duas 
décadas, o movimento ambientalista teve uma explosão, que se 
traduziu no fortalecimento e na criação de uma série de não 
governamentais ambientais combativas e eficientes que, 
durante um determinado processo, em período bem recente, 
influenciaram nos padrões de comportamento do Estado e da 
iniciativa privada. 
Então, esse é um exemplo clássico, que vocês estão 

diariamente vendo na televisão e na mídia: as ambientais não 
governamentais influenciando, colaborando e participando 
positivamente nos processos de decisão do Governo na área 
ambiental; enfim traduzindo aquilo que entendo do seguinte 
modo: o movimento ordenado, disciplinado, seja ele não 
governamental ou por meio de cooperativas, é sinônimo de 
força e de poder de influência. 
Encerraria esta reflexão com essa possibilidade de que a 

questão ambiental sirva de exemplo de participação em 
parcerias na área não governamental. Muito obrigado. 

Esclarecimentos sobre os Debates 
O Sr. Coordenador - Agradecemos ao Dr. Raimundo Deusdará 

Filho e esclarecemos ao Plenário que, nesta parte da 
reunião, todos os presentes poderão formular perguntas. As 
questões poderão ser encaminhadas por escrito ou oralmente, 
solicitando-se, contudo, que as inscrições sejam feitas 
previamente. Para que possamos agilizar o debate, 
solicitamos aos inscritos que, ao fazerem uso do microfone, 
se identifiquem e sejam objetivos e sucintos, dispensada a 
formalidade das saudações. Cada um dos inscritos disporá de 
3 minutos, devendo limitar-se a duas questões por 
intervenção. 

Debates 
O Sr. Coordenador Temos em mão a pergunta do Sr. Hélio 

Duarte, da CECREMG - Central das Cooperativas de Crédito 
Mútuo de Minas Gerais, dirigida ao Dr. Nuno: "Se sabemos que 
o cooperativismo é a base principal do crescimento de 
qualquer país, por que o Governo de Minas, através da 
Secretaria de Agricultura, não fortalece a SUDECOOP? Por que 
não se dá o mesmo tratamento dispensado ao IMA, por 
exemplo?". 

Com a palavra, o Dr. Nuno Monteiro Casassanta. 
O Sr. Nuno Monteiro Casassanta A Secretaria de 

Agricultura e o Governo de Minas reconhecem a importância 
das cooperativas mas, por outro lado, é forçoso reconhecer 
também que o setor público está passando por uma brutal 
transformação. A sociedade tem procurado acomodar-se a essas 
transformações. 

Não tenhamos ilusão de que é possível ao Estado reproduzir 
modelos de estímulo e de fomento como houve no passado. 
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Vamos sair dessa perspectiva, pois ela não é real. Vamos 
estimular o debate e forçar definições, até no plano 
político, de prioridades mas dando-lhes orientações que 
conduzam as próprias entidades não governamentais, embora 
financiadas com recursos tributários ou quase tributários, a 
engrossar esse movimento e a subsidiar efetivamente uma 
política de estímulo às cooperativas. Sejamos realistas 
nisso. 
A comparação que se faz com o IMA -.Instituto Mineiro da 

Agropecuária não é adequada do ponto de vista estrutural e 
fático. A verdade é esta: o !MA exerce o poder de polícia na 
área sanitária e, para isso, tem instrumentos próprios, 
inclusive, o de arrecadar recursos. O trabalho do IMA não é 
gratuito. Na medida da sua implantação, ele tende a gerar 
recursos próprios. 
O Dr. Raul Messias: em seqüência ao trabalho que está sendo 

exercido pela SUDECOOP, está procurando estruturá-lo de modo 
a que venha gerar algum resultado para ela própria, que lhe 
d$ autonomia para execução dos seus programas. 

E de se alertar quando não há como falar de forma 
diferente: as contingências fiscais restringem a atuação do 
Governo como estimulador. É importante, entretanto, dizer 
que, ao mesmo tempo, a sociedade está promovendo mudanças 
Que carreiem recursos para isso. O SEBRAE-MG, por exemplo, 
está apoiando este fundo e outros empreendimentos, com 
recursos parafiscais. Não vamos ter a ilusão de pensar que o 
SEBRAE é coisa do setor privado. Não; está havendo um 
pouquinho de confusão quanto a esse conceito. Ele é dirigido 
pelo setor privado, mas os recursos do fundo são arrecadados 
de forma parafiscal. Na verdade, felizmente no caso mineiro, 
são recursos que estão sendo muito bem aplicados em trabalho 
de promoção de atividades de aperfeiçoamento empresarial e 
de promoção empresarial em todos os níveis, inclusive de 
cooperativas, como vimos aqui. 
Estou citando esses exemplos e dizendo o seguinte: dentro 

das condições e das restrições orçamentárias há, 
evidentemente, todo um interesse em fortalecer a linha de 
trabalho da SUDECOOP. Ela não é comparável, como se quis 
colocar, ao IMA. 
O Sr. Coordenador- Pergunta da Srta. Simoni, da Fundação 

João Pinheiro - Reforma do Estado e das Cooperativas do 
Trabalho. É dirigida ao Prof. José Horta e ao Sr. Gabriel, 
do Banco do Brasil. "Na relação Estado-cooperativas, 
percebe-se a formação de cooperativas de trabalho para 
atuarem na prestação de serviços a órgãos públicos ou mesmo 
em prestação de serviços públicos com a coordenação do 
Estado. Como os palestrantes vêem o papel das cooperativas 
como uma das alternativas de solução para a reforma 
administrativa do Estado? Institucionalmente, como deve-se 
estabelecer esta relação Estado-cooperativa"? 
O Sr. José Horta Valadares- O problema é complicado. Na 

verdade, a questão da reforma administrativa do Estado 
transcende a força, a capacidade que o cooperativismo teria 
para isso. 



z 
6 

183 

Temos um exemplo de cooperativa muito desenvolvida na 
França, no Canadá e no Japão. Esse tipo de cooperativa teve 
origem na França, na década de 1920 e é denominado "regi 
cooperative". As "regi cooperative" são de prestação de 
serviços pOblicos. São empresas "sui generis" que aliam o 
modelo de empresa típica pública à forma de funcionamento 
cooperativo. 

Como exemplo, nos municípios, temos o SAAE, que é o serviço 
de abastecimento de água e esgoto. Um SAAE poderia ser 
estruturado na forma de cooperativa, ser uma empresa de 
capital misto, na qual uma parte do capital é estatal e a 
outra parte é do público que usa os serviços. Quando você 
paga as contas de água e esgoto, na verdade, você está 
contribuindo para a formação de um capital que lhe pertence 
em parte. A gestão do serviço é comum entre representantes 
do Estado e representantes dos usuários, que são a 
população. 

No caso de reforma administrativa do Estado - e quando 
observamos qual tem sido a relação do Estado e das 
cooperativas -, que eu saiba, o Estado não convidou o 
cooperativismo para discutir a reforma do Estado. Nesse 
ponto, falham as relações Estado e cooperativas. 
Acredito que, dentro da estrutura do Estado de Minas Gerais 

- não seria o País, seria uma particularidade dele, o Estado 
de Minas Gerais -, ao se discutir a reforma administrativa, 
as estruturas que atuam diretamente sobre o cooperativismo, 
se convidadas, não estariam organizadas para participar de 
debates desse nível e dessa importância. 
O que se propugna também é uma reforma na concepção do 

cooperativismo brasileiro, que será um tema de debate nesse 
Ciclo. Vários aspectos do funcionamento do Estado poderiam 
ser utilizados, por ele mesmo, como alternativa de geração 
de empregos. Discute-se, por exemplo, a questão dos serviços 
de manutenção e zeladoria dos prédios públicos. Não são 
fatos novos a estrutura e o funcionamento de cooperativas de 
prestação de serviços de conservação de ambientes de 
trabalho. Existem cooperativas desse tipo. 
Acho que, no caso da reforma administrativa do Estado, o 

cooperativismo tem espaço. Ainda ontem, discuti, em Belo 
Horizonte, com um grupo de técnicos do governo municipal, a 
questão da educação, o que se poderia fazer em nível de 
cooperativismo, na área da educação. 

A criação das cooperativas escolares com os alunos de 1Q 
grau, as quais são verdadeiras escolas de formação de 
cidadãos. É uma forma inteligente e rápida para a integração 
das famílias e das comunidades à vida das escolas. Isso não 
é novo. Poderia, ainda, o Estado, por meio da Secretaria da 
Educação, promover a idéia da criação das cooperativas de 
educação ou cooperativas formadas por pais de alunos de 1Q e 
2Q graus c-~o uma alternativa, com melhores preços e melhor 
qualidade o~ ensino do que os prestados pela escola privada. 
Em Viçosa, criamos uma cooperativa educacional para nossos 
filhos. Poderiam ainda ser criadas cooperativas pelos 
professores. São as cooperativas de trabalho. Na área da 
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agricultura, existe uma série de exemplos que poderiam ser 
citados. Não podemos descartar a possibilidade de aplicarmos 
o cooperativismo ao discutirmos a reforma do Estado. 
Acredito que, em uma discussão dessa natureza, acabará sendo 
discutida a revisão pragmática do cooperativismo. 

O Sr. Coordenador - Passo a palavra ao Sr. Gabriel Antônio 
Atalla, para fazer as suas considerações. 

O Sr. Gabriel Antônio Atalla- Na pergunta, afirma-se: 
sobre a relação Estado-cooperativa, percebe-se a formação de 
cooperativas de trabalho para atuarem na prestação de 
serviço das empresas públicas, ou mesmo para prestarem 
determinados serviços sob a coordenação do Estado. 

Há dois aspectos a serem considerados nessa questão. Uma 
das dificuldades, como demonstra a experiência na área de 
cooperativas de trabalho, tem sido a possibilidade de 
cooperativas atuarem como prestadoras de serviço. Temos tido 
problemas nesse campo, porque as cooperativas de 
trabalhadores para a prestação de serviço, principalmente na 
área de conservação e de limpeza, não têm condições, no 
momento, de participarem das licitações dos órgãos públicos. 
A lei de licitações é extremamente rígida e exclui as 
cooperativas desse processo. Estamos observando que há um 
monopólio de algumas empresas de conservação e limpeza, qu~ 
sempre participam das licitações e sempre saem vencedoras. E 
necessário que haja uma abertura, seja com a dispensa de 
licitação, seja com a licitação a partir de determinado 
'~:or, para que as cooperativas possam participar em 
condições mais favoráveis. 
Quanto à prestação de serviços públicos por cooperativas 

sob a coordenação do Estado, devo dizer que já existem 
experiências em curso. Cito São Paulo, quando da 
privatização da companhia de ônibus do município. Nessa 
ocasião foi formada uma cooperativa de condutores de ônibus 
e de transportes. Essa cooperativa assumiu parte das linhas 
de coletivo naquele Estado e está indo muito bem, não tem 
sequer a coordenação do Estado. Com a privatização, alguns 
serviços do Estado poderiam ser, tranqüilamente, assumidos 
pelas cooperativas. Não há razão para o setor cooperativista 
não se organizar a fim de que possa participar e assumir 
alguns setores. 
Cito o exemplo da Argentina, em que as cooperativas são 

responsáveis pelo fornecimento de energia elétrica. No 
Brasil, isso seria impensável, porque, aqui, o Estado faz 
tudo: gera, transmite e fornece a energia elétrica. Na 
Argentina, o fornecimento é feito pelas cooperativas de 
serviço do setor elétrico. Quem compra é também cooperado, 
ou seja, quando paga a sua conta de luz, paga também a sua 
cota-parte. 

Há um leque de criatividade e de experiência de outros 
países que podemos trazer para o Brasil. 
Quanto às funções específicas do Estado, existe maior 

complexidade, mas quanto à privatização, acredito que o 
setor cooperativista tende a se organizar e pode ter maior 
participação. 
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Reforço a questão da licitação, ou seja, de que maneira as 
cooperativas podem criar mecanismos para que seja assegurada 
sua participação nas licitações. Gostaria também de fazer 
uma referência às cooperativas de ensino. 

Há três anos, o Banco do Brasil realizou um seminário em 
Brasília sobre o cooperativismo no ensino. Situamo-nos como 
Cooperativa de Pais de Alunos. Hoje, essas cooperativas são 
quase 200 no País. Paralelamente a isso, criamos também uma 
linha de crédito com recursos de nosso fundo de pensão. 
Esses recursos dariam para financiar muitas cooperativas. 
Começamos a financiar cooperativas e, apesar de tudo, trata-
se de um movimento que se alastra como alternativa para a 
deficiência do ensino público e, ao mesmo tempo, para a 
organização empresarial escolar, no 1Q e 2Q graus. Embora 
essa linha de crédito esteja inoperante hoje, em função da 
política econômica- a incidência do compulsório, os prazos, 
etc., que tornaram inviável sua operacionalidade- à medida 
que esses controles se afrouxarem, ela voltará a funcionar. 

Assim, já temos uma experiência, em educação, de grande 
potencialidade. Os pais de alunos e as cooperativas vêm se 
organizando para promover a educação dos seus filhos. Isso 
tem gerado um ensino de custo bem menor e muito melhor 
qualidade, sem nenhuma dúvida. 

Na área da saúde, os exemplos também estão ai. No Brasil, 
existe um sistema que é único no mundo, o sistema de 
cooperativa de trabalho Médico UNIMED e está se 
desenvolvendo em var1os aspectos, incluindo-se aí a 
discussão com o Estado sobre a forma de prestação de serviço 
de saúde, como agente do SUS. Há amplas possibilidades nessa 
área. 
o Sr. Coordenador Com a palavra, o Frei Cristóvão 

Pereira, que fará uso do microfone. 
O Frei Cristóvão Pereira - Peço à Presidência permissão 

para fazer uma pequena introdução. Sou Frei Cristóvão. 
Atualmente estou em Roraima. Vou fazer uma pergunta ao Horta 
e ao representante da ASPASIA sobre ecologia na Amazônia 
Legal. Sou assessor político da Diocese de Roraima, nas 
missões franciscanas, também assessorando, politicamente, a 
Pastoral Indigenista. 
Minha pergunta se situa dentro da visão libertadora do 

projeto de evangelização de oito etnias de Roraima, 
especificando o caso dos ianomamis, que são mais 
hortigranjeiros e desconhecem qualquer dimensão de 
agricultura avançada. No que d"z respeito às outras sete 
etnias, desenvolvemos uma sér~e de projetos de auto-
sustentação, como os projetos do gado, de hortas e de 
cantinas, além de cursos de conscientização e organização. 
Agora, quanto à eficácia do relacionamento entre Estado e 
cooperativas, entendo que não há tal eficácia. A experiência 
prática tanto em Minas Gerais, no campo da educação popular, 
quanto agora, em Roraima, mostra que não há nenhum nível de 
confiabilidade no Estado. Não se pode confiar nele. A 
experiência em Roraima mostra a prática do nepotismo e uma 
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e demagógica declarada, o que não dimensão assistencialista 
nos permite confiar. 

É um Estado prepotente. Não sei se o senhor conhece a 
situação de Roraima. As áreas, até agora, não foram 
demarcadas por questões políticas nacionais que todos 
conhecem. Não dá para confiar no Estado porque ele é 
demagogo, tem um posicionamento nepotista, assistencialista 
e está ligado a grupos locais, nacionais e internacionais 
nos quais o dinheiro, o dólar, a eficácia valem mais do que 
o índio e a pessoa. Estrategicamente, é preferível nem fazer 
uma relação com ele. 
Pergunto ao senhor sobre a problemática do cooperativismo e 

da ecologia. O índio não é dono da terra, ele usa a terra 
sem destrui-la. O branco usa a terra e a destrói. O aspecto 
ecológico é um problema mundial de sobrevivência nossa e da 
futura geração. Se ocorrer um processo de inserção de 
Roraima ou da Amazônia na economia da globalização, 
fatalmente ocorrerá a morte de 35 mil índios na Amazônia e 
250 mil indios no Brasil. É uma questão étnica. Gostaria de 
saber como fica isso. 

quiserem 
que suas 
utilizar 
Deusdará 

O Sr. Coordenador- Solicito a todos aqueles que 
fazer questionamentos, bem como aos palestrantes, 
colocações sejam bem sucintas. Assim, poderemos 
melhor o nosso tempo. Com a palavra, o Dr. Raimundo 
Filho, para dar a resposta solicitada. 
O Sr. Raimundo Deusdará Filho - Dentro da complexidade das 

colocações feitas pelo Frei Cristóvão, seria pretensão de 
minha parte respondê-lo. 

Bom, tive a oportunidade de trabalhar nas áreas de 
Caprimane, Parima, Orariquera, na área ianomami. Foi um 
momento extremamente difícil, quando o Governo optou por 
acabar com as pistas de pouso dos garimpeiros. Pude, 
efetivamente, sentir na pele uma cooperação do IBAMA, da 
FUNAI, do Ministério do Meio Ambiente e do Ministério da 
Justiça numa ação demorada. Pude comprovar que, quando se 
quer e se tem vontade de fazer politicamente as coisas, elas 
acontecem. Obviamente, questiono o efeito e a continuidade 
daquela ação que houve de exclusão de pistas e de tentar 
conter um pouco a voracidade dos garimpeiros ou do 
empresário garimpeiro, manipulado pelas grandes 
multinacionais. Mas foi um esforço válido, em que o Estado 
mostrou estar presente. 
Especificamente no caso de Roraima, a coisa é muito 

diferente da região Amazônica e de todo o Pais. Roraima, 
como território, sempre sofreu var1as influências de 
pequenos grupos. O aeroporto de Roraima chegou a ser o 
segundo de maior movimento no Pais. Apesar de não ter linhas 
comerciais das grandes empresas aéreas, o movimento de 
aeronaves no garimpo, diga-se de passagem dentro da área 
indígena ou na área de perambulação dos índios, gerava 
recursos extraordinários, uma economia informal fabulosa 
dentro do Estado de Roraima. Essa é uma questão "sui 
generis". Precisamos, realmente, de união. Assim, teremos 
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condições de olhá-la com mais atenção e solucionar o 
problema daquela área. 

Com relação ao índio e ao cooperativismo, citamos o exemplo 
clássico da exploração da madeira na área indígena, ou seja, 
a questão do mogno. Hoje, o índio está impossibilitado de 
usar os seus recursos porque, na verdade, ele é incapaz. A 
FUNAI é que teria de tutelá-lo para que ele pudesse ter 
acesso a projetos a fundo perdido, a linhas de crédito, a 
programas de financiamento. 
A dificuldade que as comunidades indígenas têm de se 

organizar e de ser reconhecidas, formalmente serve de 
incentivo para que os empresários entrem em suas áreas e 
roubem madeira e riquezas e violentem sua cultura. 
Infelizmente, o Governo tem sido pouco eficiente para coibir 
esse tipo de ação .. Entendo que essa questão da possibilidade 
das comunidades indígenas, dentro da legislação, de fato, 
assumirem o seu papel, com acesso aos benefícios políticos e 
econômicos que o Estado possa dar, seja importante. 
Organizadas, elas já estão. Há uma série de movimentos de 
apoio às questões indígenas e aos povos indígenas. O que me 
parece que falta é ver isso como uma fatia de poder, e saber 
como isso poderá, de fato, influenciar nas decisões do 
Governo. A responsabilidade de ser mais eficiente e mais 
audaz fica para o próprio movimento indígena, e fica um 
pouco para o Estado a função de coibir a participação dos 
grandes empresários, dos grandes "lobbies". Aos empresários, 
fica a possibilidade de renúncia desse espaço ocupado pelo 
setor produtivo, em prol dos mais necessitados. Ai, eu 
diria, estaria alocada a questão indígena. Não sei se 
consegui responder sua pergunta, porque as coisas colocadas 
são muito complexas e o contexto do debate foge do contexto 
da pergunta, que é muito específica em relação a Roraima. 
Após o debate, estarei à disposição para, eventualmente, 
conversar sobre o assunto. Muito obrigado. 

O Sr. Coordenador Solicitamos, mais uma vez, aos 
palestrantes que sejam sucintos nas respostas, para dar 
oportunidade a um número maior de pessoas participar. A 
pergunta é dirigida ao Prof. José Horta Valadares e é de Eni 
Carajá Filho, da Confederação Nacional dos Trabalhadores em 
Seguridade Social, e Diretor do Sind-Saúde- MG. (-Lê:) 

"Percebe-se nos municípios mineiros uma certa disputa de 
poder entre cooperativas rurais e o Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais, que visa assumir o controle político 
dos trabalhadores rurais, atenuar o impacto reivindicativo 
ou garantir o cumprimento de direitos. 
Verificam-se o crescimento de conflitos, a apatia da 

população em relação ao cooperativismo e a descaracterização 
do fim social para que foram instituídos. 

Do mesmo modo, o cooperativismo nos últimos dez anos viu-se 
em variados casos sendo objeto de denúncias na imprensa 
(principalmente as cooperativas de consumo e crédito mútuo) 
relacionadas com corrupção, desmandos e casuísmos. 

Como superar essas debilidades e colocar o cooperativismo e 
as ações associativistas acima das questões locais e 
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pessoais? Existe algum projeto que vise desenvolver recursos 
humanos para o cooperativismo? Parabéns pela experiência em 
Betim". · 
O Sr. Coordenador - Com a palavra, o Prof. José Horta 

Valadares. 
O Sr. José Horta Valadares - o que temos a considerar é que 

a cooperativa é um espaço de poder e como tal, 
necessariamente, vai entrar em relação, que é normalmente de 
conflito, com outros espaços de poder constituídos. Por 
exemp;c. dentro dos municípios. Tenho acompanhado diversos 
casos :omo esse, em que cooperativas de produtores rurais 
entram em confronto direto com a realidade sindical, com os 
trabalhadores rurais. Essa é uma situação de disputa de 
espaço, de poder, que necessariamente leva a posições 
radicais. Dentro do próprio movimento cooperativo, ou, pelo 
menos, naquela parcela do movimento cooperativo "oficial", 
que sobrevive aos tempos atuais, existe uma preocupação em 
não abrir espaços, internamente, para que sejam discutidas 
as alternativas cooperativas ligadas ao movimento social e 
ao movimento sindical. Observo que, por outro lado, no 
movimento sindical, nos últimos cinco anos, tem ocorrido uma 
abertura muito grande para se discutir a proposta 
cooperativa. Então, encontramo-nos, hoje, em 1995, no 
Brasil, com um movimento sindical muito mais aberto à 
discussão do cooperativismo do que o próprio movimento 
cooperativista. O movimento cooperativista, no Brasil, tem 
sido extremamente reticente e cauteloso em demasia para 
d1scutir a sua própria razão de ser, que é o cooperativismo. 

E difícil dar uma interpretação um pouco mais prática do 
que fazer nessa situação. Na verdade, a situação mostra que 
tem crescido cada vez mais, como aconteceu em outras 
regiões, o número dessas disputas pelos espaços de poder. 
Quanto à questão dos recursos humanos, a única 

universidade, em Minas Gerais, que forma recursos humanos 
especificament' para trabalhar com associativismo e 
cooperativismo~ a Universidade de Viçosa. Desde 1975, ela 
mantém um curso superior que, num momento, formou tecnólogos 
em cooperativismo. A partir de 1991, até hoje, o curso é de 
administração de cooperativas; trata-se de um curso de 
Administração, especializado em administração de 
cooperativas. Desenvolvemos, ali, uma série de atividades de 
pesquisa de extensão, voltadas para a questão cooperativa, e 
temos feito um esforço muito grande a fim de levar para o 
âmbito do curso de administração de cooperativas a questão 
de administração dessas unidades comunitárias de produção em 
bases associativas, v~~:uladas ao movimento popular. Depois 
poderemos conversar um ~ouco mais sobre isso. 
O Sr. Coordenador A pergunta é da Sra. Helenice 

Laguardia, repórter do "Diário do Comércio", e é dirigida ao 
Dr. Luís Fernando Lara Resende, do Programa Comunidade 
Solidária: o que é realmente a idéía da criação do Banco do 
Povo pelo Programa Comunidade Solidária, e qual a relação 
dessa nova linha de crédito com as cooperativas, para a 
geração de emprego? Quais são as maiores dificuldades, nessa 
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nova sistemática, e como é sua adequação à realidade 
brasileira? 
o Sr. Luis Fernando Lara Resende - Bem, minha apresentação 

foi exatamente uma tentativa de explicar o que é essa 
proposta. Trata-se de um programa piloto, que se propõe 
oferecer crédito, não por meio do setor bancário 
tradicional, mas através de fundos rotativos, que podem ser 
estabelecidos por municípios, Estados ou, mesmo, por 
organizações não-governamentais. Acoplado a isso, que é o 
básico, há um trabalho de capacitação do público-alvo e de 
treinamento do que chamamos de agentes de crédito, que 
operariam esses fundos rotativos. É uma metodologia já 
razoavelmente conhecida na Ásia e em alguns países latino-
americanos, e existem algumas experiências no Brasil. 

O Banco do Povo, como o temos chamado, em primeiro lugar, 
não é um banco, mas um sistema; não é uma instituição 
financeira. O que se pretende, num primeiro momento, é um 
sistema que vise apoiar, de forma experimental, esses 
programas e projetos e, se tudo correr bem, daqui a dois ou 
três anos, dependendo do crescimento do programa, poder-se-
ia, então, pensar no estabelecimento de uma instituição 
financeira específica para esse fim. A respeito do 
relacionamento específico com cooperativas, essa proposta 
não visa, exclusivamente, a apoiar cooperativas. Ela atua 
muito mais junto a pessoas físicas, tenham elas atividades 
no setor informal ou formal da economia. Mas está aberta a 
apoiar, financeiramente, os de pequena monta no âmbito de 
cooperativas. Não há dificuldade nenhuma. 

Com relação à terceira pergunta, gostaria de dizer que esse 
é um programa experimental novo. Talvez o processo 
hiperinflacionário tenha impedido o desenvolvimento dessa 
tecnologia de crédito que, hoje, é razoavelmente conhecida 
em outros países. A dificuldade é no âmbito do crescimento. 
Temos que capacitar os agentes de crédito, o que é um 
impedimento para o crescimento do programa. Sendo assim, 
n~sse primeiro momento, o problema não é obter recursos, mas 
mc,tar-se o sistema. Correndo tudo bem, daqui a dois ou três 
anos teríamos que levantar mais recursos. 
o Sr. Coordenador - Com a palavra, o Deputado Durval 

Ângelo. 
O Deputado ourval Ângelo - Sr. Presidente, participantes da 

Mesa, demais pessoas presentes, antes de mais nada, 
apresento uma saudação especial tanto à Assembléia 
Legislativa quanto à SUDECOOP, na pessoa do Deputado Raul 
Messias, pelo empenho na promoção deste Ciclo, que tem uma 
grande contribuição a trazer para todos nós. 

Minha pergunta é dirigida ao Prof. José Horta Valadares, a 
respeito da questão da informalidade e formalidade dos 
grupos associativos e a questão da autonomia. Acompanhamos 
experiências bem pos~tivas na linha de associativismo, de 
economia de solidariedade, geração de renda pelo Estado, e 
os grupos têm grande resistência a essa questão da 
aproximação do Estado. Está aqui, presente, o grupo de 
produção de açúcar mascavo do Leste de Minas, que tem 
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núcleos em vários municípios, com tanta experiência e que 
acontece à margem do Estado. Está, também, presente, o grupo 
Promovendo, da região episcopal Nossa Senhora Aparecida, na 
região industrial, que faz um trabalho muito bom no bairro 
Lindéia e em Nova Contagem, na linha de produção e geração 
de renda na perspectiva de economia de solidariedade, com 
uma cooperativa na área de construção civil não formalizada. 
Esses grupos, com relação à aproximação com o Estado, 
discutem muito a questão da sua autonomia, da sua 
especificidade. Para eles, há um elemento fundamental, que é 
a própria corycepção do cooperativismo: a forma de eles se 
organizarem. E um processo grupal coletivo. O senhor abordou 
a questão da experiência da Secretaria do Trabalho, projeto 
antigo do nosso conhecimento, e também fez uma explanação 
sobre a questão da Prefeitura de Betim. Existem problemas no 
relacionamento com o Estado. Gostaria que esses problemas 
fossem apresentados mais explicitamente. Gostaria, também, 
que se apresentassem formas de formalização desses grupos. 
Há perspectiva de mudança da legislação pelo Suplicy, no 
sentido de modificar a estrutura dessas cooperativas? Sendo 
assim, a minha pergunta é para saber como fica a questão da 
autonomia. Como poderia ocorrer a aproximação com o Estado, 
sem haver a perda de identidade? 
Hoje, há grandes cooperativas organizadas no Brasil que têm 

tudo, menos a visão do que deveria ser o cooperativismo. 
Elas se constituem enquanto cooperativas, mas são grupos 
políticos, muitas vezes ligados a famílias, que se organizam 
dessa forma devido a isenções dadas pelo Governo. Não há 
nada de ideário. Faltou um pouco nas nossas considerações, 
aqui, a questão do ideário do cooperativismo. E essa é a 
grande questão que deveríamos movimentar. Alguns grupos 
alternativos não se aproximam da questão do próprio Estado 
com medo disso, Esses grupos têm dificuldade de aproximação 
com o SEBRAE, porque o SEBRAE, hoje, é uma estrutura que usa 
dinheiro público, mas que não atende a microempresas. A 
própria composição do SEBRAE conta, em sua direção, com 
empresários médios e grandes, que acabam direcionando todos 
os projetos do SEBRAE para esses setores. Há uma dificuldade 
de aproximação que está ligada ao próprio ideário do 
cooperativismo, á própria questão da autonomia. Então, como 
isso poderia ser trabalhado numa relação que fosse nova? 
O Sr. José Horta Valadares Observamos que o Estado 

Brasileiro, hoje, não corresponde às necessidades da Nação. 
Existe uma ruptura enorme entre o Estado e a Nação. E temos 
que considerar também que viemos de um cooperativismo 
autoritário. A experiência mais recente que temos é o 
cooperativismo que foi gestado durante o regime autoritário 
e que foi orientado por uma legislação que deu suporte ao 
desenvolvimento de um cooperativismo afeito a questões 
desenvolvimentistas muito próprias de uma época. Isso 
assusta um pouco. Somos herdeiros de uma herança que tem 
muitos maus exemplos, mas que também tem bons exemplos. 

A questão dos movimentos populares no cooperativismo, que 
vincula, de forma muito clara, essa necessidade de geração 
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de emprego, está muito clara: o cooperativismo é dependente 
da autonomia, ou seja, não existe cooperativismo sem a 
necessária autonomia. Na Alemanha, podemos observar que o 
cooperativismo se nutre da autonomia. É um elemento basilar. 
O que vejo, hoje, no movimento popular, por força desse 
antiexemplo cooperativista, que é o cooperativismo deri~ado 
de um período histórico do nosso País, é que existe uma 
certa resistência em amadurecer a proposta cooperativista. 
Esse movimento tem receio de ser formal, ele tem receio de 
crescer para se relacionar com o mercado. Aí, eu fico me 
perguntando: vocês estão tendo todo esse trabalho em se 
organizar para quê? Qual a intenção, senão a de fazer uma 
linha direta de relacionamento do grupo com o mercado? É aí 
que se vai garantir a autonomia do trabalho cooperativo nos 
grupos populares. É garantindo ao grupo de desenvolvimento 
uma mentalidade empresarial cooperativa, uma mentalidade que 
dê ao grupo a devida vinculação com o mercado onde se fará 
realizar o resultado da riqueza produzida. Não se perde a 
identidade cooperativa quando se relaciona com o Estado, a 
não ser que se queira, a não ser que a proposta cooperativa 
não esteja tão bem estruturada, em nível do grupo 
comunitário, que ela não tenha discernimento daquilo que é 
conveniente para ela. Poderíamos, depois, até termos a 
oportunidade de trocar idéias com mais detalhes, pois tenho 
passado, hoje, pela experiência do movimento popular, que é 
muito intensa e muito enriquecedora. 

Mas gostaria de dizer que no SEBRAE, hoje, contamos com a 
presença do Dr. Ronaldo Sucato. Ele é Diretor da área de 
desenvolvimento empresarial, onde se localiza o 
sociativismo. É uma personalidade do cooperativismo 
brasileiro. Ele se formou dentro do cooperativismo 
brasileiro e independe~temente das pos1çoes políticas que 
cada um de nós temos. E uma pessoa com grande sensibilidade 
no trato da coisa cooperativa. Acredito que essa é uma 
oportunidade para diversas experiências que estão sendo 
conduzidas, hoje, no plano sociativo e nas comunidades. É 
uma grande oportunidade de uma aproximação maior com o 
SEBRAE. Sei que ele necessita de um discurso renovado, no 
que se refere ao sociativismo. Fica aí essa informação e 
acredito que da parte do Dr. Ronaldo Sucato haja uma 
sensibilidade suficiente para perceber a oportunidade do bom 
cooperativismo sendo feito. 

O Sr. Coordenador Temos diversas perguntas ainda e 
gostaria de solicitar novamente que as perguntas sejam 
feitas num breve espaço de tempo, como também as respostas. 
Está com a palavra a Sra. Glória Duarte, que se dirigirá, 
por meio do microfone, ao Sr. Gabriel Antônio Atalla. 
A Sra. Glória Duarte - Bom dia. Glória Duarte, do SUDECOOP 

de Juiz de Fora. Dr. Gabriel, estamos vivendo uma realidade 
recente, em Juiz de Fora, com relação à Lei nQ 442 da CLT. 
Gostaria de uma orientação do senhor ou de alguma outra 
pessoa da Mesa. É com relação a esse vínculo empregatício. 
Com a nossa orientação, foi constituída uma cooperativa de 
telefonistas em Juiz de Fora. Ela está tendo um bloqueio 
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para participar de licitação, justamente por causa desse 
vínculo. Inclusive, no próprio Banco do Brasil, não pudemos 
participar de uma licitação, porque alegaram que ela criaria 
um vínculo empregatício com o Banco por ser uma cooperativa 
de trabalho. Sei que isso tudo ainda é muito novo, mas qual 
seria a nossa posição perante essas cooperativas de 
trabalho? Como poderíamos orientá-las, considerando-se que, 
afinal de contas, elas são criadas para prestar serviços e 
estão sendo limitadas? O que poderíamos fazer? 

O Sr. Gabriel Antônio Atalla- A senhora está me falando de 
um problema que, conforme me referi na minha exposição, está 
acontecendo no País inteiro, apesar de já existir um 
projeto, do Deputado Elísio Tavares, modificando a Lei nQ 
442, da CLT. No Brasil inteiro, muitos Juízes têm encarado a 
questão de forma diferente, ou seja, não há um ponto 
pacífico, juntamente com a questão da licitação. Quer dizer, 
estamos vivendo, hoje, em relação a essas questões, em nível 
jurídico. As interpretações ainda não estão consolidadas 
nessa área. Rea 1 mente, isso tem ocasionado vá r i as 
dificuldades. Na questão da licitação, por exemplo, quanto a 
um órgão público, seja o Banco do Brasil ou seja a Fiocruz, 
existe a alegação de que não se cria o vínculo empregatício. 
Talvez isso seja até um mal-entendido da própria legislação. 
Penso que a questão da licitação extrapola muito mais do que 
isso. Temos visto, observado e ouvido que a questão das 
licitações está impedindo, realmente, o aparecimento de 
trabalhos. Qual seria a alternativa? Seria só contarmos com 
um mercado. Sabemos que o setor público é um mercado 
importante. Por que abdicar dele? Mas as cooperativas de 
trabalho não podem ter apenas as perspectivas do setor 
público, têm que ter uma perspectiva de mercado, também, 
apesar de achar que deve haver uma especificidade para o 
setor. A lei tem que prever, de alguma maneira, as 
particularidades do sistema de cooperativa. 
Acho que vamos ter uma transformação, embora não saiba 

exatamente qual seja. A orientação que daria é a de se 
discutir esse assunto a fundo inclusive com a área legal de 
Juiz de Fora. Podemos, também: conversar um pouco a respeito 
dis~o depois, mas acho que, colocando a questão em nível 
nac1ona1, vamos assistir a algumas dificuldades intensas 
nesse aspecto: tanto nas licitações quanto na prestação de 
serviços de órgãos públicos, ou na prívatização, em suma, 
toda a questão do cooperativismo do trabalho está em 
ebulição, e não temos um marco legal definido nessa área. 

O Sr. José Horta Valadares - Sr. Coordenador, gostaria de 
falar apenas uma frase. 

O Sr. Coordenador - Pois não, professor. 
O Sr. José Horta Valadares - Na sua pergunta, Glória, e na 

resposta do Dr. Gabriel, são levantadas questões que são 
realmente limitadoras da relação Estado-cooperativa. 
Tive a oportunidade de acompanhar pelo menos dois fatos 

semelhantes, em que cooperativas desse tipo de prestação de 
serviço foram impedidas, porque a alegação do vínculo é 
artificial. Essa alegação de que a cooperativa gera vínculo 
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empregatício é artificial e visa a proteger interesses de 
grupos. O que vemos claramente é isso. 

O Sr. Gabriel Antônio Atalla- Concordo. Acho que a lei é 
bem definida com relação a essa questão. Não existe vínculo 
empregatício. 

O Sr. Coordenador - Pergunta do mesmo teor foi dirigida a 
mim pelo Sr. Abelardo Luiz de Lima, Presidente da 
COOPSEGURANÇA: "se sabemos que as cooperativas são criadas 
sob o aspecto sociativista e têm a finalidade da geração de 
renda a ser dividida, por que existe desinteresse em certos 
setores na criação e na manutenção de cooperativas, 
sobretudo de cooperativas de serviço? No caso da nossa 
Cooperativa de Segurança e Vigilância, estamos encontrando 
grande dificuldade no registro de trabalho junto à Polícia 
Federal, para trabalharmos em nossa atividade-fim (segurança 
e vigilância). A nossa é a ünica do Brasil no ramo". 
Gostaria, apenas, de fazer uma colocação: a criação de uma 

cooperativa hoje não depende de nenhuma exigência maior. 
Basta haver a vontade e o interesse da comunidade. 
Essa pergunta foi respondida, em parte, pelos dois 

palestrantes que me antecederam. Gostaria, somente, de 
informar que cabe, nesses casos, recorrer às nossas 
entidades maiores, à Organização das Cooperativas do Estado 
e à UCB, para fazer valer os nossos direitos e para podermos 
participar, de forma mais efetiva, dessas possibilidades que 
se abrem ao cooperativismo. 
o Sr. Coordenador - Há uma pergunta dirigida ao Dr. Raul 

Messias. Gostaria de informar que o Dr. Raul Messias, que é 
o Superintendente da Superintendência do Desenvolvimento do 
Cooperativismo, faz parte da Mesa em substituição ao Dr. 
Nuno Monteiro Casassanta, que, por motivo superior, teve de 
nos deixar. 

"Uma das finalidades do cooperativismo foi livrar o 
associado da cooperativa da pressão econômica. A 
Constituição Federal de 1988 desatrelou o Estado do 
cooperativismo-associativismo, mas reservou-lhe o direito à 
sua intervenção. Se não é um retrocesso a "intervenção" do 
Estado na livre associação do cidadão, qual é a sua 
contribuição efetiva dentro do sistema político em que 
vivemos, haja vista as cooperativas de trabalho, que, na 
realidade, são uma terceirização, sem que se ofereçam as 
garantias mínimas legais para o associado?". 

Essa pergunta foi feita pelo SINTAPPI-MG-CUT. 
O Sr. Raul Messias - Bem, primeiro falarei sobre a questão 

da relação entre o Estado e as cooperativas. Realmente, é um 
avanço desvincular-se e dar maior independência às 
cooperativas, e isso foi conseguido na Constituição de 1988. 

Mas, considerando-se essa autonomia, o que queremos 
responder com este Ciclo Nacional de Debates é: qual é o 
papel do Estado diante do movimento cooperativista? Aí 
existe o papel de fomento, de difusão da idéia 
cooperativista, e, naqueles projetos em que as cooperativas 
serão beneficiadas por recursos públicos que vêm dos 
impostos que o povo paga, o Estado tem a função de orientar 
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e, até mesmo, de definir se essas cooperativas devem ou não 
ser beneficiadas pelos recursos públicos. 

Passemos, agora, à questão das cooperativas de trabalho. 
Tivemos uma grande evolução na história da humanidade, 
quando passamos do trabalho escravo para o trabalho 
assalariado. Acho que, agora, podemos sonhar com outra 
evolução na organização do trabalho, ou seja, passarmos do 
trabalho assalariado para o cooperativado. 
Já com relação ao pagamento dos direitos sociais, tais como 

13Q salário, férias, etc., parece-me não caber bem nesse 
caso, porque isso tudo vai se constituir no que, em 
cooperativa, chamamos de sobra. Uma determinada cooperativa 
de trabalho que não paga o fundo de garantia e outros 
direitos, no final do ano, divide entre os associados aquilo 
que resultou do trabalho cooperativo de todos ou reinveste-
o, sempre de acordo com a vontade da maioria da assembléia 
geral. 

Acho, então, que, se uma cooperativa de trabalho for 
realmente séria, realmente democrática, e contar com a 
participação de todos os associados, ela se constitui num 
avanço da relação trabalhista, e não num retrocesso. 

O Sr. Gabriel Antônio Atalla- Gostaria de salientar um 
marco jurídico que, acho, vai dar o tom das relações entre o 
Estado e a cooperativa de trabalho daqui para a frente. 
Trata-se da resolução, que faz incidir 20% do imposto de 
renda sobre os ganhos auferidos pelos cooperados da 
cooperativa de trabalho. 
Conclamo todos que se debruçam sobre esse assunto a 

prestarem atenção às dificuldades que isso que vai criar 
para as cooperativas de trabalho. 
O que o Prof. Valadares disse é muito importante: toda essa 

disputa legal, fiscal e trabalhista vai gerar uma tese sobre 
as relações entre Estado e cooperativismo, pois é o assunto 
que está na ordem do dia. Desde o Congresso até os 
sindicatos, todos estarão discutindo essa questão, pelo 
menos nos próximos tempos. Vamos ficar atentos. 

O Sr. Coordenador - Quero anunciar, com muita alegria, a 
presença do Dr. Dejandir Dalpasquale, Deputado Federal, 
Secretário de Estado da Agricultura de Santa Catarina, e 
Presidente da Organização das Cooperativas Brasileiras, que 
nos visita para dar sua contribuição e participar parte dos 
debates da tarde Muito obrigado ao senhor, Dr. Dejandir. 
A próxima pe~9unta é do EngQ Fábio Antônio Silva, 

Presidente da COONAI - Cooperativa Nacional de Controle da 
Qualidade de Belo Horizonte, que fará uso do microfone, por 
3 minutos para apresentar sua pergunta. 

O Sr. Fábio Antônio Silva - A sociedade vive um drama: 
gerar renda e serviço para uma grande parcela da população. 
Entendemos que a gestão de uma cooperativa deva ser feita 
com base em filosofia e ações empresariais, ou seja, as 
cooperativas devem assumir a posição de geradoras de 
negócios. Observamos que a própria sociedade política e 
empresarial, por problemas culturais, quer impor às 
cooperativas, principalmente às de trabalho, padrões 
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estatísticos de funcionamento, isentos de criatividade. Na 
opinião de V. Sas., como difundir e implantar essa 
filosofia? 
Acredito que esta indagação deva merecer atenção especial. 

Se formos conduzir toda uma filosofia cooperativista no 
Brasil presa a amarras culturais, não chegaremos a lugar 
nenhum. 
Quero saber a op1n1ao do Dr. Gabriel Antônio Atalla e do 

Prof. José Horta Valadares em relação à possibilidade de 
implantarmos um sistema para difundir essa filosofia. 
O Sr. Gabriel Antônio Atalla- A tradição cooperativista no 

Brasil está ligada à questão do papel do Estado. Acreditamos 
que, cada vez mais, o cooperativismo terá que exercitar a 
cooperativa sadia, ligada ao mercado. É impossível pensar 
que o Estado vai continuar a trabalhar políticas de cunho 
assistencialista para alguns segmentos da economia. 

As cooperativas devem estar impregnadas de noções de 
eficiência e visão de mercado, senão teremos crises 
consecutivas. 
Quanto à questão da educação cooperativista, acreditamos 

que esta filosofia deve ser incentivada em escolas, mas acho 
que o Prof. José Horta está mais preparado para responder a 
isso. Queria enfatizar a questão do mercado, que acho muito 
importante. 
O Sr. José Horta Valadares - Você coloca que cooperativas 

são geradoras de negócios, mas é bom lembrarmos que 
cooperativas são administradoras de negócios. 

Por serem administradoras de negócios, é necessário que 
alguns mecanismos sejam criados para termos uma cultura 
gerencial apropriada à gestão cooperativa. Se por um lado 
essa gestão cooperativa se identifica com a gestão de 
qualquer empreendimento da economia, é bom lembrarmos que a 
gestão do negócio cooperativo traz em si algumas 
particularidades de fundamental importância para o pleno 
funcionamento da empresa cooperativa. 
Vivemos em um país em que, em outros momentos, o Estado 

atuou de forma muito produtiva e conveniente quando se 
tratava de apoiar a gestão de cooperativas. Hoje, apesar das 
dificuldades de ação do Estado na captação de recursos para 
essas atividades, existe uma necessidade imperativa de que o 
movimento cooperativo apóie diretamente algumas atividades 
desenvolvidas pelo Estado para a formação de quadros 
gerenciais aptos a conduzir a administração das empresas 
cooperativas. 

Mais uma vez enfatizo que algumas universidades mantêm 
cursos regulares para a formação desses profissionais. Faço 
parte da Universidade de Viçosa, onde há um curso de 
administração de cooperativas. Reforço novamente, porém. a 
afirmação de que, na universidade, encontramos dificuldades 
de nos aproximar do movimento cooperativo. Esse paradoxo é 
absurdo. Estamos gerando mão-de-obra altamente qualificada 
para o movimento cooperativista, que são os profissionais 
formados em administração de cooperativas, mas, por outro 
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lado, temos encontrado muita dificuldade em abrir espaço de 
trabalho no movimento cooperativista. 
Por isso, fica difícil a implantação de um sistema para 

difundir a questão gerencial cooperativa. Fica difícil na 
medida em que o próprio Estado possui uma estrutura, já em 
funcionamento desde 1975, que forma profissionais para essa 
área, mas o cooperativismo não se serve dessa estrutura. 
Esse é o ponto que tive oportunidade de discutir aqui: o 
cooperativismo não sabe utilizar aquilo que o Estado possui, 
hoje, e que poc~~;a ser ponto de apoio para o 
desenvolvimento da proposta cooperativista. 

O Sr. Coordenador - Pergunta o Sr. Francisco Antônio de 
Oliveira Filho, da SUDECOOP, ao Dr. Gabriel Antônio Atalla: 
"O Banco do Brasil, com relação ao cooperativismo, substitui 
o extinto BNCC? o Banco do Brasil está encarregado de 
receber os fundos indivisíveis das cooperativas, no caso de 
liqüidação destas? 
O Sr. Gabriel Antônio Atalla- Não, o Banco do Brasil não 

substitui o BNCC. A ligação do Banco do Brasil com o setor 
cooperativista é histórica. Ainda permaneciam algumas 
ligações, como no caso de cooperativas de crédito, mas estas 
já não existem mais. Não temos nenhuma missão institucional 
ou legal junto às cooperativas de crédito. O Banco do Brasil 
não é sucessor do BNCC. Como disse, a ligação do Banco do 
Brasil com o cooperativismo brasileiro é apenas histórica. 
O Sr. Gustavo Gazzinelli -Gostaria de fazer uma pergunta 

ao Dr. Luís Fernando Lara Resende. Não sei até que ponto o 
senhor tem acompanhado o debate sobre a nova legislação 
cooperativista, mas, considerando o que o senhor disse sobre 
o programa do Banco do Povo, que objetiva agir em algumas 
comunidades ou até mesmo em fundos de quintal, como o senhor 
vê a obrigatoriedade do número mínimo de 20 cooperados para 
que as cooperativas se tornem um instrumento para a 
viabilização desse programa? 

O Sr. Luis Fernando Lara Resende Com relação à 
cooperativa, já existe essa preocupação com o número mínimo 
de 20 cooperados. o modelo é muito aberto. Como mencionei, a 
idéia é a de um sistema de crédito popular, em que teríamos 
basicamente duas inovações se o comparássemos com a linha de 
crédito tradicional. A primeira é que, em vez de se operar 
diretamente com o sistema bancário tradicional, operar-se-ia 
por meio de fundos rotativos, por meio do Estado, dos 
municípios ou das organizações da sociedade civil como as 
~NGs. A segunda diferença é com relação ao aval. Atuando 
JUn~o a pequenas populações, é possível conhecer a quem se 
esta oferecendo o crédito e utilizar esquemas alternativos 
de aval, o que, em última instância, é o que mais tem 
dificultado o acesso ao crédito pela população de menor 
renda. 
Estamos trabalhando tanto com créditos individuais, seja no 

setor formal ou informal, como em crédito de grupo, se for o 
caso. Poderiam ser oferecidos créditos a cooperativas ou a 
um grupo de 20, 30 ou 40 da cooperativa. Isso não é fator 
limitante. Ao contrário, um dos principais esquemas que há é 
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o do aval solidário, que vai ao encontro do modelo 
cooperativista ou mesmo o das associações. Acho que as duas 
coisas se complementam. 

O Sr. Coordenador - A próxima pergunta é dirigida a mim e 
foi formulada pelo Sr. Lourival Araújo Andrade, da COOPEBA -
Cooperativa de Desenvolvimento da Região de Congonhas: 

"O Governador Eduardo Azeredo enviou para esta Casa, que 
aprovou por unanimidade, o projeto que criou o FUNDERUR -
Fundo de Desenvolvimento Rural. Um dos objetivos primeiros 
desse fundo é financiar pequenas cooperativas e associações 
de produtores. Ao procurar dirigentes do BDMG e lideranças 
parlamentares desta Casa, fomos informado de que esse fundo 
não possui um real para cumprir o objetivo para o qual foi 
criado. Deputado Jairo Ataíde, ao discutir as propostas de 
regulamentação do ICMS, esta Casa já recebeu a sugestão de 
dotar a esse fundo um percentual do ICMS? Qual é a opinião 
do senhor sobre essa proposta?" 
Sou inteiramente favorável à criação do fundo, que é muito 

importante quando lá falta crédito para a atividade rural e 
para as atividades das cooperativas de produção, mas, 
infelizmente, não existem recursos realmente para ele. O 
Deputado Almir Cardoso apresentou emenda, ao projeto de lei 
do orçamento, a qual foi sancionada pelo Governador, em que 
serão previstos recursos para atender às demandas da nossa 
atividade, a partir do orçamento de 1996. 

A pergunta seguinte é de Mauro Lúcio, da Assessoria do 
Deputado Anivaldo Coelho, e é dirigida ao representante do 
Banco do Brasil: 

"Ocorre, em algumas agências do Banco do Brasil, do 
interior, dificuldade de diálogo, de apoio à prestação de 
serviços às cooperativas de crédito mútuo. Assim sendo, 
poderia haver, por parte da GECOOP, instruções para que se 
revertesse esse quadro, uma vez que as cooperat•vas de 
crédito mútuo estão obrigadas a operar com o B~~co do 
Brasil?" 
o Sr. Gabriel Antônio Atalla Elas não estão em 

obrigatoriedade para com o Banco do Brasil. Estavam. Não 
sei, exatamente, a que caso o senhor se refere, mas temos 
tido uma parceria proficua com o sistema cooperativista de 
crédito, em vários setores. Estou à sua disposição para 
conversarmos sobre algum caso específico. Mas, realmente, 
elas não estão obrigadas a operar com o Banco do Brasil. 

O Sr. Coordenador - Temos outra pergu~ta, também dirigida 
ao representante do Banco do Brasil. E do Sr. Rômulo, da 
FETAEMG; sobre "cooperativa de mão-de-obra. 

"A partir da associação do trabalhador à cooperativa, ele 
passa à condição de autônomo. Um trabalhador, com 
dependência econômica, é autônomo? Se existe subordinação 
nas relações de trabalho, o trabalhador é autônomo?" 

O Sr. Gabriel Antônio Atalla- Legalmente, está definido 
que o cooperado dessa ár~a deve recolher sua contribuição ao 
INSS como autônomo. E o que a legislação prevê. O 
trabalhador é definido, em termos de cooperativa de 
trabalho, como trabalhador autônomo. 
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O Sr. Coordenador - Temos uma segunda pergunta do Sr. 
Rómulo: " A maioria das cooperativas de mão-de-obra de 
trabalhadores rurais vêm sendo criadas por "gatos" ou 
gestores custeados pelo capital. Como fica a gestão da 
cooperativa? Como fica a questão das deliberações na 
cooperativa? Nesse caso, não há uma deformação na criação 
das cooperativas, combinada com a dissimulação do capital 
para não pagar direitos trabalhistas e fugir da 
fiscalização?" 
O Sr. Gabriel Antônio Atalla- Nós já discutimos essa 

questão por var1as vezes. Já vi um cartaz sobre 
cooperativismo e trabalho, cujo desenho era um gato. Estão 
sendo criadas até cooperativas de bóias-frias. É um problema 
que o sistema cooperativista e todos os interessados vão ter 
de disciplinar. Realmente, é uma distorção imensa do 
cooperativismo, que pode comprometer todo o trabalho a ele 
relativo, e se liga à questão das relações entre 
cooperativas e o Estado. Como o Estado vai ter de trabalhar 
esse problema? Todo mundo que se preocupa com o assunto vai 
ter de se debruçar sobre ele, mais cedo ou mais tarde - e é 
bom que seja mais c~jo. 
Temos que separar ~ joio do trigo ou por um mecanismo 

institucional ou por um mecanismo legal. Alguma coisa tem de 
ser feita. Existe toda uma discussão a respeito da nova 
legislação cooperativista. Portanto, acho que este é o 
momento de nos empenharmos no assunto. Temos de tirar o 
cooperativismo do trabalho desse nimbo jurídico em que se 
encontra. 

O Sr .. Coordenador- A outra pergunta é formulada pela Sra. 
Maria Aurea do Nascimento, funcionária do Ministério da 
Previdência Social, ao Dr. Gabriel: "O cooperativismo nasce 
como alternativa às funções de proteção social 
historicamente atribuidas ao Estado. Como se dará, a partir 
de novas relações de trabalho, a proteção previdenciária do 
cooperado? Quais as experiências sobre a questão, surgidas 
no movimento cooperativista? Como distinguir as cooperativas 
de fachada, criada para fugir aos encargos sociais, das 
cooperativas que exercem verdadeiramente o seu papel?" 

O Sr. Gabriel Antônio Atalla- Essa pergunta é a mesma da 
anterior. Temos de criar mecanismos e, realmente, ficar 
atentos a essa questão. Acho importante que as cooperativas 
de trabalho façam a previsão, estatutariamente, da criação 
de fundos que garantam as férias, o 13Q salário, a 
aposentadoria, etc. Essas questões terão de ser pensadas e 
definidas. Temos vários organismos interessados: Ministério 
do Trabalho, Ministério da Previdência Social e o próprio 
Congresso. 

O Sr. Coordenador - A pergunta do Sr. Rogério Delamare, 
dirigida ao Prof. José Horta Valadares, diz o seguinte: "Há 
um cooperativismo emergente, principalmente a partir da 
promulgação da nova Constituição, quando se deu a retirada 
da tutela do Estado sobre o cooperativismo. Este movimento 
cooperativo emergente não confia no poder público nem no 
sistema tradicional de representação vigente, pelas razões 
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já ci:adas. O movimento cooperativo, tanto rural quanto 
urbano, encontra dificuldades principalmente nos aspectos da 
gestão empresarial. Sendo assim, que papel estaria reservado 
ao movimento cooperativo emergente e como este movimento 
poderia fortalecer-se, por meio de federação ou de outro 
órgão de representação, num contexto de economia 
globalizada?" 
o Sr. José Horta Valadares - Vejo que esse cooperativismo 

emergente a que você se refere é muito ligado a movimentos 
populares, principalmente, ligado ao movimento social 
urbano. O papel desse cooperativismo temos discutido 
bastante essa questão na universidade é de imensa 
importância. Cabe a ele recuperar o sentido da cooperação, 
restaurar o sentido do cooperativismo como uma construção 
social diretamente relacionada à resolução dos problemas 
mais angustiantes que a sociedade contemporânea atravessa. 
Sr. Coordenador, como é mesmo a parte final da pergunta? 
O Sr. Coordenador- Infelizmente já passei a pergunta para 

frente. Se a pessoa que fez o questionamento estiver 
presente, pode utilizar o microfone. 
Agradeço à Mesa pela minha indicação para a coordenadoria 

desses trabalhos. Durante mais de 20 anos vivo o 
cooperativismo. Atualmente, faço parte do Conselho da 
Cooperativa de Produção dos Produtores Rurais de Montes 
Claros, da direção de uma Cooperativa Central, em Campo 
Belo, e sou Vice-Presidente da Organização das Cooperativas 
do Estado de Minas Gerais. Durante todo esse tempo me 
convenço, cada vez mais, de que, sem sombra de dúvida, o 
cooperativismo é a solução, é a forma que temos para 
enfrentar as dificuldades maiores e dar oportunidades, 
principalmente, àqueles que não as têm neste País. No 
entanto, observo dois problemas muito grandes para o 
crescimento do nosso segmento. Uma é exatamente o confronto 
com as grandes empresas, com as empresas organizadas. Isso 
foi muito bem colocado nesta reunião. As grandes empresas 
querem utilizar nosso sistema para se beneficiarem dele. A 
outra dificuldade é o confronto com a economia informal, com 
os sonegadores, que não têm obrigação com o Estado. As 
cooperativas, não resta a menor dúvida, são órgãos 
arrecadadores do nosso Estado. Felizmente, como foi falado, 
está sendo discutida no Congresso Nacional uma nova ordem. 
Precisamos aproveitar essa oportunidade para conduzir o 
cooperativismo em direção a esse novo tempo e ao modernismo 
que o segmento reclama. Entendo que é desta forma que 
encontraremos respostas para muitas das questões formuladas. 
Tenho esperança de que o cooperativismo se fortaleça com 
essa nova ordem. Convoco os senhores que aqui estão, 
representantes autênticos da comunidade cooperativista, e os 
Srs. parlamentares, para nos ajudarem nesse trabalho. 
Precisamos vestir essa camisa e evitar que grupos econômicos 
estranhos ao nosso sistema vejam nele mais uma oportunidade 
de espoliar os pequenos, os que necessitam participar mais 
da vida econômica e política deste País. 

~ 
~ 
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Não estou encerrando os trabalhos. vou passar a palavra à 
Deputada Maria José Haueisen, que neste momento preside a 
reunião. Agradeço, em nome do cooperativismo, em nome do 
segmento a que tenho a honra de pertencer, a participação de 
todos os senhores. Coloco-me à disposição, nesta Casa e na 
Organização das Cooperativas, não apenas dos parlamentares, 
mas, sobretudo, dos dirigentes do cooperativismo que vêem 
nesse segmento a saída que este País precisa e que nossa 
sociedade reclama. Muito obrigado. 

Com a palavra, a Deputada Maria José Haueisen, para 
encerrar os nossos trabalhos. 

ENCERRAMENTO 
A Sra. Presidente (Deputada Maria José Haueisen) - Esta 

Presidência manifesta seus agradecimentos aos Srs. José 
Horta Valadares, Nuno Monteiro Casassanta, Raimundo Deusdará 
Filho, Luís Fernando Lara Resende, Gabriel Antônio Atalla e 
ao companheiro Raul Messias, por suas presenças. Agr~dece, 
de maneira especial, ao Deputado Jairo Ataíde, que, com 
eficiência, soube conduzir os nossos trabalhos, coordenando 
esta reunião. 
Cumprido o objetivo da convocação, a Presidência encerra a 

reunião e convoca os Deputados para a ordinária de hoje, às 
14 horas, que será interrompida para dar prosseguimento a 
este Ciclo Nacional de Debates. Levanta-se a reunião. 

ATA DA PARTE DA 81a REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, EM 28 DE SETEMBRO DE 1995, DESTIN~DA 
AO PROSSEGUIMENTO DO CICLO NACIONAL DE DEBATES - AUTOGESTAO: 

ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO 
Presidência dos Deputados Wanderley Ávila, Maria José 

. Haueisen e Antônio Júlio 
SUMARIO: ABERTURA - Destinação da 1a parte da reun1ao -

Designação do Coordenador dos debates - Palavras dos Srs. 
Clélio Campolina, Walter Frantz e Dejandir Dalpasquale 
Esclarecimentos sobre os debates - Debates. 

ABERTURA 
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - Estão abertos 

os trabalhos. A Presidência convida a tomar assento à Mesa 
os Exmos. Srs. Walter Frantz, Reitor da Universidade de 
Ijuí, no Rio Grande do Sul; Deputado Ajalmar Silva; Dejandir 
Dalpasquale, Secretário da Agricultura do Estado de Santa 
Catarina e Presidente da Organização das Cooperativas 
Bra~ileiras; Clélio Campolina, professor do CEDEPLAR-UFMG, e 
Jose Horta Valadares, professor da Universidade Federal de 
Viçosa. 

Destinação da 1a Parte da Reunião 
A Sra. Presidente (Deputada Maria José Haueisen) - Destina-

se esta parte da reunião a dar prosseguimento aos trabalhos 
do Ciclo Nacional de Debates - Autogestão: Associativismo e 
Cooperativismo, tendo como tema "Brasil - Cidade e Campo: 
Cooperação Regional e Globalização". 

Designação do Coordenador 
A Sra. Presidente - A Presidência designa Coordenador dos 

trabalhos o Deputado Ajalmar Silva, a quem passa a palavra. 



201 

O coordenador - Esta coordenadoria vai passar a palavra ao 
Sr. Clélio Campolina, professor do CEDEPLAR-UFMG, que 
disporá de 30 minutos para a sua exposição. 

Palavras do Sr. Clélio Campolina 
Senhores membros da Mesa, senhoras e senhores; 

inicialmente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de 
participar deste debate, cujo tema é "Brasil - Cidade e 
Campo: Cooperação Regional e Globalização". Preparei a minha 
participação com o objetivo de discutir a questão da 
formação regional brasileira, o problema da urbanização, da 
dinâmica espacial da agricultura e da indústria, para, de 
alguma maneira, tentar entender como esses aspectos estão 
sendo influenciados pelas mudanças nas formas de organização 
produtiva e de gerência. À luz disso, como o painel será 
composto por especialistas na área de cooperativismo e 
associativismo, orientarei a minha fala para algumas 
questões de natureza estrutural e outras de natureza 
regional. O meu pronunciamento vai estar sintetizado em 
cinco pontos. O primeiro será a questão da globalização e 
seu significado para o Brasil, ou seja, de que forma ela nos 
afeta. Em segundo lugar, farei uma rápida avaliação da 
dinâmica regional recente da economia brasileira, sob os 
pontos de vista industrial e agropecuário. Em terceiro 
lugar, tecerei considerações sobre o novo mapa urbano do 
Brasil. Em quarto lugar, falarei sobre as mudanças 
tecnológicas, abertura externa, MERCOSUL e seus impactos 
regionais no Brasil. Por fim, abordarei o papel do sistema 
viário na configuração e reconfiguração regional e nos 
fluxos comerciais dentro do Brasil. 
Tomando o primeiro ponto- a globalização e seu significado 

para o Brasil - e partindo do suposto de que temos pouco 
tempo, não farei uma retrospectiva histórica das várias 
fases das relações internacionais, que, a meu ver, poderiam 
ser sintetizadas em três, no mundo moderno. A primeira fase 
constituiu a formação do capitalismo; alguns países se 
especializaram na exportação de bens industrializados, e 
outros, na exportação de bens primários e matérias-primas, 
configurando uma divisão internacional do trabalho que, 
posteriormente, foi denominada centro-periferia, relações 
imperialistas, etc. Uma segunda fase, muito curta, após a 
Segunda Guerra Mundial, denominada nova divisão 
internacional do trabalho, caracterizou-se pela 
transferência de capitais dos países centrais para países 
periféricos, ccjetivando a exploração de mão-de-obra barata 
e, principalmsnte, a produção industrial para exportação. 
Por fim, vamos chegar à questão da globalização, que, para 
mim, tem sua origem relacionada, por um lado, com o fim da 
guerra fria, o fracasso ou a transformação do socialismo 
real, e, por outro lado, com o histórico processo de 
unificação européia, o aumento do fluxo de investimento do 
comércio internacional, o avanço da tecnologia da informação 
e dos transportes, que significa a redução do tempo real de 
acesso à informação e à efetivação dos negócios. Essas 
transformações dão origem a um processo de transformação e 
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articulação internacional, denominado processo de 
globalização. Este significa que o mundo está, cada vez 
mais, articulado, que o acesso às informações e à efetivação 
dos negócios se faz em tempo muito mais curto, às vezes, 
quase instantâneo, e, portanto, isso tem um impacto 
significativo sobre a forma como cada espaço geográfico no 
mundo, cada país ou região vai articular-se. O processo de 
globalização dá origem, ao mesmo tempo, a um fenômeno novo, 
que é a articulação do local global ou mundial, ou seja, com 
a tecnologia da informação, desenvolvida hoje, qualquer 
espaço no .mundo moderno está integrado a qualquer 
informação. E possível chegar a qualquer cooperativa do 
interior do Brasil que tiver alguma infra-estrutura mais ou 
menos moderna de informação e ter acesso ao comportamento 
dos mercados mundiais de forma imediata. Isso transforma 
profundamente. E é com base nessa articulação, do local ao 
global, que cada região só se pode inserir no contexto 
nacional ou internacional a partir de suas capacidades 
produtivas efetivas, que, hoje, são traduzidas nos termos 
produtividade, competitividade, etc. Então, como ser 
competitivo em um mundo cada vez mais globalizado? Esta é 
uma questão central para entendermos a dinâmica espacial do 
mundo e a dinâmica espacial do Brasil. 

Tomo a liberdade de mencionar um artigo que acaba de ser 
publicado em inglês e que, em poucos meses, será publicado 
em português, na nossa revista. Em uma tradução livre, ele 
estaria vazado nos seguintes termos: a força de atração ou 
sustentação local em um mundo cada vez mais escorregadio, 
com um espaço cada vez mais escorregadio, ou seja, o espaço 
se globaliza, mas, ao mesmo tempo, as forças locais se 
fortalecem. Esse é o enfoque que está por trás das recentes 
análises sobre as novas áreas industriais, os novos 
distritos industriais e é também, a nova abordagem para 
interpretar a problemáticá do desenvolvimento regional no 
Brasil. 
A partir dessas constatações ligeiras sobre o significado 

da globalização, segundo o qual cada região deve procurar 
~nserir-se nu~ espaço mundial, é que nós deveríamos ver qual 
e a posição de 3rasil. Não vou fazer uma digressão, mas, sem 
ser ufanista, se se colocar o mapa do mundo sobre a mesa e 
analisar a conjugação de forças, a geopolítica da 
re~rganização do espaço mundial identifica, de imediato, 
tres grandes blocos: o europeu, o norte-americano e o 
asiático, os três megamercados. Identifica-se, também, de 
imediato, que o sistema capitalista é, por natureza, 
competitivo e que as empresas estão buscando alternativas 
espaciais para assegurar a sua reprodução ampliada, o seu 
crescimento. E, nessa perspectiva, o Brasil, embora não 
esteja, digamos, no centro das transformações mundiais, é um 
pais que oferece muito boas oportunidades para investimentos 
internacionais, para integração no fluxo do comércio 
internacional, principalmente à luz das transformações 
excedentes, seja de natureza política, seja de natureza 
econômico-produtiva, seja do ponto de vista das relações 
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internacionais, o País volta a ser uma alternativa de 
investimento. 
Participei de um congresso internacional organizado pela 

União Geográfica Internacional, em Seul, no início de 
agosto. Para d'scutir a reorganização do espaço mundial, 
havia represent~ ~res de mais de 30 países, com trabalhos 
escritos, e puaemos observar que a grande expectativa do 
Leste Europeu, como alternativa de investimento, frustrou-se 
no curto prazo. Algumas alternativas do tipo do México para 
atingir o mercado norte-americano também enfrentaram 
problemas, com a crise mexicana, e a grande alternativa que 
se apresenta, a asiática, principalmente a China, que é, de 
fato, a área que mais cresce no mundo, também não pode ser a 
única alternativa de investimento. Se nós observarmos a 
divulgação permanente da imprensa, observaremos que ·os 
japoneses e os coreanos, principalmente, retomam o interesse 
pela América do Sul, especialmente, o Brasil, de uma forma 
muito enfática. Então, tudo isso nos leva à conclusão de que 
o processo de globalização aumenta as dificuldades 
produtivas de cada espaço, porque tem-se que ser competitivo 
em um mercado mundial, e não, em um mercado regional, e isso 
supera a visão de desenvolver uma estrutura produtiva, 
integrada e completa em cada Estado ou região. Ao contrário, 
tem-se de concentrar naquelas atividades para as quais haja 
possibilidade e potencial efetivo para produzir em condições 
de competir em escala internacional. Isso é muito 
importante, porque vai reconfigurar o mapa do Brasil. cada 
região vai s~ especializar naquilo que tem condições 
competitivas. E óbvio que não estou falando de forma 
absoluta, e que você não vai especializar uma região em 
padaria ou laticínios, porque são produtos de uso 
generalizado e são típicos das multiplantas. 
Feita essa descrição geral, passaria ao segundo ponto, que 

é a dinâmica regional da economia brasileira. Tivemos um 
histórico processo de concentração econômica e populacional 
no Estado de São Paulo, do ponto de vista industrial e, 
especialmente, na sua área metropolitana. Desde o final do 
século passado, muito atrelada à articulação da agricultura 
moderna para os padrões modernos - da agricultura que gerava 
o excedente que era o café -. nasceu o desenvolvimento 
industrial brasileiro. Não é à toa que São Paulo se 
transformou na área industrial mais dinâmica do Brasil, que 
foi no momento em que se deu a transição ou a possibilidade 
de uma transição do padrão de acumulação que a gente 
identifica como agrário exportador para urbano industrial. 
Nessa perspectiva, o Estado de São Paulo, que conta menos de 
3% da área geográfica do País , eu trouxe algumas 
informações quantitativas, mas não tenho como projetá-las -
chegou a ter 39% da renda brasileira, mais de 20% da 
população, quase 60% da produção industrial. Estou tomando 
São Paulo como base, não porque esteja contra ela, mas é a 
minha dicotomia entre a concentração e desconcentração. A 
que assistimos? Inicialmente um processo de desconcentração 
da produção agrícola. Todo mundo conhece os movimentos da 
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fronteira agrícola, inicialmente no sentido do Paraná, um 
pouco no Centro-Oeste, a retomada da agricultura dos Estados 
do Sul, que se transformaram, realmente, na grande fronteira 
agrícola do Brasil. Foi o início da perda relativa de São 
Paulo na produção agrícola, mas o fenômeno mais recente e 
significativo é a chamada reversão da produção industrial. 
Esse é um fenômeno identificado, do ponto de vista teórico e 
empírico, com a escala internacional. Aconteceu em Nova 
York, Paris e em Londres, que é a reversão de polarização. 
Esse fenômeno no Brasil bateu forte nos últimos anos. A área 
metropolitana de São Paulo chegou a ter 44% da produção 
industrial do Brasil em 1970, o pico da concentração, e 
agora a estimativa é de que caiu para 25% ou 26%. Existem 
vários aspectos que explicam o lado da expulsão da atividade 
da área metropolitana de São Paulo, seja pelo 
congestionamento, seja pela pressão sindical, seja pelo 
aumento do custo da terra, dos aluguéis, da mão-de-obra seja 
pelo transporte, pelo controle de poluição, seja pelo 
desenvolvimento da infra-estrutura e o desenvolvimento da 
fronteira agropecuária, que abriu oportunidades produtivas 
em outros espaços brasileiros, que se transformara~ em 
melhores alternativas locacionais. Portanto, tivemo~ um 
processo de desconcentração industrial que se iniciou a 
partir da década de 70, de maneira tal que, por volta de 
1990, a produção industrial brasileira, com São Paulo, caiu 
de 58% para 48% ou 49%; na área metropolitana caiu de 44% 
para 26%; a região Norte cresceu de menos 1% para mais de 
3%; a região Nordeste recuperou sua participação, 
fundamentalmente em função do Estado da Bahia, com o seu 
pólo petroquímico, a região Sul ampliou de 12% para 17% sua 
participação na produção industrial. Trata-se de um fenômeno 
que merece uma análise detalhada e específica em cada 
Estado. 

Encontra-se presente nesta Casa o Secretário da Agricultura 
de Santa Catarina. No meu entendimento, Santa Catarina é o 
Estado que conseguiu desenvolver a melhor estrutura 
produtivo-espacial do Brasil. Talvez seja o Estado que tenha 
o melhor padrão de distribuição de renda, a menor 
concentração urbana e a mais dinâmica iniciativa empresarial 
local, seja no setor agropecuário, nas agroindústrias ou em 
segmentos de fronteira da indústria moderna. Todas as 
regiões ganharam nesse processo. 
Minha interpretação mais recente é de que, neste momento, 

estamos vivendo um processo de reconcentração do meio de 
Minas Gerais para baixo. Na primeira parte da 
desconcentração, houve um crescimento generalizado no Brasil 
inteiro; à exceção do Rio de Janeiro e de Pernambuco, todas 
as demais regiões ganharam. O Amazonas ganhou um pólo 
industrial; o Pará ganhou vários segmentos ligados aos 
recursos naturais; os Estados nordestinos, à exceção de 
Pernambuco, ganharam; o Centro-Oeste ganhou muito. Até mesmo 
em função da fronteira agrícola, os Estados do Sul ganharam; 
Minas Gerais e Espírito Santo ganharam, etc. Estamos tendo 
uma reconcentração de Minas Gerais para baixo, e, no último 
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ponto de minha fala, abordarei o tema dos impactos da 
abertura externa e das mudanças tecnológicas sobre a 
reconfiguração espacial. 

Do ponto de vista agropecuar1o, como Ja comecei a 
mencionar, temos o fenômeno fantástico que aconteceu depois 
da primeira fase da desconcentração da produção agropecuária 
de São Paulo, no sentido dos Estados do Sul do Brasil. 
Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e temos agora um 
movimento significativo de ocupação da fronteira do Centro-
Oeste, que, de certa forma, também está articulado com as 
mudanças tecnológicas, que permitiram a incorporação 
produtiva do cerrado. Hoje, o Mato Grosso é uma fronteira 
agrícola de altíssimo dinamismo, mas ainda não tem o nível 
de produção do Paraná e do Rio Grande do Sul, que são os 
dois grandes celeiros do Brasil, responsáveis pela produção 
de grãos do País. Nas safras de 1968 a 1970, o Centro-Oeste 
participava com 10% da produçãç de grãos; na última safra, a 
produção foi da ordem de 22%. E extremamente significativo o 
dinamismo dessa fronteira do Centro-Oeste, que tem um efeito 
expressivo sobre a configuração urbana, porque a atividade 
agropecuária moderna exige um conjunto de serviços urbanos 
modernos. Tem um impacto urbano e também industrial, seja 
oorque atrai indústrias transformadoras de matérias- primas, 
seja porque atrai indústrias produtoras de insumos e de bens 
de capitais. Portanto, essa dinâmica da produção industrial 
e agropecuária brasileira tem um impacto significativo sobre 
o mapa do Brasil e sobre as correntes migratórias e o 
processo de urbanização. 

Com referência ao terceiro ponto - o novo mapa urbano do 
Brasil -. o nosso País é um dos países com uma das mais 
rápidas experiências de urbanização e pobreza do mundo. 
Somos comparáveis ao México e à Índia. É um lado dramático 
da força dessa urbanização. A população brasileira, em 1950, 
era da ordem de 52 milhões de habitantes, e a população 
apurada no censo de 1991 foi da ordem de 146 milhões de 
habitantes, ou seja, temos, hoje, uma população de mais de 
150 milhões de habitantes. 
A grande transformação estrutural foi a seguinte: em 1950, 

tínhamos 25% de população urbana e 75% de população rural. o 
censo de 1991 apurou 75% de população urbana e 25% de 
população rural, isto é, houve uma inversão. Embora esse 
processo migratório seja algo compatível com as dinâmicas 
econômicas da maioria dos países, é importante ressaltar que 
tal processo não se fez com a mesma velocidade que está se 
fazendo no Brasil. Cria-se, então, um problema de 
urbanização, muitas vezes sem capacidade da dotação das 
infra-estruturas correspondentes para dotar a população das 
condições mínimas de vida e da geração de emprego urbano. 
Se, por um lado, o país urbano é um país moderno, por outro 
lado, o país urbano é também a concentração da miséria, da 
pobreza e dos problemas sociais correlatos. 
Apenas para mencionar algumas cifras, em 1991, o País tinha 

4.491 municípios, sendo 25 municípios com mais de 500 mil 
habitantes e 162 municípios entre 100 mil e 500 mil 
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habitantes. As nove áreas metropolitanas do Brasil são um 
retrato desse processo de urbanização: Belém, com 1.300.000 
habitantes; Fortaleza, com 2.300.000; Recife, com 2.900.000; 
Salvador, com 2.500.000; Belo Horizonte, com 3.500.000; Rio 
de Janeiro, com 9.500.000; São Paulo, com mais de 
15.000.000; Curitiba, com 2.000.000 e Porto Alegre, com mais 
de 3.000.000. Essa é uma das características do processo ae 
urbanização brasileira que se fez de forma acelerada. 

Um aspecto muito positivo reside no fato de que as 
transformações recentes estão também alterando o padrão 
urbano: reduz-se a taxa de crescimento das grandes 
metrópoles e amplia-se a taxa de crescimento das cidades de 
porte médio. Esse é um fenômeno extremamente interessante, 
pois ele reduz a necessidade do investimento para resolver 
os problemas decorrentes da concentração e, ao mesmo tempo, 
gera espaços produtivos adequados à reorganização da 
atividade econômica para a geração de empregos. 

Um outro fenômeno muito importante é que só é possível 
reordenar-se o espaço urbano a partir das tecnologias 
modernas que permitem o acesso à informação por qualquer 
pequena cidade. Não se pode levar o Pavarotti para cantar no 
teatro de uma cidade de 20 mil habitantes, mas pode-se levar 
a televisão a cabo, o fax, o telex e todo o sistema moderno 
de informação a qualquer pequena cidade. Portanto, isso 
altera a necessidade da concentração nas grandss cidades, 
com o objetivo de se ter acesso a um conjunto d~ serviços. 
Esse é um aspecto extremamente positivo. 
O meu quarto ponto é exatamente à luz do processo de 

globalização, à luz dessa dinâmica espacial que observamos 
nas últimas décadas. À luz dessas transformações no processo 
de urbanização, quais serão os impactos da abertura externa 
das mudanças tecnológicas e, em especial, de um elemento que 
faz parte da abertura externa, que é a criação do MERCOSUL. 
Tudo isso dentro do contexto de que o Estado brasileiro 
mudou a sua natureza, tanto do ponto de vista polít~co, 
quanto do ponto de vista ideológico. Não é mais poss1vel 
supor que o Estado brasileiro, principalmente o Estado 
Federal, como também os Estados federativos, continuem 
assumindo um conjunto de atividades que exerceram no 
passado, principalmente no investimento produtivo direto em 
atividades que hoje podem ser desenvolvidas pela iniciativa 
privada, cuja demonstração mais clara são os processos de 
privatizações generalizados. A escala mundial vem 
demonstrando que essa é uma transformação mais geral, do 
ponto de vista ideológico, do ponto de vista da concepção do 
Estado, do ponto de vista do Brasil, enquanto Estado 
Federal, e do ponto de vista dos Estados federativos 
brasileiros, e que faz parte, também, não só em função da 
mudança da concepção do Estado e das mudanças ideoló~ic~s. 
como da crise fiscal e orçamentária que vive o setor publ1co 
brasileiro, nas suas três instâncias. 

Não se pode esperar mais investimentos do déficit produtivo 
como aconteceu no passado. Então a minha avaliação é de que 
devemos dividir as mudanças tecnológicas em dois aspectos: 

-
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primeiro, do ponto de vista das atividades produtivas; 
tomamos primeiro a atividade industrial. Estamos analisando 
a formação de novas áreas industriais no Brasil, e a 
conclusão a que estamos chegando é a de que, após aquele 
inicio de desconcentração generalizada para o País como um 
todo, fazendo um pólo industrial em Manaus, um conjunto de 
atividades no Pará, outro no Nordeste, etc, temos agora uma 
tendência em reconcentrar a atividade tecnologicamente mais 
moderna num grande polígono que eu caracterizei como região 
central de Minas- o Triângulo-, com uma linha direta até o 
Oeste de Santa Catarina, aliás, até o Oeste do Paraná 
Londrina e Maringá -, jogando uma parcela significativa do 
interior de São Paulo para dentro do polígono, indo até o 
Nordeste do Rio Grande do Sul, indo até a região 
metropolitana de Pouso Alegre, voltando a Florianópolis, 
indo a São José dos Campos e voltando a Belo Horizonte. 
A análise mais recente que estamos fazendo mostra essa 

reconfiguração da atividade industrial mais moderna. Ao 
mesmo tempo em que há uma desconcentração da área 
metropolitana de São Paulo, há uma reorganização da 
atividade industrial num conjunto de cidades de porte médio. 

Apenas para se ter uma idéia, em 1970, o Brasil possuía 33 
áreas industriais, com mais de 10 mil pessoas ocupadas. Em 
1991, o número de áreas subiu para 91. Coincidência: 1991, 
91 áreas. Aí, também, a nossa fonte vem do emprego 
industrial, a partir da RAIS. 
Tenho aqui um mapa, mas não tenho como projetá-lo e como se 

reconfigurao novo mapa industrial do Brasil, observamos que 
este novo mapa industrial está se configurando do meio de 
Minas para baixo. 

Essa é uma questão extremamente relevante, inclusive porque 
ela vai, num determinado momento, transformar-se num 
problema político. Não resta nenhuma dúvida de que, passadas 
as discussões das questões conjunturais no País, a questão 
regional, ou regionalista, vai bater às portas do Planalto 
Central. Brasília terá que enfrentar esse problema e o 
Congresso nesse debate. Temo que isso se conduza de forma 
regionalista. Quando digo a .Palavra regionalista, ela tem, 
aí, um sentido pejorativo. E que o discurso vira defesa da 
região pela região. Não sou contra a defesa dos interesses 
regionais, desde que eles configurem o interesse coletivo da 
região. Quando uso a palavra regionalista o faço no sentido 
pejorativo da palavra. E inclusive um fenómeno novo que 
acontece em nível nacional, que é o da criação dos chamados 
pólos tecnológicos e parques tecnológicos. Quando 
reconfiguramos o Brasil, observamos cidades de porte médio, 
como Campinas, São Carlos, São José dos Campos, 
Florianópolis, Curitiba, Porto Alegre, Santa Rita do 
Sapucaí, exatamente se constituindo, em novas áreas da 
indústria moderna. Campinas, talvez, seja um exemplo mais 
claro. Dotada de uma excelente infra-estrutura: aeroporto 
internacional, universidades de primeiro nível, um conjunto 
de instituições de pesquisas, desde o Instituto Agronómico 
de Campinas até o laboratório nacional do acelerador de 
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partículas, que lá está sendo instalado, que equivale ao 
laboratório CPQD, da TELEBRÁS, com 800 pesquisadores, para 
vocês terem uma idéia ... 

Tudo isso vai configurando uma área de pesquisa e de 
indústria moderna, que vai atraindo outras indústrias. 
Visitei há pouco tempo a Compac, produtora de computadores, 
que acabou de se instalar no Município de Jaguariúna, 
encostado na UNICAMP. Entrevistando um dos seus Diretores, 
perguntei porque eles não a instalaram em Manaus, já que lá 
eles têm incentivos fiscais. E ele me respondeu que Manaus 
era uma opção para curto prazo e que eles vieram para o 
Brasil para ficar, constituindo um mercado de longo prazo, 
portanto tinham de ir para uma região onde as opções a longo 
prazo já estavam dadas, inclusive mencionadas. E ele disse-
me: "não tive nenhum problema para contratar meus 
engenheiros na área. Nenhum teve de tirar filho da escola, 
as mulheres puderam continuar com suas mesmas amiga~ e os 
mesmos empregos. Se fôssemos para Manaus, teríamos que pagá-
los em dobro, e daqui a dois anos, seria possível que, em 
boa parte dos casais, acontecesse a mulher voltar com os 
filhos para São Paulo, e o marido ou voltaria também ou se 
desquitaria, porque é insustentável manter um casamento a 
5.000km de distância". Estou apenas caricaturando, para 
mostrar como isso terá um impacto regional. 

Em segundo lugar, está a questão da fronteira agrícola. Não 
vou falar sobre a dinâmica nacional da fronteira agrícola, 
mesmo porque a mesa está cheia de especialistas, e seria uma 
temeridade e um atrevimento de minha parte. Agora, não resta 
nenhuma dúvida de que a fronteira agrícola brasileira está 
morrendo no espaço. Tenho uma tabela e um quadro e poderia 
mostrar isso para os senhores. 
A minha grande pergunta é o que acontecerá com as 

transformações tecnológicas que se desenham para a 
agricultura. Por exemplo, a biotecnologia e o seu impacto. 
Se isso acontecer com a velocidade que se supõe, espero, 
inclusive, que os demais palestrantes possam tocar nesse 
aspecto. É possível que a distância se transforme em um 
adversário para o movimento da fronteira agrícola e que 
possa haver um processo de reconcentração próximo aos 
grandes mercados. Acredito, e até defendo, que é fundamental 
uma dinâmica de ocupação do espaço brasileiro e que possam 
ser decididas medidas de política econômica que configurem a 
viabilização da dinâmica regional da agricultura brasileira. 

Então, do ponto de vista das mudanças tecnológicas, uma 
tendência é a reconcentração. Do ponto de vista da abertura 
externa, seja do ponto de vista do efeito de exportações 
seja do efeito das importações, tudo tende a beneficiar a 
área mais desenvolvida do Brasil, que caracterizo como a 
região central de Minas ou do Nordeste do Mato Grosso do 
Sul. E, por fim, o MERCOSUL, que está articulado como a 
questão externa. 

Não tenham nenhuma dúvida de que se o MERCOSUL se 
consolidar, e está se consolidando com mais velocidade do 
que esperávamos, embora apresentando questões tópicas de 
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conflito de interesses, ele teria um efeito de 
reconcentração na região Centro-Sul do Brasil, mesmo porque 
os parceiros comerciais do Brasil estão ai localizados. O 
Paraguai, a Argentina e o Uruguai estão localizados na 
fronteira sul do Brasil e, portanto, teriam efeito de 
reconcentração produtiva nessa região. Portanto, minha 
conclusão sobre esse ponto é a de que a abertura externa, as 
mudanças tecnológicas e o MERCOSUL teriam efeito de 
reconcentração produtiva na região Centro-Sul do Brasil. A 
única alternativa que pode aliviar isso talvez seja a força 
da dinâmica da fronteira agrícola e sua capacidade de 
integração produtiva no Centro-Oeste brasileiro e, 
caminhando agora, no sentido da região Norte. 

Por fim, vou falar sobre meu último ponto, que é o sistema 
viário sem impacto regional e nos fluxos comerciais. 

A história mundial e sua análise demonstram pelos anos de 
experiência européia e também da experiência americana que o 
sistema de transportes é uma peça decisiva para viabilização 
da ocupação territorial nos estabelecimentos dos fluxos de 
comércio entre as reg1oes. O sistema v1ar1o portanto 
determina e contribui para determinar os rumos geográficos 
do desenvolvimento econômico e dos fluxos comerciais. O 
problema da integração do mercado brasileiro somente foi 
superado nos últimos 30 ou 40 anos. Isso sobre o sistema 
rodoviário, porque o sistema ferroviário brasileiro não era 
integrado nem do ponto de vista geográfico nem de dimensão 
de bitola. De mais a mais, ele foi construído 
preponderantemente para ligar regiões produtoras . À medida 
que o País se constitui em grande mercado, não resta dúvida, 
ele pode abrir a sua economia. Somos um Pais de 
8.500.000Km2, com 150.000.000 de habitantes, e o grosso da 
produção necessariamente será realizado dentro de mercado 
interno. 
Os Estados Unidos, que são uma máquina de exportação, 

exportam 71. do PIB, o Japão exporta 131. . Exportar 251. é 
para Alemanha, para a Coréia ou o Hong Kong, este pode 
exportar até mais. A nossa dimensão não nos permite abrir 
uma faixa no mercado internacional e colocar mais 300 ou 
U$400.000.000.000,00 no mercado. Não estou negando a 
importância das exportações, mas o que estou dizendo é do 
ponto de vista quantitativo. O significativo será fazer 
crescer o mercado interno. Isso porque não podemos abrir 
faixa de 300, 400 ou US$500.000.000.000,00, em poucos anos, 
no mercado internacional. Então, nesta perspectiva. o 
sistema de transporte será decisivo para a reconfiguração do 
mercado brasileiro e da dinâmica regional. 
Gostaria, aqui, de mencionar algumas decisões políticas que 

poderão ter um efeito decisivo sobre a configuração regional 
e urbana no Brasil. São os grandes eixos de transportes, 
principalmente o sistema ferroviário. Estão sendo desenhadas 
no Brasil, neste momento, várias alternativas ferroviárias: 
uma alternativa é a norte-sul, que está paralisada; a outra 
é a ferro-norte, conhecida como a "ferrovia do Olacyr de 
Morais", que liga Cuiabá a Santa Fé do Sul e, a partir daí, 
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ao porto; a outra seria uma alternativa que passaria por 
Guaíra e sa1r1a no Paraná; a outra é o chamado "corredor 
centro-leste", que vem de Goiás e passa por Minas Gerais, 
etc. Discute-se ainda uma alternativa, talvez rodoviária, 
uma auto-estrada ligando Montevidéu e Buenos Aires, se o 
MERCOSUL, realmente, se viabilizar. 

Então, gostaria de dizer que as decisões políticas que 
forem tomadas sobre o sistema viário brasileiro terão um 
impacto decisivo sobre a reconfiguração espacial da economia 
brasileira. Termino aqui. Espero que isso possa ter alguma 
utilidade para articularmos a questão agrícola e a do 
cooperativismo. Obrigado. 

O Coordenador - Com a palavra, o Sr. Walter Frantz, Reitor 
da Universidade de Ijui, Rio Grande do Sul, que disporá de 
30 minutos para sua exposição. 

Palavras do Sr. Walter Frantz 
Saúdo o Sr. Presidente, os Srs. parlamentares, os 

c9ncidadãos mineiros e brasileiros aqui presentes. 
E para mim, também, uma imensa alegria estar aqui, no 

Estado de Minas Gerais. Não é a primeira vez que aqui venho. 
Cultivo a amizade de alguns mineiros, e temos, alguns 
contatos na universidade. Por isso, é sempre uma alegria 
estar aqui. 
Vou, inicialmente, colocar algumas questões que, ao ouvir 

os meus colegas expositores, me ocorreram. Não vou discorrer 
sobre elas, mas gostaria de destacá-las. 

Vivemos, na verdade, nas últimas décadas, um processo de 
urbanização no Brasil que nos trouxe, sem dúvida, muitas 
vantagens, mas também muitos problemas, que tivemos que 
absorver, enquanto sociedade brasileira, ~~m período 
extremamente curto. Outros países desenvolv.dos puderam 
viver esse processo historicamente, politicamente e 
socialmente de forma completamente diferente da nossa. 
Tiveram um tempo mais longo para esse processo. O que para 
nós é década, para eles foi século. Isso, enquanto 
urbanização, nos marcou profundamente, e está nesse processo 
uma das raízes mais profundas de nossos problemas. 
Temos também, hoje, um outro fenômeno, que é o da 

globalização. Mais uma vez, nós, a sociedade brasileira, 
tivemos de viver de uma forma diferente da forma como 
viveram os países que produziram uma série de fatores que 
foram jogados nesse processo e levam à globalização, 
enquanto somos apenas consumidores. 
Enquanto sociedade brasileira, somos de certa forma 

beneficiados por aspectos da globalização, mas também somos 
tremendamente desafiados e criamos, muitas vezes, grandes 
problemas e grandes desafios. 
A questão do desenvolvimento do nosso País também é um 

problema que precisa ser aprofundado. Foram colocadas muitas 
questões, hoje. Gostaria de dizer que, no meu entender, tudo 
isso é muito complicado, muito difícil. Por sermos um pais 
muito amplo, as coisas devem ocorrer em todos os Estados, ao 
mesmo tempo, mas de formas diferentes. É claro que os 
Estados não são mais fronteiras para esse processo, como 
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disse muito bem o primeiro palestrante de hoje. Existem 
outras fronteiras para esse processo dentro do nosso País, 
do nosso continente e do nosso planeta. No entanto, existem 
algumas questões que precisam ser consideradas. Entre as 
questões que considero fundamentais, está a da maturidade. 
Penso - dito isso de forma extremamente simples - que oós, 
enquanto cidadãos, ainda encontramos alguns desafios nesse 
processo de maturação para o desenvolvimento. Ele precisa 
ser gerado e produzido por nós mesmos. É essa a nossa 
condição. Faltam-nos elementos de organização e elementos de 
responsabilização. O Sr. Dalpasquale falava da 
responsabilidade social. Tanto as empresas, as cooperativas, 
quanto os indivíduos têm que aprender a assumir e entender 
esse processo da responsabilidade social e com relação à 
capacitação também, principalmente num mundo em que as 
coisas se transformam tão rapidamente. Por exemplo, hoje, no 
Rio Grande do Sul, somos atropelados terrivelmente pela 
integração dos países do Cone Sul, principalmente com a 
Argentina, que, na verdade, produz a mesma coisa, mas em 
melhores condições do que nós, do lado brasileiro. 
Precisamos trabalhar essa questão da capacitação, da 
reconversão profissional e assim por diante. 
Estamos desenvolvendo uma experiência no Rio Grande do Sul, 

que eu diria ser de cooperação, mas uma cooperação diferente 
da que vem se fazendo tradicionalmente, por meio das 
organizações cooperativas. Trata-se de uma experiência que 
se embasou, que foi buscar raízes na cultura e na nossa 
história; que se iniciou em 1991, no Governo de Alceu 
Colares; e que, para a nossa imensa alegria, continua 
seguindo até hoje. O atual Governo a respeitou, a 
incorporou, a assumiu e a apo1a. E a experiência da divisão 
do Estado em regiões e da organização de conselhos regionais 
de desenvolvimento. Acompanho essa experiência há mais 
tempo. Durante dois anos, fui Presidente do fórum dos 
conselhos do Estado e continuo Presidente do Conselho 
Regional de Desenvolvimento em nossa região, a Noroeste 
colonial do Estado. 
Gostaria de falar um pouco dessa experiência, como uma 

tentativa de contribuição à reflexão sobre a questão da 
cooperação. Num primeiro momento, evidentemente que o 
Governo, ao se inspirar em algumas experiências feitas em 
regiões do Estado, inclusive a nossa, lançou uma proposta de 
divisão do Estado em diferentes regiões. Temos hoje 21 
regiões, que acabaram organizando seus conselhos regionais 
de desenvolvimento. O Estado colocou isso como proposta de 
governo. Em 1991, trabalhou-se na implantação dessa idéia, 
na organização das regiões. Em 1992, enfrentamos - vamos 
dizer assim - um primeiro momento crítico, quando, de um 
lado, os recursos que deveriam fluir através desses 
conselhos, vindos do Governo para os projetos de 
desenvolvimento das regiões, não vinham ou vinham de forma 
insuficiente. Isso gerou uma crise, e enfrentamos também 
outra. Se estivessem aqui representantes do Governo da 
época, eu diria a mesma coisa, ou seja, que não foi 
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propriamente uma crise, mas um certo confronto entre 
Executivo e Legislativo. Na época, na condição de Presidente 
do fórum desses conselhos, interferimos conscientemente 
nesse processo. Chegamos ao Governador, falando abertamente. 
Esse mérito, o ex-Governador tem; sempre foi tremendamente 
democrático. Ele nos ouviu e concordou que nós, por parte da 
sociedade civil organizada através dos conselhos regionais 
de desenvolvimento, assumíssemos esse processo. Fomos até o 
Presidente da Assembléia Legislativa, fomos aos Líderes de 
bancada, aos Deputados, e negociamos, ao longo de um ano, a 
lei que faltava e que não estava conseguindo ser elaborada 
nem aprovada, porque havia uma proposta do Governo que não 
era aceita pelo parlamento e uma proposta dos parlamentares 
que não era aceita pelo Governador. Na época, nós 
vislumbramos que, se ficássemos nessa teimosia, não daríamos 
os passos mínimos no processo de avanço. Partimos, então, da 
idéia de que mais vale um pássaro na mão do que um bando 
voando. Conversamos com as lideranças políticas do nosso 
Estado, e fomos aceitos, de certa forma, como interlocutores 
desse processo. 
Gostaria de colocar para os senhores um pouco de história, 

alguns elementos importantes desse processo. Nós entendemos 
que essa é uma nova forma, no Rio Grande do Sul, de 
vivenciarmos a questão da cooperação. Fico muito feliz ao 
ouvir referências aos princípios e às idéias básicas que o 
cooperativismo vem mantendo, incorporando-se, mas nós 
deixamos essa questão da cooperação clássica, tradicional, 
de agricultores ou de consumidores e partimos para a questão 
da construção da cooperação da sociedade civil. Entendemos 
que essa organização, através dos conselhos regionais je 
desenvolvimento, que hoje são 21, seria a nossa inserção, 
seria a inserção da sociedade gaúcha no processo da 
globalização. Essa seria uma das formas; não, evidentemente, 
o instrumento absoluto ou perfeito. Mas seria uma forma a 
mais de buscarmos a nossa inserção nesse contexto, seja no 
MERCOSUL, seja no contexto mais global que vivenciamos neste 
planeta Terra. Para sermos mais objetivos com relação a 
isso, eu pediria ao meu auxiliar do retroprojetor que, na 
ordem, apresentasse alguns tópicos, para facilitar minha 
exposição. 

Temos na Constituição do Estado do Rio Grande do Sul 
algumas referências que nos ajudaram na organização desses 
conselhos, que foi uma proposta feita pelo Governo, mas uma 
proposta que nós, já no segundo e, principalmente, no 
terceiro ano, tomamos em nossas mãos, tomamos a bandeira do 
Governo, e este nos respeitou, e a conduzimos até agora. 

No art. 149, § 8Q, da nossa Constituição, fala-se do 
orçamento e diz-se o seguinte: "Os orçamentos anuais e a Lei 
de Diretrizes Orçamentárias, compatibilizados com o plano 
plurianual, deverão ser regionalizados e terão, entre suas 
finalidades, a de reduzir desigualdades sociais e 
regionais". A regionalização e a redução de desigualdades 
sociais são o ponto de partida para trabalharmos a questão 
dos conselhos. Sobre a política de desenvolvimento estadual 
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e regional, diz-se, no art. 167, o seguinte: "A definição 
das diretrizes globais, regionais e setoriais da política de 
desenvolvimento caberá a órgão específico, com representação 
paritária do Governo do Estado e da sociedade civil, através 
dos trabalhadores rurais e urbanos, servidores públicos e 
empresários, entre outros, todos eleitos em suas entidades 
representativas". 
Art. 168: "0 sistema de planejamento será integrado pelo 

órgão previsto no artigo anterior e disporá de mecanismos 
que assegurem ao cidadão o acesso ás informações sobre a 
qualidade de vida, meio ambiente, prestações de serviços e 
atividades econômicas e sociais, bem como a participação 
popular no processo decisório". Esse é o espaço 
institucional a partir do qual nós partimos para a concepção 
e a organização dos conselhos regionais de desenvolvimento. 
Mas precisávamos conquistar um espaço legal. Trabalhamos em 
todo o Rio Grande do Sul a partir das bases. As comu_nidades 
discutiram, e enviamos sugestões. Essas sugestões foram 
trabalhadas no interior, mesmo, porque cabia à Presidência 
do fórum fazer a sistematização do texto da lei. E nós o 
fizemos, e o Governador o encaminhou, assinando apenas, não 
fazendo nenhuma observação, embora não concordasse 
totalmente com as nossas proposições. Na época. estava no 
Paraná, realizando algumas palestras, e tive que mandá-lo, 
por fax, para ele, dizendo-lhe que sim, aquele era o texto, 
e só então ele assinou. Fez críticas ao texto, mas não 
corrigiu, aceitou o que.propusemos. Claro que o texto não é 
perfeito, nós reconhecemos. Recebemos, por parte da 
Assembléia Legislativa. algumas emendas, melhorando o texto, 
não alterando a substã:cia, porque não tínhamos e não temos 
nenhuma experiência em trabalhar essa questão. 
Cito alguns aspectos que achei importantes: "Os Conselhos 

Regionais de Desenvolvimento têm por objetivo a promoção do 
desenvolvimento regional, harmônico e sustentável, através 
da integração dos recursos e das ações de governo na região, 
visando a melhoria da qualidade de vida da população,· a 
distribuição quantitativa da riqueza produzida, o estimulo à 
permanência do homem na sua região e a preservação e 
recuperação do meio ambiente". 
O art. 3Q diz que "competem aos Conselhos, entre outras, as 

seguintes atribuições: I - promover a participação de todos 
os segmentos da sociedade regional no diagnóstico de suas 
necessidades e potencialidades, para formulação e 
implementação das políticas de desenvolvimento integrado na 
região". E nós estamos trabalhando, realmente, na prática, 
em cima dessas pesquisas. "li - Elaborar planos estratégicos 
de desenvolvimento regional." O meu Conselho já tem o seu 
plano estratégico elaborado e publicado. Esqueci alguns 
volumes em casa, mas, se alguém me der o endereço, mandarei 
sem custas, para que possa ter os planos estratégicos como 
modelo ou idéia. "III Manter espaço permanente de 
participação democrática, resgatando a cidadania através da 
valorização da ação política; IV constituir-se em 
instância de regionalização do orçamento do Estado, conforme 
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estabelece o art. 149, § 8Q, da Constituição do Estado." 
Nós, hoje, trabalhamos, discutimos com o Governo, com os 
Deputados a elaboração dos orçamentos e a distribuição de 
recursos. Apontamos as prioridades e brigamos fortemente por 
elas. "V - Orientar e acompanhar, de forma sistemática, o 
desempenho das ações dos Governos Estadual e Federal na 
região." Nós acompanhamos as obras de perto. Claro óue 
sempre depende da iniciativa de cada executiva de conselho, 
principalmente, mas, em algumas regiões, isso vem sendo 
feito muito bem. "VI - Respaldar as ações do Governo do 
Estado, na busca de maior participação nas decisões 
nacionais." 

"Art. 4Q -Os Conselhos Regionais de Desenvolvimento têm a 
seguinte estrutura básica: Assembléia Geral Regional, 
Conselho de Representantes, Diretoria Executiva e Comissões 
Setoriais." Cada conselho pode criar tantas comissões 
quantas quiser - de agricultura, indústria, etc. São 10, 12, 
15 comissões: educação, saúde, meio ambiente e assim por 
diante. 

"Art. 9Q: A participação nos Conselhos Regionais de 
Desenvolvimento é considerada função pública relevante, 
vedada qualquer remuneração." Não podemos receber nada. Em 
1994 - nao para me queixar -, enquanto cidadão, trabalhei 
gratuitamente para o Estado, viajando por 30 dias. Na época, 
brincava com os colegas, dizendo que é melhor ir ao nosso 
Estado em paz e trabalhar do que ir para uma guerra na 
Bósnia. 
O art. 12 diz que "fica assegurada a representação dos 

Conselhos Regionais de Desenvolvimento no órgão a que se 
refere o art. 167 da Constituição do Estado". É o conselho 
dos diferentes organismos do Estado. Temos assento 
assegurado pela Constituição. 

Na sexta transparência, há pontos que merecem ser citados. 
Em primeiro lugar, a Assembléia é "composta de 
representantes da sociedade civil organizada e dos poderes 
públicos existentes na reg1ao, assegurada a paridade entre 
trabalhadores e empregadores". Por que essa paridade? Porque 
não pode haver a predominância de um grupo sobre o outro, 
enquanto pessoas representando suas entidades. Isso é 
fundamental. "Apreciar e aprovar as propostas regionais a 
serem submetidas ao Poder Executivo Estadual, com vistas a 
subsidiar a elaboração das leis previstas no art. 149 da 
Constituição do Estado; deliberar sobre outros assuntos de 
interesse da região; formular as diretrizes para o 
desenvolvimento regional, a serem submetidas à Assembléia 
Geral Regional; promover a articulação e integração regional 
entre a sociedade civil organizada e os órgãos 
governamentais; promover a articulação do Conselho Regional 
de Desenvolvimento com os órgãos do Governo Estadual e 
Federal, com vistas a integrar as respectivas ações 
desenvolvidas na região." 

Temos falhas - sou crítico desses processos - mas essas 
questões estão sendo bem desenvolvidas. No meu entendimento, 
tomando em conta o estágio inicial em que nos encontramos, 
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estamos conseguindo fazer isso relativamente bem. Não 
desanimando, tendo coragem, poderemos avançar muito. 

Houve a necessidade de um decreto para regulamentar essa 
lei, da qual deixarei umas cópias, aqui, para quem quiser. 
Esse decreto regulamentou a lei. Acho importante citar, 
rapidamente, pelo menos algumas questões. O art. 7Q diz o 
seguinte: "0 Conselho de Representantes criará, como órgãos 
técnicos, comissões setoriais em função de áreas que mereçam 
a atenção especifica". E compete ãs comissões "assessorar o 
Conselho de Representantes e a diretoria executiva nas suas 
deliberações e decisões; estudar e dimensionar os problemas 
regionais; elaborar programas e projetos regionais". E o§ 
2Q diz ainda: "As Comissões Setoriais serão compostas por 
pessoas cuja formação ou área de atuação correspondem ã da 
Comissão, além dos representantes dos órgãos estaduais e 
municipais existentes na região". 

Na oitava transparência, o art. 9Q diz o seguinte: "Os 
Conselhos Regionais de Desenvolvimento CRDs poderão 
constituir fundos regionais de desenvolvimento, com base em 
recursos dos municípios e instituições privadas da região, 
com a finalidade de investir, isoladamente ou em parceria 
com o Governo do Estado, em projetos de interesse da 
região". Atualmente, na minha região, temos três projetos 
que estão começando a andar. Um de reflorestamento, com a 
previsão de produção de 5 milhões de mudas/ano, para 
reflorestar as beiras dos rios e também para o 
reflorestamento econômico e ecológico. Outro projeto é para 
a melhoria das condições de vida e de renda dos pequenos 
agricultores. Finalmente, temos o projeto, diria, de 
reconversão profissional, ou seja, de profissionalização dos 
pequenos agricultores. Esses projetos não são do Governo. 
São da sociedade, e nós os incorporamos como projetos do 
Conselho. Mas o Governo é parceiro; buscamos a parceria do 
Governo para esses projetos. "Cada Conselho Regional de 
Desenvolvimento far-se-á representar no órgão previsto no 
art. 167 da Constituição, com direito a voz e voto pelo seu 
Presidente ou substituto legal, eleito para tal fim, pelo 
Conselho de Representantes." 

Com relação a esses aspectos, gostaria de dizer que temos, 
hoje, de certa forma, com todo esse esforço de cooperação 
regional, conseguido, com bastante sucesso, a implantação 
dos pólos de modernização tecnológica. Temos 14 pólos que 
interiorizam a questão da ciência e tecnologia, os quais são 
assumidos, pelo menos na sua coordenação, pelas 
universidades. 

Em que consiste um pólo? O pólo é um fórum ondé as 
empresas, o poder público e as universidades se encontram 
para discutir a questão da ciência e tecnologia. 
Conseguimos, principalmente atra\·-- da organização dos 
Conselhos Regionais de Desenvolvime .o, a implantação de 14 
pólos. Como já está prevista a imp,antação de mais 2, são, 
portanto, 16 pólos de modernização tecnológica. Estamos 
conseguindo a implantação de uma rede, a INTERNET, com 
diferentes pontos de centrais interligados, como os senhores 
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integrados à rede nacional 
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que nos dá acesso, bem lá no 
tecnológicas. Estamos também 
de pesquisas, e isso facilita 

A última transparência tenta mostrar, de certa forma, o 
nosso mapa do Estado do Rio Grande do Sul, dividido em 21 
regiões, em 21 Conselhos Regionais de Desenvolvimento. Eu 
poderia me demorar falando sobre isso, para mostrar aos 
senhores que esses pólos de modernização e a própria rede 
INTERNET, se fizéssemos um mapa, poderiam se sobrepor 
exatamente a esse mapa dos Conselhos também. 
Existe uma fundamentação teórica para os Conselhos e, no 

meu entender, ela se dá princioalmente pela idéia da 
valorização da pessoa, do ind· 1íduo, enquanto sujeito 
construtor do seu espaço de vida, pela idéia da cidadania, 
pela idéia da participação como um processo político de 
organização da sociedade, além da idéia de que, hoje, os 
processos democráticos são, cada vez mais, a base das 
organizações. Os próprios Estados não estão mais conseguindo 
sobreviver através da ditadura, como é o caso da "cortina de 
ferro" e da queda do muro de Berlim. O desenvolvimento 
passou a ser atacado como um processo global, mas a partir 
das regiões. 
Temos, evidentemente, alguns elementos históricos locais 

que podemos identificar nesse projeto, ou seja, a nossa 
tradição de ações comunitárias de cooperativismo, de 
associativismo, de organizações regionais, principalmente as 
universidades regionais. O Rio Grande do Sul está dividido 
em universidades regionais. Praticamente todas as nossas 
universidades são regionalizadas. As cooperativas também têm 
atuação regional e existem fundações de desenvolvimento 
regional. 
Outros elementos muito importantes foram a vontade política 

do Governo e a ação da sociedade que buscou se engajar, 
pegou essa bandeira, lutou, venceu as barreiras, para que 
pudéssemos legalizar esse processo, para que houvesse uma 
lei e que essa lei fosse regulamentada. Conseguimos esse 
processo no final do ano passado. 
Gostaria de mencionar algumas interpretações e significados 

do que isso representa para nós: nova percepção do espaço 
geográfico e político da organização da sociedade gaúcha; 
nova força política a partir da identidade regional; a 
possibilidade de conhecimento dos principais problemas e 
aspirações das populações das diferentes regiões; criação de 
novos espaços de identidade; diálogo; planejamento e 
organização de ações em conjunto, em comum, com conhecimento 
de todas as regiões do Estado; quebra de barreiras locais; 
construção de horizontes maiores, seja na política, seja na 
economia; novas regionais, novos projetos de prioridades 
regionais, novas relações de poder e de articulação, 
proximidade com os políticos, com os Deputados. Nós não 
substituímos os Deputados, nem a Assembléia Legislativa. Nem 
poderíamos. Mas somos um espaço, hoje, de muita proximidade 
e muito diálogo com os Deputados. Poucos têm medo desse 
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espaço. ~ maioria compreendeu e são membros natos dos 
Conselhc~ e participam tanto Deputados Estaduais como 
Federais. 
Proximidade com o Executivo. Existe uma grande proximidade 

com o Executivo do Estado e toda a sua equipe. Independa do 
partido do Governo. Passamos pelas Secretarias. Temos um 
espaço dentro do Governo. Chegamos lá e as portas nos são 
abertas, imediatamente. Não ficamos batendo. Chegamos e 
somos recebidos. Isso é importante nesse processo, senão as 
pessoas desanimam. Há maior democracia e transparência no 
Governo. Há uma nova cultura de organização política. No 
entanto, existem problemas. Claro. Não é um processo 
perfeito; é um início, é uma ousadia. É uma coragem sendo 
posta em ação. 
O processo é lento, é 

formação política do 
imediatismo. As pessoas 
atendidas de imediato. 

um processo pedagógico. Necessita de 
cidadão. Existe o problema do 

que não enxergam longe, precisam ser 

A questão do paternalismo é uma outra questão que atrapalha 
muito. Há pessoas que gostariam de ter o Conselho como um 
chapéu, a buscar recursos junto ao Governo. O Conselho não 
pode ser um chapéu. O Conselho tem que ser um espaço de 
afirmação da vontade política da região, apontando sempre 
para suas prioridades, sem no entanto negar a globalidade 
dos interesses e das prioridades da sociedade, sejam 
brasileiras, sejam do Estado. 
Promessas fáceis não cumpridas. Nós pedimos ao novo 

Governo, Governador Antônio Brito ... Fomos até ele e 
pedimos: "Governador, por favor, se o senhor tiver 
dificuldades em nos atender nas nossas prioridades, não nos 
prometa nada que não possa fazer. Diga claramente. Faça jogo 
aberto. Não faça nenhuma promessa que não possa ser 
cumprida. Preferimos saber que o Estado não tem condições de 
repassar recursos, que não pode fazer, do que sermos 
enrolados". Ele está até aqui cumprindo, e muito bem, esse 
nosso pacto. 
Cultura tradicional de relações com o Estado e o Governo 

estão se modificando. Nós desenvolvemos ações comuns, 
necessar1as ao proçesso pedagógico. É importante ter ações 
comuns no Estado. E importante ter ações comuns na região, 
para que a gente avance nesse processo de· organização. 
Existe também a necessidade de pequenas vitórias imediatas. 
Sempre há as pessoas que têm necessidades imediatas. E elas 
têm razão. Sempre é preciso algumas pequenas vitórias, 
pequenas conquistas. Temos lá a implantação de patrulhas 
mecanizadas, trabalhamos na área de saúde, e ficamos fazendo 
pequenas conquistas. Mas, mui~o mais nos preparando para um 
trabalho maior e mais amplo. E necessário que o Governo e a 
sociedade tenham a vontade política; tanto os governantes, 
guanto as lideranças precisam manifestar a vontade política. 
E preciso ter uma vontade suprapartidária. Se entrar 
partidarismo nesse processo, começa-se a emperrá-lo, ou a 
matá-lo. As prioridades e projetos precisam ser o plano de 
ação de cada um. 
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Bom, essas seriam algumas observações gerais. Gostaria de 
dizer da importância que as universidades têm nesse 
processo. Todas as universidades estão trabalhando e se 
engajando, dando de certa forma abrigo até através de suas 
estruturas, para que isso aconteça. Isso é extremamente 
importante, senão seria bastante difícil. Nós estamos 
realizando, já neste ano o 3Q Seminário Estadual sobre esse 
processo. Neste ano, inclusive com pessoas de Minas Gerais 
participando do nosso Seminário Internacional e pessoas do 
Rio Grande do Sul, Alemanha e Inglaterra discutindo a 
questão da reestruturação, da administração pública e do 
desenvolvimento regional. Teria muito mais a dizer, mas 
encerro aqui e agradeço a atenção e a paciência dos senhores 
em ouvir essa colocação. 

O Coordenador - O Coordenador vai passar a palavra ao Sr. 
Dejandir Dalpasquale, Presidente das Cooperativas 
Brasileiras. Com a palavra, o Sr. Dejandir Dalpasquale, que 
disporá de até 30 minutos para sua exposição. 

Palavras do Sr. Dejandir Dalpasquale 
Sr. Presidente, Srs. e Sras. Deputados, Srs. Membros da 

Mesa, minhas senhoras, meus senhores, gostaria, 
inicialmente, de manifestar minha alegria por voltar ao 
Estado de Minas Gerais, hoje na condição de Presidente da 
Organização das Cooperativas Brasileiras e de Secretário de 
Agricultura do Estado de Santa Catarina. Em outras 
oportunidades aqui estive, desempenhando outras funções, 
que, parece-me, foram muito importantes, até porque abriram 
um espaço e um momento novo no cooperativismo de Minas 
Gerais, de um modo geral para o cooperativismo de crédito, 
quando presidi, em Brasília, o Banco Nacional de Crédito 
Cooperativo. Por isso, este é um momento de satisfação, 
depois de algum tempo, por poder retornar aqui para 
discutir, mais uma vez, o cooperativismo. 

Foi mencionado, aqui, pelo professor, o exemplo de Santa 
Catarina, com referência aos métodos e a aplicação da 
agricultura em nosso Estado. De fato, Santa Catarina é um 
Estado pequeno, que detém pouco mais de 1% do território 
nacional e, nessas condições, é o 5Q maior produtor de 
alimentos do País. É um Estado onde 90,2% das propriedades 
são pequenas propriedades, de 50ha para menos. Temos uma 
preocupação muito grande em transformar essa pequena 
propriedade em uma pequena empresa, tornando-a 
diversificada, uma vez que o grão não dá condição de 
sobrevivência para uma família com uma propriedade nessas 
condições. Assim, o Estado detém, hoje, 38 cursos de 
profissionalização, especializando o agricultor em suas 
diversas atividades: atividade ligada a frutas, suínos, 
aves, peixes, mel, leite, equipamentos de manejo, plantio, 
colheita, tecnologias. São cursos que, através de centros de 
treinamento da Secretaria de Agricultura, transmitimos aos 
nossos agricultores, especializando-os e procurando fazer 
com que diversifiquem a sua propriedade. Hoje, no Estado, já 
são muitas as propriedades que têm atividades de leite, 
suínos, aves, frutas, peixes, abelhas, além do plantio de 
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grãos e o trabalho na área da olericultura, que é, também, 
uma atividad~ muito importante. Esse nosso trabalho tem 
procurado ma1ter o homem no campo, para não deixar que as 
cidades continuem inchando, da maneira que vem acontecendo 
neste momento, em função evidente da frustração por parte 
dos agricultores, motivada pelo não - cumprimento da lei e 
também porque o Governo Federal abandonou - principalmente 
na última safra - o agricultor e deixou sem segurança a 
comercialização da safra. 
O Estado de Santa Catarina, apesar do 1%, é o maior 

produtor de maçãs do País, maior produtor de suínos, de 
aves, de alho e é grande produtor de muitas outras coisas, 
isso na área da agricultura, sem contar as áreas da 
metalurgia e da fiação. É um Estado que também se destaca, 
felizmente. 

Não deixamos de ter os nossos problemas, também profundos e 
muito importantes, principalmente neste momento de recessão, 
na hora em que todos nós torcemos pela manutenção do Plano 
Real, que já começa a custar muito caro, pelo menos para 
grande parte da sociedade brasileira. 

Fui convocado para falar sobre cooperativismo e também 
sobre a situação na cidade e no campo e a globalização no 
momento que nós vivemos. 

Temos um cooperativismo no Brasil que apresenta algumas 
marcas importantes. Acho que Minas Gerais tem muitos desses 
exemplos. 

Existem muitas frustrações, é verdade, mas temos algumas 
atividades que são exemplares, e, por isso, destacam-se na 
área da economia, da produção e dão um significado de 
trabalho em benefício da sociedade, da comunidade. 

Também aqui, em Minas Gerais, temos algumas grandes 
cooperativas que são a demonstração do sucesso do bom 
empreendimento, da boa administração e até da atuação da 
filosofia cooperativista, que é, na verdade, muito 
importante. 
O cooperativismo ajudou o País a se desenvolver, sem dúvida 

nenhuma, em muitos pontos, em muitos locais e, 
principalmente, para o Sul, teve uma presença significativa 
e pôde auxiliar demais no desenvolvimento do País. 

É verdade que existem algumas diversidades, que são 
contestações feitas por muitos grupos e por setores da 
economia do País e, também por isso, criaram-se algumas 
dificuldades. Mas, mesmo assim, pelo esforço, pela dedicação 
e pelo idealismo de muitos, o cooperativismo teve uma 
importância muito grande. Tanto é que, hoje, 6% do produto 
interno bruto representam o patrimônio e o trabalho do 
cooperativismo brasileiro. 

Somos o grande produtor e comercializador do leite. Mais de 
50% do leite produzido e comercializado no Brasil é feito 
através de cooperativas. Mais de 30% da soja, do milho, do 
arroz, mais de 70% do trigo é produzido por cooperativas. 
Temos significativa presença na industrialização de aves, de 
suínos, e na criação desses animais. Portanto, o 
cooperativismo é importante para a economia do País. 
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É verdade que não temos encontrado muita facilidade para 
chegar a esse ponto, até mesmo por parte de autoridades do 
Governo Federal e de governos estaduais e municipais. Em 
certos momentos, isso fere interesses de grupos, ou 
interesses de pessoas que desejam ver o cooperativismo de 
outra forma. Mas o mundo está calcado em cima desse caminho, 
que é, sem dúvida nenhuma, um progresso. Se formos à Europa, 
veremos que o cooperativismo de consumo é o grande mote do 
consumo europeu. Tanto é, que o ex-Presidente da Aliança 
Cooperativista Internacional é adepto do cooperativismo de 
consumo, e o atual Presidente, eleito no sábado passado, em 
Manchester, também pertence ao segmento favorável ao 
cooperativismo de consumo, que, embora não seja tão 
desenvolvido no Brasil, é importante. Aqui temos como mais 
importante o cooperativismo de produção. Os dados que acabei 
de citar demonstram, na verdade, que temos uma representação 
importante nesse segmento. Já não é a mesma coisa na área de 
crédito, e Minas Gerais é um exemplo do sacrifício e da luta 
que tivemos para a abertura de cooperativas de crédito, 
porque isso não interessava ao Banco Central, como não 
interessava à FEBRABAN e nem ao Banco do Brasil. Daí 
decorrem as dificuldades. Houve um momento em que, aqui 
mesmo, quando presidia o BNCC, tínhamos 12 cooperativas na 
expectativa de obter autorização do Banco Central, e elas 
não conseguiram. Recorremos à Junta Comercial do Estado, 
que, num estalo, deu-nos a autorização para o funcionamento 
dessas cooperativas, que então deslancharam. Tivemos 
oportunidade de constituir, naquele período, mais ou m~nos 
50 cooperativas de crédito no Estado de Minas Gerais. E um 
instrumento da mais alta importância, porque atende ao 
cooperado de forma mais pessoal, mais amiga e com mais 
intimidade. Atende ao cooperado com distinção especial, 
porque ele é um proprietário da cooperativa, é um eleitor 
que ajuda a eleger a sua direção. Graças a um trabalho 
intenso e demorado, conseguimos criar, há mais ou menos 20 
dias, o Conselho Monetário Nacional, para que derrubasse, 
pelo menos, parte da Resolução nQ 1.099, principalmente no 
seu art. 46, que exigia depósito das cooperativas de crédito 
no Banco do Brasil, o que manietava o seu desenvolvimento. 
Com isso, também ficou estabelecido que o cooperativismo de 
crédito pode se constituir em unidades bancárias no Brasil. 
Foi uma vitória importantíssima. Vemos nos países mais 
desenvolvidos, no Canadá, por exemplo, o cooperativismo 
comandado pelo Dejardin, uma potência que tem um patrimônio 
líquido de mais de US$60.000.000.000,00. Vamos à França e 
encontramos o Crédit Agricole, que chegou a ser o maior 
Banco do mundo e hoje é o quarto ou quinto maior. Se vamos à 
Alemanha, encontramos o Digibank, outro Banco 
cooperativista. A Holanda é outro exemplo: o( .... ), com 
suas 3.500 cooperativas, num país que é a metade do Estado 
de Santa Catarina, financia 92% da agricultura e não tem um 
centavo do governo. O mesmo acontece em Portugal e na 
Inglaterra, onde os grandes bancos cooperativos funcionam. 
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Vamos tentar fazer com que o cooperativismo de crédito se 
constitua através dos seus instrumentos próprios, de modo 
que possamos financiar o nosso agricultor e o nosso 
trabalhador da cidade também, porque o desejo é juntar o 
cooperativismo de crédito urbano e o rural. Esse é um dos 
segmentos importantes que temos e que precisa ser 
desenvolvido. Deveria ter sido o primeiro a ser constituído, 
mas, lamentavelmente, está sendo praticamente o último. 
Devíamos, primeiro, gerar o recurso para depois, então, 
constituir os demais segmentos do cooperativismo. Temos 
outros segmentos cooperativistas, mas numa modalidade ainda 
conservadora, talvez um pouco desatualizada. Mas algumas 
definições feitas recentemente, no último congresso da 
Aliança Cooperativista Internacional, em Manchester, são 
importantes; objetivos e definições que são dados através do 
cooperativismo, que precisa constituir-se neste momento num 
instrumento moderno e atualizado, atendendo até mesmo as 
exigências da globalização da economia, não só para nós, por 
causa do MERCOSUL, mas também por causa do NAFTA, do Pacto 
Andino e também da Comunidade Econômica Européia e das áreas 
dos tigres asiáticos. Inclusive, para estarmos modernizados 
e atualizados por causa do desenvolvimento desses mercados. 

Foram tomadas algumas medidas importantes nesse Congresso. 
É bom dizer que a cooperativa, daqui para a frente, não pode 
se preocupar única e exclusivamente com o seu cooperado; vai 
ter que se preocupar com a sociedade, com a comunidade, com 
a fome, com o meio ambiente, com a oobreza, com a falta de 
moradias; vai ter que participar ~: todo esse processo, 
porque é dessa forma que estamos ;endo o cooperativismo 
moderno, o qual deseja que não apenas o seu cooperado tenha 
boas condições de alimentação, de moradia, de transporte, de 
saúde, mas também os seus vizinhos e aqueles que estão 
perto. Assim, há exigência de que o cooperativismo precisa 
se entrosar e se dedicar, de modo especial, à sociedade, à 
comunidade, que tanto estão precisando disso. 

Vamos fazer isso ao nível de Brasil e ao nível de outros 
países. Agora mesmo, combinamos com a representação 
cooperativista de Portugal fazer uma reunião dos países de 
língua portuguesa, para tratarmos do desenvolvimento do 
cooperativismo, principalmente nos países da África, que 
estão precisando muito de nossa colaboração. A partir de 
novembro, teremos as primeiras reuniões, ocasião em que 
vamos tentar um intercâmbio de tecnologia, de conhecimentos 
e de pessoas. 

Da mesma forma, acontecerá nos países do Leste Europeu, 
que, neste momento, estão em estado de desespero, de 
desânimo, porque, depois da Perestroika, a situação veio às 
claras. Hoje se vê, na Rússia, por declarações de líderes 
cooperativistas e agricultores daquele país, que não adianta 
o homem ir ao campo, pois ele não sabe mais plantar nem 
colher, não sabe movimentar a máquina, não sabe comprar nem 
vender, porque tudo isso era executado e realizado pelo 
Estado. Estamos tentando um intercâmbio para dar uma 
colaboração às cooperativas e aos agricultores da Rússia. Já 
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temos, no Brasil, acertada a ida de um grupo à Rússia e, 
depois, a vinda de um grupo russo, para que possamos 
mostrar-lhes o que temos de melhor, a fim de ser aplicado 
lá. 
Também está ajustada uma reunião com grandes cooperativas, 

principalmente de produção, em Miami, nos dias 6, 7 e 8 de 
dezembro, onde se deverão encontrar mais ou menos 800 
líderes, para tratar de intercâmbios comerciais e técnicos. 
Estarão reunidas, especialmente, as cooperativas produtoras, 
além das de trabalho, de crédito, de consumo e de outros 
segmentos, para vermos o que podemos fazer de importante 
para o intercâmbio das cooperativas brasileiras com os 
demais países das Américas América do Norte, Caribe, 
América Central e América do Sul. 

Falo, neste momento, na condição de Vice-Presidente do 
Comitê Internacional de Agricultura, cargo para o qual fui 
eleito há poucos dias, em Manchester, e de representante das 
Américas nesse Comitê. Portanto, é o primeiro passo para a 
intenção de entrar no sistema de globalização da economia, 
para podermos estar presentes e atuar com competência. 
Disse que temos algumas inovações que precisam ser feitas. 

A primeira foi, exatamente, a da participação das 
cooperativas e dos cooperados não apenas no grupo que forma 
a cooperativa, mas também na preocupação que ele tem que ter 
com a sociedade de modo geral. Vou citar alguns dos pontos 
que foram aprovados no congresso realizado em Manchester, na 
Inglaterra, os quais acho muito importantes neste momento. 
(- Lê:) 

"Os cooperados farão suas cooperativas mais efetivas, no 
futuro, da seguinte forma: obser,ando as vantagens de ser um 
membro da cooperativa; reconhe~endo a força única dos 
princípios cooperativistas; capacitando as mulheres e os 
homens a eles associados como membros, empregados, gerentes 
ou dirigentes eleitos; combinando de forma prudente seus 
recursos para um mútuo benefício; incrementando suas forças 
financeiras; e pensando de forma estratégica sobre as normas 
do movimento cooperativista. 

Um número maior de pessoas identificará suas necessidades e 
alcançará suas aspirações por intermédio das cooperativas 
que proporcionarem melhor alimentação, moradia e saúde; 
expandirem serviços financeiros cooperativistas; 
proporcionarem satisfação no trabalho; acolherem a ampliação 
do papel das mulheres e dos jovens; protegerem as 
comunidades rurais e realçarem a vida urbana; assistirem as 
comunidades na criação de economias sustentáveis; 
respeitarem o meio ambiente; e ajudarem a construir um mundo 
mais pacífico e democrático. 

Esses são os princípios que o cooperativismo tem que ter. 
O que é uma cooperativa? Qual a definição? Uma cooperativa 

é uma associação autônoma de pessoas unidas voluntariamente 
com a intenção de solucionar suas necessidades comuns de 
ordem econômica, social e cultural, buscando, ainda, a 
realização de suas aspirações por meio de um empreendimento 
comum a todos pertencente e democraticamente controlado. As 
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cooperativas baseiam-se nos valores da ajuda mútua, 
democracia, igualdade, eqüidade e solidariedade. Os 
cooperados acreditam nos valores éticos da honestidade, 
sinceridade, responsabilidade social e preocupação com o 
próximo. 
Quais os princ1p1os do cooperativismo? Os princ1p1os 

cooperativistas são as linhas norteadoras por meio das quais 
as cooperativas põem seus valores em prática. 

1Q Princípio: Voluntariedade e Livre Adesão 
As cooperativas são organizações voluntárias e abertas às 

pessoas capazes de usar seus serviços e dispostas a aceitar 
as responsabilidades de associadas sem qualquer 
discriminação social, racial, política ou religiosa. 

2Q Princípio: Controle Democrático do Associado 
As cooperativas são organizações democráticas, controladas 

por seus membros, que participam ativamente nos rumos de sua 
administração e tomadas de decisão. Os homens e as mulheres 
eleitos como representantes são responsáveis pelos membros. 
Nas cooperativas singulares, os membros possuem igualdade de 
direito de voto (um membro, um voto), e as cooperativas de 
outros níveis também são organizadas de forma democrática. 

3Q Princípio: Participação Econômica do Associado 
Os membros contribuem igualitariamente e controlam o 

capital de sua cooperativa. Normalmente, na condição de 
associados, eles recebem uma compensação limitada, se for o 
caso, sobre o capital subscrito. Os membros distribuem as 
sobras para alguns ou, se for o caso, até para todos os 
seguintes propósitos: desenvolvimento da cooperativa; 
benefícios aos membros na proporção de suas transações com a 
cooperativa; e manutenção de outras atividades aprovadas 
pelos associados. 

4Q Princípio: Autonomia e Independência 
As cooperativas são autônomas, organizações auto-

sustentadas controladas por seus membros. Na hipótese de 
elas entrarem em acordo com outras organizações (inclusive 
entidades governamentais) ou angariarem recursos de fontes 
externas, assim só procederão se ficar assegurado o controle 
democrático por seus membros e a manutenção da independência 
da cooperativa. 

5Q Principio: Educação, Treinamento e Informação 
As cooperativas proporcionam educação e treinamento para 

seus membros, representantes eleitos, gerentes e empregados. 
Desta forma, eles podem contribuir efetivamente no 
desenvolvimento de suas cooperativas. Elas informam ao 
público em geral -particularmente, aos jovens= aos lideres 
formadores de opinião - sobre a natureza e os ~enefícios da 
cooperação. 

6Q Principio: Cooperação entre as Cooperativas 
As cooperativas servem a seus membros de forma mais eficaz 

e reforçam o movimento cooperativista pelo trabalho conjunto 
por meio de estruturas locais, nacionais, regionais e 
internacionais. 
7Q Princípio: Interesse pela Comunidade 
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Enquanto direcionam sua atenção para as necessidades e os 
desejos dos seus membros, as cooperativas trabalham para o 
desenvolvimento sustentável de suas comunidades. 
O Relatório da Aliança Cooperativa Internacional acerca da 

Identidade da Cooperativa 
Preâmbulo 
1 - A Aliança Cooperativa Internacional. no congresso 

realizado em Manchester, em setembro de 1995, adotou o 
Relatório na Identidade da Cooperativa. Ele inclui uma 
definição de cooperativa, uma lista dos valores-chaves do 
movimento e um conjunto revisado dos princ1p1os, com a 
intenção de guiar as organizações cooperativistas para o 
início do século 21. 
2 Esse retrospecto explica o contexto em que foi 

desenvolvido o Relatório e, também, elabora alguns temas-
chaves da maior relevância, principalmente aqueles que dizem 
respeito às reconsiderações dos princípios. 
3- Desde sua criação, em 1895, a Aliança Cooperativa 

Internacional tem sido a autoridade final para definir e. 
também, para elaborar os princípios nos quais as 
cooperativas devem basear-se. Previamente, a Aliança fez 
duas declarações formais sobre os princípios 
cooperativistas: o primeiro foi em 1937, e o segundo, em 
1966. Essas duas primeiras versões, bem como a reformulação 
feita em 1995, foram atentas em explicar como os princípios 
cooperativistas devem ser interpretados no mundo 
contemporâneo. 
4 - Essas revisões periódicas dos princípios são fontes 

fortalecedoras do movimento cooperativista: demonstram como 
o pensamento cooperativista pode ser aplicado no nosso mundo 
em transição; sugerem como as cooperativas podem organizar-
se entre si para encontrar novos desafios; envolvem, também, 
os cooperados, espalhados pelo mundo afora, em um reexame 
das propostas básicas do movimento. 
5 Ao longo de sua própria história, o movimento 

cooperativista tem mudado constantemente, e isso continuará 
a acontecer no futuro. Além dessas mudanças, de qualquer 
forma, há um respeito fundamental por todos os seres humanos 
e a crença em sua capacidade de melhoria econômica e social 
por meio da ajuda mútua. Ademais, o movimento cooperativista 
acredita que procedimentos democráticos aplicados em 
atividades econômicas são factíveis, desejados e eficientes. 
Crê-se, também, que, eleitas democraticamente, as 
organizações contribuem para o bem comum. O relatório dos 
princípios foi baseado nas perspectivas dessa essência 
f i 1 osóf i c a . 
6- As cooperativas existem espalhadas por todo o mundo, em 

muitas e diferentes formas, servindo a diferentes tipos de 
necessidades e prosperando em diversas sociedades. 
Certamente, uma das principais razões para se preparar esse 
documento acerca da identidade cooperativa foi a de refletir 
a variedade e, também, a de articular as normas que devem 
prevalecer em todas as cooperativas desatentas a respeito do 
que devem fazer e onde devem existir. Em particular, o 
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relatório proveu uma base comum, em que os princípios 
cooperativistas principais podem juntos prosperar e 
funcionar efetivamente. 

As primeiras cooperativas emergiram de forma distinta, como 
instituições legais, na Europa, durante o século XIX. 
Alcançando seus primeiros e permanentes sucessos durante os 
difíceis anos 40 do século XVIII, as cooperativas cresceram 
segundo cinco diferentes princípios: as cooperativas de 
consumo, que no início foram por muito tempo popularmente 
associadas aos pioneiros de Rochdade; as cooperativas de 
trabalho, que tiveram primeiramente sua grande força na 
Alemanha; as cooperativas agrícolas, que tiveram suas 
primeiras raízes na Dinamarca e na Alemanha; e as 
cooperativas de serviço, bem como as cooperativas 
habitacionais e as de saúde, as quais emergiram em muitas 
partes da Europa industrial nos fins do século passado. 
Todos esses princípios floresceram, em diferentes níveis de 
sucesso, na maioria dos países europeus no século XIX. 

Por intermédio do relatório de 1995 sobre a identidade 
cooperativista, a Aliança Cooperativa Internacional 
formalmente afirmou e acatou como iguais todos esses cinco 
princípios. Isso atesta a vitalidade que cada um desses 
princípios possui e reconhece que, não obstante as fontes 
originais, cada princípio teve sua adaptação de diferentes 
formas dentro de diferentes sociedades e culturas. 
7. O relatório teve como objetivo bem servir e de forma 

igualitária a todas as cooperativas em todas as 
circunstâncias- econômica, social e política. Isso dá o 
reconhecimento de que todos os grupos criaram seus próprios 
movimentos cooperativistas de formas bem diferentes, tomando 
emprestado de outros e aderindo a seus princípios, mas 
amoldando suas organizações de acordo com suas próprias 
necessidades, experiências e culturas. O relatório de 1995 
aceitou e celebrou essa diversidade. 
8. O relatório da identidade proporcionou uma infra-

estrutura geral dentro de todos os tipos de cooperativas 
aptas a funcionar. Cada segmento ou setor de cooperativa, de 
qualquer forma, tem suas próprias e especiais necessidades e 
prioridades. Por ocasião do congresso, e por essa razão, 
cada setor preparou ou estava preparando um relatório de 
princípios operacionais para demonstrar o que os princípios 
gerais significam para estas operações, particularmente à 
luz das circunstâncias contemporâneas. 
Esses são os princípios que o cooperativismo mundial 

estabeleceu nesse último congresso, que foi aprovado por 
unanimidade e que, sem dúvida nenhuma, mostra o trabalho que 
o cooperativismo pode fazer pela comunidade. É importante 
que o Governo tenha a consciência de que o cooperativismo é 
um parceiro: é um parceiro na arrecadação, porque 
cooperativa não sonega, paga todos os seus compromissos; é 
um parceiro na atividade social e na atividade técnica; está 
ali distribuindo seus conhecimentos e agora é um parceiro da 
sociedade de um modo geral, porque a cooperativa estará 
presente para ajudar a matar a fome, para melhorar as 

~ 
~ 
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condições de moradia, para melhorar o meio ambiente e para 
melhorar a sociedade. Se o Governo pelo menos se aperceber 
da importância desse instrumento, vai saber que tem um 
parceiro ao seu lado que é, sem dúvida alguma, um grande 
colaborador na solução desses problemas. 

Não vou me alongar. Apenas gostaria de dizer quê estamos 
encarando, neste momento, o futuro, e o movimento 
cooperativista tem consciência disso e espera poder fazer um 
bom trabalho nesse sentido. 
Para concluir, gostaria de citar aqui os segmentos mais 

importantes que temos no cooperativismo, essenciais no 
desenvolvimento do sistema e de grande ajuda para o 
desenvolvimento do País: são as cooperativas de produção e 
de trabalho. Por exemplo, temos, hoje, na área médica, um 
instrumento importante prestando grandes serviços. No 
consumo, no crédito mútuo, no crédito agrícola, na educação, 
na prestação de serviços de um modo geral. Quer dizer, o 
cooperativismo pode, perfeitamente, estar presente na 
sociedade, prestando uma grande colaboração. É o que está 
querendo, por exemplo, a Rússia, neste momento, ou seja, 
desenvolver sua agricultura, seu mercado de trabalho, 
desenvolver seu consumo, através do sistema cooperativista. 
Sr. Presidente, para não tomar mais tempo e para concluir 

meus 30 minutos, quero, mais uma vez, manifestar meus 
agradecimentos e tornar pública minha alegria de voltar a 
Minas Gerais, neste momento, para transmitir essas modestas 
palavras. Espero que no debate possamos encontrar caminhos 
melhores. Muito obrigado. 

Esclarecimentos sobre os Debates 
O Coordenador - A coordenação esclarece ao Plenário que, 

nesta parte da reunião, todos os senhores aqui presentes 
POderão formular perguntas. As perguntas poderão ser 
encaminhadas por escrito ou oralmente, solicitando-se, 
contudo, que as inscrições sejam feitas previamente. 
~ara agilizar o debate, solicitamos aos inscritos que 

f1zerem uso do microfone que se identifiquem, sejam 
objetivos e sucintos, dispensando a formalidade das 
saudações pessoais. 

Cada um dos inscritos disporá de 3 minutos, devendo 
limitar-se a duas questões, por intervenção. 

Debates 
O Coordenador -Temos a pergunta do Sr. Wilson Moreira, 

Técnico da SUDECOOP, formulada ao Secretário Dejandir 
Dalpasquale. A pergunta é a seguinte: "Caiu o principio da 
neutralidade política, religiosa e social, por quê?". 
O Sr. Dejandir Dalpasquale Não; na verdade, o 

cooperativismo não tem nenhum vinculo com organizações 
religiosas e não faz nenhuma objeção a atividades 
religiosas. Citei aqui a questão de raça, de cor, de 
política partidária. Não há nenhuma posição específica por 
parte do cooperativismo. É mantida a mesma posição. 
O Coordenador Pergunta formulada aos Srs. Dejandir 

Dalpasquale e Clélio Campolina. A pergunta é a seguinte: "Em 
muitos países os Bancos têm sido instrumentos de promoção e 
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de desenvolvimento. Não é, parece, o caso brasileiro, em que 
as instituições bancárias são dirigidas por lógicas 
financeiras endógenas. O cooperativismo de crédito não 
poderia constituir-se em instrumento para reverter o quadro? 
o Sr. Dejandir Dalpasquale - Gostaria de dizer que sou um 

dos batalhadores bem antigos pela constituição de um 
instrumento de cúpula do cooperativismo de crédito. Já 
comentei aqui sobre alguns países que têm Bancos de 
cooperativismo de crédito e que são verdadeiros sucessos. 
Citei vários Bancos, de vários países, como Canadá, Holanda, 
França, Alemanha, como podemos citar Bancos da Inglaterra e 
dos Estados Unidos. Citei quase todos os países onde há o 
cooperativismo e que têm um instrumento financeiro. Aqui, no 
Brasil, tivemos uma dificuldade muito grande. 
Anteriormente, disse que, primeiramente, a burocracia e as 

exigências do Banco Central impediam a criação da 
cooperativa de crédito. Na verdade, o que queríamos era o 
segmento todo integrado. Pode até ser representado por um 
cone que tenha em sua base, bem ampla, as cooperativas 
singulares, que tenha na sua parte intermediária as centrais 
regionais dos Estados e que tenha na cúpula o seu 
instrumento mais importante, que é o Banco de Crédito 
Cooperativo. 
Tínhamos, contra o Banco Central. a FEBRABAN, o Banco do 

Brasil, que inclusive insistiu em que se colocasse na 
Resolução nQ 1.099 o art. 46, que manietou as cooperativas 
de crédito, que abusou na cobrança das custas da 
movimentação das cooperativas de crédito. 
Gostaria de dizer que tenho me manifestado muitas vezes e 

em alguns casos não tenho sido observado e nem olhado com 
bons olhos devido ao meu posicionamento. Isso não é de 
agora, mas desde 1985, quando presidi o BNCC e, por diversas 
vezes, tentei transferir essa instituição para o 
cooperativismo, para que ela já servisse para o instrumento 
de cúpula do cooperativismo de crédito brasileiro. 
Infelizmente, não consegui. O Banco das Cooperativas de 
Crédito, na época, tinha a seguinte :'stribuição do capital: 
54% eram do Governo e 46%, das coope-ativas. Pois bem, foi o 
BNCC que avalizou algumas empresas que nada tinham com o 
cooperativismo. Isso, por determinação do Ministro da 
Fazenda. Foi o BNCC quem fez o chamado "câmbio careca'', que 
: o câmbio sem cobertura, para muitas cooperativas, para que 
~le fizesse fundo para o próprio Banco, que às vezes se 
encontrava baixo. Tudo isso aconteceu por incompetência e 
por malversação, por parte dos administradores, que eram 
elementos indicados pelo Governo, como indicado fui eu 
também nesse período. Quando eu assumi o Banco, as 
cooperativas já não tinham mais 46%. Tinham 4%, porque essas 
operações mal feitas, praticamente quebraram o Banco, e o 
Governo teve que investir em cima, transformando isso em 
capital e diminuindo o capital representativo das 
cooperativas. 
Agora, felizmente, o Presidente Fernando Henrique Cardoso, 

depois de diversas conversas e de diversos exemplos que 
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demos a S. Exa., de fora do País e daqui mesmo, de Minas 
Gerais, muda essa situação. Quero dizer que a primeira 
cooperativa para a qual emprestei dinheiro foi a cooperativa 
de Muzambinho. Tive uma dificuldade terrível dentro do 
Banco, por parte da Diretoria e do corpo técnico, que não 
queria emprestar os CR$200.000.000,00 a Muzambinho, para 
transferir a importância aos seus cooperados. Depois de 
muita luta e de muita insistência, consegui liberar o 
dinheiro. No fim do ano, fui convidado para ir lá, na 
distribuição dos recursos do balanço. Tive o prazer de ver, 
com os meus olhos, que a cooperativa estava devolvendo 40~ 
do juro cobrado. São muitos os exemplos dessa natureza aqu1 
no Brasil. 
Quero dizer, a quem pergun:ou que sou um defensor da 

criação do Banco de Crédito Cooperativo como cúpula do 
sistema que atende o cooperativismo de crédito urbano~ ao 
cooperativismo de crédito rural. Tenho a certeza de qu~ 1sso 
irá aliviar a carga do Governo que não tem dinheiro para 
emprestar para os agricultores. Tenho dito sempre: o 
agricultor e o operário são competentes para trabalhar e 
para produzir e são competentes também para gerar e 
~dmi~i~:~ar seus recursos. O que dizem os banqueiros? ·~sso 
e co1sa para profissional." Mas, que profissional e o 
Ministro José Eduardo? Ele é profissional agora, depois que 
recebeu o Banco feito. Ele também não era um profissional de 
Banco. Qualquer um de nós poderia ser. Eu também não era 
profissional de Banco e acabei sendo Presidente de um. Para 
quem tem boa vontade, · não existem dificuldades para 
enfrentar problemas. Portanto criar Banco não é só para 
b~nque!ro. Às vezes dizem qu~ uma cooperativa está em má 
s1tuaçao. Existem algumas em má situação. Umas por má 
administração, outras por problemas da política econômica do 
Gover~o, como vimos agora, na política agrícola. Mas, por 
qu~ ~ao falam dos Bancos? Pergunto: "Quantas cooperativas de 
cred1to foram fechadas ultimamente e quantos Bancos sofreram 
a intervenção do Banco Central nesses 30 ou 40 dias? Podem 
fazer as contas que não iremos encontrar nenhuma, ou, 
talvez, uma cooperativa de crédito. Quanto a Banco, 
possivelmente, passará de dez. 
Então, tenho a certeza de que concretizaremos o nosso 

trabalho na área do crédito, no momento em que tivermos o 
nosso instrumento. Na próxima segunda-feira, tenho uma 
reunião com o Conselho Especializado de Crédito e 
Cooperativismo Brasileiro, exatamente, para começarmos a 
definir a questão. O Banco pode ser criado regionalmente, 
estadualmente ou nacionalmente. Vamos definir como é que o 
segmento deseja fazer: se quer constituir um Banco em cada 
Estado, um Banco no País inteiro ou se quer constituir, 
primeiro, um Banco por região. Acho que, agora, avançamos, 
em função da determinação do Presidente Fernando Henrique 
Cardoso, quando o Conselho Monetário Nacional alterou a 
Resolução nQ 1.099, principalmente no seu art. 46, e 
autorizou que pudessem ser constituídos Bancos. Desculpem o 
alongamento, mas o assunto me emociona e me deixa 
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incentivado no momento em que temos uma vitória dessa 
natureza. 

O Coordenador Essa pergunta foi formulada pelo Sr. 
Gustavo Guazínelí e também é dirigida ao Prof. Campolína. 
Vamos fazer, também, uma outra pergunta ao professor, e ele 
a englobará, em sua resposta: "O Sr. falou dos grandes eixos 
de transporte como meios de promover o desenvolvimento 
regional. E os pequenos eixos de transporte? Segunda 
pergunta: no caso de Minas Gerais, o corredor Centro-Leste 
tem desvantagens comparativas em relação ao corredor 
paulista que se integrará à Norte-Sul. Não há mudança de 
bitola na conexão com São Paulo, e Ribeirão Preto está-se 
constituindo no entreposto para a criação de agroindústrias. 
Como o senhor avalia a política da criação da Centro-Leste? 
Qual é o papel que o Estado de Minas Gerais deveria exercer, 
na eventual prívatização dessa linha, inclusive, se for 
efetivada a prívatização da Vale do Rio Doce? A pergunta é 
também de Gustavo da SUDECOOP. 
o Sr. Clélio Campolina Muito obrigado. Vou primeiro 

passar rapidamente pela questão dos Bancos, que o Prof. 
Dalpasquale já falou, mas esse tema é tão relevante, no meu 
entendimento, que vou também me dedicar um pouco a ele. 
Entendo que a questão do sistema financeiro brasileiro é uma 
das questões absolutamente relevantes, que devem ser 
reestruturadas para se pensar no desenvolvimento a médio e 
longo prazo. Acho que, em função de condições históricas, em 
função de um processo inflacionário, o sistema financeiro 
brasileiro contínua muito desestruturado, porque ele não 
está preparado para financiamento de médio e de longo prazo. 
Só o sistema oficial vem cumprindo essas funções, seja o 
BNDES, seja o Banco do Brasil, ou o BNCC à sua época, etc. O 
sistema privado, em geral, funciona em operações de curto 
prazo, eles não estão preparados para funcionar em termos de 
longo prazo. Há um desvio de situamento no sistema 
financeiro no Brasil. Há uma particularidade: por um período 
muito longo você tem um tomador único, com garantia absoluta 
que é o setor público. Então, o que o sistema financeiro 
brasileiro tem feito, ao longo dos últimos anos, em boa 
parte, é canaliza~ recursos do setor privado para financiar 
o setor público. E uma aplicação ótima, porque financiar o 
tesouro não tem riscos, não tem quebradeira. Acho que isso 
criou um desajuste estrutural. O Prof. Dalpasquale mostrou 
que, em vários países, o sistema financeiro cumpre essas 
funções, principalmente o sistema de crédito cooperativo. 
Espero que o sistema financeiro brasileiro seja adaptado, 

seja estruturado para financiamento do investimento, 
financiamento de médio e de longo prazo, sem negar o fato de 
que o sistema financeiro deve financiar também o consumo. E, 
mais ainda, que o sistema financeiro .seja preparado para 
assumir o risco de suas operações. E impensável que o 
sistema financeiro continue operando de acordo com suas 
decisões e depois transfira o risco para o setor público, 
como temos visto noticiar ao longo da história brasileira, 
seja com Bancos estaduais que estão por aí quebrados, seja 
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com Bancos privados, como foi a recente história do Banco 
Econômico. 
Acho que essa questão do sistema financeiro brasileiro é da 

mais alta relevância, em termos de uma reestruturação para 
financiamento do investimento de médio e longo prazo, seja 
de financiamento do setor agrícola, seja de financiamento do 
setor industrial, seja, inclusive de financiamento de 
atividades estruturais relevantes, como por exemplo, do 
sistema habitacional brasileiro. É impensável resolver o 
problema habitacional no Brasil sem um sistema de crédito 
adequado para isso. E o sistema que está aí não cumpre essas 
funções. Acho que é da mais alta relevância que se pense um 
sistema de crédito estruturado para financiar o 
investimento, seja produtivo, seja de consumo, seja de 
questões estruturais, tipo habitacional. 

Em segundo lugar, passando à pergunta da questão 
transportes. Estou convencido - principalmente a partir das 
análises internacionais -de que o sistema transporte é 
decisivo em termos da reestruturação do espaço e em termos 
do desenvolvimento regional. Quando falamos nos grandes 
eixos de transportes, está subentendido, na minha cabeça, 
que ele tem que ser complementado com toda sua capilaridade. 
O grande eixo é estruturante, ele por si vai induzir, vai 
pressionar no sentido da sua complementação, seja em termos 
de estradas v1c1nais, troncos secundários ou coisas do 
estilo. Acho que isso é absolutamente relevante. 
Segundo, a decisão, sob determinados eixos, inviabiliza 

outros. Eles são competitivos entre si. Não resta a menor 
dúvida. Digamos, a Ferro-Norte é competitiva em relação ao 
eixo Centro-Oeste em uma boa parcela. Ou a Norte-Sul também 
vai ser competitiva em relação ao eixo Centro-Oeste. Se você 
viabilizar a Norte-Sul, ela irá drenar uma parcela da 
produção de Goiás no sentido Maranhão, onde existe, aliás, 
~m porto com condições, mais próximo dos mercados 
1nternacionais, etc. 
Se você viabilizar a Ferro-Norte, também vai drenar uma 

parcela da produção do Mato Grosso e talvez até do Triângulo 
para escoá-la pelo sistema da FEPASA, pelo sistema paulista. 
Esses sistemas são competitivos entre si. É óbvio que cada 
Estado, cada região vai defender aquilo que é de seu 
interesse. No caso da Ferro-Norte, por exemplo, já existe um 
grupo que está executando o projeto, que é o grupo Olacyr de 
Morais, apesar de que uma parcela do financiamento será 
f~ita pelo setor público. Os jornais noticiaram, estes dias, 
nao sei se de forma maldosa ou não, que o orçamento estava 
dane~ um presente ao Olacyr de Morais, que é exatamente o 
recG·~o para viabilizar a Ferro-Norte. Os eixos são 
competitivos; não resta dúvida, cada grupo vai tentar 
defender os interesses da sua região, e acho que é aí que 
entra a questão da coordenação da Federação. Cada Estado 
defende o seu interesse, e o Governo Federal deveria buscar 
alguma forma de articulação que desse prioridade a 
determinados eixos, em função dos impactos regional e social 
que esses eixos possam trazer ou não. Caso contrário, as 
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forças de mercado acabam impondo determinados eixos contra 
outros. Nesse sentido, esse corredor Centro-Leste é algo que 
está sendo discutido em Minas Gerais desde 1970. Vou fazer 
aqui uma confissão inadequada, personalista, dizendo que o 
Plano de Desenvolvimento Integrado do Cerrado, que o Banco 
do Desenvolvimento publicou em 1971 e que teve a sua 
introdução escrita por mim, era exatamente a defesa do 
sistema de transporte integrado centro-leste, para 
aproveitar o ramal da rede. Isso, há 25 anos. Mas até hoje 
não foi viabilizado. Isto custa dinheiro. E o setor público, 
de forma direta, não tem recursos para viabilizar isso. 

No caso de Minas Gerais, a discussão com a Cia. Vale do Rio 
Doce é uma das alternativas para viabilizar a extensão do 
ramal chamado Pirapora-Unaí, ou a solução do programa para o 
oeste, que é a chamada Passagem da Serra do Tigre. Um 
programa caro, embora existam estudos alternativos mostrando 
que, talvez, na ligação Sete Lagoas-Patrocínio, uma linha 
nova fosse mais barata do que resolver o problema da linha 
velha. Essas questões são extremamente complexas, e ainda 
mais porque, no caso do sistema ferroviário mineiro, por 
exemplo, uma parte é da Cia. Vale do Rio Doce, cuja 
privatização está em discussão, e a outra parte é da Rede 
Ferroviária Federal, portanto, controlada pelo Governo 
Federal. Por outro lado, dentro de Minas Gerais existem 
interesses contraditórios da Vale do Rio Doce, que quer 
direcionar as coisas para o Espírito Santo, e da MBR, que 
quer direcioná-la~ para o Estado do Rio de Janeiro. É óbvio 
que tem que haver entendimentos políticos. Não posso dizer 
que a Vale está certa nem que a MBR está certa, mas existem 
contradições de interesses no bojo desse processo. Tanto é 
que estão falando em privatizar a chamada FR2, por um lado, 
e a FR3, por outro, o que, a meu ver, é inadequado. Devia 
integrar-se o sistema, e não, C9mpartilhá-lo, ainda mais que 
as bitolas são diferentes. E um problema extremamente 
complexo e que merece discussão mais profunda. O Governo 
Federal, nesse caso, deve ser chamado a opinar, porque é uma 
questão que transcende o espaço territorial dos Estados. É 
uma questão nacional. 

O Coordenador - Indago se alguém quer fazer alguma pergunta 
ao Prof. Walter Frantz, Reitor da Universidade de Ijuí, 
porque ele está com seu tempo esgotado e pretende viajar 
daqui a pouco. (- Pausa.) Vamos passar a palavra, então, ao 
ex-Deputado Raul Messias, Superintendente da SUDECOOP. 

O Sr. Raul Messias - Gostaria de fazer uma pergunta ao Dr. 
Dalpasquale e ao Dr. Walter Frantz sobre como vêem a 
existência de um órgão do Governo Estadual responsável pela 
política de cooperativismo no Estado. E ao Prof. Clélio 
Campolina gostaria de perguntar o seguinte: no ano passado, 
quando tive oportunidade de participar de um congresso na 
Alemanha, conversando com um Deputado do Partido Socialista 
Alemão, perguntei sobre a situação do pequeno produtor na 
Europa e na Alemanha. Ele me disse: "A situação hoje é muito 
boa, o produtor tem o preço garantido, etc., mas temos um 
grave problema: temos uma montanha de manteiga, um lago de 
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leite, gastamos US$2.000.000.000,00 por ano, só na Alemanha, 
com a armazenagem do excedente da nossa produção e não 
sabemos o que fazer com isso". Gostaria que o senhor fizesse 
um comentário sobre a questão da globalização e sobre essa 
questão da abundância nos países do Primeiro Mundo. 

O Sr. Dejandir Dalpasquale Acredito que depende da 
concepção que se tenha de Estado. A minha concepção de 
Estado - acho que a de todos nós - é a de que seja o 
instrumento superior e max1mo que se possa ter numa nação, 
num país, responsável, como tal, pelas grandes políticas. 
Acho que o Estado deve ter, sim, uma política de 

cooperativismo, pela importância social, econômica e até, 
arriscaria a dizer, cultural que este tem dentro de um país, 
mas não para contro1zr, não para fazer um paternalismo que 
impeça o desenvolvi~ento, mas para estar exatamente a 
serviço dessa iniciativa. Defendo que haja um órgão, mas a 
serviço dessa iniciativa da sociedade. 

O Sr. Walter Frantz - Meu Estado não tem nenhum instrumento 
público que trate especificamente de cooperativismo. Em 
princípio, não tenho nada contra, sou favorável, até porque, 
em nível nacional, temos o Departamento Nacional de 
Cooperativismo, que é um órgão ligado ao Ministério da 
Agricultura e que, inclusive, já chegou a funcionar com 
"status• de secretaria Secretaria Nacional do 
Cooperativismo SENACOP , a qual prestou um grande 
serviço. E o DENACOP, hoje DECOP, também presta um serviço 
muito importante ao cooperativismo brasileiro. 

Depois das autogestões, não é que tivesse havido um 
afastamento, mas houve uma certa independência, e o próprio 
cooperativismo resolveu não mais partir para uma tutela, mas 
para uma espécie de parceria juntamente com os órgãos 
Públicos. É o que está fazendo, atualmente, o DECOP e é o 
que vi, há poucos dias, em Portugal. O INSCOP, que é o 
Instituto de Cooperativismo, Instituto Antônio Sérgio, 
comandado pelo Dr. ( .... ), com quem estivemos reunidos, é um 
órgão do Governo que presta um serviço significativo para o 
cooperativismo. 

No nosso Estado, temos um pleno entrosamento do 
cooperativismo com a administração. Tanto é que a 
organização estadual das cooperativas, a dos trabalhadores, 
a da Federação da Agricultura, participam, por exemplo, do 
(.· .. )da Secretaria da Agricultura, e das câmaras setoriais 
desse Conselho de Desenvolvimento, que trata de praticamente 
todas as atividades econômicas do Estado. 

Não se pensou, ainda, em Santa Catarina, na criação de um 
órgão dessa natureza. Sei que aqui, em Minas Gerais, existe 
esse órgão e que está em ótimas mãos, porque sabemos da sua 
competência e do seu ideal em defesa do cooperativismo. 
Gostaria de dizer ao Deputado que se pudesse defender, no 

meu Estado, a possibilidade da criação de um órgão dessa 
natureza, eu o faria com o maior prazer, apesar de o momento 
não ser um dos mais propícios, já que a criação de cargos, 
nessa hora de dificuldades financeiras, cria um impacto 
muito negativo entre a população. Mas quero deixar, aqui, 
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pelo menos, o meu testemunho, a minha palavra de que sou 
favorável a este tipo de instituição. 

O Sr. Clélio Campolina- Passando imediatamente à parte que 
me toca, a questão da globalização e das abundâncias, acho 
que essas são questões concretas. É o problema da manteiga, 
é o problema do leite, é o problema do vinho, e, aliás, no 
caso europeu, há, também, contradições de interesses entre 
os países. É o caso da manteiga e do leite da Irlanda; do 
vinho da Itália, etc. Então, os interesses não são comuns 
nem lá dentro. Existem contradições, existem dificuldades, e 
acho que, exatamente por isso, a globalização trouxe, com 
ela, a formação de blocos. Essa formação de blocos é um 
mecanismo de proteção. 
A globalização, a integração tem custos. O que se precisa 

saber é se do ponto de vista do resultado global, do 
resultado macro, haverá ou não benefícios para todos. Agora, 
não resta nenhuma dúvida - não sejamos ingênuos - de que a 
integração prejudicará alguns, mesmo no Brasil. Algumas 
pessoas acham que podem atuar no MERCOSUL e que vamos ganhar 
em tudo. Que jogo é esse em que se g~nha sempre? Aí, o outro 
parceiro não tem nenhuma vantagem. E preciso ter clareza: a 
integração prejudica alguns em benefício do conjunto. 
Por isso, tem que haver negociações para que se minimizem 

esses custos localizados. Os blocos devem entrar exatamente 
para defender as várias regiões do efeito devastador da 
integração. Aliás, a história da formação de blocos é um 
pouco a história da defesa européia depois da II Guerra 
Mundial. A unificação européia é o resultado da defesa 
contra o gigante americano, que chegou avassalando tudo, 
inclusive os japoneses. A união européia é um produto de 
defesa contra, digamos, uma competição de um bloco de países 
fortes. Então, os outros também, em contrapartida, tiveram 
que se proteger fazendo blocos de integração. 

Em terceiro lugar, existem formas veladas ou, às vezes, 
explícitas de protecionismo. O neoliberalismo e a integração 
precisam ser vistos com cuidado. Na Alemanha, que é toda a 
favor da integração, existe uma lei que diz que você pode 
importar cervejas, desde que seja muco e malte. Você faz um 
exame químico, e se tiver outra coisa não é cerveja e, 
então, não pode. 

Os Estados Unidos são totalmente abertos. A área militar, 
não. Vejam quantos bilhões de dólares custa o sistema de 
protecionismo indireto americano. Boa parte da oferta 
militar não é problema de segurança. Você poderia comprar em 
qualquer parte do mundo. Mas ninguém questiona. Então, o 
mercado americano é tido como um mercado aberto. Para vender 
tênis e café, é sim; mas, vá lá vender arma: é fechado. 
Então, existem distintas formas. 

Os países se preparam para ter formas veladas de 
protecionismo, exatamente contra essa avassaladora tendência 
contra a unificação. Vejo que a saída só pode ser: primeiro, 
negociação e eficiência produtiva para se pensar em médio e 
longo prazos. Não há soluções mágicas para a questão do 
curto prazo. 
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Se alguém diz que não se pode exportar carne do Brasil para 
a Europa por causa da aftosa, não sei se o problema 
realmente é a aftosa ou se são formas de protecionismo. Você 
não pode questionar, porque o protecionismo não é explícito. 

Então, haverá prejuízos sim. Os problemas da abundância 
existem. O nossc País tem fome por um lado e, abundância por 
outro lado. Esse é o tipo de sociedade que nós construímos. 
Aliás, o caso americano é um caso mais explícito: é uma 
sociedade de abundância junto com a pobreza. Infelizmente, 
vai haver excedente, apesar de uma parcela da população 
passar fome. 
O Coordenador A pergunta é de Marcial Fontes, da 

SUDECOOP, para o Dr. Dejandir. 
Como V. Exa. se sente por ter deixado extinguir-se o BNCC? 

E presenciando a brutal transferência de renda do setor 
agrícola, como âncora verde do Plano Real? Onde está a força 
de representação política da OCB? Será que na reforma da Lei 
nQ 5.764, de 1971, há que se buscar nova maneira de 
representação? 

Ele pede desculpa pelas rudezas das perguntas, mas, segundo 
ele, o objetivo é defender a necessidade da filiação das 
cooperativas à OCEMG, pois ninguém é obrigado a filiar-se, 
senão em decorrência de lei, e várias cooperativas não 
querem filiar-se à OCEMG. 

O Sr. Dejandir Dalpasquale - Quanto ao problema do Banco, 
fui bastante claro aqui: evidentemente, senti muito que o 
Governo Collor tivesse tomado uma medida tão brutal, que 
acabou não só dando prejuízos ao sistema, mas também à 
Nação. Até hoje, estão aí os restos do BNCC, que não podem 
ser ultimados. Tenho a expectativa e a esperança de que isso 
possa ser transformado agora em uma instituição 
exclusivamente do cooperativismo. Quero deixar bem claro: 
será uma instituição privada, sem nenhuma participação do 
poder público. 
Quanto ao problema da legislação, é evidente que a força 

política de cada instituição ou de cada organização tem seus 
limites. Gostaria de dizer que a lei que está substituindo a 
Lei nQ 5.764 vem do mandato de 86 a 90, e cujo relator foi 
um conterrâneo meu, Deputado Ivo Wanderlink, que não 
conseguiu fazer com que ela passasse na Câmara. 
Posteriormente, no mandato passado, fui relator dessa 
matéria na Comissão de Agricultura. Tive muita dificuldade, 
levei a~ase dois anos para fazer com que o projeto fosse 
aprovac~. De lá para cá passou por mais uma comissão e, 
hoje, se não me engano, está na Comissão de Constituição e 
Justiça. Depois disso entrou um ou:ro projeto no Senado 
Federal, que é mais ou menos parecido com o projeto que 
temos na Câmara, apenas com algumas diferenças. Existem 
alguns setores que não reconhecem a representação política 
do órgão de cúpula do sistema que, atualmente, é a OCB, e 
que acham que podem existir três, quatro, cinco, dez 
organizações nacionais dessa instituição, o que achamos, na 
verdade, não ser uma medida correta. Estamos fazendo um 
trabalho bastante grande no sentido de que o projeto do 
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Senado, através dos Senadores, com as emendas que estamos 
apresentando, ou o projeto da Câmara. de acordo com o 
substitutivo que por nós foi feito, venha a ser aprovado em 
um curto prazo, para que possamos ter uma lei cooperativa, 
até porque, neste momento, temos muitas partes da Lei nQ 
5.764, que ainda estão em vigor, porque não foram aprovadas 
as outras, e outras que foram superadas pela Constituição de 
1988, que nos criou um impasse muito sério. Esse é o 
andamento, neste momento, da lei cooperativista que está na 
Câmara. 
Quanto à filiação, entendo que, para que tenhamos um 

sistema forte, as cooperativas devem se filiar à organizaçã~ 
estadual. como as organizações estaduais são filiadas a 
organização ~acional. como nós somos filiados à Organização 
das América. como somos filiados, também, à organização 
internacional, que é a Aliança Cooperativista Internacional. 
Só integramos o sistema no momento em que somos filiados, 
desde a base, à área internacional. Por isso, entendo que 
deva haver a filiação. Aliás, existem muitas coisas que 
foram feitas na Constituição de 1988 que já precisam ser 
mudadas por estarem superadas em função de algumas coisas 
que vêm acontecendo e que podem ser prejudiciais. 

O Coordenador - Vamos passar a palavra ao Sr. Fernando 
Martins Ferreira, Presidente da CREDIRURAL de Pará de Minas, 
representando, hoje, a CREDIMINAS - Central das Cooperativas 
de Crédito do Estado de Minas Gerais. 

O Sr. Fernando Martins Ferreira- Dr. Dejandir, trago um 
abraço especial do nosso companheiro Eli Penido, que se 
encontra em viagem a Israel e ao Egito. O senhor, para 
aqueles que não sabem, foi e é considerado o pai do 
cooperativismo de crédito do Estado de Minas Gerais. Graças 
ao senhor, hoje somos 95 cooperativas de crédito, em Minas 
Gerais, que gira R$40.000.000,00 - dia. Se não fosse a força 
que o senhor nos deu no início, enfrentando o Banco Central 
de peito aberto, dizendo para as cooperativas "vá para a 
Junta Comercial, entra, abra seu estabelecimento", não 
estaríamos com ess? força. E nós somos uma cooperativa 
dessas. Nós, est~ ~~ui o Deputado AntOnio Júlio, sócio 
fundador da Coope·ativa de Pará de Minas, assim como o 
Alfeu, fizemos i~so. Então, em nome das 95 cooperativas de 
crédito do Estad~ de Minas Gerais, gostaríamos de agradecê-
lo. Agradecê-lo por sua força e dizer-lhe que, quando nos 
sentimos um pouco enfraquecidos, nos lembramos do senhor e 
nos fortalecemos. O senhor foi um baluarte e, para nós. é 
realmente o pai do cooperativismo de crédito do Estado de 
Minas Gerais. 

Tenho uma pergunta: Agora que o Conselho Monetário Nacional 
nos deu a carta de alforria, como o senhor acha que devemos 
criar o Banco Cooperativo? Este Pais é continental. 
Deveríamos criar em nível nacional ou em nível estadual? 

O Sr. Dejandir Dalpasquale - Gostaria, em primeiro lugar, 
de agradecer as palavras que você me transmitiu há pouco e 
que levasse ao Enir o nosso abraço e o nosso reconhecimento. 
Na oportunidade, cumprimento, com muito prazer e muito 



236 

orgulho, o nosso presidente da Organização das Cooperativas 
do Estado de Minas Gerais, o nosso companheiro Alfredo, com 
quem estivemos juntos durante 18 dias, percorrendo as 
cooperativas de Portugal, Espanha, França e Inglaterra. 
Tenho essa vinculação com Minas porque aqui encontrei apoio, 
amizade, a força do trabalho, a honestidade e aqui pude, 
dentro das minhas forças e da minhas possibilidades, prestar 
minha modesta colaboração naquele momento tão difícil. 
Sempre digo que aqui, em Minas Gerais, sinto-me em casa. Fiz 
uma quantidade grande de amigos no transcorrer desse tempo 
em que tivemos esse relacionamento. 

Vou dar agora a minha opinião pessoal, embora respeite a 
opinião dos demais companheiros. Sabemos que o Rio Grande do 
Sul é um Estado que tem um cooperativismo de crédito, apesar 
de pouco expansivo, sólido, com boas condições e resultados 
excelentes. Temos o Estado do Paraná, onde o cooperativismo 
na área de crédito é consolidado e tem excelentes condições. 
Na região do Sudoeste e parte do Sudeste o cooperativismo se 
desenvolve com ótimos resultados. Apesar da opinião de cada 
um, que respeito muito, penso que deve haver um só Banco que 
seja a cúpula do sistema de crédito cooperativo no Pais. 
Sabemos que o Rio Grande do Sul, o Paraná e Minas Gerais, 
todos desejam constituir o seu Banco. Vou discutir a questão 
com o Conselho Deliberativo de Crédito, na próxima terça-
feira e, evidentemente, eles conhecem o meu posicionamento, 
o que não é nenhuma imposição às medidas que cada Estado e 
cada região possa tomar. A resolução do Conselho Monetário 
Nacional faculta que se constituam Bancos em nível estadual, 
regional e nacional. A minha posição é a de que se constitua 
um só Banco, mas respeito a opinião dos demais. 
O Coordenador - Temos aqui duas perguntas, feitas pela Sra. 

Marli Sales, mestranda em Geografia Agrária - IGC/UFMG. A 
primeira é dirigida ao Secretário de Agricultura de Santa 
Catarina, e diz o seguinte: O cooperativismo tem-se 
distanciado, em muitos casos, da sua concepção original; 
tornando-se forma de investimento do grande capital no 
campo, e assumindo caráter cada vez mais empresarial, como é 
o caso das multicooperativas. O senhor poderia falar dos 
impactos dessas mudanças sobre os cooperados e, 
principalmente, sobre aqueles que são pequenos produtores?" 
A outra pergunta, dirigida ao Professor Clélio Campolina, é 

a seguinte: "0 senhor poderia explanar um pouco mais sobre o 
caráter integrador da agricultura e sua capacidade de 
reverter a tendência de reconcentração citada em sua 
exposição?" 

O Sr. Dejandir Dalpasquale - De fato, a área de prod~ção 
agrícola é de uma potencialidade muito grande, não soem 
nível nacional como também internacional. Hoje existem 220 
mil cooperativas de produção, no mundo. São 45 milh9es de 
associados e um patrimônio de US$450.000.000.000,00. E! sem 
dúvida, um número para ninguém colocar defeito. E um 
resultado extraordinário. 
Entendo e penso que ficou claro o meu posicionamento na 

colocação que fiz aqui de que não devemos nos preocupar 
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exclusivamente com a parte econômico-financeira. Segundo o 
posicionamento que o congresso de Manchester adotou, daqui 
para frente, o cooperativismo terá, abertamente, posições de 
ordem social, preocupando-se com o meio ambiente, a saúde, a 
moradia, a educação, o esporte, a miséria, a fome e com 
várias outras coisas, porque não podemos ver isso 
acontecendo do nosso lado e não nos importarmos. Já temos 
essa preocupação como cidadãos, mas é preciso respeitar a 
parte econômica, porque ninguém constitui uma empresa com o 
objetivo de não ter resultados ou sem perspectiva de 
crescimento. Todos desejam progredir, crescer. Aqui, em 
Minas Gerais, temos o exemplo da Itambé, uma das maiores 
cooperativas do Brasil, que tem diversas outras cooperativas 
de produção associadas. Por meio da Itambé, existe a 
segurança da comercialização do leite de todas as suas 
filiadas. Para isso, ela teve que fazer um grande 
investimento aqui, como está fazendo, também, em Pará de 
Minas. Por isso, está tornando-se competitiva e pode estar 
no mercado com toda a tranqüilidade. Tem um grande 
patrimônio, que pertence às cooperativas filiadas, às 
associadas, e estas pertencem aos associados, aos 
cooperados. 

Entendo que a perspectiva e o objetivo não só da empresa, 
mas também da cooperativa, é o crescimento, o 
desenvolvimento, a competitividade. É preciso termos em 
mente que deve haver boa produtividade e boa qualidade do 
produto, sob pena de não competirmos no mercado. E, agora, 
não é só no mercado nacional, mas no MERCOSUL, 
principalmente, e, também, no mercado internacional. Com 
referência ao MERCOSUL, temos algumas desvantagens, 
principalmente em relação à Argentina e ao Uruguai, porque 
as terras desses dois países, sobretudo o primeiro, na 
baixada do rio da Prata, têm uma fertilidade muito alta, o 
que lhes permite usar uma quantidade de insumos muito menor 
do que a que utilizamos no Brasil. 

O que precisamos fazer e já estamos fazendo em Santa 
Catarina, na Secretaria de Agricultura, é tentar melhorar a 
qualidade do nosso produto e a produtividade dos 
agricultores, com o objetivo de nos tornarmos competitivos, 
mas também visando a melhorar a qualidade de vida do nosso 
produtor. Há alguma preocupação nesse sentido, mas é 
importante que a cooperativa possa crescer e desenvolver-se. 
Citei a Itambé, mas posso, também, citar centenas de 
cooperativas nas mesmas condições. O importante é que ela 
não perca a filosofia cooperativista. Ela tem que saber que 
o seu alicerce, o seu sustentáculo é o homem, o cooperado, o 
que tem o voto igual a todos na instituição. Isso a 
cooperativa não pode perder. Sabemos que existem algumas que 
atuam de forma diferente. Há uma evolução cooperativista no 
mundo, gerando associações por parte de empresas e de 
pequenas instituições que não são cooperativas, as quais, 
pela legislação brasileira, não podemos possuir, mas é bem 
provável que evoluamos nesse sentido. Então, não nos podemos 
preocupar com o resultado econômico e financeiro da 
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cooperativa, mas com o resultado que ela pode dar aos seus 
cooperados. 

O Sr. Clélio Campolina -A minha questão é a da Marli, a 
respeito do poder integrador da agricultura e da indústria. 
Essa questão é tão importante, que merece uma retrospectiva. 
A origem dos padrões modernos de produção tinha a 

agricultura como atividade dominante. Depois, essas 
atividades passaram a ser transferidas para o setor urbano, 
e, aí, vêm as chamadas teses de industrialização e as do 
declínio da agricultura. Existe uma ampla literatura 
internacional tratando desse assunto. A rigor, não resta 
nenhuma dúvida: um conjunto de atividades urbanas estava 
sendo desenvolvido, e a agricultura estava perdendo 
participação relativa no emprego e na produção. Porém, mais 
importante é deixar claro que parte dessa perda dava-se pela 
transferência de atividades diretas do setor agrícola para 
outras instâncias. Isso mostra uma aparente perda maior do 
que a que, de fato, ocorreu. 

O que temos visto, hoje, é um processo de industrialização 
da agricultura, ou seja, cada vez mais, a agricultura 
necessita de insumos modernos, serviços modernos. Não é 
possível uma agricultura moderna sem uma indústria moderna e 
sem uma forte integração entre agricultura e indústria: 
Nessa perspectiva, acho que até nem há contradição. E 
possível uma articulação entre agricultura e indústria, 
entre agricultura e meio urbano. Nessa perspectiva, acho que 
um pais como o Brasil ainda teria um grande espaço para 
repensar sua organização agrícola vinculada a uma 
reorganização espacial das atividades econômicas, ou seja, 
uma descentralização e desconcentração da atividade 
produtiva no Brasil. 
Infelizmente, não estou vendo isso explicitado nos planos 

do Governo. Até agora, o Governo Central continua muito em 
cima das questões de conjuntura ou da questão da reforma 
constitucional. Não existe um planejamento para médio e 
longo prazos, no Brasil, que repense essas questões. A meu 
ver, para a agricultura crescer, é preciso haver a 
existência de mercado, é necessária a realização de 
produção. Caso contrário, acontecerá o que vem acontecendo 
com o leite e com a manteiga na Europa: excesso de produção. 
Para haver crescimento da produção, é preciso existir 
distribuição de renda num pais com as características do 
Brasil. E a questão de distribuição de renda baseia-se em 
questões estruturais, que não se fazem por decreto nem no 
papel. Para haver distribuição de renda, faz-se necessário 
um sis~2~a educacional básico que preste, com a criança o 
dia in:~iro na escola, preparando-a para a sociedade do 
futuro e liberando sua mãe para o trabalho. Também é 
necessário um sistema habitacional decente: implicaria uma 
reforma urbana, o que é politicamente complicado. 
Enfim, essas questões estruturais apontam para uma 

alternativa diferente do caso do automóvel. Não sou contra o 
automóvel; eu tenho automóvel. O problema é que o efeito da 
renda sobre esse tipo de produto é imediato, é instantâneo. 
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Não há necessidade de se ir correndo dar incentivo a 
fábricas de automóveis do mundo inteiro, porque, se o Brasil 
tiver mercado, o automóvel vem sem necessidade de maiores 
incentivos. Ao contrário, essas questões estruturais, que 
têm impacto sobre a distribuição de renda, deveriam estar 
articuladas com uma estratégia de desconcentração espacial, 
uma reorganização urbana espacial do Brasil e a sua forte 
vinculação com o setor agropecuário. É assim que vejo essa 
questão, que, portanto, tem uma dimensão muito global a ser 
repensada em médio e longo prazos. 
O Coordenador -Com a palavra, o Sr. José Guilherme, 

representante do Centro Nacional de Autodesenvolvimento 
CENAD. 

O Sr. José Guilherme -A primeira pergunta é para o Prof. 
Clélio Campolina. Assim como esses avanços tecnológicos, 
principalmente na área da informática, estão alterando os 
rumos da economia mundial, gostaríamos que o senhor nos 
explicitasse um dado, ao qual se referiu, no tocante à 
matriz energética mundial, que hoje encontra-se em 
esgotamento. A base da economia mundial depende do petróleo, 
que se encontra no limite de suas reservas; está, também, 
ligada ao carvão mineral, pelo alto índice de poluição, 
tanto na extração como também no transporte e na queima; e à 
energia nuclear: hoje temos mais usinas atômicas em 
fechamento do que em construção. 
O Brasil é o único pais do mundo que tem alternat~ca 

energética ocupando parte da matriz energética nacional, que 
é o álcool. O Pró-Álcool gera 800 mi1 empregos diretos, 
permanentes e de qualidade razoável. E o segmento que mais 
gera empregos no campo, o que vem interferir. 

E, para o Dr. Dalpasquale, para um país que é a 10ª 
economia mundial, o sistema cooperativista brasileiro 
participar com 6% do PIB, achamos que é mais motivo de 
vergonha do que de orgulho. Por c,:ro lado, boa parte das 
cooperativas, pouco mais de 3 mil, número insignificante, 
boa parte delas não são cooperativas. Estão registradas, 
funcionam, algumas foram citadas até como exemplos. A visão 
que temos é que o atraso do cooperativismo brasileiro é uma 
coisa gritante, tanto em qualidade como em quantidade. Quais 
são os planos de projetos da OCB ~ara mudar esse quadro? 

O Sr. Dejandir Dalpasquale E possível que não seja 
realmente demais 6%. Aliás, hoje, é até um pouco mais, 10% 
do PIB, a representação do cooperativismo no Brasil. Mas num 
Pais onde a concentração do sistema é feita quase toda do 
Centro-Sul, porque o Nordeste e o Norte têm uma 
representação muito pequena, ela é razoável. Também acho que 
deveria ter muito mais cooperativas." 
Quando falei da Holanda, que é um país com 49 mil km2 e tem 

3.500 cooperativas de crédito, imagino meu Estado, que é o 
dobro da Holanda, e deve ter umas 20 ou 30. De fato, é muito 
pouco. As dificuldades que são criadas para constituição das 
cooperativas, principalmente na faixa do crédito, são muito 
grandes. São 3.550 cooperativas. É pouco. Falo que é pouco, 
porque a Holanda, que é a metade de Santa Catarina, tem 
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3.500, só de crédito. Temos 4 milhões de associados, e isso 
envolve, mais ou menos, 16 milhões de pessoas, o que é um 
pouco mais de 101. da população brasileira, o que acho ser 
uma representação significativa. Existem cooperativas que 
funcionam perfeitamente e outras de uma forma que precisam 
ser corrigidas. Mas não é a OCB que tem a função de corrigir 
a administração cooperativa. A OCB Organização das 
Cooperativas Brasileiras tem a competência da 
representação política no País. Essa é a função: orienta 
legalmente como deve ser constituída, como deve funcionar. 
Depois de votada a autogestão que deu a cada cooperativa a 
sua independência, e para isso todas elas têm as suas 
auditorias, além de sofrerem auditorias de alguns Estados 
das organizações estaduais, elas têm autonomia de 
funcionamento e não cabe à OCB fazer fiscalização nas 
cooperativas singulares. Acho que temos alguns problemas, é 
verdade, mas não se pode encarar a cooperativa como uma 
instituição de benefício, de caridade. De acordo com a sua 
função ela tem que cumprir suas metas. A UNIMED, por 
exemplo, é uma cooperativa de assistência médica através 
daqueles que se associam e pagam a ela. É um tipo de 
cooperativa. A cooper~:lva de crédito é outro tipo. A 
cooperativa de consume é a cooperativa que fornece a seus 
associados aquilo que o supermercado fornece. Evidentemente, 
como disse há pouco, não são todos perfeitos. Acho que temos 
de avançar muito ainda no Brasil. Até porque temos muitos 
adversários dentro do País e que interrompem, às vezes, o 
andamento do cooperativismo. 

O Coordenador- Com a palavra, o Sr. Clélio Campolina. 
O Sr. Clélio Campolina- No meu entendimento, na questão da 

tecnologia, a teoria e a literatura identificam que os 
grandes avanços tecnológicos decorrem de grandes paradigmas, 
entendido paradigma como os desafios que a sociedade 
enfrenta em cada época histórica. A meu ver, a questão 
energética é um dos maiores paradigmas tecnológicos 
contemporâneos. Isso porque de fato há uma perspectiva de 
esgotamento das fontes, atualmente utilizadas como fontes 
e~ergéticas. Com relação à energia nuclear, há problemas 
tecnicos e sociais que não foram resolvidos. A sociedade não 
aceitou a solução da energia nuclear como está colocada. 
Existem usinas prontas que não estão funcionando devido à 
reação social. Existe um esforço enorme de busca de uma 
outra energia. Por exemplo, a fusão a frio, a energia 
nuclear é a fissão, arrebenta-se o átomo. A fusão seria da 
água e já existe a solução científica, só não existe a 
solução técnica de fusão a frio. No laboratório de plasma da 
Universidade de Principton, há 300 físicos trabalhando na 
busca de uma solução técnica da fusão a frio. Para os 
grandes países, é muito importante a busca de uma solução 
energética que possa ser barata e limpa. Ao se conseguir a 
solução da fusão a frio, a matriz energética mudará, 
imediatamente. A questão da energia solar também é uma 
questão paralela. Portanto, há um esforço de busca de 
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solução do problema da matriz energética muito grande, 
porque as fontes convencionais estão para serem esgotadas. 
A segunda questão é a do Pro-álcool. Acho extremamente 

complicada a busca de soluções, via agricultura. Ela se 
viabilizou no Brasil, via incentivos e mão-de-obra 
extremamente t:-ata. Se tiver alteração no perfil da 
distribuição d~ renda no Brasil, um programa como esse não 
se sustenta. Fui um critico do Pro-álcool, desde o seu 
início. Esse programa não resolveu o problema do transporte 
coletivo e nem do transporte de carga. Resolveu, sim, o 
problema do automóvel, com um custo altíssimo para a 
sociedade, via incentivos governamentais que foram injetados 
nele. Salvo melhor juízo, sou um crítico do Pro-álcool ou de 
soluções energéticas via agricultura, porque acho que ela só 
é viável em cima de uma exploração brutal de mão-de-obra. 

O Sr. Coordenador - O Dr. Dejandir Dalpasquale também 
precisa viajar e já está com seu tempo esgotado. Vamos 
formular-lhe duas perguntas, uma do Sr. Alfeu Silva Mendes, 
Presidente da OCEMG e a outra de Maria do Carmo Pereira, 
Diretora do SINTAP. A pergunta do Sr. Alfeu é a seguinte: a 
pergunta feita por alguém minutos atrás, sobre a 
obrigatoriedade de registro das cooperativas na organização 
do Estado, mostra um dos pontos de divergência para a nova 
lei. Quais são os outros pontos de conflito e qual a posição 
da OCB? A outra pergunta é a seguinte: "tendo em vista o 
desvirtuamento do conceito dos principias cooperativos em 
face, especificamente, da criação de cooperativas de 
trabalho, principalmente na área rural, mais desprotegida, 
qual é a posição da OCB nesse processo. A OCB vai separar o 
joio do trigo?" 
o Sr. Dejandir Dalpasquale Quanto à filiação que, 

evidentemente, é um dos problemas muito discutidos, e os 
outros, pois existem outros pontos que são divergentes, mas 
o principal ponto de divergência na discussão da lei 
cooperativista é quanto à representação política do sistema, 
entendemos que deva ter apenas uma instituição, como 
representação política do: ·stema cooperativo. Não é uma 
novidade porque isso não acontece apenas no Brasil, mas em 
praticamente todo o mundo as coisas são feitas dessa forma. 

Os outros pontos são de somenos importância, em que há, 
praticamente, um consenso nas suas decisões. Parece-me que, 
solucionado esse problema, as coisas se colocariam de forma 
diferente. Amanhã, os senhores terão oportunidade de 
discutir a lei cooperativista, quando estarão presentes o 
Dr. Roberto Rodrigues, que é um grande líder, e o Prof. 
Vergílio Perius, da UNISINOS. São posições divergentes e, 
certamente, esse debate será muito importante. 
Quanto às cooperativas de trabalho, estamos enfrentandc 

alguns problemas: temos denunciado algumas cooperativas quE 
estão sendo constituídas de uma forma irregular, co~ 
objetivos também irregulares, ou com objetivos de se 
isentarem do pagamento de alguns impostos ou de algumas 
taxas. 
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As cooperativas de trabalho passam por um momento bastante 

crítico, e a UNIMED é uma das instituições que está muito 
preocupada - ainda ontem eu conversava a respeito com o 
Presidente, Dr. Castilho- com uma lei que está tramitando 
na Câmara dos Deputados. Se essa lei for aprovada da forma 
como está, ou seja, cobrando aqueles 20%, evidentemente, não 
haverá condição de funcionamento, não só da UNIMED como 
também de outras cooperativas de trabalho que deverão 
desaparecer. 

Estamos tentando fazer com que esse artigo seja retirado, o 
que facilitará, evidentemente, o trabalho. Estamos tentando 
também, junto ao Ministro do Trabalho, tomar algumas 
providências que impeçam a constituição de cooperativas de 
trabalho que sirvam apenas para beneficiar alguns grupos, ou 
para se isentarem de algumas obrigações, o que só é possível 
através de cooperativas. 

Estamos bastante preocupados, pois entendemos 
de um problema muito sério, e o próprio 
interesse em não deixar que cooperativas sejam 
dessa forma. 

que se trata 
Governá tem 
constitui das 

Há poucos dias, em São Paulo, juntamente com a USESP, 
conseguimos impedir, na Junta Comercial do Estado, o 
registro de algumas cooperativas que não tinham finalidades 
cooperativistas. Estamos muito atentos, sabemos das 
dificuldades que enfrentamos, até porque a legislação não 
protege totalmente esse trabalho, mas estamos atentos e 
vamos preservar as cooperativas de trabalho, isto é, aquelas 
que realmente são cooperativas de trabalho. 

O Coordenador Gostaria de indagar do Sr. Gustavo 
Gazzinelli se a sua pergunta seria para o Dr. Dalpasquale, e 
se esta poderia ser a última pergunta a ser dirigida a ele. 

O Sr. Gustavo Gazzinelli -O senhor motivou a seguinte 
pergunta: essa questão da representação única, no caso do 
Brasil. OCB, e no caso de Minas, OCEMG, de certa forma não 
amarra um pouco o desenvolvimento das cooperativas? Quer 
dizer, se desregulamentássemos um pouco essa 
obrigatoriedade, o senhor não acha que as cooperativas se 
organizariam mais livremente no Pais, e sairíamos desse 
"pezinho" de 3.500 cooperativas, como observamos em outros 
países? 
A outra questão é a seguinte: em relação ao Banco Nacional 

de Crédito, o senhor não acha que, com uma série de 
disparidades regionais encontradas no Pais, talvez fosse 
mais salutar que aqueles Estados que tivessem organizações 
mais competentes pudessem se organizar e, assim, não ter de 
pagar o preço de alguns outros, onde as organizações. de 
crédito estadual não estivessem suficientemente amadurec1das 
para se incorporarem a esse grande Banco? 
O Sr. Dejandir Dalpasquale Em relação à primeira 

pergunta, evidentemente, não posso concordar com a 
afirmação, pois o que determina como se deve constit~ir uma 
cooperativa é uma lei, ou seja, obedecendo a uma lei e que_a 
cooperativa se constitui, agora ela se filia à organizaç~o 
estadual e, automaticamente, se filia à organizaçao 

--
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nacional. Isso aí não interrompe, não impede nem cria nenhum 
obstáculo à criação de quantas cooperativas quiserem. Pelo 
contrário, nós estimulamos, e a organização estadual, aqui, 
também, estimula a criação de cooperativas no Estado. 

Tenho certeza disso, porque aqui, em Minas Gerais, como 
tenho acompanhado, as cooperativas de crédito foram criadas 
em função do trabalho e da luta que teve a organização 
estadual, mormente a Crediminas, com o objetivo de 
desenvolver o maior número possível de cooperativas de 
crédito. É como na área do crédito. Elas vão ter que se 
filiar a crédito estadual, para poder ter uma representação 
no Estado. Acho que aí, é questão de liderança política, 
tanto é que estou tirando um pouco a OCB do caminho que 
vinha seguindo anteriormente, de algumas coisas que ela 
fazia e que não eram as funções da organização. 

Entendo que a OCB tem que ser a representação política do 
sistema. É evidente que vamos ter estudos econômicos e 
sociais do cooperativismo no Brasil, mas ela não pode ser 
paternalista e fazer algumas coisas que são de competência 
da cooperativa ou de outros órgãos. Mas entendo que deva 
haver a filiação, sob pena de termos daqui a pouco uma 
cooperativa aqui, outra ali na esquina, e mais outra em 
outro lugar, e não ter nenhum sistema responsável por tudo 
isso. Acho que filiação, tanto na organização estadual, como 
federal, é extremamente importante. E ela não impede, não 
cria obstáculo para o desenvolvimento e criação de mais 
cooperativas. Pelo contrário, ela estimula. 
Quanto ao Banco, disse há pouco que tenho um posição 

pessoal. Agora, não tenho nada contra a criação de um Banco 
em Minas Gerais, em São Paulo, no Paraná, no Rio Grande do 
Sul. Absolutamente. Acho que pode ser criado, perfeitamente. 
A minha posição é de que tenhamos um único instrumento de 
cúpula do sistema de crédito cooperativo. Mas acho que essa 
não vai ser a decisão. Diversos Estados já estão pretendendo 
fazer o seu e serão respeitados. 
Quero pedir desculpas, mas estou com o avião esperando, e o 

tempo não está muito bom lá no Sul, com muitas tempestades 
e, se me permitirem, vou me retirar, agradecendo a 
oportunidade. Deixo o meu abraço a todos, pedindo desculpas 
se não respondi a contento as respostas e se a explanação 
que fiz aqui não correspondeu às expectativas. Muito 
obrigado. 

O Coordenador -Pergunta do Sr. Fábio Antônio da Silva, 
Presidente da CONNAI - Cooperativa Nacional de Controle de 
Qualidade- para o Prof. Clélio Campolina. O grau de 
desenvolvimento de um país é medido pela capacidade do 
"setor de serviços" em construir na formação no PIB de 
percentuais superiores a 60%, exemplo: Canadá - 80%, USA -
70%. Todas as colocações e discussões neste Ciclo de Debates 
estão dando ênfase às cooperativas de produção. Não estamos 
na contramão do progresso? 

O Sr. Clélio Campolina- Acho que essa questão é relevante, 
teórica e empírica. Hoje se discute muito a questão do 
quaternário, a questão do serviço. Não resta dúvida de que o 
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serviço tem uma participação quantitativa maior, tanto para 
a indústria quanto para a agricultura. 

Penso que, do ponto de vista teórico, quem dá dinâmica à 
acumulação de capital ou crescimento são os setores 
produtores de bens. o setor de serviços se estrutura a 
partir dos setores produtores de bens. Para que a acumulação 
se realize, tenho que ter uma expressão física da 
acumulação, e essa expressão física, seja no serviço, seja 
na agricultura, só pode partir, fundamentalmente, do setor 
industrial. Assim, o setor industrial é como um motor num 
caminhão: a menor parte do caminhão, mas é a que o puxa para 
um lado ou outro. 

No meu entendimento, o setor de serviço, cada vez mais, é o 
setor que emprega a parte maior da população, é o setor que 
gera a maior parcela do PIB mas ele não tem dinâmica 
própria. A dinâmica dele depende dos setores de produção de 
bens. Isso não quer dizer que não se deva modernizar e 
investir nos serviços, nem quer dizer que não haja casos 
especiais, onde os serviços, por si, podem ser uma atividade 
dinamizadora. Por exemplo, o turismo. Vamos pegar a costa 
nordestina. Um programa de investimento no turismo, por si é 
capaz de gerar uma dinâmica própria. Mas, do ponto de vista 
dominante, .o que gera a dinâmica são os setores produtores 
de bens. E a partir dele que se estrutura o setor de 
serviços. Esse é o meu en•endimento. Agora, deve-se 
modernizar o setor de serviços, não sei se se pode fazer 
cooperativa no setor de serviços, não sou especialista 
nisso. Desejo que se possa e que se faça, mas ele não tem 
dinâmica própria. 
O Coordenador - Não tendo mais perguntas e ninguém inscrito 

para fazê-las, vamos devolver a palavra ao Presidente, para 
encerramento dos trabalhos. 

O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) Esta 
Presidência manifesta os agradecimentos aos Srs. Clélio 
Campolina, Walter Frantz, Dejandir Dalpasquale e José Horta 
Valadares, bem como às demais autoridades e público 
presentes. 

ATA DA PARTE DA 33ª REUN!~O ORDINÁRIA DE DEBATES DA 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, EM 29 DE SETEMBRO DE 1995, DESTIN~DA 
AO PROSSEGUIMENTO DO CICLO NACIONAL DE DEBATES - AUTOGESTAO: 

ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO 
Pr~sidência dos Deputados Wanderley Ávila e Bilac Pinto 

SUMARIO: ABERTURA - Composição da Mesa - Destinação da 1ª 
parte da reunião- Palavras do Sr. Alysson Paulinelli 
Designação do Coordenador dos debates - Palavras dos Srs. 
Roberto Rodrigues e Vergílio Périus e dos Deputados Federais 
Carlos Melles e Tilden Santiago- Esclarecimentos sobre os 
debates - Debates. 

ABERTURA 
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) -Estão abertos 

os nossos trabalhos. 
Composição da Mesa 

O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à 
mesa os Exmos. Srs. Alysson Paulinelli, Secretário de 
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Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Deputado Bilac Pinto; 
Deputados Federais Carlos Melles e Tilden Santiago; Roberto 
Rodrigues, Presidente da Sociedade Rural Brasileira; e 
Vergílio Périus, professor da Universidade do Vale do Rio 
dos Sinos, no Rio Grande do Sul. 

Destinação da 1ª Parte da Reunião 
O Sr. Presidente - Destina-se esta parte da reunião ao 

prosseguimento do Ciclo Nacional de Debates - Autogestão: 
Associativismo e Cooperativismo, que terá como tema 
''Legislação: Propostas de Mudança". Esta Presidência vai 
passar a palavra ao Dr. Alysson Paulinelli, Secretário de 
Agricultura. 

Palavras do Sr. Alysson Paulinelli 
Sr. Presidente, Srs. Deputados, demais participantes do 

Ciclo Nacional de Debates - Autogestão: Associativismo e 
Cooperativismo, é com muita satisfação que a Secretaria de 
Agricultura, através do seu Departamento de Cooperativismo, 
a Superintendência de Cooperativismo SUDECOOP vê a 
disposição do Legislativo mineiro de realizar este ciclo de 
debates sobre um tema tão importante para o futuro da 
agricultura e da pecuária brasileiras. 

Os países em desenvolvimento sofrem, especialmente na 
chamada globalização da economia, as conseqüências de sua 
pouca capacidade competitiva. E a competição se situa, 
fundamentalmente, na forma de organização do sistema 
produtivo. É natural que países em desenvolvimento tenham 
uma infra-estrutura de serviços mais débil e custos maiores, 
mas que, em média, se equilibram com custos menores da 
terra, da mão-de-obra, etc. Infelizmente, a falta de 
organização dos produtores, principalmente dos pequenos, 
coloca-os em condições de debilidade com relação à sua 
capacidade competitiva. 

É mais que propicio o debate que a Assembléia realiza, com 
a participação de ilustres Deputados ligados ao setor 
produtivo, em que fundamentam s~as bases eleitorais, 
principalmente na pequena propriedaae. e que se dispõem a 
debater, a coordenar e, esperamos, propor objetivamente 
soluções. Além disso. a minha satisfação é ainda maior, 
porque, hoje, 29 de setembro, teremos a oportunidade de ver 
aqui um desfile de lideranças autênticas do setor 
cooperativista. O Dr. Roberto Rodrigues, nem precisaria 
anunciá-lo, é um nome mais que nacional; é internacional. 
Sua experiência no setor do cooperativismo - perdoe-me, Dr. 
Roberto - é atávica. Seu pai foi e ainda é, como todos 
sabemos, apesar da idade um pouco avançada, um símbolo que 
temos. Todo o cooperativismo conhece o Dr. Toninha 
Rodrigues. E o Sr. Roberto não negou a sua origem. A 
presença dele aqui engrandece o debate e a oportunidade que 
temos, em Minas Gerais, de ouvi-lo com toda a sua 
experiência. É um homem res .eitado no Bras·: inteiro, pelas 
suas posições muito objetivas em favor da organização da 
produção. Tem um nome internacional. É o Presidente da 
Associação Latino-Americana de Cooperativismo, coordena as 
cooperativas agrícolas no mundo inteiro, é o Vice-Presidente 
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da Organização das Cooperativas e foi um grande Presidente 
da UCB. Indiscutivelmente, é um nome indispensável nesta 
discussão. 
O Dr. Vergílio Périus é professor da Universidade do Vale 

do Rio dos Sinos, no Rio Grande do Sul, e é profundamente 
ligado ao sistema cooperativista no Pais. O Rio Grande do 
Sul foi, praticamente, o berço do cooperativismo no Brasil. 
Lá, a cooperativa primeiro se organizou, e mais se 
organizou, e o produtor do Rio Grande do Sul tem a vocação 
cooperativista. Creio que a presença do Dr. Vergílio, com 
sua capacidade como professor, como líder e como homem 
conhecedor do cooperativismo, nos dará a oportunidade de 
conhecer aquilo que nos pode ensinar o Estado que mais 
avançou em cooperativismo no Brasil. 

Por outro lado, temos a honra de ter aqui, também, dois 
Deputados Federais. Um deles é o Deputado Carlos Melles, que 
nasceu no cooperativismo, é do cooperativismo, representa o 
cooperativismo, e não somente o cooperativismo do café. 

Alguns gostam de dizer que o Dr. Carlos Melles é o homem do 
café, mas Carlos Melles é o homem do café e o homem da 
agricultura. O que ele está fazendo em termos de 
diversificação dos associados de suas cooperativas é 
impressionante. Minas está tentando buscar alternativas, e 
eu costumo pedir aos nossos companheiros das outras regiões 
que sejamos práticos. Temos que ver o que a cooperativa São 
Sebastião do Paraíso está conseguindo fazer com a 
diversificação da sua agricultura, os passos que está dando, 
onde está, porque esse é um grande exemplo. É a busca da 
alternativa da renda. E acho que, objetivamente, o Dr. 
Carlos Melles e seus seguidores deram um grande passo. 
Outro Deputado Federal que muito nos honra com sua presença 

é Tilden Santiago, um homem do jornalismo, mas que tem 
profunda sensibilidade para o problema da organização rural, 
no_que diz respeito à forma de aglutinar em pensamento e em 
açao o produtor e sua organização. Por incrível que pareça, 
o Deputado Federal Tilden Santiago não é um ruralista, mas é 
um homem que tem profunda sensibilidade. Toda vez que tive 
oportunidade de conversar com ele, sempre notei uma grande 
preocupação de sua parte com o problema da organização e da 
competitividade, especialmente quanto ao pequeno produtor. 
A Assembléia está de parabéns. Quero, em nome da nossa 

Secretaria e em nome do Executivo de Minas Gerais, dizer da 
nossa satisfação, porque a Assembléia, abrigando este ciclo 
de debates, estará contribuindo, profundamente, com as ações 
do Executivo, estará levantando um tema de importância para 
as sociedades mineira e brasileira. Quero dar aqui o 
testemunho da minha expectativa e da expectativa do Governo 
com um ciclo de debates dessa natureza. Queremos estar 
ajustados com o pensamento daqueles que, trazendo sua 
experiência, nesse desfile que a Assembléia faz aqui de 
pessoas de profundo conhecimento e sensibilidade para o 
assunto, hão de ajudar o Executivo nas suas ações. Muito 
obrigado. 

Designação do Coordenador dos Debates 
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O Sr. Presidente - A Presidência designa como Coordenador 
dos debates o Deputado Bilac Pinto, a quem passa a palavra. 

O Sr. Coordenador (Deputado Bilac Pinto) -Quero passar a 
palavra, neste instante, ao Dr. Roberto Rodrigues, 
Presidente da Sociedade Rural Brasileira. Com a palavra, o 
Dr. Roberto Rodrigues, que disporá de 30 minutos para sua 
exposição. 

Palavras do Sr. Roberto Rodrigues 
Sr. Presidente dos trabalhos; Sr. Coordenador; ilustre 

amigo Alysson Paulinelli, grande mestre na minha trajetória 
ruralista; caros Deputados Federais que nos acompanham; 
senhores parlamentares; senhoras e senhores: vou tentar 
prender-me aos 30 minutos que me foram concedidos pelo 
Coordenador, direcionando meu pronunciamento para três 
pontos. Quero colocar um marco referencial na nossa 
discussão, que tem a ver com a doutrina e a praxe 
cooperativista no mundo inteiro, e, daí, evoluir para um 
registro histórico de como têm sido os entendimentos, nos 
últimos anos, em relação à legislação cooperativista e 
terminar apresentando propostas para procedimento futuro. 

Vamos começar com as discussões a respeito da doutrina 
cooperativista, para marcar um pouco a posição básica desse 
assunto. Todos os senhores sabem que a doutrina 
cooperativista é universal, tanto que existe uma organização 
mundial, chamada Aliança Cooperativista Internacional, com 
sede em Genebra, na Suíça, a qual congrega 78 países, 
através de suas organizações nacionais de cooperativismo; 
ela traça as regras e os rumos da doutrina cooperativista, 
por meio da interpretação, da reformulação e do eventual 
acompanhamento segundo a realidade mundial dos princípios 
cooperativistas que regem a doutrina. Diz muito bem o 
Secretário Paulinelli que, até por hereditariedade- e não 
tenho nenhuma dúvida quanto a isso -, o cooperativismo é o 
instrumento mais perfeito de organização da sociedade, por 
ser, simultaneamente, um sistema de organização social e 
econômico. 

A doutrina cooperativista é entendida, universalmente, 
segundo uma definição clara a esse respeito, ou seja, é a 
doutrina que visa a corr1g1r o social através do econômico, 
tendo por objetivo principal o bem-estar do homem. Portanto, 
a sua definição é muito clara. A cooperativa é um 
instrumento da doutrina cooperativista, elemento altamente 
específico, "vis-à-vis" os demais mecanismos de organização 
da sociedade. O objetivo não é o conjunto das pessoas, mas o 
indivíduo através do conjunto das pessoas. Então, é uma 
definição sutil, que precisa ser entendida com clareza, para 
que possamos ter a concepção desse assunto. 

Ora, sendo o cooperativismo uma doutrina que visa a 
corrigir o social através do econômico, é evidente que ele 
se coloca entre os instrumentos mais poderosos para a 
correção dos problemas de defasagem de renda, de má 
distribuição de renda, de diferenças socioeconómicas 
regionais e coisas que são características dos países do 
Terceiro Mundc principalmente do Brasil. Seria de imaginar 
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que o cooperativismo fosse uma doutrina extraordinariamente 
desenvolvida nos países do Terceiro Mundo, onde a renda é 
mal distribuída, onde existem disparidades regionais, 
diferenças culturais, étnicas, etc. No entanto, ele é bem 
desenvolvido nos países mais desenvolvidos, onde existem 
menos problemas de distribuição de renda, de educação, como 
o Japão, a Alemanha, a França, a Suécia, os Estados Unidos, 
o Canadá, etc. O cooperativismo é mais fraco e menos 
desenvolvido, exatamente, nos Países onde a doutrina deveria 
ser aplicada com muito mais clareza. 
Gostaria de iniciar a minha exposição caracterizando a 

definição da doutrina e encontrando nela uma primeira 
contradição. O cooperativismo, ao contrário do que prega a 
doutrina, é muito mais desenvolvido nos países mais 
democratizados, em termos de renda, do que nos menos 
democratizados. Uma segunda contradição é a seguinte: uma 
cooperativa sempre surge porque as pessoas que vão compô-la 
são alvo de alguma agressão econômica externa e, para se 
protegerem dela, se organizam e se transformam numa força 
para resistir a ela. Nessa questão, existem duas 
contradições. A primeira, muito curiosa, é a seguinte: num 
país de modelo liberal, como é o caso do Brasil, ou que 
pretende ser o Brasil, com desenvolvimento sob o signo do 
mercado, as pessoas que organizam cooperativas sofrem uma 
agressão capitalista. Então, as pessoas se unem para 
resistir a ela. Isso pode fazer crer que as pessoas se unem 
contra o capitalismo. Aí está a contradição: as pessoas se 
unem contra a agressão capitalista, que é concentradora de 
renda, destruidora, através de uma competição, muitas vezes, 
desleal, privilegiando os grandes em detrimento dos 
pequenos. Juntam-se para reagir à agressão capitalista, mas 
a contradição está no fato de que têm que se servir dos 
mesmos instrumentos do agressor para conseguir os. seus 
associados, a fim de que a doutrina se consolide. E uma 
questão sutil, mas que tem de ser claramente compreendida. 
E, nesse mesmo processo, há uma outra contradição curiosa: 
as pessoas se juntam para fazer uma cooperativa porque, 
individualmente, são fracas. E o conjunto dessas fraquezas 
irá constituir uma força, o que é uma contradição intrínseca 
"per si". Só o fato de dizer que todos nós somos fracos, 
juntamo-nos uma noite, fundamos uma cooperativa, fazemos uma 
ata de constituição e, no segundo seguinte à assinatura da 
ata, já seremos uma força, confirma isso. Será que acredito 
nisso? Será que os outros acreditam nisso? É uma contradição 
que faz parte de um processo educacional fundamental. 
A terceira contradição na doutrina cooperativista é que, 

toda vez que uma cooperativa começa a crescer demais, a 
avançar demais, a se desenvolver, porque seus cooperados 
exigem mais serviço, mais atividade, mais respostas a seus 
problemas, existe uma tendência de que a direção da 
cooperativa se afaste de sua base. Por quê? Vamos dar um 
exemplo bem prático e simples. Suponhamos que todos nós 
sejamos produtores de leite e estejamos sendo agredidos por 
uma companhia multinacional cont-~ a qual temos grande 
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resistência, porque, inclusive, ela financia um time de que 
não gostamos muito, que é o Palmeiras. Suponhamos, pois, que 
a Parmalat nos esteja pressionando. Então, reagimos e 
montamos uma cooperativa. O que nós somos? Somos produtores 
de leite. Montamos uma cooperativa para fazer queijo, 
manteiga, vender o leite pasteurizado, etc., para concorrer 
com a Parmalat, que está brigando conosco, dizendo que o 
nosso leite não presta, que é de baixa qualidade, etc., etc. 
Muito bem. O que faz~~os? Montamos uma cooperativa e 
começamos a ganhar dinh~ ~o. e o objetivo da cooperativa não 
é o lucro; é prestar serviços a seus cooperados. Desse 
serviço, começamos a ganhar dinheiro. Como estamos ganhando 
dinheiro, passamos a exigir mais dessa cooperativa. Quanto 
mais a cooperativa faz, mais tem de fazer. Ela tem de montar 
uma indústria, uma fábrica de ração, porque chegamos à 
conclusão de que o nosso problema não é só o leite, é o gado 
que produz muito pouco. Então, decidimos melhorar o rebanho 
geneticamente, com inseminação artificial. Para isso, temos 
de contratar veterinário, zootecnista, agrônomo de pastagem, 
fazer uma alimentação melhor do rebanho, etc, etc. A 
cooperativa cresce e somos obrigados, nós, pobres tiradores 
de leite, a contratar pessoas para tomar conta dela. Vamos 
ao mercado de trabalho, que é o mercado capitalista, no qual 
as pessoas estão acostumadas a medir a sua competência pelo 
crescimento das curvas econômicas da empresa em que 
trabalham, mas não têm compromisso com a origem e com o 
ideário cooperativista. Isso, se forem honestas. Nem parto 
da premissa de que haja desonestidade. Se forem desonestas, 
sai de baixo, porque vira sacanagem de todo tamanho. Pessoas 
honestas, bem intencionadas, começam a tratar a cooperativa 
como uma empresa, só como empresa, e perdem a memória de sua 
origem social e econômica. De repente, uma cooperativa de 
tiradores de leite tem uma loja de eletrodomésticos vendendo 
vídeo-cassete, porque o lucro dessa venda é maior do que o 
da venda de 200 botas sete léguas; ou então monta uma 
butíque de roupas ou de perfume de "griffe", porque dá muito 
mais lucro vender um frasco de perfume do que 50 lotes de 
vacina. E nós, que estamos vendo resultados econômicos e a 
nossa cooperativa crescendo, ficamos satisfeitos com essa 
gestão. Na verdade, a cabeça dela, que é a direção, está se 
afastando do seu corpo místico. Quando a cabeça é separada 
do corpo, isso se chama decapitação. O corpo doutrinário 
cooperativo morre nesse processo, que é uma contradição. Por 
que é uma contradição? Porque a cooperativa tem de ser um 
instrumento de crescimento mesmo. O que é uma cooperativa? A 
cooperativa é a extensão de nossa atividade individual no 
coletivo. Aquilo que cada um de nós não pode fazer sozinho, 
faz-se no conjunto, através da cooperativa. 

Não posso ter um agrônomo trabalhando para mim, nem um 
armazém para mim, nem uma central de inseminação artificial 
para mim. Mas posso ter tudo isso para mim em conjunto com 
todos. Ora, se a cooperativa tem o objetivo de crescer, não 
pode enfrentar a contradição de crescer à margem dos 
interesses dos indivíduos que a criaram. Uma última 
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contradição - não quero ficar falando só sobre esta questão, 
senão o te~po passa, e não chego ao objetivo de nossa 
reunião- e a mais curiosa de todas: e o que chamo de 
dicotomia cooperativista. Desculpem-me tratar desse assunto, 
mas ele não está escrito em livros. São assuntos que 
aprendemos com 30 anos de cooperativismo, conversando com 
esse povo extraordinário de Minas e de outros Estados do 
País, que vem lutando nessa área. A dicotomia é um negócio 
fenomenal. Vou tentar simbolizá-la, como tenho feito 
sistematicamente, e é o seguinte: da porta da cooperativa 
para dentro, existe uma doutrina, com princípios 
universalmente aceitos, indivisíveis e sem nenhuma 
possibilidade de dupla interpretação. Portanto, da porta da 
cooperativa para dentro, o líder cooperativista tem de agir 
como uma freira, uma religiosa, cuidando de seu rebanho sob 
o signo, sob a égide dos princípios cooperativistas (todos 
são iguais, controle democrático, retorno "pro rata", de 
acordo com a operação de cada cooperado, enfim, os senhores 
conhecem muito bem todos os princípios). Mas, da porta da 
cooperativa para fora, tem um prostíbulo comercial, e essa 
freira tem de saber sair de seu templo, transitar pelo 
prostíbulo, sem levantar o hábito, entendendo que alguns 
confortos externos podem ser internalizados, para o bem-
estar social e econômico de seu rebanho. 

Então, essa dicotomia é cultural e comportamental. A pessoa 
tem de ser metade doutrinária e metade pragmática. Essa é a 
beleza do cooperativismo. Todos os homens e mulheres do 
planeta têm um lado romantico e um lado prático. Ninguém é 
só construtor ou só poeta. Poetas absolutos não existem, 
pois todos têm de comer; construtores absolutos não existem, 
porque todos têm de amar. Então, é preciso que se compreenda 
que a natureza humana tem os dois lados: o corpo e a alma, e 
a doutrina cooperativista assenta como uma luva a essa 
natureza humana, porque ela é metade idealismo, 
solidariedade, e a outra metade é construção, é pragmatismo. 
Se eu ficar só no idealismo ou na solidariedade, monto uma 
sociedade de poetas mortos; se eu ficar só no capitalismo 
pragmático, monto uma empresa comercial, sem a visão social. 
O cooperativismo tem a beleza de ser a composição do romance 
com a prática. 

Por isso, nesse conjunto de contradições, todas se prendem 
a uma única causa: falta de educação cooperativista. Tudo é 
falta de educação cooperativista. Por que no Japão ou na 
Alemanha as coisas funcionam bem? Porque há o compromisso da 
solidariedade, que a história ensinou. De nossa parte, ainda 
não temos essa história a nos ensinar. 

Estendi-me muito mais do que devia nessa questão 
doutrinária, mas penso que, se não tratássemos desses pontos 
como marco referencial para a decisão seguinte, não 
avançaríamos em nossa conversa. E a decisão seguinte trata 
dos princípios do cooperativismo. Essa doutrina é amarrada 
num conjunto de princípios e acaba de ser reformada, no 
sábado passado, num congresso da Aliança Cooperativista 
Internacional, em Manchester, na Inglaterra, berço do 
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cooperativismo mundial, comemorando 100 anos da Aliança 
Cooperativista Internacional e 150 anos do cooperativismo no 
mundo. Foram realizadas, nessa reunião, duas grandes ações: 
uma, relativa a um compromisso cooperativista com a questão 
do desenvolvimento sustentável; outra, reformando os 
princípios cooperativistas. 

Por que "reformando os princípios cooperativistas"? Porque 
o cooperativismo, relativamente a essa dualidade de que 
tratei, ao falar da última contradição do sistema, sempre 
foi entendido como um caminho do meio entre o capitalismo e 
o socialismo; sempre serviu como álibi para um e para outro. 
Para o capitalismo, o cooperativismo servia como álibi 
porque preservava a propriedade privada, o lucro individual, 
etc.; para o socialismo, porque era um mecanismo, defendido 
até mesmo por Marx e, sobretudo, por Lênin, de transição 
entre o Estado absoluto e o modelo neoliberal, dentro do 
processo solidário. Então, era sempre um álibi para ambos, 
não obstante também fosse, sempre, um adversário em 
potencial, pelas outras componentes que não interessavam a 
um e a outro regime. 

Com aquilo que chamo de desmaio socialista (não morte, como 
querem alguns, pois, do meu ponto de vista, o socialismo 
ressurgirá com nova roupagem, mais modernizada), a 
cooperativa acabou se transformando no objeto direto da 
competição com a empresa capitalista, na sua vertente, 
digamos, mais radical. 

O sistema cooperativista começou a sofrer pressões quanto à 
formação do capital das cooperativas, do controle 
democrático- cada homem tem um voto, é um princípio do 
cooperativismo- e também a questão ligada ao retorno das 
sobras, de acordo com a organização, nada tendo a ver com o 
capital. 

Em função disso, a Aliança e Coordenação Nacional decidiu, 
a partir de 1988, montar uma ampla discussão mundial sobre a 
reforma dos princípios. Isso evoluiu até 1992, num congresso 
que houve em Tóquio, no Japão, com a participação de grandes 
lideres cooperativistas e de alguns importantes líderes de 
Minas Gerais, inclusive. Esse congresso criou um grupo de 
trabalho definitivo, que armou o processo da discussão 
mundial. Esse processo, que se alongou pelo mundo inteiro, 
durante sete anos, e terminou agora, no Congresso de 
Manchester, com a reforma dos princípios cooperativistas. A 
propósito, tenho aqui, na página que se chama página da 
identidade cooperativa, todo o mecanismo de reforma, da 
forma como ficou e como foi consolidado. Mas vou comentar 
rapidamente, para não perdermos o fio da meada desse 
processo todo de conversa. 
Citarei dois princípios antigos, antigos na medida em que 

eles foram estabelecidos no último Congresso da Aliança, em 
1966, em Viena, na Áustria. Portanto, tinha 30 anos de idade 
a última versão dos princípios cooperativistas. Dois dos 
princípios: a adesão voluntária, que é o principio pelo qual 
as pessoas entram e saem quando querem, e o principio da 
notoriedade social, política e religiosa. Esses dois 
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princípios foram transformados em um único princ1p1o, que é 
o princípio chamado da adesão livre e voluntária. Aí há uma 
novidade: além de se estabelecer que são opções voluntárias, 
abertas ~ara todas as pessoas aptas aos seus serviços, 
estabelece que não existe discriminação social, racial, 
política ou religiosa e, pela primeira vez, entra no 
princípio a proibição de discriminação de gênero, ou seja, 
não pode ser designada a mulher. Isso para nós, no Brasil 
parece uma coisa pequena, sem realce nenhum, mas é muito 
importante para alguns países subdesenvolvidos, onde a 
mulher é discriminada vigorosamente. Aqui, no Brasil, não 
temos esse problema de discriminação, mas existem países em 
que a mulher realmente não tem acesso a nada. Então foi 
definida essa posição. 
O princípio do controle democrático não foi alterado. Nas 

cooperativas de primeiro grau, cada homem tem um voto; nas 
cooperativas de segundo e terceiro graus, estabelece-se a 
abertura para um voto proporcional, de acordo com o que 
estiver escrito nos estatutos da cooperativa. 

Os princípios de retorno das sobras de remuneração limitada 
ao capital foram unidos em um único princípio, que é o 
terceiro, chamado princípio da participação econômica do 
sócio, na qual se estabelecem duas posturas básicas: 
primeiro, que a remuneração ao capital continua baixa. O 
princípio, inclusive, é mais explícito ainda ao dizer: a 
remuneração ao capital, se houver alguma, será muito 
pequena. Então, abre a possibilidade, dentro do princípio, 
que a remuneração seja nula, o que não havia no princípio 
anterior. Então isso é uma manutenção importante dos 
propósitos hoje italianos, e que se imaginava fossem mudar 
muito em Manchester e não mudaram. 
Por outro lado, o princípio estabelece os usos para as 

sobras. Estabelece que as sobras, em parte, são 
indivisíveis, o que não havia antes no princípio original. 
Foram criados dois princípios novos, um deles, chamado 

principio da autonomia e independência, que para nós, no 
Brasil, também é irrelevante, porque já temos na 
Constituição a questão da autogestão. Mas foi criado esse 
princípio, porque em muitos países a interferência 
governamental no sistema cooperativo é brutal. Houve uma 
grande discussão sobre esse princípio, e eu, 
particularmente, me empenhei muito na discussão dele, porque 
tenho medo de que cooperativas de alguns países, que são 
controladas pelo governo, não sejam mais aceitas como 
cooperativas, pela forma doutrinária como as coisas estão 
colocadas agora. 

O mais importante nesse princípio é o que vou ler para os 
senhores aqui: "Se as cooperativas entram em acordo com 
outras organizações, incluindo as governamentais, ou 
prestem atenção nisso - recebem capital de origem externa, 
elas devem fazê-lo em termos que assegurem o controle 
democrático de seus sócios". O que significa isso? A ACI 
admitiu, pela primeira vez, que as cooperativas podem ser 
capitalizadas com recursos que não sejam dos seus sócios-
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voltarei a esse assunto porque isso é importante sob o ponto 
de vista da reforma da legislação cooperativista. É muito 
importante esse princípio reformado. A grande reforma 
discutida em Manchester foi exatamente sobre esse princípio: 
a abertura para capital externo, desde que os sócios não 
percam o controle democrático sobre a cooperativa. Ou S€ja, 
esse capital é apenas um instrumento de crescimento, e não 
um instrumento de acesso ao voto; o voto só é definido pelo 
sócio, e não pelo capital externo. 

Foi também criado o principio da responsabilidade social ou 
da preocupação com a comunidade, pelo qual as cooperativas 
não podem se preocupar apenas com seus sócios, mas também 
com o ambiente, com o local, onde elas estão inseridas, 
sobretudo no que diz respeito à questão de distribuição de 
renda e de meio ambiente. Outros dois princípio relativos à 
educação e à cooperação entre as cooperativas foram 
mantidos, com um adendo: no princípio da educação, as 
cooperativas são obrigadas a fazer propaganda. Elas informam 
ao público em geral, particularmente, aos jovens e aos 
líderes formadores de opinião sobre a natureza e os 
benefícios da cooperação. Então, como os senhores vêem, 
houve uma reforma importante no princípio cooperativista. 
Mas muito mais importante do que a reforma dos princípios 
foi que se estabeleceu na identidade cooperativa uma linha 
que trata dos valores cooperativos. E isso, eu vou ler para 
os senhores: 

"As cooperativas são baseadas em valores e em princípios. 
Dos valores: As cooperativas estão baseadas nos valores de 

auto-ajuda, auto-responsabilidade, democracia, igualdade, 
eqüidade e solidariedade. De acordo com a tradição de seus 
fundadores, os membros da cooperativa acreditam nos valores 
éticos da honestidade, da transparência, da responsabilidade 
social e da atenção para com os outros". 
Acho relevante contar isso para os senhores, porque fica 

caracterizado que as cooperativas têm uma linha de 
compromisso com as idéias originais de Roche Deial ( .... ), 
ao preservar os valores éticos da moral, da responsabilidade 
social, da honestidade, da transparência, etc. Eu queria 
chegar a este ponto para dizer que todo e qualquer país do 
mundo que tenha um modelo no movimento cooperativista não 
pode imaginar que se faça uma lei cooperativista à margem 
dos princípios internacionais. O mundo inteiro se reuniu em 
Manchester para discutir isso que está sendo colocado aqui e 
que foi discutido durante sete anos por todas as 
cooperativas do mundo. Então, não é imaginável que, depois 
de tamanho esforço de geração de um projeto absolutamente 
universal, houvesse dupla interpretação. O meu grande medo 
era que os princípios tivessem duplicidade de tradução. Em 
Manchester, a delegação brasileira se reuniu com a delegação 
portuguesa e com as de outros países de língua portuguesa 
para combinar um encontro em Lisboa, em outubro próximo, no 
qual vamos unificar as traduções existentes para o 
português. A idéia é que haja uma única tradução, 
inteligível em todos os países de língua portuguesa. Isso 
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está sendo feito com espanhóis, japoneses, franceses, 
chineses. Para todos os idiomas estão sendo montadas 
traduções únicas, para que os princípios não fujam do 
ideário e fiquem presos apenas à letra fria da legislação. 
Mas o que é fundamental é que todas as leis cooperativistas 
do mundo sejam sublinhadas pela doutrina, pelos valores 
básicos e pelos princípios adotados pelo cooperativismo 
mundial. Então, esse é o fim do primeiro capítulo da minha 
conversa. Como eu me avancei no tempo, pergunto ao 
Coordenador se ainda tenho algum tempo. 

O Sr. Coordenador - Pediria ao senhor que seja breve. pois 
tem 3 minutos para concluir a sua palestra. 

O Sr. Roberto Rodrigues - Bom, 3 minutos será dureza. A lei 
cooperativista é de 1971, portanto, é velha. Temos que 
modificá-la. Conheço muita gente de antes de 1971 que é 
moça, ainda; inclusive, há um aqui que é avô e está em 
grande forma física, técnica e atlética, está pronto para 
continuar sendo avô por aí afora. Mas precisamos reformar a 
lei, porque a realidade brasileira mudou nestes 25 anos, e 
temos que mudar a legislação cooperativista. Isso, 
inclusive, porque, com a Constituição de 1988, que 
estabelece mecanismos de autogestão e de apoio ao sistema 
cooperativista, a lei ficou obsoleta, tendo que ser 
costurada. Era Presidente da OCB quando fizemos o 10Q 
Congresso Brasileiro de Cooperativismo, que sinalizou para o 
sistema brasileiro. Lutamos na Constituinte, e o Vergílio 
Périus foi um general incansável nessa guerra, tendo sido o 
grande responsável pelas mudanças que obtivemos no 
cooperativismo na Constituição brasileira. A partir da 
Constituição, como Presidente da OCB, convoquei um conselho 
de juristas do Brasil inteiro, e esse conselho, à luz do que 
definiu o Congresso Brasileiro de Cooperativismo e do que 
definiu a Constituição, redigiu um documento básico, que foi 
enviado a todas as OCEs do Brasil. Elas discutiram com as 
suas cooperativas, e vieram emendas que esse mesmo grupo de 
juristas examinou. Fizeram uma segunda versão, que foi 
submetida a uma assembléia geral da OCB, no i~icio de 1989, 
da qual surgiu uma terceira versão, que foi 2ncaminhada ao 
Congresso Nacional, sob a assinatura do Deputado Federal Ivo 
Vanderlinde, que era na época o coordenador da Frente 
Parlamentar Cooperativista do Brasil. Esse projeto está, 
portanto, desde meados de 1989 no Congresso, sem ter sido 
votado ainda. 

Posteriormente, alguns outros projetos entraram, e, 
finalmente, entrou este ano um projeto do Senador Eduardo 
Suplicy, o Projeto de Lei nQ 81/95, que está tramitando, 
hoje, no Congresso Nacional. Do nosso ponto de vista, a lei 
do Ivo Vanderlinde, gerada no seio do cooperativismo 
brasileiro, também ficou obsoleta, devido aos fatos que 
ocorreram depois da prática cooperativista nos últimos sete, 
oito anos. Então, hoje, temos uma posição de defesa do 
projeto de lei do Senador Eduardo Suplicy, com algumas 
mudanças. Gostaria de comentar as emendas que temos. mas, 
como o tempo é muito curto, vou fazer apenas dois 
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comentários. O primeiro é que, no projeto do Senador 
Suplicy, é aberta a possibilidade da associação de pessoas 
jurídicas a cooperativas e a possibilidade de que pessoas 
jurídicas constituam cooperativas, o que é uma questão 
altamente discutível na realidade brasileira, embora em 
muitos países isso esteja funcionando plenamente. 
O segundo ponto é o que diz respeito à liberdade do sistema 

para se fazer representar. Eu, pessoalmente, tenho a visão 
de que o que separa o mundo desenvolvido do não desenvolvido 
é o grau de organização da sua sociedade. Quanto mais 
organizada for a sociedade, quanto mais articulada for, 
menor será nela a margem de manobra de forças minoritárias 
com interesses menos legítimos. Então, o grau de democracia 
de um país se mede pelo grau de organização de sua 
sociedade. 
O segundo ponto é que temos um movimento cooperativista com 

12 segmentos díspares, que se adaptam aos pr~ncípios 
cooperativistas de acordo com as especificidades de cada 
setor. Se não houver uma harmonização de todos esses 
setores, de maneira nacional, há o risco de que haja uma 
depreciação ética dos princípios e um desvio em relação a 
eles. Então, uma das emendas que estamos propondo ao projeto 
do Senador Suplicy é no sentido de que haja uma unicidade de 
representação cooperativista no Brasil, através do modelo 
que se instalou, aliás, através da Lei nQ 5.764 e que é o do 
sistema OCB, que tem organização nacional e organizações 
estaduais, às quais se. filiam todas as cooperativas, em 
todos os segmentos e em todos os graus, para dar um sistema 
parassindical de representação política ao modelo 
cooperativista. Esse modelo que o Brasil tem é invejado 
pelos países do mundo inteiro e é considerado um exemplo e 
uma referência. 
Sou Presidente do Conselho Americano de Cooperativas - não 

apenas latino-americano, mas de todos os países das 
Américas. Tenho, portanto, sem modéstia nenhuma, uma boa 
vivência e experiência no cooperativismo mundial. Fui 
Presidente, até sábado passado, do Comitê Mundial de 
Cooperativas Agrícolas, com todos os países do mundo 
representados, e viajei, sem modéstia de novo, para conhecer 
o cooperativismo do mundo inteiro. Nenhum continente deixou 
de ser visitado, e, muitas vezes, essas visitas foram muito 
de perto. E sou Vice-Presidente da Aliança Nacional de 
Cooperativas, o que me dá, também, um acesso permanente e 
sistemático a reuniões do mundo inteiro. 

Estou dizendo isso - é desagradável dizê-lo, porque parece 
que estou querendo mostrar conhecimento, o que não é o caso 
- para justificar minha posição. Essa visão internacional me 
dá absoluta tranqüilidade para garantir aos senhores que o 
nosso modelo -uma organização centralizada, que normatiza 
os diversos segmentos sob o sonho doutrinário - é um modelo 
invejado pelo mundo inteiro. 
Estou indo hoje, daqui a pouco, para Buenos Aires, onde 

tenho uma reunião com cooperativas argentinas. Depois, 
atravesso o rio da Prata e, amanhã de manhã, tenho reunião 
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com cooperativas uruguaias. Em Buenos Aires, tenho seis 
reuniões com cooperativas argentinas, porque não conversam 
entre si os setores de Banco, de consumo, agrícola e do 
trabalho. Eles não se entendem, porque não existe uma 
organização nacional de cooperativas. No Brasil, qualquer 
pessoa que vem de fora vai à OCB e às organizações 
estaduais, onde encontra um ninho do sistema cooperativista, 
todo ele muito bem representado. 
Termino agradecendo muito a atenção dos senhores e com um 

caso que quero contar. Sr. Presidente, peço um minutinho só. 
Juro que termino em menos de 450.000 segundos essa última 
fase. 
Falo muito aos agricultores brasileiros de Minas Gerais. 

Como Presidente da Cooperativa Rural Brasileira, como 
Presidente da OCB, sempre tive a convicção- e tenho escrito 
e falado sobre isso --de que a agricultura européia ia 
diminuir de tamanho, em função de uma série de fatores. Um 
deles é o envelhecimento dos agricultores europeus, que têm 
uma idade média de 54 anos, e não têm sucessores entre os 
parentes. Ouvi, recentemente, do Presidente do Conselho 
Europeu de Jovens Agricultores CEJA que uma das 
dificuldades encontradas pelos jovens, especificamente 
ligados à agricultura, era a de encontrar noivas que 
quisessem se casar e ir para a roça com eles. Vejam o que 
está acontecendo na Europa. No Brasil, isso também já está 
acontecendo, pelo menos comigo. Está duro arranjar uma noiva 
que queira ir para a roça comigo, certo? 

Primeiro ponto: envelhecimento dos agricultores; segundo 
ponto: redução dos subsídios; terceiro: mudança da política 
agrícola-monetária, em 1992, em Madri, que estabeleceu o 
sistema de ( ... )ou de "setterside", em que o agricultor 
recebe para não produzir, para deixar a terra parada; 
quarto: as exigências ambientais. Enfim, todo um conjunto de 
fatores em vigência na Europa dava-me a certeza de que a 
agricultura européia diminuiu de tamanho. Inclusive, os 
governos europeus não agüentavam mais carregar estoques 
produzidos pelos seus agricultores. Isso, do meu ponto de 
vista, seria muito importante para países emergentes, como é 
o caso do Brasil, em termos de conquista de mercados na 
Europa, ou triangulando com outras regiões do Planeta, onde 
teremos um enorme nicho de mercado para explorar, desde que 
tenhamos competência e organização no Brasil. Então, a minha 
briga, nos últimos 20 anos, foi no sentido de nos 
organizarmos em direção à competitividade, porque teremos 
espaço na Europa, mais à frente. 
Participei, agora, de um congresso, e, como em todo 

congresso, aprende-se mesmo é em mesa de botequim. No 
congresso, ouvimos as conferências, e tudo é muito formal, 
mas nas mesas dos botecos, tomando chope - embora o chope 
inglês seja quente -, aprendemos as experiências que fomos 
ver. O Alceu foi comigo visitar uma cooperativa. O que 
aconteceu lá? Agricultores que envelheceram e não 
encontraram sucessores pediram à sua cooperativa que criasse 
um departamento de administração rural. Esse departamento 
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foi criado com a finalidade de tomar conta das fazendas 
cujos proprietários foram para a cidade. Esse trabalho foi 
feito com a última palavra em tecnologia, com a maior 
eficiência gerencial e administrativa, sem nenhuma emoção-
se tivesse de ser derrubada uma árvore ou uma casinha, ela 
seria derrubada, se um funcionário tivesse de ser mandado 
embora, seria, mas isso era feito ~entro de alto nível de 
funcionamento e alta tecnologia. Resultado: reduziram 
custos, aumentaram a produtividade, e o dono da terra, 
pagando uma taxa de administração à cooperativa, ganhou mais 
dinheiro do que ganhava trabalhando na sua terra. Além do 
mais, aumentou a produção. 

Num segundo momento, essa cooperativa percebeu que isso era 
um lance econômico interessante. Fomos, Alfeu, eu e outros 
companheiros, visitar uma cooperativa em Manchester, na 
Inglaterra, que é a São Bernardo do Campo, a Contagem deles, 
em que a agricultura não tem importância econômica. A 
cooperativa era dona de uma fazenda de 15.000ha. Ora, 
amigos, 15.000ha na Inglaterra dão SOO.OOOha em Minas 
Gerais. Sabe como eles compraram a terra? Com o dinheiro de 
cidadãos urbanos que montaram sistema de investimento na 
cooperativa e estão ganhando dinheiro com isso. Em vez de 
comprar ações da Parmalat, compraram da cooperativa, e estão 
tendo retorno, porque a gestão é formidável. 
Esse modelo estimulou empresas capitalistas, que passaram a 

fazer a mesma coisa: captar recursos urbanos para investir 
na agricultura, a fim de ganhar dinheiro. 

Finalmente, vimos um quarto modelo, pelo qual grupos de 
agricultores se organizaram numa associação informal, sem 
cooperativa, sem presidente, sem estatu::, 
profissionalizando a gestão e economizando na escala. 
O resumo da ópera é o seguinte: a produção agrícola está 

crescendo, apesar de a área plantada estar diminuindo. 
Portanto, os espaços mercadológicos que eu acreditava 
visíveis para o próximo milênio já ficaram um pouco mais 
nebulosos. O processo é lento, é novo, é recente. Está 
implantado apenas na Inglaterra, e começando na Alemanha 
agora. Não sei qual o futuro disso, até porque foram 
reduzidos os subsídios, as taxas de juros, e o crédito rural 
deles é formidável, tudo é muito bom, mas, aparentemente, é 
um processo irreversível. 
Qual é a lição que nos fica? A lição que nos fica é a 

seguinte: a Terceira Guerra Mundial já começou. É a guerra 
dos mercados, em que as armas não são canhões, nem raio 
"laser", nem bombas. As armas são competitividade, 
eficiência, redução de custo, alta produtividade, 
tecnologia, qualidade. Se quisermos participar dessa guerra, 
temos que fazer isso, e isso é uma moeda com duas faces. 

Na primeira face, temos que continuar brigando com 0 
Governo, porque ele tem que reduzir o custo no Brasil, tem 
que tirar imposto, tem que -~rar juros, tem que privatizar, 
tem que liberalizar, tem ~~e abrir novos instrumentos de 
mercado, tais como CPL, CMG, tem que fazer o banco 
cooperativo, que vai ser a alavanca do nosso processo de 
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desenvolvimento. Temos que brigar com o Governo, mas, por 
outro lado, temos que brigar conosco. Se não formos 
eficientes, se acharmos que, se há o juro, somos 
competitivos, estamos perdidos. O mercado está esperando por 
nós, mas só com eficiência. Não podemos pensar em nenhuma 
lei cooperativista, em nenhum instrumento que fique fora da 
doutrina e que fique fora dessa prática do mercado. Nossa 
lei tem que ser uma lei de organização forte da classe, mas 
que nos chame à realidade que o mundo nos oferece. Muito 
obrigado. 

O Sr. Coordenador - Neste momento, a Coordenação vai passar 
a palavra ao Dr. Vergilio Périus, professor da Universidade 
do Vale do Rio dos Sinos, do Rio Grande do Sul. Com a 
palavra, o Dr. Vergilio Périus, que disporá de até 30 
minutos para sua exposição. 

Palavras do Sr. Vergilio Périus 
Saúdo a Mesa, saúdo o Plenário, cumprimento o Deputado 

Alysson Paulinelli, que conheci em Brasília em 1988, por 
ocasião da Constituinte; o Dr. Roberto Rodrigues, a quem 
cedi 7 minutos do meu tempo. É difici 1, no Bras i 1, ter 
saudades de ex-Presidente mas o cooperativismo gaúcho tem 
muita saudade do tempo 'da OCB. Cumprimento também os 
Deputados debatedores os demais que ocupam a mesa e o público. ' 
A questão da legislação cooperativista, no capitulo 

concernente às mudanças da lei cooperativa, se insere em 
dois grandes campos de análise. Em primeiro lugar, na lei 
cooperativista propriamente dita, e, em segundo lugar, na 
legislação afim. Não podemos estreitar a visão sobre a 
mudança da legislação, ou seja, ficarmos presos ao que 
concerne o cooperativismo sem verificarmos o campo da 
incidência da legislação afim. 
Essa legislação afim, que é um dos campos em que o sistema 

cooperativista precisa estar atuante, compõe-se notadamente 
de cinco disposições legais, muitas das quais são leis 
complementares que merecem a nossa maior atenção, no que diz 
respeito à legislação cooperativista propriamente dita. 
Por exemplo, quanto à CLT, a CONTAG, em nível nacional, 

encaminhou o Projeto de Lei nQ 788/95 ao Congresso Nacional, 
com o qual quer revogar o art. 442, parágrafo único, da CLT, 
para que a relação trabalhista não se estabeleça entre o 
associado da cooperativa nem com o tomador de serviço. 
Portanto, a nossa presença, neste momento, no Congresso é 
muito exigida, quanto à defesa do art. 90 da lei 
cooperativista, que diz que a relação trabalhista não se 
estabelece, internamente, entre o associado e a sua 
cooperativa. 
A Previdência Social é outro capitulo do arcabouço jurídico 

que nos preocupa demasiadamente e deverá nos preocupar 
porquanto o Projeto de Lei nQ 9/95 aumentará em 20% a 
contribuição previdenciária para as empresas cooperativas de 
trabalho. Isso significa dizer, em outras palavras, uma 
bitributação, porquanto os associados em cooperativas de 
trabalho, equiparados que são a trabalhadores autónomos pelo 
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Decreto nQ 611, de 1992, passam a ser considerados, 
efetivamente, em dupla penalidade. De um lado contribuem 
autonomamente e, de outro, as empresas cooperativas terão de 
contribuir com mais 20%, o que é inconstitucional, porque 
repete o princípio da bitributação. 
A lei bancária é outra legislação de extrema importância em 

nossas preocupações, porque lá se vai inserir o novo 
capítulo das cooperativas de crédito. Pela Constituição, em 
seu art. 192, inciso VIII, conseguiram a sua equiparação às 
demais instituições financeiras do Pais. Nessa equiparação, 
respeitadas, evidentemente, as peculiaridades próprias das 
cooperativas de crédito, as cooperativas de crédito do País 
deverão ficar extremamente atentas para que não se criem, na 
futura lei do sistema financeiro nacional, obstáculos ao 
real funcionamento e organização desse segmento cooperativo. 
Quanto ao Código Tributário Nacional, ainda em gestação, o 

Congresso tinha seis meses para editar uma lei complementar, 
a partir de 5/10/88. e até hoje não produziu esse novo 
Código Tributário Nacional, e ele, pelo art. 146, inciso 
III, alínea "c", deveria ter dado um adequado tratamento ao 
ato cooperativo. O Congresso Nacional deve uma resposta ao 
cooperativismo e deve. principalmente, uma resposta à sua 
própria incoerência ao determinar um prazo para a elaboração 
de lei complementar sobre essa matéria. 

A lei agrícola é outra legislação de fundamental 
importância. Certa feita, o Dr. Roberto Rodrigues a 
denominou como "retalhos de lei", pelas censuras que recebeu 
por ocas1ao da gestão da Ministra Zélia. A nossa lei 
agrícola ficou fragmentada e complicada para o segmento 
cooperativista. O Congresso nos deve isso, e deveremos lutar 
por essa proposta. Esses campos de legislação complementar 
são extremamente fundamentais para nossa atuação no meio 
cooperativo. 

Divido em quatro pontos a matéria de discussão de hoje, que 
é a discussão de mudanças da lei cooperativista. Como 
primeiro ponto, um pouco da história do arcabouço jurídico 
das cooperativas brasileiras. Respeitando os Drs. Basílio 
Bugareli, Waldic Moura e tantas outras autoridades ligadas à 
legislação cooperativista, inclusive o grande mineiro, Dr. 
Campos Melo, a conceituação da história das cooperativas 
brasileiras, no que concerne ao direito, pode-se dividir em 
quatro capítulos. 

Primeiro, vem a institucionalização, que começa em 1903, 
proporcionada por Afonso Pena, então Presidente da República 

ontem, lembrava-me, quando entrava na avenida, da 
homenagem que vocês prestaram a esse Presidente -, por meio 
do Decreto nQ 979, que, pela primeira vez no Brasil, dispôs 
sobre cooperativas. Essa institucionalização terminou em 
1938, quando outro Presidente da República, infelizmente 
gaúcho- digo infelizmente em face de seu decreto-, baixou 
o Decreto nQ 581, que tirou a liberdade de organização 
cooperativa e iniciou a fase do intervencionismo estatal no 
processo. Foi o decreto de Getúlio Vargas que deu origem a 
um período de 50 anos de interferência do Estado na vida das 
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cooperativas: interferência negativa, tuteladora, 
protecionista, paternalista, fiscalizadora, interventora e 
até liqüidadora de cooperativas. Foram 50 anos de luta e de 
presença física do Estado como um braço alongado, tentando 
transformar, muitas vezes, as cooperativas em programas e 
ações concretas do Governo Federal. 

Veio, depois, a fase de transição, que começou em 1980, com 
vários seminários em nível nacional e vários ensaios de 
autodeterminação, nos quais preciso citar aqui duas 
experiências fundamentais, que foram uma delegação das 
funções do poder central ao sistema cooperativista: o 
convênio da Ocepa, do Paraná, e o convênio com a Fecotrigo, 
do Rio Grande do Sul. Na época, o INGA delegava as funções 
do próprio cooperativismo, para se auto-regulamentar e 
fiscalizar. Em 1988, começa a nova fase, a da autogestão, 
como o Dr. Roberto já definiu. É a fase atual, do 
cooperativismo autogestionário, somado à auto-
responsabilidade. 
Tivemos 50 anos de ditadura cooperativista do Estado, de 

1938 a 1988. As marcas são profundas. Temos, sim, marcas 
positivas, como o apoio do Estado ao longo desse tempo todo, 
mas se criaram posturas comportamentais não adequadas ao 
processo democrático, como exige a autogestão cooperativa. 
Por isso, dado esse quadro de despreparo em que estamos, 
urge uma nova lei cooperativista, porque existe um hiato de 
1988 para cá. A Constituição diz que as cooperativas têm 
liberdade de organização, de funcionamento, mas a práxis não 
o permite, porque nos faltam os instrumentos jurídicos 
ordinários para isso. Assim, entendo ser urgente a aprovação 
de nova lei cooperativista, principalmente em virtude de 
quatro distorções que estamos vivendo. A primeira é a 
multiplicação de pessoas jurídicas, no Brasil, transformadas 
em cooperativas. Ninguém tem dados. Tentamos, na 
Universidade, buscar alguns elementos, informações e dados, 
e não tenho dúvidas em afirmar que já beiramos as 300 
cooperativas de pessoas jurídicas hoje, no Brasil. No Rio 
Grande do Sul também tem isso sim. Tem uma dezena de pessoas 
jurídicas organizadas em cooperativas. No fundo, são pessoas 
jurídicas travestidas para não pagarem imposto de renda. E 
isso é muito grave. Se continuar a persistir essa liberdade 
de organização cooperativa, em dois anos o cooperativismo 
ilegal será maior que o legal, e aí terminam nossa luta e a 
nossa proposta cooperativa. Por isso, há urgência de uma 
nova lei cooperativista. 
O outro argumento para essa urgência é a fragmentação da 

representação. Não concordaria, em tese, que teremos de 
advogar, no Brasil, uma representação uniforme, de forma 
compulsória. Acredito que deveríamos dar opções ao 
cooperativismo, e a proposta opcional seriam confederações. 
Então, um projeto alternativo propõe essa livre opção das 
cooperativas. 
Criamos, para isso, o quarto grau de integração 

cooperativa, que seria a confederação das confederações, à 
semelhança do sistema alemão, que permitiria congregar, até 
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dentro da OCB, porque ela tem assegurada sua continuidade 
por forç~ da Constituição. O inciso XIX diz que nenhuma 
associaçao poderá ser dissolvida, a não ser por decisão 
judicial. Lei não pode cassar o fechamento da OCB. E o 
inciso XX do art. 5Q da Constituição exige que a opção tem 
que ser dada, ninguém pode ser obrigado a filiar-se ou a 
manter-se filiado a alguma instituição. Essa palavra 
"ninguém" também atinge as pessoas jurídicas. 
Outra questão de fundamental importância na nossa lei é a 

questão da moratória, que o projeto de Suplicy omite. Hoje, 
no Rio Grande do Sul, temos uma dificuldade muito grande. 
Nosso endividamento com o Banco do Brasil e as instituições 
financeiras é muito alto. A defasagem do grupo FECUTRIGD é 
de 54,2%, de julho do ano passado para cá, com relação à 
correção dos preços dos produtos da FECUTRIGO em relação ao 
crédito rural. Isso significa dizer que estamos em fase de 
moratória. Precisamos tirar a moratória até para nos igualar 
às concordatas preventivas das sociedades mercantis. Nesse 
ponto, a nossa legislação cooperativa é atrasada, porque não 
criou, para o sistema do cooperativismo, a equiparação à 
concordata preventiva das sociedades mercantis que 
representa a moratória, que é esquecida em alguns projetos. 
Por fim, urge a nossa lei, porque precisamos do apoio do 

Estado, e esse tem que ser definido com clareza e 
objetividade. Quanto às propostas de mudança da lei 
cooperativista propriamente dita, eu diria que temos 
questões internas de fundamental importância da porteira 
para dentro, como disse o Dr. Roberto. Entre alguns pontos, 
eu lembraria a questão do voto secreto, que os projetos não 
contêm também, e propomos um novo sistema de coeficiente 
eleitoral na participação de resultado de chapas. A nossa 
proposta é a de que a chapa que tiver um percentual de 10% 
de votos terá acesso ao poder estrutural da cooperativa. 
Isso é uma reformulação fundamental, um mecanismo pelo qual 
entendemos que é preciso harmonizar os interesses internos 
de grupos, para que todos estejam no poder da cooperativa. 
Esta questão é absurda e cega, porque a oposição, que perde, 
por 50% mais um dos votos, faz quatro anos de oposição 
contra sua própria cooperativa. Então, a maneira de 
conciliar o processo cooperativo é copiar o parlamento 
europeu e dizer que quem tem percentual de resultado de voto 
participa do poder. Isso é o parlamentarismo, e precisamos 
disso. Esta é uma proposta nova, que estamos trazendo 
através de um projeto alternativo. 

Outro ponto é a questão da rearticulação dos conselhos 
fiscais, com maior prazo de mandato, maior responsabilidade, 
assessoria obrigatória de auditoria e consultoria. Estamos 
em uma época de responsabilidades, e não é possível que 
nossas cooperativas fiquem sem o apoio e o controle maior 
dos próprios conselheiros fiscais. 

Outro ponto interno é a questão dos empregados. Os projetos 
do Suplicy e do Ivo Wanderling são muito tênues no tocante a 
essa questão. Propusemos que os estatutos, obrigatoriamente, 
devem contemplar formas de participação dos empregados na 
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vida das cooperativas, na gestão e nos resultados. Temos 
cooperativas gaúchas que já distribuem 10% da sobra para os 
empregados. Esse é o 14Q salário mais importante para 
aumentar a produtividade nas empresas cooperativas de hoje. 

Por fim, a presença das mulheres nas cooperativas é outra 
questão interna. O Dr. Roberto, com muita propriedade: di~se 
que, sob o ponto de vista político, não há discrim1naçao. 
mas, do ponto de vista das práxis cooperativa, existe uma 
terrível discriminação das mulheres nas cooperativas 
agrárias brasileiras. Das cooperativas gaúchas, apenas_seis 
contemplam a possibilidade de a mulher fazer sua matr1cula 
na cooperativa ao lado da matrícula do homem. Precisamos 
atentar para a lei da previdência social segundo a qual. _em 
2006, nenhuma trabalhadora rural em economia com reg1me 
f~miliar terá condição de se aposentar se, a partir de 2001, 
nao comprovar entrega da produção em nome dela. Port~nto. 
~la tem que ser associada na cooperativa, com matr~cula 
lndependente. Há enorme resistência em relação a 1sso. 
Suponhamos que, em 2006, ela não se aposente mais segundo o 
novo regime da previdência social. 

Em 2006, ela não se aposentará mais segundo o novo regime 
da Previdência Social. Temos tempo para nos adaptar. 
Precisamos perder um pouco essa mania. Digo mania porque a 
resistência, no Rio Grande do Sul, é muito forte contra a 
aceitação da matricula das mulheres nas cooperativas. O 
nosso projeto prevê uma forma de rateio do valor da conta 
capital entre a unidade familiar, rateando-se a quota-parte 
entre todos, no sentido de não onerá-la. 

Por último, quero examinar a questão das estratégias de 
encaminhamento dos nossos projetos. Diria que, internamente, 
ainda teríamos uma questão fundamental como objeto de 
mudança da lei cooperativista, ou seja, a questão _da 
compatibilização das novas cooperativas. No que diz respe1to 
a isso, os projetos que estão no Congresso são totalment~ 
conservadores, não resolvem o problema. Nenhum projeto va1 
resolver. É preciso que haja responsabilidade no sistema 
cooperativista. A Constituição não autorizou essa total 
selvageria de organização cooperativa que existe hoje. No 
Rio Grande do Sul, por exemplo, três marchantes na área de 
carnes organizam uma cooperativa com 20 pessoas. Juntamente 
com seus familiares e os gerentes de confiança, vão à Jun!a 
Comercial e registram a cooperativa. Amanhã, sao 
cooperativas a sonegar impostos, principalmente Imposto de 
Renda, para fazer concorrência desleal com os supermercados 
e os atacadistas da região. É uma cooperativa real. 
sonegadora de impostos, que deve ser denunciada e fechada. 
Esse modelo de cooperativa não poderia ser constitui~o. 
Agora, quem é que compatibiliza com isso? Precisamos cr1ar 
um mecanismo, urgentemente. Propusemos, então, que as ~un~as 
Comerciais façam convênios com as entidades, de preferen~1a, 
com a OCB e as confederações cooperativas. Ai esta o 
interesse maior em se controlar a questão do crédito, do 
consumo. Os segmentos agropecuários também têm de contr?l~r 
a questão do consumo. Fazendo essa parceria, iremos co1b1r 
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essas pessoas jurídicas que estão surgindo no meio das 
cooperativas. Isso sem citar as distorções no campo 
habitacional, que são mais graves. 

Com relação ao papel do Estado, estamos propondo um CENACOP 
diferente, com "status" de ministério, vinculado ã 
Presidência da República, com o papel de registro e de 
cadastro permanente das cooperativas. A cooperativa não 
registrada nem cadastrada, automaticamente, pagará impostos 
como qualquer outra empresa - isso é do direito alemão - e 
não terá direito ã liquidação e ã moratória. São penalidades 
que temos de colocar como uma auto-regulamentação. A 
Constituição nos permite fazer isso. 

Por fim, falaremos sobre um tema de extrema importância, 
que é a representação cooperativista. É um capítulo divisor 
de águas entre os projetos que estão no Congresso. De um 
lado, o Senador Eduardo Suplicy- em que pese aos grandes 
méritos do seu projeto por ser um pouco mais avançado, mais 
democrático em relação aos outros projetos -, que peca por 
estar oferecendo total autonomia ao sistema cooperativista, 
na representação. Isso não é da doutrina universal e da 
experiência universal de cooperativas. Também, não é 
universal a un1ca representação da OCB, que, em 1971, 
acertadamente, para resolver conflitos em Minas Gerais, 
depois de um grande congresso, propôs um sistema único para 
superar os dois anteriores. Temos de encontrar o caminho do 
meio, permitindo a liberdade de opção ao sistema cooperativo 
e ao sistema confederativo. E a OCB, na prática, já tem as 
confederações amarradas nas suas estruturações, de forma que 
teríamos um cooperativismo de quarto grau. E, então, numa 
cúpula nacional, poderíamos somar tudo aquilo que precisamos 
sem a fragmentação que hoje está ocorrendo. 

Para concluir, como estratégia, encaminhamos, com total 
liberdade e independência uma proposta da UNISINOS, que tem 
20 anos de apoio ao cooperativismo, após termos feito quatro 
seminários com segmentos cooperativos do Rio Grande do Sul e 
após termos ouvido muitas sugestões e idéias. Foram 26 
reuniões e discussões sobre a nova lei cooperativista. 
Tomamos a liberdade~ depois de consultar, pessoalmente, os 
Senadores Eduardo Suplicy e José Fogaça, que têm projetos de 
lei cooperativista, de encaminhar um pedido ao Ministério da 
Justiça, para que, através do Executivo, encaminhasse uma 
nova lei cooperativista. Essa é a nossa idéia. A estratégia 
é termos a lei, urgentemente. Ela é viável, hoje, no nosso 
entendimento, pelo Poder Executivo, tal qual foi feito em 
1970, quando veio a Lei nQ 5.764, quando o Ministro Cirne 
Lima encaminhou um projeto de lei ao Congresso. Hoje, um 
projeto encaminhado ao Congresso, por iniciativa do Poder 
Executivo, tem 90 dias de prazo, em regime de urgência. 
Evidentemente que propomos que o M· 'stro organize um grupo 
de trabalho, que em 30 dias deverá é ~aminhar um anteprojeto 
consensuado, que tenha a concordância dos sete autores de 
projetos que estão no Congresso - da OCB, das Confederações 
de Cooperativas. Todos os projetos que estão no Congresso 
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Nacional têm inconstitucionalidade grave e legislam sobre matéria de competência do Executivo. 
Portanto, só por esse fato - e a nova lei cooperativist~ 

exige, Pelo art. 61 da Constituição Federal -a iniciativa e 
do Poder Executivo, porque só ele pode determinar re~ras 
S?bre_administração, controle, apoio do Estado, e incent1vos 
f1sca1s, como todos os projetos contemplam. Só esse fato 
recomenda Que os projetos sejam transformados em projetos do Executivo. 
~or fim, diria Que todos os projetos que estão no Congressq 

nao superam os conflitos. Vamos continuar nos conflitando. E 
melh?r Que_ o Executivo entre nessa parada e dê prazo menor 
de 91scussao do que o de 90 dias, para nos entendermos, 
rap1damente. A lei cooperativista é uma questão urgent~, _sob 
pena de Que, reafirmo, em dois anos o cooperatlVlSmo 
brasileiro vai ser mais marcado por pessoa jurídica do que por Pessoa física. Muito obrigado. 
O Sr. Coordenador - Esta coordenação vai passar a pal~vra 

para o ~r. Carlos Melles, Deputado Federal, que dispara de até 15 m1nutos para sua exposição. 
Palavras de Deputado Federal Carlos Melles . 

Caro Coordenador dos nossos trabalhos, Deputado Bllac 
Pint?, meus companheiros Profs. Alysson Paulinelli e Robe~to 
Rodr1gues, Pessoas da maior liderança e do malor 
C?nhecimento da área agrícola, meu caro deputado Federal T~lden Santiago, companheiro da Câmara Federal, que sempre 
da uma demonstração de vigor e talento muito grandes com sua 
experiência, sobretudo na sua área de atuação, um ~r~nde 
defensor de Minas e deste País, caro Prof. Vergílio Per1us, 
do Vale do Rio dos Sinos, demais companheiros da Mesa, 
senhores, senhoras, Presidente da OCEMG, Dr. Alfeu, senhores 
produtores, Quero cumprimentar e agradecer a insistência do 
me~ companheiro Raul para que participasse deste debate, que 
~u1to ~e distingue, não só pela nossa amizade, mas pel~ 
lmportancia deste seminário. Preferiria começar a falar 9~ 
cooperativismo como produtor ou filho de produtor, depo1s 
como agrônomo, como pesquisador, como dirigente de 
cooperativa e agora podendo ter a felicidade e a honra de 
representar o sistema cooperativo no Congresso Nacional. 

Vou tentar organizar, no Congresso, uma frente parlamentar 
cooperativista, que possa representar bem os 12 sistemas 
cooperativos Que temos e outros mais que poderão ser 
criados, por entender 'que nós, enquanto seres humanos, 
buscamos, desde a união de homem e mulher, o sentimento da 
comunhão e da busca de nos congregarmos e unirmos para nos organizarmos. 

Dentro da dicotomia de que falou o nosso companheiro 
Roberto Rodrigues, da pureza do socialismo na competição com 
o capitalismo (selvagem, se assim o quisermos considerar), e 
ainda dentro da dicotomia de ser uma instituição que tem que 
conviver em ambientes os mais diversos possíveis (haja vista 
que o sistema é mais desenvolvido e mais organizado nos 
países desenvolvidos), vivemos num País em desenvolvimento, 
tentando organizar um sistema cooperativo. Falei, em 
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Nacional têm inconstitucionalidade grave e legislam sobre 
matéria de competência do Executivo. 

Portanto, só por esse fato- e a nova lei cooperativista 
exige, pelo art. 61 da Constituição Federal - a iniciativa é 
do Poder Executivo, porque só ele pode determinar regras 
sobre administração, controle, apoio do Estado, e incentivos 
fiscais, como todos os projetos contemplam. Só esse fato 
recomenda que os projetos sejam transformados em projetos do 
Executivo. 
Por fim, diria que todos os projetos que estão no Congresso 

não superam os conflitos. Vamos continuar nos conflitando. É 
melhor que o Executivo entre nessa parada e dê prazo menor 
de discussão do que o de 90 dias, para nos entendermos, 
rapidamente. A lei cooperativista é uma questão urgente, sob 
pena de que, reafirmo, em dois anos o cooperativismo 
brasileiro vai ser mais marcado por pessoa jurídica do que 
por pessoa física. Muito obrigado. 
O Sr. Coordenador - Esta coordenação vai passar a palavra 

para o Sr. Carlos Melles, Deputado Federal, que disporá de 
até 15 minutos para sua exposição. 

Palavras de Deputado Federal Carlos Melles 
Caro Coordenador dos nossos trabalhos, Deputado Bilac 

Pinto, meus companheiros Profs. Alysson Paulinelli e Roberto 
Rodrigues, pessoas da maior liderança e do maior 
conhecimento da área agrícola, meu caro deputado Federal 
Tilden Santiago, companheiro da Câmara Federal, que sempre 
dá uma demonstração de vigor e talento muito grandes com sua 
experiência, sobretudo na sua área de atuação, um grande 
defensor de Minas e deste País, caro Prof. Vergílio Périus, 
do Vale do Rio dos Sinos, demais companheiros da Mesa, 
senhores, senhoras, Presidente da OCEMG, Dr. Alfeu, senhores 
produtores, quero cumprimentar e agradecer a insistência do 
meu companheiro Raul para que participasse deste debate, que 
muito me distingue, não só pela nossa amizade, mas pela 
importância deste seminário. Preferiria começar a falar d~ 
cooperativismo como produtor ou filho de produtor, depois 
como agrônomo, como pesquisador, como dirigente de 
cooperativa e agora podendo ter a felicidade e a honra de 
representar o sistema cooperativo no Congresso Nacional. 

Vou tentar organizar, no Congresso, uma frente parlamentar 
cooperativista, que possa representar bem os 12 sistemas 
cooperativos que temos, e outros mais que poderão ser 
criados, por entender que nós, enquanto seres humanos, 
buscamos, desde a união de homem e mulher, o sentimento da 
comunhão e da busca de nos congregarmos e unirmos para nos 
organizarmos. 

Dentro da dicotomia de que falou o nosso companheiro 
Roberto Rodrigues, da pureza do socialismo na competição com 
o capitalismo (selvagem, se assim o quisermos considerar), e 
ainda dentro da dicotomia de ser uma instituição que tem que 
conviver em ambientes os mais diversos possíveis (haja vista 
que o sistema é mais desenvolvido e mais organizado nos 
países desenvolvidos), vivemos num País em desenvolvimento, 
tentando organizar um sistema cooperativo. Falei, em 
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primeiro lugar, como produtor, porque nessa área podemos ver 
quanto esse sistema cooperativo é valioso. Quem olhar para o 
passado recente, especialmente dos planos econômicos para 
cá, de 1986 para cá, verá que, em alguns segmentos do setor 
cooperativista, e (especialmente no setor primário, no setor 
da produção), o sistema cooperativista foi o esqueleto, o 
arcabouço de todo o sistema produtivo (ainda que represente 
30%, no País); ele foi a sustentação. Foi a sustentação 
porque, embora não totalmente organizado da forma como 
gostaríamos que estivesse, alguns expoentes, algumas 
expressões de organizações cooperativas sustentaram e têm 
dado sustentação, principalmente, à nossa agricultura. 

No segmento cooperativista, dentro da ótica da prestação de 
serviço, dentro da ótica maior de que não é uma sociedade de 
capital, mas uma sociedade de pessoas, em que o individuo é 
valorizado. Como disse o Sr. Roberto Rodrigues, com muita 
propriedade, cada um de nós é fraco, num dia, mas se torna 
forte no dia seguinte, porque estamos associados a um 
sistema de trabalho, de produção, ou do que quer que seja. 
Essa é a grande virtude, a grande força do sistema 
cooperativo. Individualmente, nessa passagem de produtor 
para pesquisador, tive a experiência de que o estoque 
tecnológico era avantajado, o estoque disponível de 
tecnologia era suficiente, mas poucos a ele tinham acesso, 
poucos o usavam, e que, através do sistema cooperativo, as 
pessoas poderiam se organizar e fazer a difusão dessa 
tecnologia. Percorremos todo esse caminho. Depois, como 
dirigente de cooperativa (e essa foi uma das experiências 
mais ricas da minha vida), pude ver, observando os últimos 
dez anos, quanto o sistema cooperativo pode ser um agente de 
mudança e de desenvolvimento, com espírito empreendedor, 
mesmo nas condições que o nosso País oferece. E isso talvez 
seja o grande chamamento, a grande mudança que podemos ter. 
Mesmo em crises, mesmo em momentos de dificuldades, pudemos, 
nos últimos dez anos, experimentar crescimento ano a ano 
voltado para o produtor. 

Essa experiência é extremamente valorosa, sobretudo quando 
se entende e se volta o mecanismo do sistema cooperativo 
para a aspiração maior ou para a atenção que é o produtor 
rural. 

É com esta primeira colocação, mostrando ou vivenciando um 
lado do produtor, de técnico, de dirigente cooperativo, que 
posso lhes dizer que o sistema tem muito onde caminhar. O 
sistema no Brasil, nessa extensão territorial, nessa 
diversidade de segmentos, nos mostra que poderemos crescer. 
Eu diria, mais ainda, que mesmo com todas as dificuldades, é 
o setor que se organiza mais facilmente. Nós conseguimos nos 
organizar mesmo com condições precárias. O segmento 
cooperativista tem conseguido se organizar e mostrar quanto 
é possível isso ser feito, mesmo nas condições que o Pais e 
cada região oferecem. 

Na Câmara Federal, onde estou no meu primeiro mandato, vim 
para representar, basicamente o setor primário, mesmo não 
deixando de longe, de forma nenhuma, a visão principal da 

~ 
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educação. Viemos de uma viagem com o Governador e com o 
Ministro Paulinelli; ficamos 20 dias na Ásia e pudemos 
observar, juntamente com o Deputado Jairo Ataíde, que o 
processo educativo é a mola mestra. Investiram, na década de 
70 para cá, em educação e realmente estão colhendo os 
frutos. Temos que voltar o nosso processo cooperativista 
também para a educação. 
Dessa forma, no Congresso, estamos organizando a frente 

parlamentar cooperativista e tentando aprovar essa nova lei, 
à luz do que o nosso professor Roberto Rodrigues colocou 
aqui: com mais de 150 anos de experiência e 7 anos de 
discussão, não devemos entrar na contramão do mundo, com uma 
lei cooperativista amarrada, travada; que ela seja 
semelhante à dos países desenvolvidos e que possamos fazer 
com que o segmento tenha uma legislação forte, que dê 
amparo, mas que; ao mesmo tempo, dê a liberdade de 
criatividade e de desenvolvimento. 

Espero ainda, neste final de ano, que as discussões sobre a 
lei cooperativista, dentro da urgência necessária, 
considerar as emendas todas num debate muito franco, 
e que ele realmente atenda a todo o nosso 
cooperativista do Brasil. 

possam 
aberto, 
sistema 

Quero agradecer a participação, dizendo aos companheiros 
que participam de todo o sistema cooperativo que estaremos 
no Congresso Nacional. Digo mais: com o trabalho feito 
anteriormente pelas nossas lideranças, especialmente pelas 
pessoas de Roberto Rodrigues, de Alysson e outros mais, 
conseguimos, numa ação política complementada pela ação 
dessas pessoas, a aprovação do Banco cooperativo. Não 
esperávamos que isso pudesse sair com essa rapidez e essa 
clareza. Já foi uma grande ação e esperamos que ela se 
concretize. A lei já está autorizada, o voto já está pronto; 
é só formarmos o nosso Banco cooperativo. 

Uma segunda etapa, que é muito importante para todos nós -
e aí vem uma união de todos os segmentos de representação, 
mais a Câmara Federal -, é o processo da securitização das 
dívidas, porque precisamos, de uma vez por todas, dar uma 
solução a esses problemas de dívidas que se arrastam desde 
1986, época dos planos econômicos. 
Esperamos pôr uma pedra nesse passado. Precisamos encontrar 

uma solução que atenda à classe produtora e, ao mesmo tempo, 
crie condições para que o País possa voltar a produzir. E 
queira Deus que já não tenhamos uma queda de safra em função 
não só da política agrícola adotada anteriormente, mas da 
solução dos problemas presentes e da falta de definição para 
o futuro. Muito obrigado e um grande abraço a todos. 

O Sr. Coordenador - A Coordenação vai passar a palavra ao 
Deputado Federal Tilden Santiago. 

Palavras do Deputado Federal Tilden Santiago 
Sr. Presidente, Sr. Secretário, demais componentes da Mesa, 

senhoras e senhores, em primeiro lugar quero agradecer o 
convite que me foi feito e enaltecer a iniciativa da 
Assembléia, da Secretaria de Agricultura, da SUDECOOP e do 
companheiro e amigo Raul Messias. Quero dizer que é com 
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satisfação que participo dessas discussões na parte da 
manhã. Lamento nao ter participado do conjunto das 
discussões. Até agora, muita coisa foi dita, as principais 
questões foram colocadas, seja por quem tem uma vivência na 
produção agrícola, seja por quem tem uma reflexão acadêmica, 
como é o caso do Vergílio. E eu, naturalmente, vou colocar, 
se é que ela existe, uma reflexão político-militante, 
porque, como Deputado e jornalista, ficamos um pouco 
especialistas em assuntos gerais. Mas espero abordar a 
questão essencial. Estou plenamente de acordo em que há uma 
urgência em se legislar a respeito para que possamos dar uma 
seqüência ao papel que o associativismo e o cooperativismo 
têm na nossa sociedade. Talvez fosse importante, apesar da 
urgência, que essa legislação viesse mesmo através do Poder 
Legislativo; bastaria que houvesse da parte dos partidos 
políticos a vontade política de levar o assunto adiante. Com 
relação a determinados pontos que seriam atribuição do Poder 
Executivo, veríamos posteriormente como complementá-los. 
Acho que esse processo, mesmo sendo mais demorado, seria 
mais consolidado, com uma maior participação, e levado a 
efeito pelos representantes eleitos pelo povo~ Basta que 
seja feita uma pressão daqueles que militam no 
cooperativismo junto a todos os partidos políticos para que 
haja uma vontade política de se chegar a uma legislação 
possível no quadro de divergências que temos no Congresso 
Nacional. 
Gostaria de esclarecer que essa discussão será feita com 

propostas diferentes, e, fundamentalmente, existem duas 
propostas que têm suas diferenciações mais acentuadas. Uma é 
o projeto que defende posições já acumuladas e trabalhadas 
na experiência da OCB, e o outro é o projeto do Senador 
Suplicy, que apresenta muitos pontos alternativos. De acordo 
com o companheiro Vergílio, esse projeto precisa ainda ser 
trabalhado e modificado no sentido de um aperfeiçoamento. 
Mas temos que reconhecer que esse projeto é fruto de várias 
experiências acumuladas de vários setores que militam na 
área, com diferentes posições, seja do lado dos 
trabalhadores, seja do lado patronal, de todos que 
colaboraram na elaboração do projeto. 
Gostaria de dizer, também, que não podemos evitar o 

conflito entre pontos divergentes, até porque creio que 
temos que ter um rumo e uma perspectiva ao elaborar a nova 
legislação. Pouco importam as questões mais teóricas 
levantadas aqui, no inicio, pelo Dr. Roberto Rodrigues. 
Qualquer que seja o nosso posicionamento doutrinário, 
acredito que a legislação deve ter como rumo, como 
perspectiva, fazer com que o cooperativismo seja um real, um 
autêntico mecanismo em favor das maiorias. Penso que essa 
questão é importante. É importante que haja um 
desenvolvimento, um crescimento daqueles que já se situaram 
em larga escala de produção, trabalhando com o 
cooperativismo. Mas é necessário, também, que a legislação 
contemple os milhares de pequenos produtores que precisariam 
ter nesse mecanismo uma cobertura, para que haja o 



268 

desenvolvimento. Do contrário, vamos ter um cooperativismo 
que se desenvolve na medida em que entra no âmbito da grande 
escala de produção, ou seja, da soja, do trigo e de outros 
produtos; e vamos continuar a ter uma multiplicidade, uma 
infinidade de pequenos produtores incapazes de entrar no 
mercado de produção. Então, penso que essa perspectiva é 
importante, ou seja, que haja uma legislação que 
possibilite, sim, o avanço e a continuidade dos grandes 
produtores que têm o seu sistema cooperativista 
estabelecido, mas que haja uma preocupação com o atendimento 
das maiorias, ou seja, que haja a preocupação com uma 
legislação que venha a contemplar pequenos produtores, que 
estão em busca de uma organização. 

Na legislação, vejo três pontos que são fundamentais e que 
são polêmicos, quando estabelecemos a discussão. O primeiro 
P~~to é o da representação do sistema. O projeto de lei 
e 3borado pela OCB estabelece que "para o seu funcionamento, 
a cooperativa deverá se filiar ao órgão oficial de 
representação previsto na lei", que é a OCB. 
Aí, defendo, junto com o projeto do Senador Suplicy, que 

essa proposta é claramente inconstitucional, pois fere o 
art. 5Q, sobretudo nos seus incisos XVIII e XX, da 
Constituição, além de ferir os próprios princípios do 
associativismo de livre adesão e organização. Esse ponto é 
importante, pois acredito- o Prof. Vergílio já colocou aqui 
que não podemos partir para uma atomização, uma fragmentação 
- que o mal maior é correr o risco de enfrentar uma alta 
concentração numa unidade de representação, e não, o de uma 
fragmentação. Temos que ter cuidado, sim, para que não haja 
essa atomização, mas acredito que esse seja um risco menor, 
hoje, na realidade concreta do Brasil. Vejo, também, que a 
diversidade, a pluralidade na representação possibilitará o 
surgimento de alternativas novas. Ela dará margem à 
criatividade, e isso é importante. Não acredito em grandes 
iniciativas que venham apenas de uma reflexão ou da 
legislação. É muito importante dar margem a alternativas e 
iniciativas novas, que nasçam na medida em que deixemos uma 
maior liberdade nessa representação do sistema. Esse é um 
~onto em que, segundo penso, há divergências, mas é um ponto 
1mportante a ser enfrentado. 
O segundo pont~ diz respeito à filiação. O projeto da OCB 

estabelece que as :ooperativas referidas nesse artigo 
poderão filiar-se mutuamente, desde que tenham por objeto 
"atividades correlatas", o que é muito vago e deve ser 
relacionado com a isenção de tributos sobre o ato 
cooperativo, o que, no limite, permite a constituição de um 
paraíso fiscal. O projeto do Senador Suplicy afirma que as 
cooperativas poderão filiar-se mutuamente, desde que tenham 
por objeto as mesmas atividades econômicas. Esse é um ponto 
em que gostaria de me aprofundar mais, mas não tenho 
conhecimento técnico desse ponto específico, que é 
importantíssimo. 
O terceiro ponto é 

consenso de que é 
quanto ao caráter da lei: já existe um 

necessária uma nova lei sobre o 
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associativismo e o cooperativismo, mas que seja uma lei de 
princ1p1os gerais, que regulem a sua constituição, 
funcionamento e dissolução. Ocorre que na proposta da OCB 
existem inúmeros artigos dispondo sobre temas estatutários, 
assunto interno das respectivas organizações. No nosso 
entender não cabe constar numa lei federal como devem ser 
convocadas as assembléias gerais, como devem ser o 
funcionamento do conselho fiscal, a duração do mandato, os 
direitos dos associados, etc. 

Então, são três aspectos que sublinho 
que devem ser considerados na elaboração 
As minhas palavras são poucas. Gostaria 
fossem levados em consideração pelo nosso 
da Mesa. 

como importantes e 
de uma legislação. 
que esses pontos 

público e por nós, 

Gostaria de finalizar fazendo considerações sobre uma 
provocação colocada pelo Dr. Roberto Rodrigues e que se 
refere ao cooperativismo, no mundo, como um todo: a agressão 
capitalista, contra a qual nasceu o movimento associativista 
e cooperativista, é simplesmente um apêndice do capital ou, 
realmente, é algo que se encontra o seio mesmo do capital? 
Acredito que podemos ter posições ideológicas diferentes, 

mas a questão teórica se coloca. Acho que a existência mesma 
e o desenvolvimento que tiveram as cooperativas são um dado 
a ser analisado teoricamente, como a agressão do capital aos 
trabalhadores, desde a metade do século passado, quando 
nasceram as cooperativas, em um momento de fome, de crise, 
na Inglaterra, para responder à necessidade de trabalhar, 
produzir e sobreviver. 

Então, acho que há uma reflexão a ser feita: depois de um 
século e meio de existência, até onde é possível travar 
contra o capitalismo uma luta que vai contra algo que 
consideramos um apêndice dele, como se fizéssemos, no plano 
da luta social, o que as marchas orientais aconselham, ou 
seja, tornar-se a própria força do adversário e jogá-la, com 
os mesmos mecanismos, contra ele? Essa é a questão que está 
colocada. Seremos capazes disso, através do sistema de 
cooperativas? Porque as cooperativas nasceram com aspirações 
altamente generosas, que, a meu ver, vão muito mais no 
sentido do socialismo que do capitalismo. 

Não acredito em meio-termo. Não acredito que as 
cooperativas, em sua inspiração primeira, em sua gênese, 
sejam um meio-termo entre o capitalismo e o socialismo. Pelo 
contrário, acho que estão na origem do verdadeiro sentimento 
socialista. Nesse ponto, rejubilo-me com o Dr. Roberto 
Rodrigues, que coloca, ainda, a possibilidade do surgimento 
de um autêntico socialismo democrático, pela frente. Talvez 
as cooperativas tenham um papel a exercer no surgimento 
desse autêntico socialismo, sepultado que está o socialismo 
real, pela falta de democracia. Como disse, essa é uma 
questão fundamental. Se é uma questão teórica para aqueles 
que refletem, é também uma questão militante para nós, que 
estamos na militância política e social. Foi ótimo que tenha 
sido sublinhada. Acredito que a defasagem que existe na 
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nossa população e as diferenciações regionais são problemas 
a serem enfrentados. 

Vejo no movimento cooperativista um mecanismo para 
vencermos essas dificuldades, contanto que- aí, volto a meu 
ponto de vista - as cooperativas que já se colocaram na 
larga escala e que tiverem pujança sejam generosas a ponto 
de saber trabalhar uma legislação e uma prática que venham 
em socorro dos pequenos produtores, que são a maioria e 
estão em busca de um espaço no mercado. 

Digo isso com muita tranqüilidade. Já tive até oportunidade 
de comentar o assunto com o Secretário Alysson Paulinelli, 
porque vivi um ano e meio em um "kibutz", em Israel. O 
"kibutz" é uma forma cooperativa levada ao extremo, onde não 
existe o dinheiro; existe o trabalho como valor. Existem o 
homem e a mulher como valores e o seu trabalho e a sua 
produção. No entanto, os "kibutz" foram desenvolvidos dentro 
de uma perspectiva altamente capitalista. Os mel~ores 
soldados combatentes e guerreiros de Israel saíram dos 
"kibutz". 
Vivi, durante 12 meses, a contradição interna de uma forma 

de vida altamente socializada, entretanto, no quadro do 
Oriente Médio, que é o "carrefour" do mundo, num quadro 
altamente em defesa do capital. 

Tendo acontecido o sumiço do socialismo real, criou-se um 
quadro no mundo, hoje, em que foi possível um relativo 
acordo entre os palestinos e os judeus. Os remanescentes dos 
"kibutz" não deixam de ter um papel muito importante na 
busca desse acordo, porqu~. no fundo, o "kibutznee" não 
queria esse conflito permanente. Na base da vida socializada 
e cooperativa do "kibutz" estava a aspiração de uma 
socialização, inclusive com os palestinos e com os árabes. 

Essa questão, como vêem, carece ser analisada, carece ser 
vista. Se lá foi possível, por que não em outros setores? É 
uma questão que está colocada para nós na evolução de 
qualquer sociedade. Muito obrigado. 

Esclarecimentos sobre os Debates 
O Sr. Coordenador - A Coordenação esclarece ao Plenário 

que, nesta parte da reunião, todos os presentes poderão 
formular perguntas, que poderão ser encaminhadas por escrito 
ou oralmente. Solicitamos, contudo, que as inscrições sejam 
feitas previamente. 

Para que possamos agilizar o debate, solicitamos aos 
inscritos que fizerem uso do microfone que se identifiquem, 
sejam objetivos e sucintos, dispensando as formalidades das 
saudações pessoais. Cada um dos inscritos disporá de 3 
minutos, devendo limitar-se a duas questões por intervenção. 

Debates 
O Sr. Coordenador - A Coordenação ressalva que o Dr. 

Roberto Rodrigues teve que se ausentar deste Plenário, em 
face do horário de seu vóo para Buenos Aires. Ele deixou, 
para as perguntas que lhe foram formuladas, respostas por 
escrito. 
~ergunta do Sr. Francisco António de Oliveira Filho, da 

SUDECOOP: "0 ingresso de recursos externos (de não 
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associados) na cooperativa não provocará a ira do Leão, ou 
seja, a Receita Federal não extinguirá a isenção do imposto 
de renda, inclusive dos atos cooperativos propriamente 
ditos? Ou, quem sabe, o associado brasileiro não precisa 
mais dessa isenção?" 
Resposta: ·~ preciso regulamentar esse assunto no Brasil, 

mas é um grande avanço, pois abre portas de competitividade 
mais consistentes." 

Pergunta do Sr. Raimundo Jerônimo Sobrinho, Presidente do 
Sindicato de Trabalhadores Rurais de Santana do Manhuaçu: "O 
senhor falou da necessidade da cooperativa viabilizar a 
convivência do pequeno com o grande produtor para reforçar o 
potencial de cooperativa. Mas, como fica a cooperativa de 
trabalhador rural, composta por uma classe pequena e que 
está correndo atcás da sobrevivência e não tem condição de 
manter uma cooperativa?" 

Resposta: "A cooperativa de trabalhadores rurais precisa 
ser fortalecida com melhor tratamento legal, porque é um 
excelente instrumento de organização socioeconômica dessa 
importante categoria." 
A última pergunta que me chegou 

Rodrigues Silva, Presidente da 
Controle de Qualidade, dirigida ao 
Lê:) 

é do engenheiro Fábio 
Cooperativa Nacional de 
Dr. Roberto Rodrigues. (-

"Pergunta para o Dr. Roberto Rodrigues, do engenheiro Fábio 
Antônio Silva, Presidente da Cooperativa Nacional de 
Controle de Qualidade- COONAI. 
Quero congratular-me com o Dr. Roberto pela feliz colocação 

da dicotomia cooperativista. 
Entendemos e concordamos plenamente que da porta para fora, 

a cooperativa tem que agir como uma empresa, e que 
internamente deve aplicar os princípios cooperativistas. 
Com relação às resoluções do Congresso de Manchester, 

pergunto: Ao se permitir a entrada de capital de terceiros, 
sem direito a voto, que visa retorno financeiro, tem 
possibilidade de se gerar injustiça financeira de 
remuneração quando comparado com o capital oriundo do 
cooperado?" 

Resposta do Sr. Roberto Rodrigues: 
Não, desde que o controle da cooperativa fique nas mãos dos 

legítimos e anteriores cooperados, que podem se beneficiar 
inclusive desse capital externo. 
Pergunta do Sr. Gustavo Gazzinelli, da SUDECOOP, dirigida 

ao professor Vergilio. 
"Sobre participação dos empregados nos lucros das 

cooperat~ ~s. o senhor se refere aos empregados das 
cooperati .as, aos empregados dos cooperados ou a ambos?" 

O Sr. Vergilio Périus Refiro-me especificamente aos 
empregados das sociedades cooperativas. A questão dos 
sócios, os próprios sócios devem resolvê-la. 

As cooperativas, por sua missão e vocação, não conseguem 
resolver e corrigir eventuais distorções que podem ocorrer 
em nivel de propriedade dos próprios sócios. Sabemos da 
clássica definição de sociedade cooperativa que, certa 
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feita, foi atribuída ao Ministro Delfim Neto: "ãs vezes é um 
conjunto de capital que se somou e que também explora a mão-
de-obra". Essa é uma questão interna de cada sócio. A 
cooperativa não corrige isso. Não é seu papel. 

Internamente, na organização da sociedade cooperativa, a 
relação dos sócios com uma parceria melhor de atuação com o 
seu corpo funcional, os empregados, é extremamente 
importante. Se não partirmos para essas parcerias, esses 
entendimentos de co-participação em forma de autogestão ou 
de co-gestão na distribuição dos resultados gerados nas 
cooperativas, vamos acelerar o conflito entre capital e 
trabalho dentro do processo cooperativo, o que é u~a 
contradição maior ainda. O cooperativismo, de um lado, nao 
pode buscar uma outra classe a ser explorada em benefício de 
uma outra classe. 
A experiência indica, hoje, que se deve adotar a co-gestão 

e, aliás, hoje isso é uma exigência co~stitucional, ou sej~, 
que as empresas que têm mais de 200 empregados deverao 
prever formas de participação na sua gestão, p~los 
empregados, e uma parceria no resultado dos trabalhos e um 
processo que se impõe, sob pena de acelerarmos os conflitos 
internos entre capital e trabalho na própria cooperativa. 
O Sr. Coordenador - Com a palavra, o Sr. Fábio Antônio da 

Silva. 
O Sr. Fábio Antônio da Silva- Esta questão é dirigida ao 

Deputado Federal Carlos Melles e ao Prof. Vergílio. 
Como afirmou o Prof. Vergíl io, dentro de dois anos'teremos 

no Brasil o falso cooperativismo sobrepujando o verdadeiro 
cooperativismo. 

Entendemos que devemos tomar providências urgentes e, para 
tanto, damos aqui nossa contribuição. 

Inicialmente, semana passada, na discussão do tema Como 
Eliminar o Falso Cooperativismo por meio da formação de uma 
comissão dentro da OCEMG, foi dada a proposta de transferir 
para as OCEs a incumbência de fiscalizar as cooperativas. . 

As OCEs teriam o poder de polícia para questionar e ate 
cassar o registro dessas cooperativas. 

As OCEs atuariam por meio de câmaras setoriais, 
constituídas por membros eleitos do cooperativismo estadual. 
com especialidade em cada segmento. . 

Este projeto de lei poderia caminhar ã margem dos dema1s 
projetos em tramitação no Congresso que tratam do 
cooperativismo no sentido mais amplo." 

O Deputado Federal Carlos Melles- Fábio, quanto a esse 
problema da lei cooperativista, sempre entendemos que uma 
lei deveria ser mais abrangente e menos específica, e que 
tivesse uma jurisdição tal que as OCEs e, posteriormente, a 
OCD pudessem legislar sobre o que fosse mais conveniente e 
certo para o setor. 
O problema do falso cooperativismo acontece, mas, 

seguramente, será uma exceção. Temos de barrá-lo, sim. 
Grande é a nossa preocupação com a legitimidade do sistema. 
Ele precisa ser e parecer que é. 
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A representação das OCEs é um grande desafio. Aqui, em 
Minas, você sabe, nosso Presidente Alfeu, junto com nosso 
colegiado, tem feito uma esforço muito grande, não somente 
para fortalecer e organizar os segmentos cooperativos, mas 
ainda para fortalecer, por áreas, os segmentos produtivos 
que sejam mais organizados, como o do leite, do café, da 
soja, etc. O outro caminho, como já falou Roberto Rodrigues, 
é nos tornarmos cada vez mais organizados, numa entidade que 
reúna todas as OCEs, que é a nossa oco. As cooperativas, por 
incrível que pareça, às vezes, unitariamente, no seu reduto, 
estão bem organizadas por segmento, o que nem sempre se 
reflete nem nas OCEs nem na OCO. Mas é uma questão de ajuste 
e de se perseguir esse caminho. Entendo que é um caminho 
natural. Vamos ter, cada dia mais, de procurar expurgar esse 
falso cooperativismo, pois ele não é difícil de ser feito. 
Nasce com vocação muito mais para a defesa do econômico do 
que do social, e aí, por meio do social, podemos tentar 
corrigir tais distorções. Essa é minha maneira de enxergar o 
processo. 

O Sr. Vergilio Périus -A proposta da OCEMG tem dois 
aspectos importantes. Em primeiro lugar, as medidas que o 
projeto prevê, salvo melhor juízo - diga-se claramente -, 
podem ser medidas de competência interna do sistema, mas não 
por meio de uma lei. As cooperativas de crédito do Rio 
Grande do Sul têm hoje poder estatutário para intervir, 
cassar e afastar dirigentes de cooperativas, mas isso é 
determinado por uma convenção interna. Quando as 
cooperativas se filiam ao sistema CICREO, submetem-se a 
essas regras do jogo coletivo de auto-regulamentação. Agora, 
a Constituição vedou a transferência disso para a lei. Se o 
Estado não pode interferir na cooperativa, muito menos uma 
entidade privada. As cooperativas têm de se auto-
regulamentar. 

Assim, a idéia é internamente válida, mas, externamente, 
continuo a dizer que precisamos redefinir o papel do Estado 
em relação ao cooperativismo. Quem deve manter o registro de 
cooperativas é o Estado. 

Na Alemanha, um país altamente liberal, é assim. O cadastro 
permanente das cooperativas e a manutenção do controle sobre 
a legitimidade das instâncias de cooperativas é papel do 
Estado. Acontece que, hoje, as cooperativas não se filiam à 
OCB. No Rio Grande do Sul, as habitacionais, as de trabalho 
e outros segmentos desconhecem a OSERVS; em conseqüência, 
não temos mais dados do cooperativismo. As pessoas 
jurídicas, muito menos, procuram se filiar quando se 
transformam em cooperativas. Então, Or. Raul Messias, da 
SUOECOOP, temos a hipótese de que esse papel de registro e 
cadastro pode ser delegado aos governos estaduais, aos 
governos municipais, mas por um processo de delegação. Se 
centralizarmos o poder para que o Estado proceda ao registro 
e ao controle, ele, por delegação, poderia, em parceria com 
as entidades de representação, fazê-lo. Internamente é 
possível, sim. Por lei, a proposta da OCEMG mereceria essa 
ressalva. 
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o Sr. Coordenador- Pergunta do Sr. Élio Duarte, da Central 
das Cooperativas de Crédito Mútuo de Minas Gerais, ao 
Deputado Federal Tilden Santiago: "O senhor não acha que, se 
houver diversificação de órgão de representação, haverá mais 
custos, porque as cooperativas ficariam na obrigação de se 
filiarem a um outro órgão, e quem pagará por isso será 
sempre o associado?" 

O Deputado Federal Tilden Santiago- É possível que, com um 
processo mais aberto de representação, haja aumento de ônus 
para o associado. Acho que isso tem que ser feito procurando 
que esse ônus financeiro seja o mínimo possível. Mas penso o 
seguinte: esse talvez seja o preço que se paga por uma 
organização mais livre, mais democrática, mais independente. 
Penso nos nossos irmãos evangélicos, que dão sua 
contribuição para aquilo em que eles acreditam. Se um 
associado vai acreditar em maior liberdade de representação 
do sistema e isso significar um pequeno custo a mais para 
~le, acho que ele aceitará com convicção. A questão é essa. 
E claro que, sabendo da dificuldade, sobretudo para os 
pequenos produtores, qualquer experiência deve ser feita 
tentando mecanismos para que esse custo não seja tão alto. 

O Sr. Coordenador Agora, uma pergunta oral do Sr. 
Leousete Barcelos, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais de Planura. 

O Sr. Leousete Barcelos - O que eu gostaria de perguntar 
aos componentes da Mesa é o seguinte: minha grande 
preocupação como Presidente do sindicato é com relação ao 
que vem acontecendo nas minhas regiões com essas 
cooperativas. Estão criando cooperativas para prestação de 
serviços dos trabalhadores rurais. Nossa preocupação é com a 
possibilidade de que esses trabalhadores não tenham direitos 
trabalhistas, vínculos empregatícios, contribuição com o 
INSS, FGTS. Aí perguntamos como ficará a aposentadoria 
desses trabalhadores, porque a legislação diz que quem não 
pagar o INSS não terá direito à aposentadoria. Gostaria de 
saber também como ficará o setor da habitação, porque a 
verba para a habitação vem do FGTS. 

O Sr. Vergilio Périus - Essa pergunta eu faço questão de 
responder, porque acabamos de fazer um seminário no Rio 
Grande do Sul, em resposta às agressões que a CONTAG está 
fazendo em nível nacional, para revogar a disposição do 
parágrafo único do art. 442. Veja bem: essa questão é muito 
complicada. Tenho um parecer de várias páginas que ofereci 
ao Deputado Adão Preto, que está sendo acusado de ser o pai 
da criança. Mas não foi o único pai. Tem sete pais e uma 
mãe. O projeto tem sete autores. Aliás, não tem apenas sete. 
tem 556, porque foi aprovado por unanimidade no Congresso 
Nacional. 
Foi o único projeto aprovado no Congresso Nacional que não 

teve nenhuma emenda. O Deputado Federal Oswaldo Melo, ao se 
referir à aprovação desse projeto no Congresso Nacional, em 
12/12/94, disse textualmente: "Como não há uma emenda, é 
consensual, portanto, recomendo sua aprovação." Esse projeto 
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tramitou no Congresso de 1992 a 1994, e ninguém apresentou 
emenda, nem a CONTAG. 
A preocupação do senhor é válida. Existe até um cartaz, que 

encaminha a matéria e que está mal formulado. 
Com relação à aposentadoria, gostaria de dizer que o 

associado de uma cooperativa de trabalho, desde 1963, está 
assegurado como trabalhador autônomo, ao qual é equiparado. 
O Decreto nQ 611/92, em seu art. 6Q diz o seguinte: "0 
associado de uma cooperativa de trabalho que nesta condição 
presta serviços a terceiros é equiparado ao trabalhador 
autônomo". Fica claro que ele está assegurado pela 
Previdência. Outro dia, uma senhora, sócia da Cooperativa 
dos Varredores de Rua de Porto Alegre, disse, em um 
depoimento na Assembléia, que só se tornou cidadã por meio 
da filiação à cooperativa de trabalho. Disse que o único 
documento de identidade que possuía até então, era o cartão 
do INSS e acrescentou: "Ninguém, até hoje, havia se 
preocupado comigo, se tinha carteira de identidade, título 
de eleitor, etc." Ora, isso é garantido pelas cooperativas 
de trabalho. A aposentadoria está garantida. A CONTAG joga 
com uma inverdade que é a seguinte: o trabalhador, 
beneficiário especial da Previdência Social, o pequeno 
produtor rural, tem prazo reduzido de Previdência, que é de 
cinco anos. Os trabalhadores com carteira assinada no meio 
rural não têm esse prazo, que é igual ao do cidadão urbano. 
Então, não há esse prejuízo da Previdência Social para os 
trabalhadores rurais. Ademais, o que precisamos é dizer que 
as cooperativas de trabalhadores ou de mão-de-obra, que 
estão surgindo agora, não são a melhor solução. Trata-se de 
uma alternativa de geração de trabalho e renda. Essa foi uma 
declaração do Betinho, do homem que trabalha contra a fome. 
No Brasil. existem 14 milhões de trabalhadores no mercado 
informal de trabalho, sem carteira assinada. No meio rural, 
existem 2.600.000 brasileiros que trabalham sem carteira 
assinada. Ora, esses trabalhadores não surgiram de janeiro 
para cá, quando a lei entrou em vigor. Portanto, não dá para 
culpar, como a CONTAG quer, a falácia do sistema das 
relações trabalhistas pela questão da nova lei que foi 
conquistada no ano passado. 

O Programa Comunidade Solidária consagra a possibilidade de 
as cooperativas serem uma proposta de geração de renda e 
emprego. Então, companheiro, a sua preocupação é 
corretíssima. Tudo aquilo que o trabalhador perderia pela 
CLT, as boas cooperativas de trabalho incorporam nas formas 
estatutárias. A compensação do fundo de garantia, de férias, 
de 13Q salário, de horas-extras, tudo isso está sendo 
incorporado. Fizemos um desafio a algumas cooperativas de 
Porto Alegre para que assinassem as carteiras de seus 
associados. Nenhum associado fez a opção pela carteira 
assinada, pois com ela iriam ganhar apenas 1 salário mínimo, 
ao passo que, sem carteira assinada, nas cooperativas, eles 
ganham de 3 a 4 salários mínimos. Combatem, assim, o pior 
intermediarista da mão-de-obra, o empreiteiro da mão-de-
obra. E contra esse ninguém se levanta. 
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A terceirização criou uma forma de escravatura. Agora, meia 
dúzia de pessoas se apropria do bem de maior valia, que é o 
trabalho, na substituição dessa mão-de-obra. Por isso, essa 
proposta das cooperativas de trabalho é uma forma de 
correção da terceirização. Certamente, se fecharmos as 
cooperativas de trabalho, o empreiteiro vai tomar conta. Vai 
fazer contratos de valores absurdos, como acontece na árêa 
de vigilância do nosso Estado. Nas empresas do nosso Estado, 
vou lhes dar um exemplo, as ascensoristas dos elevadores da 
Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul são 
terceirizadas, ganham dois salários mínimos e o Estado paga 
oito para os empreiteiros. Quem se apropria dos seis 
salários mínimos restantes? Qual é a proposta das meninas de 
lá? Formar uma cooperativa, entrar com seis salários 
mínimos, ganhar quatro e os dois restantes serv1r1am de 
fundo. Isso é revolução. Essa é uma proposta nova, 
alternativa, e não elimina a relação trabalhista. Sob esse 
aspecto, a CONTAG está certa em sua luta. Mas, se 
incorporarmos as mesmas vantagens trabalhistas à proposta da 
cooperativa, aí sim, valerá a pena lutar pelas cooperativas. 
Existem falsas cooperativas como as de laranja. Temos 
notícias de que, em São Paulo, os empregadores rurais 
mandaram todos os seus empregados embora, e o capataz da 
fazenda, no dia seguinte, chamou todos eles e os empregou, 
como Presidente da cooperativa. Isso não é cooperativa. Isso 
é empreitar os trabalhadores, e como o Dr. Rodrigues disse, 
a liberdade não está presente. Essas falsas cooperativas têm 
de ser fechadas. Minha proposta é a de que os sindicatos 
devem denunciar essas falsas cooperativas ao Ministério do 
Trabalho, para que elas sejam fechadas o quanto antes. Vamos 
lutar pelo bom cooperativismo. Esta, sim, é uma proposta de 
geração de emprego neste Pais de trabalhadores sem terra, 
sem teto, e agora sem carteira. 

O Deputado Federal Carlos Melles- Gostaria de cumprimentar 
o Prof. Vergílio e dizer que suas considerações têm nosso 
aval. Temos um projeto, que não viabilizamos, ainda, dentro 
do sistema cooperativo de trabalho. Ele é interessante, e 
nos permitirá transformar essa questão trabalhista. 
Primeiro, a contratação de empregados sai da mão de um ou 
dois empregadores, o que prejudica extremamente a mão-de-
obra avulsa. Observamos que, no sistema cooperativo, é 
possível dar segurança em relação à saúde, à educação e, 
sobretudo, uma segurança quanto ao emprego. O trabalhador 
teria 12 meses de garantia de emprego. A cada quinze dias, 
ao invés de trabalhar, ele teria treinamento em uma fazenda 
experimental ou em qualquer outro lugar que lhe desse 
condições de aperfeiçoamento no processo de produção. 
Concordo com o professor e espero que possamos aperfeiçoar, 

de forma rápida, o sistema cooperativista de trabalho. 
O Sr. Coordenador - O Deputado Raul Lima Neto gostaria de 

dirigir uma palavra aos participantes deste debate. 
O Deputado Raul Lima Neto Senhores participantes do 

debate que compõem a Mesa, senhoras e senhores, não poderia 
deixar passar em branco esta oportunidade para formular e 
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encaminhar uma pergunta. Antes, porém, parabenizo a 
iniciativa daqueles que tiveram a excelente idéia de 
discutir o assunto Associativismo e Cooperativismo. Na 
primeira preleção que ouvimos, do Dr. Roberto Rodrigues, 
confesso que fiquei realmente muito feliz ao vê-lo citar, 
com muita propriedade, a diferença entre o socialismo e o 
capitalismo, ou seja, o lirismo, a poesia do socialismo, o 
pragmatismo do capitalismo e a solução no cooperativismo. 
Queria apenas contribuir, ao formular a pergunta, dizendo 
que o cooperativismo, ou até o "corporativismo", indo mais 
além, é uma proposta bem antiga para a solução dos problemas 
da sociedade. Ela já está no Antigo Testamento, assim como 
no Novo Testamento, na lei social de Deus, entregue a Moisés 
e interpretada pelo Apóstolo São Paulo. Na Primeira Epístola 
aos Coríntios, cap. XII, que nem pelos pés não serem as mãos 
não significa que os pés não são membros do corpo; nem pelos 
olhos não serem os ouvidos não significa que os olhos não 
são membros do corpo, mostrando que todos os membros de 
nosso corpo são importantes, e mesmo aqueles que para nós 
são indecorosos, nós os revestimos de maior honra. 

É necessário que o empresário compreenda que o homem nasce 
com um dom específico; há aquele que já nasce empresário, 
com a livre iniciativa no sangue, e, ai, o socialismo impede 
que a sociedade se desenvolva, porque ele mata exatamente o 
que Deus colocou no homem, a livre iniciativa. Outro já 
nasce com a capacidade nata de ser um marceneiro, um 
carpinteiro ou um pedreiro. Cada um tem um dom específico. É 
necessário, apenas, que o empresário entenda que nem pelo 
chamado peão não ser um empresário, isso não significa que 
ele não seja membro do corpo (ele é membro do corpo, tão 
importante quanto o emp~esário para o desenvolvimento e para 
a geração de riqueza). E preciso que ele distribua com maior 
justiça os lucros auferidos por ele. Isso é o 
cooperativismo, ou "corporativismo", com uma distribuição 
justa, equânime para todos. 
Creio que a única solução para o nosso País passa 

exatamente por aí, porque o Brasil -pasmem, meus senhores e 
minhas senhoras - é, talvez, o Pais onde a mão-de-obra é a 
mais vil de todo o planeta. Aqui, o caro são os objetos. 
Pode-se perceber que nos países desenvolvidos do Primeiro 
Mundo, como os Estados Unidos, para citar só um exemplo, os 
objetos, como eletrodomésticos, víveres, carros, 
computadores, enfim, tudo é bem mais barato do que aqui, 
porque há competição, há livre iniciativa. O caro, nesses 
países, é a mão-de-obra, ou seja, é o indivíduo. Há uma 
distribuição mais justa; uma distribuição mais equânime. 
Quero também parabenizar o último preletor, que mostrou 

aqui, à viva voz, aquilo que estamos cansados de ver- mas 
que, às vezes não percebemos -, que é o crime tremendo que 
se comete, nesta Nação, contra o homem feito à imagem e 
semelhança de Deus, pelas companhias de terceirização. Isso, 
na realidade, representa a instituição da escravatura ou da 
exploração do indivíduo. Temos aqui, nesta Casa, um exemplo 
claro disso, o qual já denunciamos. Aqui há centenas de 
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empregados contratados através de companhias de 
terceirização. Já contactamos, por meio de uma pesquisa 
feita por uma comissão formada nesta Casa, pessoas que 
trabalham há 10 anos para a ADSERVIS e para out~2s 
companhigs, como algumas senhoras que recebem 1 salá1io 
mínimo. E preciso acabar com essa aberração. Evidentemente, 
o cooperativismo é uma saída, porque todos trabalham, cada 
um contribui com seu próprio dom e há uma distribuição 
justa, uma distribuição equânime. É claro que falo de um 
cooperativismo sério, honesto; não da formação de alguma 
entidade com a finalidade de explorar, como também já vimos 
acontecer, pois há cooperativas totalmente controladas por 
interesses selvagens. 
Assim, encaminho à Mesa uma pergunta: existe algum 

progresso, alguma doutrina no sentido de conscientizar a 
sociedade da importância do cooperativismo? O 
cooperativismo, na verdade, encarna a realidade de que é 
necessário que haja uma valorização do indivíduo, da mao-de-
o~ra, da distribuição justa, equânime, uma realidade em que 
nao se denigre a imagem de alguém que passa pano de saco no 
chão para limpá-lo, ou de alguém que tira leite, ou de 
alguém que planta, diminuindo muito o seu valor, o valor da 
sua mão-de-obra, se comparada com a mão-de-obra de um 
intelectual, de um empresário ou de um fazendeiro. 
Na verdade, todos foram criados por Deus, nasceram da mesma 

forma e com dons específicos para a formação da Nação e para 
o bem-estar de toda a população. A pergunta é se o 
cooperativismo realmente ·está sendo divulgado como deve. 
Muito obrigado. 

O Sr. Coordenador - Com a palavra, o Deputado Federal 
Carlos Melles. 
O Deputado Federal Carlos Melles Caro companheiro 

Deputado Raul Lima Neto, quero cumprimentá-lo pelas 
colocações feitas em função do lado humano e do ser humano. 
O sistema cooperativo, conforme mostrado em todas as 

explanações, é muito mais desenvolvido em países também 
desenvolvidos. Vivemos um momento difícil e temos buscado 
trazer à mídia e a 1mprensa o que representa o sistema 
cooperativo em cada região, em cada Estado e em todo o País. 
Confesso que temos tido dificuldade de organização, 

sobretudo pela escassez de recursos. As cooperativas não são 
entidades com fins lucrativos, tanto é que em seu balanço 
final têm sobras e perdas, não têm lucro. Ela vive do 
expediente da cobrança de taxas de serviços, unicamente para 
a sua manutenção. 

Precisamos dar a ela um sentido diferente, para que possa 
empreender, para que possa crescer e fazer a valorização do 
sistema. É necessário que isso seja feito. 

Estamos vendo o trabalho de sistema cooperativo que a 
UNIMED tem feito e o quanto ele cresceu e pode crescer. Ela 
tem feito uso da mídia, mostrando à sociedade o trabalho que 
pode ser feito por cooperativas médicas. 

No sistema cooperativo de produção, temos até uma figura 
que é contrária. Às vezes, o sistema cooperativo é tido como 
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explorador do produtor, o que é pior ainda, e não é nada 
disso. O que não se pode admitir é que um produtor receba 
por 1 litro de leite, ou que cooperativa pague, ou que o 
sistema pague - mas aí vira cooperativa - R$0,27, R$0,25, e 
o consumidor pague R$0,60, R$0,67, R$0,70. Só que o produtor 
recebeu este 1/3 aqui embaixo, e o segmento de transformação 
faz com que este preço se multiplique na frente. É 
necessário que o segmento cooperativo mostre à sociedade o 
quanto ele faz, de poder tamponante, o quanto ele organiza a 
sociedade e mantém o equilíbrio da competição de um 
oligopólio, de um oligopsônio, mesmo na competição de vários 
produtos que temos ai. 

Mas a verdade é que falta educação, falta informação e 
falta divulgação de como representa, de como ele é formado e 
a importância do segmento cooperativo, não só de Minas como 
do Brasil todo. É um grande desafio. Hoje complemento isso 
dizendo aos companheiros o seguinte: a Frente Parlamentar da 
Agricultura no Congresso tem uma gestão diferenciada somente 
para mostrar à sociedade o valor da agricultura, porque 
infelizmente o produtor é tido como caloteiro, o trabalhador 
não é valorizado, e isso é uma distorção. A sociedade urbana 
precisa ser informada disso. Então, temos que admitir a 
nossa desorganização e precariedade em termos de informação, 
sobretudo para a sociedade urbana, mostrando como funciona 
não só o cooperativismo, mas também o setor de produção, que 
agrega milhares de brasileiros que dão sustentação a esse 
País. 

O Deputado Federal Tilden Santiago- Acredito, Deputado 
Raul Lima Neto, que o cooperativismo caminha com aspectos 
negativos e positivos. É evidente que no quadro em que 
vivemos, num desprezo total do Governo pelas atividades 
agrícolas, o cooperativismo, como outros empreendimentos 
dentro da área de produção agrícola, atravessa dificuldades. 
Devemos nos interrogar por que o cooperativismo, que 
normalmente deveria ter um desenvolvimento vigoroso nos 
países do Terceiro Mundo, não o tem. Pelo contrário, é nos 
países capitalistas mais fortes que ele se desenvolve. Essa 
é uma questão que fica para nós. 
Queria, também, fazer uma referência às suas primeiras 

palavras, de que os ideais do cooperativismo remontam aos 
tempos bíblicos. Existe uma identidade entre o humanismo 
presente na essência da mensagem bíblica com o que está 
presente na origem do movimento cooperativista em meados do 
século passado. E quanto a essa ligação religiosa na questão 
de associar, de uma ajuda mútua, no Brasil isso é muito 
claro. Ela veio no primeiro momento da evangelização dos 
jesuítas, já em mil seiscentos e pouco. Podemos ter muitas 
críticas levantadas ao tipo de evangelização dos jesuítas, 
mas muitas formas cooperativas surgiram da pregação e da 
presença dos jesuítas no segundo século da nossa 
colonização. Também em Ouro Preto tivemos experiências 
cooperativas inteiramente vinculadas às questões religiosas, 
inclusive para que a morte fosse melhor considerada, para 
que os mestiços e os negros tivessem um sepultamento 
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decente. A intimidade da essência da mensagem bíblica com o 
princípio cooperativista é óbvio. 
O Sr. Coordenador - Vou formular mais algumas perguntas e 

depois darei a palavra ao Prof. Vergílio Périus para que ele 
faça uma réplica ao Deputado Federal Tilden Santiago. 
Pergunta da Sra. Eliana, da Cooperativa de Consumo dos 

Empregados da Acesita: " Um dos pontos polêmicos do debate 
cooperativista é a questão da intratributaridade. Qual a 
posição do Prof. Vergílio Périus e do Deputado Federal 
Tilden Santiago?" 

O Sr. Vergilio Périus -Antes de responder a pergunta, 
quero dizer que, quando Deus criou o mundo, ele fez uma 
cooperativa. E Cristo veio dois mil anos depois e disse: 
"Amai-vos uns aos outros". Isso é o cooperativismo. O mundo 
deveria ser uma grande cooperativa. 

Mas, com relação à pergunta, é na questão da tributação do 
Sistema Jurídico Brasileiro, no ato cooperativo, tal qual 
considerado com relação ao associado/cooperativa e 
cooperativa/associado e quando cooperativas entre si 
filiadas, que entram as minhas preocupações. A filiação 
mútua entre cooperativas tem que ser ampla, livre. O projeto 
da OCB e o projeto do Senador Suplicy estão extremamente 
atrasados. Nesse aspecto os dois coincidem; eles permitem 
que uma cooperativa do mesmo ramo se filie apenas ao mesmo 
ramo, ou seja, alguém de consumo se associe a alguém de 
consumo. O nosso projeto prevê a mais ampla filiação de 
crédito-consumo, consumo-agrícola, agrícola-trabalho, nessa 
parceria entre cooperativas para terminar o cooperativismo 
classista que está vigorando. Aí há um ato cooperativista. 
E, nesses atos cooperativistas, quando as cooperativas entre 
si operam, esses atos devem merecer imunidade tributária. 
Não é porque nós queremos ou desejamos, é porque os 
constituintes aprovaram assim em 1988. 

Eles disseram, no art. 143, inciso III, letra "c", que a 
lei complementar do Código Tributário Nacional deverá criar 
um tratamento tributário adequado ao ato cooperativo. Isso 
significa dizer que o ato cooperativo, hoje, está consagrado 
por texto da Carta Magna e não pode mais sofrer restrições 
por lei complementar ou por leis ordinárias. Sob esse ponto 
de vista, ainda estamos muito atrasados na questão da 
correta interpretação do ato cooperativo e de sua~ 
conseqüências. Historicamente, o imposto de renda não e 
tributado pelo art. 129, do RIR 85 a 150. Temos um outro 
entendimento do PIS, de que o valor é de 1% sobre a folha de 
pagamento, senão sobre o faturamento. E, no ICMS, em quase 
todos os Estados, aliás, em todos os Estados, consagra, com 
a força da Lei Complementar nQ 24, o diferimento na primeira 
operação. Mas isso é muito tímido. Se pegarmos a Argentina e 
países europeus, a herança é muito mais na auestão do ato 
cooperativo. Agora, para entender o ato coope·~:ivo perante 
a lei da previdência, dizer que não podE haver dupla 
tributação, porque já se tributa o autônomo pel~ 
cooperativa, é um campo muito grande que devemos avançar. A1 
estão os nossos Deputados, e temos um campo vasto para 
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legislar sobre essa matéria. Devemos ficar extremamente 
atentos para que o futuro Código Tributário Brasileiro 
consagre corretamente o ato cooperativo e a sua não-
imunidade tributária, não a sua isenção, mas a não-
incidência de tributos sobre o ato cooperativo. 
O Sr. Coordenador - Pediria, mais uma vez ao Professor 

Vergílio Périus, que fizesse um comentário com relação ao 
assunto que o Deputado Federal Tilden Santiago colocou. 

O Sr. Vergilio Périus- Bem, o Deputado Tilden levantou uma 
questão que é extremante complicada e que vem, 
historicamente, sendo discutida dentro do Congresso, ou 
seja, que as cooperativas com ramos diferentes não poderiam 
se filiar mutuamente. O Conselho Nacional de Cooperativismo, 
pela sua última Resolução nQ 33, disciplinou a matéria, 
dizendo que as cooperativas podem se filiar mutuamente, 
independentemente do seu ramo. A sugestão dada foi do Dr. 
Campos Melo, aqui de Minas Gerais. E foi correta a solução. 
Isso já está regulamentado. Seria um retrocesso, Sr. 
Deputado, voltarmos a dizer que uma cooperativa de consumo 
possa se filiar apenas a outra de consumo, que uma 
cooperativa agrícola possa se filiar apenas a uma outra 
agrícola. Queremos a integração entre as cooperativas. Se é 
uma cooperativa de consumo, por que não se filiar a uma 
agrícola, para com ela ter operações conjuntas e abastecer o 
seu supermercado de ~-odutos agrícolas. Por que não se 
filiarem as cooperativas de consumo às cooperativas de 
crédito. Evidentemente, há algumas restrições do Banco 
Central quanto a questões jurídicas mas, nos demais campos 
como a habitação, temos uma experiência concreta em Porto 
Alegre. Estamos filiando cooperativas de trabalhadores da 
construção civil, que é uma cooperativa de construção, às 
habitacionais, para gerarem mão-de-obra para o sistema 
mutualista. Tudo isso é ato cooperativo, que não está 
sujeito · imposto de renda e isso não é para sonegar 
imposto. :orno o senhor levantou. O ato cooperativo está 
protegido por norma constitucional, graças a Deus, e foi uma 
luta difícil. Ele está consagrado, portanto devemos hoje 
defender a livre filiação de cooperativas entre si. O mundo 
inteiro permite isso; não deveríamos ser o único país a não 
contemplar essa proposta. 
o Deputado Federal Tilden Santiago Confesso que vou 

aprofundar um pouco mais essa questão da intributabilidade 
como também a da possibilidade de formação de paraísos 
fiscais. Pode estar certo, Prof. Vergílio, que o farei com a 
devida consideração do significado do ato cooperativo e das 
conseqüências. 

O Sr. Coordenador- Tenho uma pergunta ao Prof. Vergílio 
Périus, do Sr. José Guilherme Castro, do SENAD: "Seria 
viável, também, a criação de secretarias de cooperativismo 
ligadas ao Governo do Estado? Neste caso, quais seriam as 
suas funções?" 
o Sr. Vergilio Périus 

que tem a paternidade 
melhor projeto mas é um 

- Novamente vou tratar da UNISINOS, 
da idéia. Não vou dizer que seja o 
deles. 
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Achamos que a SENACOOP a futura Secretaria Nacional de 
Cooperativismo, deveria 'ter "status" de ministério. Se até 
esporte tem um ministério, uma secretaria especial, será que 
o cooperativismo não merece atenção melhor, principalmente 
no que se refere às cooperativas urbanas? Hoje o 
cooperativismo ainda está, de certa maneira, ancorado ao 
Ministério da Agricultura pelo DECOOP. Esse organismo é 
afeto ao Ministério da Agricultura, enquanto o 
cooperativismo hoje é essencialmente urbano. 

Apesar de a OCB registrar 4.500 cooperativas no Brasil, das 
quais 3.000 são agrárias o banco de dados da UNISINOS 
registra perto de 7.000 'cooperativas, das quais 4.000 são 
urbanas. Este é o dado real do cooperativismo brasileiro. 
que h~je é urbano e se multiplica geometricamente, enquanto 
o agr1co1a se multiplica aritmeticamente. No ano _2000. 
teremos, sem dúvida, 10.000 cooperativas urbanas. Ha uma 
expansão imensa no campo urbano, graças a Deus, e a 
Assembléia Constituinte, quando liberou o cooperativismo da 
t~tela do Estado, alçou vôo, solidificou-se, pois _os 
Slndicatos urbanos estão alavancando essa proposta. que e a 
proposta da CDLACOTA no âmbito da América Latina. Os 
sindicatos seriam os protagonistas da proposta cooperativa 
da organização do trabalhador também no meio urbano. 
Esta é uma notícia positiva do cooperativismo brasileiro, 

que está crescendo enormemente no meio urbano. Eu diria que, 
ne~se contexto, se coloca a questão que foi proposta: 
EVldentemente que, se a SENACOOP terá essas funções e podera 
fazer convênios e parcerias com o próprio Estado, com as 
Prefeituras, com os órgãos de representação dO 
cooperativismo, tais como a OCB, a OCEMG, com outras 
organizações estaduais e com confederações de cooperativas. 
est~~ia contemplada essa hipótese. _ 
_ Al1as~ o Brasil teria que ser administrado desse modo: ~ao 
e poss1ve1 a continuar pensar-se o Brasil em Bras1l1a, 
centralizado num único departamento de cooperativismo. 
Precisamos descentralizar este Pais e valorizar as 
organizações estaduais e municipais, as confederações_ de 
cooperativas dos Estados e os próprios órgãos estadua1s e 
municipais. 

O Sr. Coordenador- Pediria ao Sr. Gustavo Gazzinelli que 
fizesse sua pergunta ao Deputado Federal Carlos Melles e ao 
Prof. Vergílio. 
O Sr. Gustavo Gazzinelli Na realidade, vou fazer a 

pergunta ao Deputado Federal Carlos Melles e, se o Prof. 
Vergílio achar que vale a pena o comentário, ouvirei com 
prazer. 

Inicialmente, a pergunta era dirigida ao Dr. Roberto 
Rodrigues, mas lamentavelmente ele teve que sair. Dirijo-me, 
então, ao Deputado Federal Carlos Melles, que, parece-me, 
tem posições semelhantes às do Dr. Roberto. 
O Dr. Roberto disse, defendendo a unicidade da organização 

das cooperativas, tanto ao nível nacional quanto estadual: 
que, quanto mais articulada for essa organização menor sera 
a margem de manobra na sociedade. 
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Gostaria de saber se não seria bom ter uma certa margem de 
manobra, especialmente num país como o Brasil, que vive um 
momento de transição, que não está pronto como os da Europa 
e os da América do Norte. No Japão e na Europa, por exemplo, 
a sociedade está tão organizada que talvez seja possível se 
estabelecerem essas camisas-de-força, enquanto nós somos um 
país em profunda transformação. 
Até que ponto essa unicidade da organização é um empecilho 

para o desenvolvimento da nossa sociedade democrática e 
plural? 

Nesse sentido, pelo que entendi das palavras do Prof. 
Vergílio, há no Congresso duas propostas. Uma, da OCB, que 
defende um certo cartorialismo, outra do Eduardo Suplicy, 
que propõe um certo corporativismo. Não sei se a minha 
interpretação é correta, portanto perguntaria ao Sr. Carlos 
Melles como vê a questão dessa unicidade, não só das 
cooperativas mas também dos sindicatos que se orga~izam em 
centrais únicas de trabalhadores. 

Finalmente, gostaria de comentar o seguinte: tem-se falado 
muito sobre a eficiência e a tecnologia como formas de o 
pais sobreviver mas, até hoje, temos observado, nos setores 
ruralistas, uma timidez muito grande em relação à defesa da 
tecnologia e da ciência no Pais. Que posturas essa frente 
parlamentar da agricultura tem assumido em relação ao 
desenvolvimento da ciência e da tecnologia no Brasil? 

O Deputado Federal Carlos Melles- Começaria respondendo 
que não vejo nenhum aspecto cartorial nas duas propostas 
existentes. No mundo mais desenvolvido em termos de 
cooperativismo, seja na Holanda, na Alemanha ou na França, 
há condições peculiares. Na Holanda, o cooperativismo se 
desenvolvsJ na área de insumos e comercialização. ~sucesso 
absoluto o sistema de leilões. Na Holanda há 4.000 hectares 
de estufas, cercando a parte do leilão, onde os produtores 
entregam seus produtos e fazem toda a comercialização. 

Para solucionarmos nosso problema de organização, 
precisamos fortalecer as nossas organizações, as nossas OCEs 
e também a OACB. Esse modelo de concentração e 
fortalecimento, segundo o princípio cooperativo, a nosso 
ver, é importante. 

Pela experiência do sistema cooperativo, vemos que essa 
organização estadual em torno das OCEs e uma organização 
global das cooperativas é fundamental, até porque essas não 
existem nas federações de indústria e comércio ou nas 
associações comerciais, muito diversificadas e abertas por 
segmento. Parece mais uma questão de um modelo, e o mundo 
até acha que temos o privilégio de ter um modelo que é visto 
com bons olhos por eles. Entendo que temos de aperfeiçoá-lo, 
mas devemos continuar tendo a organização das cooperativas 
estaduais, fazendo com que elas unam todos os segmentos, 
embora cada um tenha a sua característica, organização e 
forma de trabalho. Depois nos concentraríamos em uma 
organização em nível de País. 

Com relação ao que se tem feito para a ciência e a 
tecnologia - até por uma questão de formação, pois trabalhei 
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a maior parte da minha vida em pesquisa -, criamos em Minas 
a FAPEMINAS, para dar sustentação ao sistema de pesquisa 
estadual. 
Se não solucionarmos esse estoque de dívidas passadas e 

propusermos, no presente, uma política agrícola para o 
futuro, teremos problemas muito sérios de abastecimento. E 
nenhum país brinca com o abastecimento. Isso é questãode 
segurança. O Roberto citou o exemplo da Comunidade Econ6mica 
Européia, que já se sente, até certo ponto, exaurida, com 
poucos ganhos no aumento de produção. Mas ela vai tentar dar 
uma sacudida, para se reanimar, mas não acredito numa 
sacudida muito forte. Criamos uma comissão no Congresso 
sobre créditos para a agricultura. Essa comissão já está em 
fase complementar, e um dos seus itens é a criação de um 
fundo para pesquisa, obviamente dotando esse fundo de 
condições. Estamos dando o maior apoio á EMBRAPA e a todas 
as entidades de pesquisa do Ministério de Ciência e 
Tecnologia. O Pais só pode sair do ciclo de 
subdesenvolvimento com o uso da tecnologia. E estamos 
procurando fazer dotação orçamentária específica para 
recuperar o que foi perdido nos últimos 10 ou 15 anos. 
o Sr. Coordenador - Vou fazer apenas mais uma pergunta~ já 

que temos de reiniciar nossos trabalhos às 14 horas. E de 
Wilson Moreira, técnico da SUDECOOP, dirigida ao Prof. 
Vergílio e ao Deputado Federal Tilden Santiago: "Com o 
surgimento do novo princípio de cooperativismo no meu 
entendimento, muito humano e cristão, com sua preocupação 
com a comunidade, seu desemprego, sua miséria e sua fome -, 
como deve agir o cooperativismo na sua aplicação? Vai também 
denunciar as injustiças sociais?" 

O Sr. Vergilio Périus -Preciso tocar no tema central da 
divergência, dos nossos conflitos e dos ordenamentos 
jurídicos que estão no Congresso Nacional, que é a questão 
da representação. Se não encontrarmos saída, vamos continuar 
discutindo, por mais seis anos, a lei cooperativa, e, no ano 
2001, a maior parte das pessoas que aqui estão serão pessoas 
jurídicas. Já falei isso antes. 

Temos aí o cerne da questão. É o divisor de águas. A OCB 
quer a unicidade da representação, de certa maneira o 
monopólio da representação do cooperativismo. Baseado numa 
recente entrevista do Sr. Roberto Rodrigues no jornal da 
OCEPA, do Paraná. em que ele admitia, pela primeira vez, que 
era possível co~ciliar OCB com centrais, federações e 
confederações, fui ligeiro: propus isso no nosso projeto de 
lei, ou seja, que as cooperativas tenham a opção de filiar-
se à OCB e a uma federação ou confederação respectiva, 
podendo formar uma confederação de 4Q grau no Brasil, para 
que, então, a OCB reúna todos num ninho maior, que seria o 
chapéu de cúpula do cooperativismo. Mas isso sem obrigar à 
filiação. A filiação obrigatória não existe mais. É vedada 
pela Constituição. Precisamos encontrar um mecanismo de 
autoges:âo e de liberdade de organização. Nosso projeto 
propõe :sso, dá a opção. Um dos benefícios que resultará de 
a cooperativa optar por um desses sistemas de representação 
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será o não-pagamento da contribuição sindical. O projeto diz 
que as cooperativas que optarem por um desses sistemas de 
representação não terão mais a obrigatoriedade de pagar 
contribuição sindical para outra entidade. Nossa 
contribuição será para a cooperativa. Temos essa 
bitributação desde 1971. Pagamos na mesma base, ou seja, 
0,2% sobre o capital e fundos, tanto a contribuição sindical 
patronal como a contribuição cooperativa. Então, afastaremos 
essa danosa bitributação. Agora, o cooperativismo vai 
corrigir as injustiças sociais? 
Acho que a pessoa que formulou a pergunta deseja isso, 

exatamente. Quanto mais cooperativas mais justiça social, 
mais distribuição de renda. Ela é a alternativa dos países 
capitalistas para corrigirem a concentração de renda e a 
concentração das estruturas do poder. Socializamos a renda, 
distribuímos o resultado e fazemos o inverso do sistema 
capitalista. Socializamos os resultados e individualizamos 
os prejuízos. O capitalismo faz o inverso: individualiza os 
resultados e socializa os lucros. O cooperativismo, segundo 
a clássica definição de um polonês, é o único mecanismo que 
pode corrigir, realmente, o social pelo econômico. Então, 
quanto mais cooperativas, mais teremos uma sociedade justa. 

O Deputado Federal Tilden Santiago- Eu não teria muito o 
que acrescentar, mas o Sr. Wilson Moreira pergunta se as 
cooperativas teriam . também o papel de denúncia das 
injustiças sociais. E óbvio que têm. Todo cidadão tem, 
quanto mais as cooperativas. Mas acredito que a melhor 
maneira de denunciar é mostrando a própria consistência da 
vida da cooperativa, opondo-se à miséria, fome e desemprego. 
o Sr. Coordenador -Apenas para esclarecer aos componentes 

da Mesa e ao nosso público: foi formulada uma pergunta ao 
Secretário Alysson Paulinelli, que foge um pouco do objetivo 
dos nossos trabalhos. Eu já encaminhei- ,e a pergunta, e ele 
já está mantendo contato com o pessoal da SUDECOOP. Quem 
formulou a pergunta foi o Sr. Marcelo Pontes. Não colocarei 
a pergunta aqui, pelo fato de o assunto não ser pertinente 
no momento. 

Em função do horário, nossos trabalhos estão, 
momentaneamente, encerrados. 

O Sr. Presidente Esta Presidência manifesta 
agradecimentos aos Srs. Alysson Paulinelli, Roberto 
Rodrigues, Vergílio Périus, Carlos Melles e Tilden Santiago, 
bem como às demais autoridades e ao púÇlico pela presença. 
ATA DA 16a REUNIAO ESPECIAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EM 29 

DE SETEMBRO DE 1995, DESTINADA AO PROSSEGUIMENTO DO CICLO 
NACIONAL DE DEBATES, COM O ENCERRAMENTO DOS DEBATES SOBRE O 

TEMA AUTOGESTÃO: ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO 
Presidência dos Deputados Wanderley Ávila, 

Miguel Martini e Jairo Ataíde 
SUMÁRIO: ABERTURA - Ata - Composição da Mesa - Destinação 

da reunião Designação do Coordenador Palavras do 
Deputado Jairo Ataíde e dos Srs. Alfeu Silva Mendes, 
Maurício Landi Pereira, José Eduardo Martins de Oliveira, 
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Francisco José Neves e José Soter de Figueiroa Neto -
Esclarecimentos sobre os debates - Debates - ENCERRAMENTO. 

. ABERTURA 
-As 14h15~in, comparecem os Deputados: 
Wanderley Avila - Rêmolo Aloise- Ant6nio Júlio- Ajalmar 
Sil~a.- Alberto Pinto Coelho- Alencar da Silveira Júnior-
Anto~10 Genaro - Bilac Pinto- Clêuber Carneiro - Dimas 
Rodr1gues- Dinis Pinheiro- Gil Pereira- Gilmar Machado-
Glycon Terra Pinto- Irani Barbosa - Jairo Ataíde - João 
Bati~ta de Oli~eira- João Leite -Jorge Hannas . ~osé 
H~nr1que- .K~m11 Kumaira - _eonídio Bouças -Marco Reg1s -
M1gue1 Mart1n1 - Olinto Gc~1nho- Raul Lima Neto- Ronaldo 
Vasconcellos- Wilson Trópia. 

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

Ata . 
-.A Deputada Maria José Haueisen, 2ª-secretária, procede a 

le1tura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem 
restrições. 

Composição da Mesa 
O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomarem assento 

à mesa os Exmos. Srs. Dr. Alfeu Silva Mendes, Presidente da 
Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais -
OCEMG; Deputado Jairo Ataíde; Dr. Maurício Landi Pereira, 
Superintendente da Cooperativa Regional dos Cafeicultores de 
São Sebastião do Paraíso; Dr. José Eduardo Martins de 
Oliveira, Diretor-Presidente da CREDIMINAS em exercício; Dr: 
Francisco José Neves, Presidente da UNIMED-BH; Dr. Jose 
Soter de Figueiroa Neto, Superintendente do Trabalho da 
Secretaria de Estado do Trabalho e Ação Social; e o. e~
Deputado Raul Messias, Superintendente da Superintendenc1a 
de Cooperativismo - SUDECOOP. 

Destinação da Reunião 
O Sr. Presidente Destina-se esta reunião a dar 

prosseguimento aos trabalhos do Ciclo Nacional de Debates, 
com o encerramento dos debates sobre o tema Autogestão: 
Associativismo e Cooperativismo. 

Designação do Coordenador . 
O Sr. Presidente - A Presidência designa o Deputado Ja1ro 

Ataíde para coordenar os trabalhos. Passo-lhe a palavra. 
Palavras do Deputado Jairo Ataíde 

o Deputado Jairo Ataide Agradeço a indicação para 
promover a coordenação política desta reunião. Passo a 
palavra ao Sr. Alfeu Silva Mendes, Presidente da OCEMG. 

Palavras do Sr. Alfeu Silva Mendes 
Sr. Presidente, senhores da Mesa, Presidentes de 

cooperativas, membros da SUDECOOP, demais cooperativistas 
presentes, nós, em Minas Gerais, temos hoje um movimento 
cooperativo crescente que está cada vez mais forte. Há dois 
anos éramos pouco mais de 500 cooperativas; hoje somos mais 

-
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de 700. Antes de entrar no cooperativismo mineiro e passar a 
palavra aos nossos palestrantes, que vão mostrar 
experiências vitoriosas no sistema cooperativo, gostaria de 
mostrar esta transparência, colocando o movimento 
cooperativo mineiro dentro do processo cooperativo mundial. 
- Apresentação de transparência. 
Temos ali três transparências. A primeira mostra o 

movimento cooperativo no mundo inteiro. Não vamos mostrá-lo 
dentro do Brasil, porque ontem o Presidente da OCB, Dr. 
Dejandir Dalpasquale, já o fez, salientando como ele vem 
crescendo. Naturalmente, se formos olhar o movimento 
cooperativo, comparando-o com outros países, vemos que temos 
muito a crescer, mas já estamos crescendo em Minas. 

Nesta transparência que está sendo mostrada, vê-se que 
temos, no mundo de hoje, cerca de 750 milhões de cooperados, 
divididos em 297 organizações nacionais e 8 internacionais. 
O movimento está diluído em 90 países. Vemos ali, nos 
quadros de cima, a presença do cooperativismo na África e 
nas Américas. Observamos que estamos numa situação de 
inferioridade em relação à Europa, à Ásia e ao Pacífico. 
Dentro da ACI, temos um Presidente e quatro Vice-

Presidentes. Um é representante da África, e outro, das 
Américas. Para as Américas, temos o Roberto Rodrigues, que 
esteve conosco pela manhã. Na África, vemos 27 organizações 
em apenas 16 países, com 13.600.000 associados. Nas 
Américas, temos 30 organizações em 15 países, com 86.400.000 
associados. Na Europa, são 91 organizações em 35 países, com 
155 milhões de cooperados. Na Asia e no Pacífico, temos 59 
organizações em 24 países, com praticamente 500 milhões de 
associados. 

Na transparência nQ 2, vamos ver a presença do 
cooperativismo dentro das 3 Américas. Na 1ª linha, vemos a 
Argentina, qc~ tem 6 milhões de cooperados. Parece pouco, 
mas, ao se cc~statar que ela tem pouco mais de 30 milhões de 
habitantes, vemos que 201. dos argentinos pertencem a alguma 
cooperativa. São nove as organizações representantes do 
movimento cooperativista argentino. Ouvimos o Roberto 
Rodrigues nos dizer que está indo para aquele país tentar 
conciliar o movimento cooperativista, porque eles não 
conversam entre si, muitas vezes se digladiam. Por isso, 
defendemos a unidade do cooperativismo dentro da OCB, dentro 
das organizações estaduais, para que ele tenha um organismo 
que una todas elas. Não podemos ficar como a Argentina está: 
dispersa, cada segmento falando por si, sem ninguém que 
mantenha essa doutrina forte. 

No terceiro quadrinho, o Brasil, com 3.320.000 cooperados. 
Realmente, é muito pouco. Somente cerca de 21. da nossa 
população pertencem ao movimento cooperativo. Temos muito a 
crescer. Vamos ver um cooperativismo forte no Canadá, com 12 
milhões de cooperados. A Colômbia vem atrás. Os Estados 
Unidos têm 60 milhões de cooperados. Quase 301. da população 
pertencem, de uma maneira ou outra, a alguma cooperativa. É 
bom ter conhecimento desses números, porque vemos o desafio 
à nossa frente, o quanto temos que avançar no nosso 
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cooperativismo e o quão grande é 0 campo de luta que se nos 
apresenta, principalmente para os dirigentes de cooperativas 
ou de organ~zações de cooperativas. 

No te~c~1ro quadrinho, vamos ver exatamente o 
c?operat1~1smo em Minas, como ele se apresenta. Temos em 
M1nas, hOJe, 707 cooperativas. Neste quadro, apresentamos 
704, dado de 15 dias atrás. Hoje, já são 707. Esse número 
refere-se a cooperativas registradas na OCEMG. Pelos números 
que levantamos na Junta Comercial temos cerca de 50 
coo~erativas que foram criadas nos Õltimos 3 anos e que 
re~1stem ~inda e não se filiaram á organização estadual. 
La em c1ma, vemos que temos sete centrais. Aqui, dentro: 

temos a Central de Crédito Rural. sobre a qual o Eduardo ~a1 
nos fa~ar; temos a CENIL, que tem o Deputado Jairo Ata~de 
com? Vlce-Presidente; temos a UNIMED, que é uma federaç~o. 
aqu1 representada pelo Dr. Francisco Neves Diretor da ma1or 
UNIMED d~ Minas, e temos também a Itambé, que é a maior 
cooperat1va de laticínios da América do Sul e a 2a empresa 
brasileira no ramo de laticínios reunindo em torno de si 32 
coope~ativas. Pela manhã, tínha~os um grupo de cooperativas 
de le1te do Triângulo que também estão criando a sua 
central. Está aqui conosco o Hélio Gerente da CECREMGE, que 
é ~ cooperativa central das coope~ativas de crédito u~b~no. 
cr1ada recentemente e em grande expansão. Então, no cred1~0, 
temos duas centrais fortes em Minas, as quais credenc1am 
nosso Estado para ter, nos próximos meses, um grande Banco 
cooperativo, de acordo com a permissão legal do Governo e do 
Conselho Monetário Nacional. 

Na terceira linha, vemos que o segmento agropecuário é o 
maior segmento cooperativo de Minas. Ele tem 223 
cooperativas e 72 de consumo. Depois, vêm as de crédit~. _As 
de crédito mútuo têm 118 cooperativas, e as de cred1to 
rural. 101. Se somarmos 118 com 101, vamos ter 219 
cooperativas, número que quase se equipara ao de 
cooperativas agropecuárias. Então, o cooperativismo de 
crédito, ao lado do de trabalho, foi o que mais cresceu no 
Estado. Temos nove educacionais de ensino. Dentro desse 
segmento, temos várias cooperativas não filiadas à OCEMG. 
Temos, inclusive, 15 que já foram criadas. É o segmento que 
mais desperta o nosso interesse como cooperativa, porque os 
pais se unem e constituem uma cooperativa que, por sua vez. 
administra uma escola. Estamos vendo a dificuldade do 
Governo em manter escolas, pagando mal os professores. Essas 
cooperativas pagam bem aos professores. possuem .. uma 
qualidade excelente de ensino, e os alunos pagam. no max1~o. 
1/3 da mensalidade dos colégios particulares normais. E o 
rateio de todas as despesas que, no final do mês, não passa 
de 1/3 de uma mensalidade de um colégio de primeira linha. 
Esse segmento cooperativo tem crescido bastante. O número do 
educacional-escola é 19; o habitacional tem 15; o de 
mineração são 5; os de serviços de eletrificação são 9. O 
Aloísio esteve aqui de manhã, representando a CERUB, 
cooperativa de eletrificação. O mais surpreendente é que 
temos 125 cooperativas de trabalho, sendo que 70 são de 
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trabalhos médicos, as UNIMEDs de Minas Gerais. Não sei se 
houve alguma alteração nos últimos dias, mas o número de 15 
dias atré~ era exatamente esse com um total de 704 
cooperativ~.;. Esse é o cooperativismo em Minas Gerais. De 
uma maneira geral, é um cooperativismo que tem crescido, que 
tem sido fiel aos seus princípios. 
O cooperativismo médico no Brasil tem sido um exemplo para 

o mundo. No último congresso que tivemos, em Manchester, foi 
entregue aos participantes, que estavam comemorando os 150 
anos do cooperativismo, um documento que relatava os 150 
fatos que marcaram o cooperativismo nesse tempo. E a única 
vez em que o Brasil é citado é quando se refere ao 
cooperativismo médico, dizendo que no Brasil temos 70 mil 
médicos unidos pelo sistema cooperativo. Hoje, de acordo com 
o que o Dr. Francisco Neves vai nos falar, esse número já se 
aproxima dos 90 mil. Isso é uma coisa impressionante e 
impressionou também o Primeiro Mundo - Europa, Ásia e Japão. 
Eles nos incentivaram a falar sobre esse segmento de 
trabalho médico, queriam saber como isso funcionava no 
Brasil. Sabemos que nesses países a assistência médica 
oficial funciona de uma maneira mais forte, mais justa, mais 
humana. Aqui no Brasil, como a assistência médica é um 
fracasso, e é muito difícil para uma pessoa que dependa da 
assistência médica pública ter acesso a esse serviço de uma 
maneira humana, a UNIMED cresce porque ela, praticamente, 
substitui o Estado. Por um preço muito mais baixo do que o 
que é pago ao INSS, temos uma assistência médica do Primeiro 
Mundo, por intermédio da UNIMED. Isso muito nos orgulha como 
cooperativistas: termos uma assistência médica cooperativa 
substituindo um serviço que, constitucionalmente, teríamos 
direito de receber do Estado, como também educação, 
segurança e assim por diante. Mas, enquanto brigamos para 
ter esse direito constitucional respeitado, temos que 
sobreviver. Por isso, a cooperativa surgiu. 

No "Minas Gerais" do último dia 27, foi publicada uma 
notícia: "Ex-franqueados da Eureka lançam agora a Rede 
Lavaqui". Sabemos que a Eureka fechou as portas e seus 
credenciados - que tinham a permissão de usar o nome Eureka 
para fazer serviços de lavagem de roupa - se uniram na Rede 
Lavaqui, que será administrada em regime cooperativo. Eles 
viram nesse sistema uma maneira de ressurgir, como realmente 
ressurgiram numa nova empresa no modelo cooperativo, e 
continuam trabalhando sem ser uma empresa capitalista, como 
era a Eureka e não deu certo. 

No "Diário do Comércio" de anteontem foi publicado: "NC 
Participações assume as dívidas da SIDERPITA", uma 
siderúrgica de Pitangui. Sabemos que o setor siderúrgico tem 
problemas. E essa empresa, NC, pertence ao Newton Cardoso, 
que todos conhecem. No final da matéria está dito: "Embora 
no ramo siderúrgico - o ex-Governador já tem planos para o 
setor - Cardoso acena com a possibilidade de criar uma 
central do gusa, ou mesmo uma cooperativa entre os 
produtores para sustentar o preço do produto". Quer dizer, 
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mesmo no setor siderúrgico o sistema cooperativo pode ser 
usado. 
O Prof. Vergílio falou, de manhã, sobre as cooperativas de 

pessoas jurídicas. Mas o que vimos na Espanha e em Portugal 
foi que justamente aí é que o cooperativismo tem crescido. 
Em Portugal, quando as grandes redes de supermercados 
começaram a ameaçar os pequenos comerciantes, estes ~e 
uniram e fundaram uma central de compras. A maior 
cooperativa em Portugal hoje se chama Grula e reúne 18 mil 
pequenos comerciantes, que se uniram de maneira cooperativa. 
E, hoje, têm uma única central de compras e, com isso, estão 
enfrentando as grandes redes de supermercados, com preços 
competitivos. As cooperativas de consumo fizeram a mesma 
coisa. Todas as cooperativas de consumo se uniram e fize~am 
uma nova cooperativa central, que funciona como uma central 
de compras, que está conseguindo, para todas as cooperativas 
do Brasil, preços competitivos, e estão enfrentando as 
grandes redes de supermercados. Isso não aconteceu aqui no 
Brasil. Vemos que em nosso cooperativismo de consumo, com 
cerca de 72 cooperativas, poucas conseguiram sobreviver e, 
assim mesmo, estão passando por dias difíceis. Apenas 
aquelas em que as suas empresas, como a USIMINAS, em 
Ipatinga, seguram, por trás, a cooperativa estão 
sobrevivendo. As outras desapareceram depois que vieram as 
grandes redes de supermercados. Então, o cooperativismo tem 
sido uma resposta e tem se mostrado para nós como essa 
chamada "terceira via". A "terceira via" entre o capitalismo 
selvagem, que observamos por aí, e o socialismo, também, 
que, de uma maneira ou de outra, não teve sustentação ao 
longo dos tempos. 
Mas, para falar sobre experiências vitoriosas do 

cooperativismo, nós temos aqui, conosco, o Dr. Maurício 
Landi Pereira, Superintendente da Cooperativa Regional dos 
Cafeicultores de São Sebastião do Paraíso, que discorrerá 
sobre uma experiência vitoriosa em cooperativas de produção. 
Estaria conosco, também, alguém do cooperativismo de consumo 
que, infelizmente, não pôde comparecer. 
Sobre o cooperativismo de crédito e, especificamente, sobre 

o crédito rural nos falaria, hoje, o Heli de Oliveira 
Penido, Diretor-Presidente da CREDIMINAS, mas, vai nos falar 
o José Eduardo Martins de Oliveira, que pertence a uma das 
cooperativas pioneiras de crédito rural de Minas Gerais, que 
é a cooperativa de Muzambinho. Ele é Vice-Presidente da 
CREDIMINAS e falará em nome do Presidente, pois tem toda a 
experiência desse ramo de cooperativismo de crédito, porque 
a sua cooperativa é pioneira em Minas Gerais e foi citada 
aqui, ontem, pelo Presidente da OCB, como nós vimos. Ele 
usou todo o seu potencial, como Presidente do BNCC, para que 
essa cooperativa do Sul de Minas pudesse dar a arrancada 
inicial e ser a pioneira em Minas Gerais. 
Sobre as cooperativas de serviços, cooperativas de 

trabalho, falará o Dr. Francisco José Neves, Presidente da 
UNIMED de Belo Horizonte, um dos pioneiros do cooperativismo 
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de Minas Gerais, um dos fundadores da organização das 
cooperativas de Minas Gerais, como elas são hoje. 
Sobre a cooperação e trabalho falará o Dr. José Soter de 

Figueiroa Neto, Superintendente do Trabalho da SETAS. Ele 
não vai falar sobre cooperativas, mas sobre associativismo. 
Iniciando a nossa "rodada", passamos a palavra ao Dr. 
Mauricio Landi Pereira, que tem 15 minutos para falar sobre 
cooperativismo de produção. Com a palavra, Maurício Landi. 

Palavras do Sr. Maurício Landi Pereira 
Inicialmente, agradeço o convite formulado a nossa 

organização, a Cooperativa Regional dos Cafeicultores de São 
Sebastião do Paraíso, para aqui trazer, não vou dizer uma 
experiência vitoriosa, mas trazermos a este Plenário uma 
sugestão de modelo de autogestão que estamos iniciando. 
Queremos, com os senhores, refletir e, também, receber a sua 
contribuição para o cue estamos fazendo. Falar da 
organização, do seu tama~ ~. do que é feito, creio que temos 
muitas cooperativas, rea~·.9nte, interessantes. 

Aproveitamos a oportunidade para parabenizar os 
organizadores do debate desta Assembléia, a Superintendência 
de Cooperativismo da Secretaria da Agricultura, porque há 
muito tempo não temos a oportunidade de pensar o 
cooperativismo. Isso é fundamental, e todo sistema, para 
amadurecer, precisa saber de onde vem, para onde vai, enfim, 
necessita desses conhecimentos para crescer. Sugiro que, em 
outras oportunidades, façamos uma mesa-redonda onde possamos 
discutir e debater de forma simples e objetiva. Temos 
realmente gente que pensa neste Estado em termos de 
participação e cooperativismo. Nós, que lidamos no dia-a-dia 
na área executiva de numa cooperativa de produção, envolvido 
com a parte empresarial, sentimos que falta alguém que nos 
alimente com informações para que não fiquemos voltados 
somente para a empresa cooperativa. 

É dentro dessa linha que queremos trazer-lhes um pouco de 
nossa vivência de muitos anos. À medida que vamos convivendo 
na cooperativa, vamos sentindo que ela é uma empresa e, como 
tal, tem que ser eficiente, dar um retorno ao cooperado, e, 
como sociedade, tem que ser democrática e participativa. 

Como o Roberto Rodrigues expressou de manhã, com muita 
felicidade, tem que haver o equilíbrio entre as duas áreas, 
social e económica. E quem está na cooperativa sabe que não 
é fácil manter esse equilíbrio. Diante de uma reflexão que 
fizemos internamente, sentimos que temos de pensar no nosso 
modelo, como estamos e como estamos indo, o que é necessário 
fazer, em nível de organização. Se compararmos os números de 
cooperados atuantes e o total, veremos que há uma defasagem 
em torno de 501.. O número de cooperados que realmente está 
participando na cooperativa não é tão grande. Qual seria a 
razão que tem levado essas pessoas a criarem uma associação 
ou um grupo à parte? Por insatisfação, ineficiência, 
desorganização? Isso nos faz pensar que se estamos neste 
mundo na busca pela eficiência e qualidade e sendo 
responsáveis por esses cooperados ao fazermos parte da 
direção, somos obrigados a analisar a organização. Com isso 
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pensamos qual o rumo da estratégia da organização e o seu 
rejuvenescimento. Estamos ainda atuando num modelo muito 
pesado na forma como é exercitado. Pelo fato de haver muito 
mais cooperados usuários do que usuários e gestores, fica 
quase uma delegação feita para os dirigentes, e eles, ali, 
assumem a responsabilidade. Temos que ver onde estão os 
pontos de estrangulamento, tendo em vista que, numa 
organização, tem que se produzir, implementar, inovar e 
integrar. Acho que são as quatro linhas básicas que fazem 
com que pensemos no modelo existente e no nosso futuro. Na 
realidade, o futuro é delineado no presente. Pensando nesse 
dado estatístico do baixo número de participação dos 
cooperados, em termos de mais usuários que cooperados 
gestores, nota-se que o modelo de participação que temos 
hoje, através dos comitês, é muito superficial, envolvendo 
mais o aspecto administrativo, que não leva à profundidade 
do modelo de gestão da cooperativa. Então, começamos a 
procurar qual o caminho, dentro dessa linha participativa, 
que teríamos que adotar, em vista da própria sobrevivência 
da cooperativa ao longo do tempo. Não pensamos no momento, 
mas sim no futuro. No momento vemos muitas cooperativas em 
boa situação empresarial, mas, e amanhã? Estamos vendo 
inúmeros exemplos de cooperativas vitoriosas, ao analisá-las 
no momento presente. Pensando nisso é que temos de criar uma 
organização, não apenas para o presente, mas também para o 
futuro. Estamos tentando desenvolver, não criando inovações, 
mas muito mais pensando na forma de fazer um princípio de 
autogestão. No meu entendimento. esse processo deve começar 
na cooperativa. Quando se tem uma cooperativa com 
autogestão, com uma participação efetiva, vamos, 
evidentemente, tê-la também em nível estadual e nacional. 

Uma cooperativa de produção começa pela unidade básica do 
cooperado, que é a propriedade. Ali está a razão de ser do 
cooperado, ou seja, a economia do produtor. Nessa unidade é 
que estamos exercitando o trabalho, para que o cooperado e o 
produtor, após entregarem a sua produção, fruto de seu 
esforço, às cooperativas, vejam isso transformado em 
capital. Nesse momento ocorre a junção efetiva do capi~al 
com o trabalho, que é o ato cooperativo. Verifica-se que e a 
partir desse ponto que, efetivamente, a cooperativa tem de 
começar o seu trabalho. De que maneira? Proporcionando ao 
produtor uma efetiva assistência gerencial, técnica, 
educativa, financeira e toda prestação de serviço. 
Procuramos fazer isso discutindo o modelo nessa linha, que 
foi colocada a nível dos conselheiros da cooperativa. No 
nosso caso, também foi colocada, como chamamos, de conselho 
consultivo, que seria o mesmo que o comitê. São 50 
cooperados participantes. 

Discutimos e analisamos o modelo, para saber onde 
chegaremos amanhã se persistir o processo que temos, de mais 
cooperados que usuários. Então, iniciamos um trab~lh? de 
formação de grupos de 20 cooperados e um grupo de tecn1cos~ 
basicamente um técnico para cada 20 produtores. Assim e 
proporcionada toda uma assistência, em todos os aspectos, a 
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todos os cooperados. Evidentemente, começou-se pelos 
processos de informatização e contábil, com atuação efetiva 
junto ao produtor, discutindo com ele o processo da própria 
gestão da cooperativa. Ele também contribui com o processo 
de planejamento empresarial da empresa. 

Já iniciamos esse trabalho e começamos a sentir a mudança 
que vem surgindo no relacionamento desses cooperados, em 
número de 30. Fizemos um planejamento para cinco ou dez 
anos. Trata-se de um processo para médio e longo prazo, pois 
essa mudança não é da noite para o dia. Na primeira etapa, o 
prazo é de cinco anos, e esperamos que todos os cooperados 
estejam integrados nesse modelo. Isso inclusive implicará o 
enxugamento do quadro de associados, ou mesmo a própria 
exclusão, porque todos terão de ser atores. Então começa aí, 
efetivamente, o processo, porque desses grupos de cooperados 
é que irão sair os representantes que participarão do 
Conselho de Administração. Esse modelo, que já foi discutido 
e iniciado, está nos trazendo muita satisfação, pois está 
atuando nG unidade básica, ou seja, a propriedade, e, apesar 
de não p~·ecer nada inovador, fez com que a organização, 
como um todo, começasse a repensar seu trabalho. 
Somos, hoje, 2.700 cooperados, mas, na realidade, temos 

apenas 1.000 cooperados atuantes, o que representa uma carga 
muito pesada para carregar. Por quê? Como organização, somos 
obrigados a ter um aparato de assistência, e a grande 
preocupação do próprio planejamento empresarial da 
cooperativa, a sua estratégia empresarial, é a de se 
colocar, desde o início, o cooperado como centro da 
organização. Assim sendo, todas as ações desenvolvidas têm 
convergido no sentido de que possamos, através de um 
trabalho com eles, dar-lhes segurança no que se refere à 
parte de produção. 
A cooperativa, hoje, além de proporcionar a atuação na área 

de produção do cooperado, proporciona também o efetivo 
envolvimento dele na empresa, principalmente na área de 
comunicação, que considero de fundamental importância, 
apesar de as cooperativas investirem muito pouco nela. O 
investimento na área de comunicação é muito importante, pois 
traz um resultado significativo na cooperativa. Temos cinco 
técnicos envolvidos nessa área, inclusive na parte de 
produção diária de programas de televisão e de rádio, não no 
sentido de simplesmente divulgar atos da cooperativa, mas 
sim de levar a televisão para dentro de casa. Dessa forma, 
os cooperados já estão se acostumando, nas suas casas, a 
ligar a televisão naquele horário e receber as informações 
sobre o dia da cooperativa. Tal procedimento é muito 
significativo, no sentido de que a televisão entra dentro da 
casa do cooperado e do não-cooperado. Hoje pela manhã a 
Aliança Cooperativa Internacional ACI colocou a 
importância desse envolvimento da comunidade. Sentimos que 
esse trabalho tem um custo, mas, em contrapartida, traz um 
:~torno muito expressivo, que é o envolvimento da comunidade 
~~ cooperativa. A comunidade, dessa forma, fica ciente do 
que está acontecendo no dia-a-dia da sua organização, que, 
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por ser a maior da região, contribui para seu 
desenvolvimento econômico e social. 
Gostaria de dizer que a nossa missão neste evento é trazer 

essa sugestão de um trabalho ainda muito inicial e que foi 
planejado, tomando-se por base outro trabalho existente há 
bem tempo, os comitês educativos. Assim sendo, fizemos uma 
reflexão, idealizamos o futuro no presente e estamos 
mantendo o trabalho de envolvimento na unidade produtiva da 
cooperativa. Ainda temos muito a discutir, mas é um caminho, 
através do qual poderá começar um processo efetivo de 
autogestão na nossa organização cooperativa. 
O Sr. Coordenador (Deputado Jairo Ataide) - Agradecemos a 

intervenção do Dr. Mauricio Landi Pereira e passamos a 
palavra ao Sr. José Eduardo Martins de Oliveira, Diretor-
Presidente da CREDIMINAS em exercício, representante do Sr. 
Heli de Oliveira,- Diretor-Presidente da CREDIMINAS, que 
discorrerá sobre o tema Cooperativa de Crédito. 

Com a palavra, o Sr. José Eduardo Martins de Oliveira, que 
disporá de 15 minutos para s~~ exposição. 

Palavras do Sr. José E:~ardo Martins de Oliveira 
Exmo. Sr. Deputado Jairo Ataide, coordenador dos trabalhos, 

em cujo nome queremos cumprimentar todos os Deputados da 
Casa; Exmo. Sr. Alfeu Silva Mendes, nosso grande amigo da 
OCEMG, em cujo nome queremos cumprimentar todos os 
companheiros da Mesa, do movimento de cooperativismo do 
Estado de Minas Gerais; minhas senhoras, meus senhores, é um 
grande prazer estarmos aqui a convite deste Ciclo Nacional 
de Debates, para fazermos um breve comentário sobre o 
cooperativismo de crédito rural no Estado de Minas Gerais, e 
especificamente falarmos sobre a nossa CREDIMINAS, o CICLED-
MG. 
A nossa central foi criada em 21/6/88 e teve o início de 

suas atividades em agosto de 1989, Autorização de 
Funcionamento nQ 957, de 26/12/88, e conta com 98 
cooperativas integradas, mais 14 cooperativas a serem 
incorporadas. Temos 27 postos de atendimento e um efetivo de 
68 funcionários na nossa central. Temos hoje um volume de 
recursos que passam pela nossa central da ordem de 
R$37.000.000,00 de patrimônio líquido, depósitos de 
R$45.000.000,00, empréstimos de R$83.000.000,00, e tivemos 
uma sobra de R$10.200.000,00 no exercício de 94. 
O objetivo da Cooperativa Central é atender os associados 

que operam de várias formas: recebendo depósito à vista e a 
prazo, concedendo empréstimos, ordens de pagamentos, 
cobranças, etc. Temos uma Diretoria , como disse o nosso 
amigo da OCEM~. o Alfeu Silva, que é composta pelo Hely de 
Oliveira Penic~. que não pôde estar presente, por nosso 
Diretor Financeiro, Alberto Ferreira, aqui presente, e nosso 
Diretor-Gerente, Raimundo M. do Vale. 
O cooperativismo de crédito rural no Estado de Minas Gerais 

é um sistema que cresceu numa velocidade muito rápida nos 
últimos dois anos e meio. Tínhamos uma central normativa e 
passamos a ter, em janeiro de 1993, uma central financeira. 
Até então, tínhamos volumes bem expressivos, vamos dizer 
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assim, tanto de recursos como em cooperativa. Porém, com o 
deslanchar desse sistema, com o apoio das cooperativas que 
compõem o nosso quadro, hoje possuímos 98 cooperativas, com 
60 mil associados que integram o sistema. É um trabalho 
árduo, uma luta difícil, porque estamos trabalhando na mesma 
linha do sistema financeiro, cujo "lobby", a estrutura 
organizacional dos bancos, todos nós conhecemos, dá a medida 
da exigência de que tenhamos uma agilidade de 
profissionalização muito acentuada, para darmos suporte às 
cooperativas de crédito rural do Estado de Minas Gerais. 
Queremos crer que somos uma complementação, somos um 

disciplinador do crédito rural para o produtor, porque 
basicamente ele passa pela cooperativa de crédito. Na 
Europa, como disseram pela manhã palestritas como Roberto 
Rodrigues, que é o mestre do cooperativismo nacional, e o 
nosso Deputado Federal Carlos Melles, existe esse 
aprimoramento do cooperativismo de crédito. 
Sabemos que temos muito que caminhar, sabemos que temos 

muito que aprender, temos que nos profissionalizar, haja 
vista a aprovação recente da Reso1 ~ção nQ 2.193, que aprova 
a constituição do Banco de Cooperativas, que é para nós um 
desenvolvimento porque temos que fazer juntos, temos de nos 
integrar e tentar fazer desse Banco cooperativo aquilo que 
nosso produtor, o homem que está na base, o cidadão que 
participa da cooperativa de crédito, o elo de sustentação, o 
elo de suporte, o elo alavancador para dar a esse cidadão a 
esperança e o desejo que ele almeja. 

Achamos que o cooperativismo de crédito da Europa conta 
hoje com grandes conglomerados financeiros, como já foi dito 
anteriormente, porém no Brasil o cooperativismo de produção 
desenvolveu-se primeiro. Este cooperativismo de produção 
está, pedindo, diuturnamente tenho certeza o aprimoramento 
do cooperativismo de crédito porque vamos ser o elo de 
suporte e os parceiros da interação da produção com o 
crédito. 
Quero aqui, meu amigo Alfeu, dizer que seu trabalho junto 

da OCEMG, para o Estado de Minas Gerais é o que alavanca e 
posicionao crescimento de sua luta junto ao cooperativismo 
mineiro. 

O Alfeu como parceiro é uma pessoa que tem lutado, viajado 
e vivido todos os percalços do cooperativismo no cenário 
nacional e, especificamente, no cenário mineiro. Grande 
parte desse trabalho está no seu mérito e na sua luta. 

Nosso amigo Jairo, que coordena este trabalho, e vive, há 
muito tempo, junto à comunidade de Montes Claros, 
administrando uma cooperativa de produção, vem ~ ser hoje 
nosso representante na Assembléia Legislativa. E apoiado 
pelas organizações das cooperativas do Estado de Minas 
Gerais, e temos certeza de que nossa escolha foi muito 
feliz. 
Queremos dizer com isso que o sistema de cooperativismo, 

seja qual for a facção que dele participa, terá que buscar a 
união, a seriedade, o compromisso com aquele que participa 
da associação, com o intuito básico de se fortalecer na base 
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para e~t~r fortalecido na cúpula. Defendemos o 
cooperat1v1smo de forma triangular: devemos ter na cúpula 
uma_organização que realmente represente o sistema em nível 
nac1ona1. Nos estados, deverá ser sustentada pelas 
representações_das orga~izações estaduais, que é 0 mecanismo 
que adequa o s1stema, da maior "performance" as cooperativas 
e as torna mais saudáveis e participativas. 

A CREDIMINAS tem, hoje, um trabalho muito árduo pelo fato 
de ter-s~ desenvolvido, nos últimos dois anos. Digo isso 
porque nos que estamos presentes, diuturnamente, na luta; 
sab~mos o quanto temos de acudir, aqui e ali, os anseio~ e 
pedldos do CICLED e das cooperativas de crédito que compoem 
a nossa central. 

Esse trabalho, para nós que compomos a Diretoria Executiva. 
é gratificante porque, quando participamos de uma reunião de 
base com uma cooperativa ou com uma unidade administrativa 
regional - temos 8 unidades administrativas no Estado -
temos uma receptividade e um apoio de todos os 
adm!nistradores e de todos que cooperam com essa força que 
esta emergindo. Devemos dar os méritos a todos os 
participantes do sistema de cooperativismo de crédito do 
Estado de Minas Gerais. São 60.000 cooperados lutadores. 
homens do campo, que precisam, realmente, de ter esse tipo 
de apoio. 

Estamos vendo, hoje, a austeridade e a pressão maciça sobre 
o setor primário, especificamente, a agricultura. Querem?s• 
ao mesmo tempo, dizer que, se temos essa força e esse apo10, 
temos um compromisso muito sério, que só é possível realizar 
de uma maneira: buscando o princípio do cooperativismo e os 
meios que o cooperativismo exige de nós, na base ou nos 
quadros cooperativistas, aquilo que é a esperança para. o 
cooperado e o nosso desejo. Essa é a nossa luta, esse e o 
nosso caminho. 
Agradecemos a oportunidade que a Assembléia Legislativa nos 

deu para discutirmos o cooperativismo mineiro. Agradecemos, 
também, ao Governo do Estado de Minas Gerais, na pessoa do 
Governador Eduardo Azeredo, e à Assembléia Legislativa, em 
nome do coordenador que está à frente deste trabalho. A 
todos, o reconhecimento das Cooperativas de Crédito do 
Estado de Minas Gerais, através da CREDIMINAS. Muito 
obrigado. 

O Sr. Coordenador - Passamos a palavra, agora, ao Sr. 
Francisco José Neves, Presidente da UNIMED de Belo 
Horizonte, que discorrerá sobre o tema Cooperativa e 
Serviços. Com a palavra, o Sr. Francisco José Neves, que 
disporá de até 15 minutos para sua exposição. 

Palavras do Sr. Francisco José Neves 
Exmo. Sr. Dr. Jairo Ataíde, coordenador; Dr. Alfeu, 

Presidente da OCEMG, companheiros que tomam assento à mesa, 
cooperados; cooperativistas; minhas senhoras; meus sen~~res; 
o movimento cooperativo nasce, cresce e floresce da un1ao de 
pessoas, principalmente, quando é calcada naquilo de que se 
precisa e que faz com que os homens se unam. Com a 
experiência de Rochdale, dos tecelões, nasceu a idéia do 
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cooperativismo, da união de pessoas. Isso foi transferido 
para todas as atividades, até chegar naquela profissão da 
qual participamos, que é a profissão médica. 
Sempre há uma razão para que os homens se unam em torno do 

cooperativismo. Por ser uma entidade que congrega pessoas e 
fica alheia a tudo que possa desunir os homens, a 
cooperativa nasce, floresce e cresce. Daí a razão desse 
aumento de cooperativas no Brasil e no mundo. 

No caso da assistência médica, assim como os tecelões de 
Rochdale tiveram seus problemas com os patrões da época, nós 
nos unimos para fazer face ao mercantilismo da medicina, que 
começava a florescer neste País como algo terrível, que é a 
exploração do homem, a exploração do trabalho pelas empresas 
que visam ao lucro e se preocupam muito pouco com a pessoa 
humana. Em 1967, uma comissão de membros da associação 
médica, da qual tive a honra de participar, criou essa idéia 
de cooperativismo médico. A nossa primeira cooperativa 
nasceu em Santos. Posteriormente, tivemos UNIMED em Campinas 
e, em seguida, a de Belo Horizonte. Esta última, no dia 1Q 
de abril, comemora 25 anos de vida. Será o nosso jubileu de 
prata. 

Como disse o Sr. Alfeu, a nossa cooperativa, hoje, congrega 
mais ou menos 78.000 médicos do País. Estamos atendendo a 
cerca de 10 milhões de usuários. Temos 360 cooperativas 
médicas espalhadas por todo o território nacional. Gostaria 
de destacar a existência da possibilidade de intercâmbio. 
Todos os usuários da UNIMED têm direito ao atendimento de 
urgência, em todos os locais do País onde há UNIMED, 
mediante, apenas, a apresentação da carteirinha. Essas 360 
unidades são ch~madas UNIMEDs singulares e, delas, 70 estão 
em Minas Gerais A cooperativa preocupa-se muito também com 
o cooperado. Hoje, temos uma seguradora UNIMED, que é a 
sexta no "ranking" nacional. Temos, ainda, a UNIREDE, uma 
rede de informática ligando o Brasil inteiro, por meio de 
satélite. Em Belo Horizonte, temos uma antena localizada na 
federação, que liga não só todas as cooperativas do Brasil, 
como também do resto do mundo à nossa rede de informática. 
Temos a USIMED. E, para o médico, na seguradora, temos o 
seguro batizado de Serit, por incapacidade temporária, que é 
oferecido àquele cooperado que, temporariamente, está 
incapacitado de exercer sua atividade. Principalmente no 
caso de cirurgiões, quando ocorre uma lesão nas mãos. o 
seguro cobre todo o período de licença. 

Preocupamo-nos não só com a parte de saúde como também com 
o bem-estar dos usuários. Temos, em Belo Horizonte, o 
considerado evento número um da cid~de. Os que não o 
conhecem estão convidados a fazê-lo. E o "Música ao Pé da 
Árvore", que acontece todas as terças-feiras, no quarteirão 
da Bernardo Monteiro. Lá, temos uma orquestra que toca das 
19 às 21 horas, e as pessoas dançam na rua, naquele 
aconchego, naquele ambiente de alegria saudável. Nós 
entendemos que música é, também, saúde. 

Agora, o sistema UNIMED está se abrindo. Estamos recebendo 
visitas e convites para mostrar a outros povos e a outros 
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países o que fizemos, porque o sistema UNIMED é verde-
amarelo, é tupiniquim, o "know how" é brasileiro. Começou no 
Brasil é feito por brasileiros. É uma empresa cooperativa, 
administrada por médicos. Hoje, temos a UNIMED já na 
Colômbia, no Paraguai, na Argentina, no Uruguai e, agora, 
Portugal está querendo ter a sua e - uma novidade para 
aqueles que não sabem ainda - o Japão está inteiramen~e 
interessado, e uma comissão de médicos da UNIMED compareceu 
a Tóquio, há pouco tempo, para fazer uma exposição, e o 
sistema UNIMED foi aceito de braços abertos. Parece que o 
Japão lançará também a sua UNIMED japonesa. Na Colômbia ela 
já tem o nome de UNIMEC - União dos Médicos Colombianos. 
Somos daqueles que acreditam no cooperativismo, sempre 

acreditamos. Acho que o cooperativismo é a salvação, é o 
único caminho para a humanidade. Ficamos tristes quando 
vemos que todos entendemos isso e, pelo menos uma parte d9 
Governo, que deveria entender um pouco, não entende. E 
triste saber que temos adversários entre os próprios homens 
que comandam esta Nação, quando não deveria ser assim, 
porque somos uma alternativa em todos os setores que o 
cooperativismo abraça. 

No cooperativismo médico estamos colaborando, dando 
atendimento e, vamos dizer assim, ajudando a desafogar os 
serviços de saúde, que a Constituição preceitua como sendo 
direito de todos e dever do Estado, só que o direito é de 
todos, mas o dever nem sempre está sendo do Estado. Não vou 
me alongar, mas estou pronto a responder as solicitações a 
mim dirigidas. Aquelas que puder responder, respondê-las-ei 
com prazer; as que não conseguir ou não souber responder, 
direi com toda a franqueza que não sei. Termino com uma 
frase que acho muito boa e que resume tudo isso: é muito 
mais humano e muito mais fácil cooperar do que competir. 
Muito obrigado. 

O Sr. Coordenador Técnico (Alfeu Silva Mendes) 
Agradecemos ao Sr. Francisco Neves a sua participação e 
passamos a palavra, imediatamente, ao Sr. José Soter de 
Figueiroa Neto, Superintendente do Trabalho da SETAS, que 
discórrerá sobre o tema "Cooperação e Trabalho" e disporá de 
até 15 minutos para sua exposição. 

Palavras do Sr. José Soter de Figueiroa Neto 
Caro coordenador da Mesa, Deputado Jairo Ataíde; Sr. Alfeu 

Mendes, coordenador técnico dos trabalhos desta mesa-
redonda; demais componentes da Mesa, prezados amigos, muito 
boa-tarde. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a 
oportunidade de podermos estar aqui, agradecer à Assembléia 
Legislativa, à Secretaria de Agricultura e, em especial, à 
SUDECOOP, nas pessoas do Raul Messias e do Gustavo 
Gazinelli. 

Vou dividir a minha exposição em três instantes. Algumas 
considerações iniciais acerca do papel do Estado no 
movimento cooperativista, uma visão global e sucinta, após o 
que farei um relato breve de algumas experiências que o 
Estado de Minas desenvolveu de associativismo e algumas 
perspectivas, também sob a ótica do Estado, para os 
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movimentos cooperativista e associativista. No início, o Sr. 
Alfeu fez menção a experiências bem sucedidas e vitoriosas 
de cooperativismo e associativismo. Na realidade, talvez 
destoando um pouco das exper1encias aqui relatadas, não 
podemos dizer o mesmo a respeito do Estado. Pode ser que uma 
ou outra experiência de participação do Estado no movimento 
cooperativista tenha sido bem sucedida. 
Aliás, tomo assento nesta mesa com um certo ar de 

contrariedade, porque estou aqui representando o Estado, sou 
do Estado, sou defensor do Estado, mas, tenho de reconhecer 
que a sua participação no movimento cooperativista foi um 
horror, foi um desastre. Se remontarmos à era Vargas, 
passando pela criação do BNCC, em 1951, à época do regime 
militar, da ditadura militar até 1988, o Estado se comportou 
de uma maneira desastrosa -foi paternalista, autoritário, 
clientelista, pois favorecia o clientelismo- e penso que, 
de maneira geral, fez com que o cooperativismo vivesse sob a 
sua tutela. Foram oferecidos incentivos econômicos, houve a 
geração de infra-estrutura, mas a literatura da qual 
dispomos chega a afirmar, categoricamente, que o 
cooperativismo no Brasil sempre foi o filho predileto do 
Estado, embora esse nunca o tenha emancipado. 
A meu ver isso provocou algumas distorções, no sistema 

cooperativista do Brasil, como a formação de elites em seu 
meio, o que se denominou cooperocracia. Temos alguns 
exemplos clássicos no País, que abstenho-me de relacionar. 

Mas, na realidade, penso que ocorreu inversão na lógica do 
cooperativismo. O cooperativismo, que tem, na sua essência, 
no seu princípio básico, a socialização, a associação de 
pessoas, sofreu uma inversão, pois tornou-se uma associação 
de capitais, mesmo que o seu objetivo seja econômico de 
capitalizar, como o de qualquer cooperativa. 
Feitas essas considerações iniciais, faço um relato 

brevíssimo de algumas experiências mais recentes de 
associativismo no Estado. O Governo do Estado desenvolveu, 
nos idos dos anos 70 e 80, alguns programas direcionados 
para o associativismo, que eram tidos como projetos 
especiais inseridos nos planos de desenvolvimento regionais 
integrados. Vou relacionar alguns deles, vou fazer menção a 
uma experiência malsucedida e a uma que apresentou algum 
nível de acerto. 
Tivemos, em 1976, o PRODEMATA; em 1979, o PAPI-GORUTUBA; em 

1980, o MG-2; em 1982, o Plano Noroeste; em 1984, o P-~r -
Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural; o PRó-:SSE, 
etc. Todos foram trabalhos desenvolvidos de maneira 
integradas, por var1os órgãos da administração pública do 
Estado, como a Secretaria do Trabalho, a SUDECOOP, a EMATER 
e outros organismos. 

No caso do MG-2, existiu um arco fenomenal de órgãos que 
participavam do desenvolvimento desse programa. Eram 17 
instituições integrando esse programa. O caso do PROECI, a 
meu ver, foi uma experiência fracassada. O Programa Estadual 
de Cidades Intermediárias era financiado com recursos do 
Banco Interamericano ~ tinha como pilares o treinamento da 
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mão de obra e a criação de microunidades de produção. Ainda 
ontem o Prof. José Horta fez menção a esse programa. 

Foram criadas no Estado 68 microunidades de produção. A 
realidade dos fatos, hoje, aponta que, 10 anos depois, 20 e 
poucas microunidades de produção sobreviveram. E dessas 20 e 
poucas microunidades de produção, a maior parte delas já 
está municipalizada e as outras se tornaram verdadeiros 
monstrengos, elefantes brancos, com volume de recursos 
fantásticos. Foram cometidos alguns erros no desenvolvime~:o 
desse programa. 
O primeiro deles, tônica da administração pública, foi a 

descontinuidade administrativa, mudanças de governo, 
particularmente na Secretaria do Trabalho, onde, e isso e 
notório, de 6 em 6 meses muda-se o Secretário, mudando-se 
também as diretrizes, sem hierarquização de prioridades. 
Isso fez com que o programa, ao longo do tempo. se diluísse, 
se pulverizasse e perdesse a sua continuidade. 

Ousaria também dizer que houve um erro, a meu ver, de 
concepção. Na realidade, o PROECI tinha meta extremamente 
audaciosa: pretendia socializar os meios de produção em uma 
sociedade capitalista como a nossa. Queriam competir com as 
grandes indústrias: microunidades de produção com 
equipamentos de alta tecnologia, sem uma organização em 
nível de associação compatível com o que estava sendo 
proposto. 
Outra experiência na qual podemos apontar alguns acertos 

foi o MG-2. Era programa que tinha como alvo o pequeno 
produtor rural, e como eixos basilares a criação de um 
núcleo municipal e de um fundo de ação comunitária. Os 
projetos eram discutidos coletivamente com a participação 
dos poderes públicos no âmbito municipal: Câmara de 
Vereadores e lideranças da região. Constituíam-se as 
associações comunitárias de pequenos produtores rurais, que 
definiam quais eram os projetos prioritários, que, então, 
eram viabilizados do ponto de vista econômico. 
A Secretaria, bem como a SUDECOOP e a EMATER, assistiram a 

essa associação. O MG-2 atua em 62 municípios; 459 entidades 
foram criadas e registradas na Secretaria do Trabalho, 
associações de pequenos produtores rurais. Muitas foram 
financiadas: desde máquinas agrícolas até fábricas de 
beneficiamento. Infelizmente, não disponho dos valores ou do 
montante dos recursos alocados nesse programa. Hoje, o 
balanço que temos é que algumas associações sobrevivem. 
Muitas já não existem mais. Finalmente, diria que, em 
primeiro lugar, o cooperativismo é alternativa moderna de 
sobrevivência diante dos novos paradigmas com que, hoje, 
estamos lidando. 
O desemprego estrutural é uma realidade, e o advento das 

novas tecnologias da flexibilização nas relações de trabalho 
fazem com que o cooperativismo seja belíssima alternativa 
sócio-econômica de geração de emprego e renda, pois organiza 
o setor informal. Vou discordar um pouco do meu amigo, 
representante do Presidente da UNIMED, pois não penso que a 
cooperativa é a salvação da pátria, ou a alternativa. 
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Considero-a como uma alternativa viável. Qual seria o papel 
do Estado nesse único contexto? Seria apoiar as iniciativas 
nas partes técnica e financeira, sem privilégios. Para a 
nossa realidade mineira, hoje, é necessário investir 
maciçamente na capacitação dos nossos técnicos, de forma a 
se constituir uma consultoria altamente qualificada. 

Vou relacionar, rapidamente, algumas ações de curto prazo 
que considero viáveis para a realidade mineira. Em 1994, o 
Estado criou um Fundo de Fomento ao Cooperativismo voltado 
também para as pequenas e as microempresas, por meio da Lei 
nQ 11.396, de 6/1/94, que até hoje, de fato, foi ativado. 
Acredito que em curto prazo era pertinente que esse Fundo 
fosse ativado. Ontem, tive a oportunidade de ouvir o 
Presidente do Banco do Brasil fazer menção ao Programa de 
Geração de Emprego e Renda - PROGER -, que desenvolvemo~ com 
recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT. E um 
programa que guarda características interessantes. É uma 
linha de financiamento, que tem como agentes financeiros o 
Banco do Brasil e o Banco do Nordeste do Brasil, em 
condições extremamente favoráveis. Não se trata de juros 
subsidiados. São juros compatíveis com a realidade do nosso 
Estado, hoje. Não se reportam à ciranda financeira, e sim, à 
TJLP, com mais um pequeno percentual. 

O PROGER é voltado para três segmentos: os trabalhadores 
autônomos, as micro e pequenas empresas e as associações e 
cooperativas. No caso das cooperativas, o volume de recursos 
a ser financiado é da ordem de R$4.500,00 por associado. 

No futuro, a médio e longo prazo, penso que seria 
importante que o Estado estabelecesse algumas políticas de 
ação voltadas para o cooperativismo e o associativismo, 
consistentes, perenes, que possam de fato transpor a 
barreira da descontinuidade administrativa. Já há os 
primeiros sinais nessa direção, um esforço comum diante das 
enormes dificuldades por que passa o Estado. Já há um namoro 
da Secretaria do Trabalho, da SUDECOOP e da EMATER-MG. O 
cardápio deve ser incrementado, e vejo possibilidades 
concretas de trabalharmos na linha da Secretaria de Meio 
Ambiente, com a própria Secretaria da Cultura e também com a 
Secretaria de Esportes. 

Conheço uma experiência mais recente, que é a da criação de 
uma comissão de fomento e apoio ao cooperativismo, lançada 
pelo Governo do Distrito Federal. Isso se transformou em 
decreto. Constituíram uma comissão que tem algumas 
competências bem definidas, que vão desde a difusão dos 
princípios do cooperativismo até a proposição de políticas 
de incentivo ao cooperativismo e ao associativismo. E, pelo 
que conheço, a experiência tem sido bem-sucedida. 

Acho que já se esgotaram os meus 15 minutos, e me coloco à 
disposição para esclarecer alguma dúvida. 

O Sr. Presidente (Deputado Jairo Ataide) - Esta Presidência 
agradece a presença do ex-Deputado Raul Messias, hoje 
Presidente da SUDECOOP, que atendeu ao nosso convite para 
compor a Mesa, e devolve a palavra ao nosso Coordenador 
Técnico, o Presidente da OCEMG, Dr. Alfeu Silva Mendes. 
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Esclarecimentos sobre os Debates 
O Sr. Coordenador Técnico - Passamos agora aos debates e 

esclarecemos ao Plenário que as perguntas devem ser feitas 
por escrito. Quem quiser usar o microfone também deve se 
identificar por escrito. Os que forem usar o microfone 
disporão de 3 minutos, e pedimos que não formulem mais de 
duas questões. 

Debates 
O Sr. Fábio Antônio da Silva -Esta questão é para o Dr. 

Francisco José Neves, para o Deputado Jairo Ataíde e para o 
Dr. Alfeu Silva Mendes. Quando se fala em cooperativa de 
trabalho, lembramo-nos da UNIMED. É a UNIMED o exemplo do 
cooperativismo moderno e eficiente; é o exemplo maior da 
cooperativa-empresa. Vimos, no quadro apresentado pelo Dr. 
Alfeu, Presidente da OCEMG, que, abaixo das cooperativas 
agropecuár1as, temos, em segundo lugar, as cooperativas de 
trabalho. E o segmento do cooperativismo que mais cresce no 
Brasil. Se esse crescimento é dev'~o ao recente projeto de 
lei, de 9/12/94, não importa. Isso~ uma realidade nacional. 
No entanto, esse crescimento, acentuado, em grande parte, 
devido à própria UNIMED, não mascara o surgimento de 
cooperativas de trabalho não ligadas ao segmento médico. 
Nesse processo de surgimento de centenas de cooperativas de 
trabalho em todo o Brasil, que, a principio, é motivo de 
orgulho e aplausos, desenha-se, no entanto, um quadro de 
temor. Temor de grupos estranhos ao cooperativismo, que 
estão trabalhando dentro do Congresso Nacional, objetivando 
a derrubada do recente projeto de lei e da introdução do 
recolhimento de 201. a titulo de custeio e manutenção da 
seguridade social. O alvo principal dessa proposta de 
mudança são as cooperativas de trabalho e, principalmente, a 
UNIMED, mas atingirão em cheio os demais segmentos 
cooperativistas, O que podemos fazer? O que devemos fazer? 
Com que urgência devemos tomar ações conjuntas em prol da 
defesa do cooperativismo? Gostaria que neste Ciclo Nacional 
de Debates surgisse uma proposta concreta e que se 
promovessem ações imediatas, inclusive com a participação 
efetiva do nosso ilustre Governador. 
O Sr. Coordenador Técnico O Dr. Francisco Neves 

responderá primeiro. 
O Sr. Francisco José Neves - Em nome do sistema UNIMED, 

gostaria de agradecer as referências elogiosas feitas ao 
nosso cooperativismo de trabalho médico e dizer ao Fábio que 
a cooperativa de trabalho está crescendo porque agora estão 
se juntando em cooperativas não só os médicos, mas também os 
dentistas - na UNIODONTO - e outros profissionais. Também os 
psicólogos estão se reunindo em cooperativa, na UNIPSICO. 
Há, também, as cooperativas de garçons. Hoje, no Rio de 
Janeiro, a cooperativa de garçons é uma das maiores dê 
cidade. Enfim, quanto a esse decreto, que se encontra na 
comissão e que estão tentando levar a votação, em regime de 
urgência, concordo com os senhores: trata-se de algo que se 
relaciona de maneira direta com o trabalho. A cooperativa 
faz contratos para que os seus associados, seus cooperados 
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trabalhem, e cada médico paga o seu imposto. Então, isso é 
uma bitributação, isso é inconstitucional, isso não se 
entende de forma nenhuma. O sistema UNIMED está trabalhando, 
ferrenhamente, contra isso, e nós vamos até as últimas 
conseqüências, porque achamos que isso, além de ser uma 
bitributação, é inconstitucional e desumano. Caso baja 
desfalque nos cofres, procurem as causas. O que precisamos 
fazer é, justamente, procurar as causas. Uma vez 
desaparecendo as causas, desaparece o efeito. Não se pode 
tratar do efeito sem procurar sua causa. E as causas são a 
dívida interna, a quantidade de gastos que se faz neste 
País. Agora, qual é o caminho mais fácil? É aumentar 
imposto. Isso parece uma brincadeira. 
Nós, da UNIMED, estamos presentes em Brasília, onde temos 

um escritório que cuida dessa parte. Estamos ativamente na 
luta contra esse problema, juntamente com as outras 
cooperativas de trabalho, e, dizemos mais, todo o setor das 
cooperativas será vítima dessa pressão. 
Gostaria, Sr. Presidente, de aproveitar a oportunidade para 

dizer que não penso ser a cooperativa a solução, pois trata-
se de uma alternativa. E, entre as alternativas, torno a 
destacar, discordando do senhor, que é a melhor alternativa 
existente no momento. 

O Sr. Presidente - Gostaria de dizer que estou, plenamente, 
de acordo com as colocações do Fábio, com suas apreensões, 
que não são apenas dele, mas de todo o cooperativismo de 
trabalho. Esse tema já foi alvo do meu repúdio nesta Casa, e 
sou testemunha do trabalho intenso desenvolvido pelo 
Presidente da OCEMG, Alfeu Silva Mendes, mobilizando não 
apenas a classe política, mas todo o cooperativismo de 
trabalho de nosso País, ~~ sentido de se trabalhar junto aos 
nossos parlamentares, junto ao Congresso Nacional, para 
impedir a aprovação dessa lei. Portanto, acho que devemos 
continuar lutando até a última hora, repudiando essa ação de 
tributar ainda mais o segmento cooperativista. E acho 
estranho que isso surja neste momento, uma vez que a própria 
D. Ruth introduziu no Programa Comunidade Solidária o 
cooperativismo como solução para o emprego. É necessário que 
todo o segmento cooperativista se mobilize, porque hoje é um 
braço que avança sobre o cooperativismo de trabalho. Amanhã 
será, sem sombra de dúvida, sobre os outros segmentos. Nós 
temos que agir e não podemos aceitar, calados, esse tipo de 
imposição. 
O Sr. Coordenador Técnico - O Fábio nos acompanhou nessa 

luta contra os 20%, e temos visto que o sistema político 
brasileiro é muito perverso. O Deputado, para ser eleito, 
muitas vezes, tem de se submeter a fazer pedidos de recursos 
a empresas, para custear sua campanha. A maioria não tem 
recursos próprios para custear sua campanha, e, nessa luta, 
grandes empresas patrocinam campanhas de Deputados, tanto 
estaduais quanto federais . 

Muitas vezes, o parlamentar fica preso a orientações dessas 
empresas. Não conseguimos ainda provar, mas temos forte 
desconfiança de que, por trás desses movimentos, estão os 
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grupos de medicina multinacionais, que financiaram campanhas 
de Deputados e, agora, estão forçando esses Deputados a 
colocar esses projetos em votação. Esses projetos vão pegar 
todas as cooperativas de trabalho, mas sabemos que o alvo é 
a UNIMED. Então, continuamos procurando provas. Estamos indo 
a Brasília semana que vem, e vamos continuar nesse processo 
de tentar impedir que vá ao Plenário; se for, vamos fazer um 
trabalho para derrubar o projeto no voto. O movimento 
cooperativo brasileiro já está todo mobilizado no sent~do 
de, indo ao Plenário, lutarmos, nacionalmente, para derrubar 
o projeto. Estamos procurando, sim, quem está por trás 
disso. Sabemos quem, provavelmente, está. Vamos arranjar as 
provas para desmoralizar as pessoas que estão forçando esse 
projeto. E a OCEMG, junto com a OCB e outras cooperativas de 
trabalho, como a UNIMED, a CONAI, a dos médicos do Felicio 
Rocha, que têm nos ajudado bastante, vão continuar esse 
trabalho com Minas Gerais, principalmente, e com outras 
entidades de todo o Brasil. Foi daqui que partiu esse grito 
de revolta, contra esse projeto, principalmente, começando 
com o manifesto do Deputado Jairo Ataíde, feito aqui, neste 
Plenário, que teve uma repercussão nacional e acordou as 
outras Assembléias para o assunto. E, hoje, outras 
Assembléias estão se mobilizando contra isso e a favor das 
cooperativas. 
Passamos à segunda pergunta que é formulada por Marciel 

Fontes, da SUDECOOP, para o Sr. Francisco Neves: "Com o novo 
princípio fixado pela ACI, as cooperativas não devem se 
encastelar nos seus louros, devem buscar interagir com o seu 
hábitat. Assim, pergunto: o que as UNIMEDs podem fazer para 
minorar o caos da saúde pública, que existe para a classe 
pobre, que não tem acesso às UNIMEDs?". 
O Sr. Francisco José Neves - Essa preocupação é também 

nossa, do sistema UNIMED. Haja vista que estamos em reuniões 
freqüentes, para chegarmos a um acordo e fazermos contratos 
especiais para pessoas de baixo poder aquisitivo. Para isso, 
já estamos inteiramente ligados à Santa Casa de 
Misericórdia, participando de um tipo de convênio que irá 
atender o pessoal de baixa renda. Pela manhã, tivemos uma 
reunião com a diretoria da Santa Casa de Santa Luzia, que, 
também, já está fazendo coro nesse processo. A nossa 
preocupação é a mesma de todos. Somos contra a elitização do 
atendimento da saúde. O social tem de prevalecer. O 
movimento cooperativo vence na medida em que ele é tanto 
mais social do que capital. Estamos estudando e, brevemente, 
teremos um contrato especialmente voltado para a população 
de baixa renda, que irá atender aos nossos irmãos que têm 
menor poder aquisitivo. E, ainda mais, algumas Prefeituras 
já estão em parceria com a UNIMED, no interior de Minas, 
justamente para dar assistência ao pessoal de baixa renda. 
O Sr. Coordenador Técnico - Gostaria de acrescentar às 

informações do Sr. Francisco que, segundo o Sr. Nívio Bráz 
de Lima, também do sistema UNIMED, o sistema UNIMED também 
está preocupado em desenvolver cooperativas de usuários da 
saúde, nas quais o custo seria bem inferior ao que a UNIMED, 
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hoje, oferece. São os próprios usuar1os administrando sua 
cooperativa e contratando o serviço, tanto da UNIMED quanto 
de outros hospitais. No meu entendimento, Sr. Nívio, essa 
iniciativa é muito importante e já há esse tipo de 
cooperativa, em alguns países, funcionando com muito 
sucesso. 

O Sr. Francisco José Neves - Sr. Alfeu, toquei "an passant" 
nesse assunto, por causa do tempo, mas já temos, nas 
UNIMEDs, por exemplo em São Paulo, esse tipo de cooperativa 
de usuários, que está bem desenvolvida e, em Minas, também 
já está em pleno desenvolvimento. Como somos médicos, 
queremos lançar pseudópodes, aqueles tentáculos que são 
lançados para o interior. Brevemente teremos UNIMEDs em todo 
o Estado. Agora, aproveitando a deixa, temos as UNICREDS, 
que são as cooperativas de crédito, dentro do sistema 
UNIMED. 

O Sr. Coordenador Técnico -Apenas para exemplificar mais 
um pouco, está no Plenário o representante da CREDIMINAS, 
que tem uma UNIMED dentro do sistema de crédito rural, com 
mais de 8.000 associados, e está começando, agora, uma nova 
cooperativa no sistema de crédito urbano. Em poucos dias, 
será lançada, pelo Hélio, a cooperativa de usuários do 
sistema de crédito urbano, que tem tudo para ser uma grande 
cooperativa e que poderá ter aproximadamente 100 mil 
usuários. 

O Sr. Francisco José Neves - Sr. Alfeu, a maior cooperativa 
de Barcelona, na Espanha, é uma cooperativa de usuários. O 
maior hospital de Barcelona é de uma cooperativa de 
usuários. 

O Sr. Coordenador Técnico - Passaremos, agora à pergunta do 
Sr. José Amélio Miranda, da Cooperativa de Muzambinho, 
dirigida ao Sr. Francisco Neves. A pergunta é a seguinte: "A 
UNIMED tem mostrado toda a sua competência e 
profissionalismo, as sobras do exercício têm sido investidas 
em hospitais? Se positivo, por que não fazer esse 
investimento em hospitais do interior, descentralizando o 
atendimento?". 
o Sr. Francisco José Neves Inicialmente, as UNIMEDs 

terceirizam a parte hospitalar; apenas em algumas UNIMEDs do 
Brasil há hospitais próprios, principalmente, quando 
enfrentam problemas de "carteirização" dos ~ospitais, sejam 
eles particulares, sejam eles públicos. E o caso, por 
exemplo, da UNIMED de São Paulo que acaba de adquirir um 
prédio de 13 andares, no Ibirapuera. 
Quanto à questão das sobras da cooperativa, no sistema da 

UNIMED, como em Belo Horizonte, 90% das cooperativas são 
"pro rata". Quer dizer, receita-despesa, o que sobra é 
rateado, na proporção de quem trabalha. Com relação aos 
hospitais, terceirizamos e, em Belo Horizonte, temos 
contratos com 58 hospitais. Mas hospital não é fim do 
sistema cooperativo; é meio. Portanto, o nosso fim é o 
atendimento médico-hospitalar. Nos locais em que há esse 
problema, os hospitais são construídos. 

~ 
~ 
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Quanto ao problema das sobras do interior, respondo que o 
sistema UNIMED não é um sistema de filial-matriz. As 
cooperativas são inteiramente independentes, a filosofia é a 
mesma, mas cada cooperativa tem o seu modo de agir, desde 
que obedeça à filosofia cooperativista. Cada uma tem a sua 
diretoria, não há matriz e filial. Não há ordem de serviço 
emanada pela matriz para que as filiais obedeçam. 

O Sr. Coordenador Técnico - Há outra pergunta dirigida ao 
Sr. Francisco, feita pelo Sr. Marcos Donizette, da 
Cooperativa de Muzambinho. Diz o seguinte: "a UNIMED tem 
feito convênios com diversos ramos da sociedade, com 
brilhantismo e dedicação. Essa linha de conduta tem 
aumentado, consideravelmente, o número de usuar1os desse 
excelente serviço. Teríamos condições de discutir uma 
maneira de levar esse serviço a pequenos e microprodutores a 
um preço compatível com a realidade deles?" Ele ilustra 
dizendo: "um pequeno ou microprodutor de leite (até 501 
diários) que receba bruto R$15,00 por dia, que tenha de 
investir na sua propriedade e ainda zelar pela família. Com 
essa pequena renda não tem como arcar com mais essa despesa. 
Concorda? O que fazer?". 

O Sr. Francisco José Neves - A minha sugestão é a seguinte: 
os microprodutores deveriam fazer como fazem as 
microempresas, ou seja, deveriam se unir em cooperativas por 
um contrato regional único. Esse é o problema dos grandes 
números: se a quantidade de associados for maior, 
naturalmente a contribuição cai, quanto maior for o número, 
menos se paga. Entretanto, nada impede que esses 
microprodutores se reúnam e façam um contrato em conjunto. 

O Sr. Coordenador Técnico A pergunta seguinte foi 
formulada pela Sra. Maria Rita Pereira de Almeida, 
representante da Cooperativa de Ensino de Belo Horizonte -
COOPEN-BH - e está dirigida a minha pessoa, nos seguintes 
termos: "0 senhor reconhece o crescimento do cooperativismo 
no segmento Cooperativismo no Ensino? Reconhece também a 
resistência desse segmento à filiação ao órgão centralizador 
(organizador) que o senhor representa? No seu entender, qual 
a causa dessa resistência?" 

Realmente o cooperativismo do ensino em Minas tem crescido 
muito e é a menina dos olhos da OCEMG. Temos participado de 
todas as reuniões, de assembléias, de constituição de 
cooperativas. Através da OCB, que se constituiu num segmento 
especial para o cooperativismo educacional, temos procurado 
trazer informações para as nossas cooperativas. Ainda neste 
ano, estamos procurando fazer uma reunião com todas as 
cooperativas de ensino, para que, através da experiência de 
todas elas, além da experiência de outros Estados, possamos 
fazer uma espécie de central, formal ou não, que irá cuidar 
de pequenos pontos que dão muito trabalho às cooperativas. 
Esse trabalho diminuiria muito se fosse feito em conjunto. 
Quanto à resistência a filiar-se à OCEMG, tenho a impressão 

de que se trata de um problema financeiro. Entretanto, nunca 
criamos qualquer tipo de barreira para a cooperativa que não 
pode pagar a mensalidade ou a anuidade, nunca cassamos o 
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mandato de tal cooperativa, desde que sejamos procurados. 
Vamos esperar que a cooperativa se torne forte para que ela 
possa contribuir. Trata-se de um sistema cooperativo dentro 
da OCEMG. Se a cooperativa ainda é pequena, ainda é fraca, 
esperamos que ela se fortaleça para que comece a contribuir. 
Não existe nenhum problema. O que não queremos é que elas se 
escondam e não se juntem a nós nesse esforço. 

Já que estamos falando de ensino, existe uma experiência 
muito importante, fruto de uma parceria da OCEMG com a 
SUDECOOP, que é o ensino do cooperativismo nas escolas 
rurais. A SUDECOOP, e o Projeto Novas Fronteiras, do 
Ministério da Agricultura, têm proporcionado o ensino do 
cooperativismo nas escolas rurais de uma forma muito 
interessante. As professoras são treinadas para, através das 
aulas de português, matemática, ciências, etc, ensinar o 
cooperativismo. Trata-se de uma técnica muito interessante, 
que tem dado resultados muito positivos, pois tem o objetivo 
de formar os futuros cooperados, diretamente no campo, na 
escola rural. 

Passaremos à sexta pergunta dirigida ao Sr. José Eduardo 
Martins de Oliveira, e que foi formulada pelo Sr. Marcos 
Donizetti de Almeida, Gerente Administrativo e Comercial da 
COOMAM: "Temos assistido e presenciado ao trabalho e ao 
afinco da CREDIMINAS, assim como de seus diretores e 
funcionários. Porém, na base, onde existem cooperativas de 
produção e crédito rural, não temos visto a integração 
necessária. o que está faltando? A culpa maior é do crédito 
ou da produção? 

Com a palavra, o Sr. José Eduardo Martins de Oliveira. 
O Sr. José Eduardo Martins de Oliveira- O problema que 

ocorre é o seguinte: o cooperativismo de crédito, como disse 
anteriormente, surgiu após o cooperativismo de produção. 
Citei o exemplo da Europa, onde houve um aprimoramento do 
cooperativismo de crédito, para depois surgirem com força 
grandes cooperativas de produção. 

No Brasil, temos algumas coisas a analisar, o que devemos 
fazer com muita cautela. O cooperativismo de produção deve 
ser um meio. Quando ele começa a virar fim, ou a agir como 
atividade fim, por uma omissão do Estado ou do Governo, fica 
para o cooperativismo de produção, um fardo pesado para 
carregar. Esse peso é suportável, até certo ponto, para as 
cooperativas de crédito. E as parcerias da cooperativa de 
crédito com a cooperativa de produção têm que estar 
compatíveis dentro da realidade da cooperativa de crédito, 
pelo fato de estarem subordinadas às normas do Banco 
Central. Hoje, estamos tutelados por normas baixadas pelo 
Banco Central. Sendo assim, o que defendemos e achamos 
extremamente salutar é a mixagem das diretorias das 
cooperativas. Achamos que as cooperativas de produção e de 
crédito têm que estar intimamente integradas continuando, 
embora, cada qual na sua realidade, vivendo o seu espaço, 
dentro de suas potencialidades. 

Isso posto, acreditamos que o que ocorre hoje é que existem 
grandes cooperativas de produção e pequenas cooperativas de 
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crédito. Essa incompatibilidade de forças impede a 
cooperativa de crédito de dar o socorro necessário à 
cooperativa de produção. Defendemos a integração, pois, da 
forma atual, estamos impossibilitados de dar o indispensável 
suporte financeiro. Temos, no entanto, de fazer todo o 
possível, dentro das nossas capacidades, para amenizar a 
situação. 

Essa é a análise do cooperativismo de crédito de Minas 
Gerais como um todo. Sabemos, porém, que existem algumas 
dificuldades nas bases, e essas dificuldades vão ter que ser 
contornadas paulatinamente, com o passar do tempo, dentro 
das estruturas de cada cooperativa de produção e de crédito, 
sentando-se a uma mesma mesa ambas as diretorias. 

O Sr. Coordenador Técnico - Sr. José Eduardo Martins de 
Oliveira, poderíamos dar um exemplo positivo disso, que 
aconteceu em Pará de Minas, onde duas cooperativas de 
produção - uma produtora de frango, outra produtora de leite 
- se uniram para criar a cooperativa de crédito. 
Estabeleceu-se que três dos sete conselheiros, do Conselho 
de Administração seriam da cooperativa de frango, três da 
cooperativa de leite e um representante do sindicato. Nessa 
parceria, inclusive administrativa das cooperativas de 
produção com as cooperativas de crédito, o resultado tem 
sido excelente, e ela se coloca entre as primeiras do 
"ranking" da CREDIMINAS. 
Agora, temos a pergunta nQ 7, da Sra. Glória Duarte, que 

falará ao microfone, ao Sr. Francisco José Neves. 
A Sra. Glória Duarte - Sr. Francisco José Neves, a ~inha 

pergunta já foi feita, e seria a respeito da assistênc a da 
UNIMED às classes mais pobres. Esperamos que esse projeto 
venha atender a classe pobre o mais rápido possível, 
lembrando que não é só a classe carente que está precisando 
disso. Nós, técnicos do Estado, estamos nesse caso. Falo por 
mim que, há algum tempo, venho tentando fazer um plano da 
UNIMED e meu salário não o permite. Então, por favor, 
procure incluir-nos neste plano, porque estamos precisando. 
Obrigada. 
O Sr. José Soter de Figueiroa Neto - Gostaria de dizer que 

esta é uma preocupação geral. Estamos hoje com um novo plano 
de atendimento sendo implantado em Contagem. 

Em medicina, quando a situação é grave, tem que haver 
urgência. Estamos sempre preocupados com isso. Sempre 
trabalhamos com a urgência e, por isso, o sistema UNIMED 
vem-se mantendo. 

Não fazemos nada afoitamente. é como dizia meu avó: "Para 
fazer o angu tem de misturar as quantidades certas de 
farinha e de água. Se tiver muita água e pouco fubá, ele 
fica ralo, se for muito fubá e pouca água, ele encareça." 
Assim, estamos fazendo alguns estudos para ver se 

conseguimos ter esse tipo de atendimento, só que, 
infelizmente, hoje, a medicina tomou um vulto muito grande, 
com a chamada medicina de ponta. é muito parecido com os 
computadores. A cada dia, aparece um novo modelo. Acompanhar 
os avanços da medicina computadorizada é uma coisa muito 
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difícil. O principal é que não podemos preterir uma classe a 
outra. A assistência que se dá ao rico é a mesma que se dá 
ao pobre. O pobre a que me refiro é o menos abastado. A 
doença e a pessoa humana são iguais. Não pode haver 
diferenciação. Não podemos diminuir a qualidade da 
assistência em virtude do preço. Esse é o grande problema 
que estamos vivendo. Estamos estudando uma forma de oferecer 
um atendimento ético e ao mesmo tempo humano. 
O Sistema UNIMED faz questão de manter respeito ao ser 

humano. Qualquer que seja nossa posição ou classe social, 
somos todos iguais. Nascemos do mesmo jeito, morremos da 
mesma forma e fedemos 24 horas após nossa morte. Portanto, 
somos absolutamente iguais. 

Nossa preocupação é encontrarmos uma fórmula de agradar a 
gregos e troianos, sem prejuízo da qualidade da medicina e, 
do respeito devido ao ser humano. 

O Sr. Coordenador Técnico- Temos, aqui, uma pergunta para 
o Sr. José Soter, formulada pelo Sr. Ant6nio Augusto. A 
pergunta é a seguinte: "Sabemos que, no setor de 
cooperativas, o aparelho do Estado é um velho decrépito, que 
parece estar morto sobre o colchão, mas que guarda um punhal 
debaixo do travesseiro. Quando menos esperarmos, ele vai nos 
apunhalar pelas costas. Sob esse aspecto. a SUDECOOP parece 
também uma velha decrépita, que já recebeu a extrema-unção 
várias vezes nos últimos quatro anos e, teimando contra sua 
natureza, levanta-se de repente do leito de morte e vem 
rodar estandartes neste salão de reuniões. 

Não seria melhor submeter essa velha a um processo de 
eutanásia e começarmos tudo de novo? Começarmos do ponto 
zero e, desta feita, fora do aparelho do Estado?" 

O Sr. José Soter Figueiroa Neto - De fato, muito do que é 
colocado tem um fundo de razão. Particularmente, sou 
favorável ao fortalecimento do Estado. Até parece que estou 
na contramão da história. Acho que o Estado brasileiro, ao 
longo de sua história, sempre serviu a interesses de grupos. 
Apresentando dados, os senhores vão achar surpreendente, mas 
o Estado, hoje, não é deficitário. O que é verdade é que o 
Estado brasileiro acumulou, ao longo do tempo, uma dívida a 
qual, hoje, dificilmente. vai conseguir quitar. É claro que 
o Estado precisa ser re .. ~nsado e recriado em novas bases. 
Acho, também, particular ante, que existem dois parâmetros 
que norteiam a postura do Estado, sua política de ação. um 
deles diz respeito à descentralização. O Estado mineiro não 
tem que executar sua ação diretamente. Hoje, estou 
absolutamente convencido de que o Estado não tem que 
executar diretamente essas ações. Ele tem que 
descentralizar, fazer a descentralização política, a 
descentralização administrativa, promovendo a autonomia 
política e administrativa, num trabalho integrado com os 
municípios. 
O outro refere-se à parceria, que oferece potencial enorme, 

mas tem sido pouco explorada. Acho que o Estado tem como 
nadar de braçada nesse campo. Acho que a SUDECOOP ainda 
ocupa, e vai continuar ocupando, um papel estratégico no 
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Governo, no estabelecimento do planejamento, na definição de 
diretrizes e de estratégias. Não acho que ele tenha que 
acabar. Acho que o Estado tem que ser recriado em novas 
bases. 
O Sr. Coordenador Técnico - A próxima pergunta é para você 

também, Soter, e para o Sr. Francisco Neves, e vem do 
Gustavo, da SUDECOOP: "Quais as possibilidades que os 
senhores vêem de transferência de tecnologia entre os 
setores público e privado para a promoção do 
cooperativismo?" Ele pergunta, ainda, se há iniciativas com 
esse objetivo. 

O Sr. José Soter de Figueiroa Neto - Eu, de minha parte, 
passaria essa pergunta para o Raul Messias. Acho que, como 
Superintendente da SUDECOOP, talvez ele possa ter alguma 
resposta. 
O Sr. Coordenador Técnico - Enquanto isso, o Sr. Francisco 

José Neves pode ir falando. 
O Sr. Francisco José Neves - Primeiro, eu 

pergunta. Seria ideal se aquele que a 
esclarecê-la. Nós, em medicina, temos um 
chama bula. O Sr. poderia fazer a bula da 
mim? 

não entendi bem a 
formulou pudesse 
negoc1o que se 

sua pergunta para 

O Sr. Gustavo - No caso da UNIMED, ela é uma instituição, 
como o Sr. falou, tupiniquim, que desenvolveu o seu "know 
how". O Estado, nesse seu papel de fomentar o 
cooperativismo, muitas vezes se apropria um pouco dessas 
experiências, para socializá-las, digamos assim. Então, 
quando eu falo nessa transferência de tecnologia, trata-se 
da experiência cooperativista mesmo. Acho que, talvez, o 
Estado possa ter algumas contribuições a dar para a 
iniciativa privada e vice-versa. Eu até tinha formulado a 
pergunta para o José Soter, porque vi que vocês dois estavam 
"namorando" um .Pouco aí, e eu queria incentivar mais esse 
"namoro". Entretar~o. ele a transferiu para o Raul Messias, 
e eu gostaria de o~vir a resposta. 
O Sr. Francisco José Neves - Bom, quanto a essa questão de 

"namoro", tenho que fazer uma ressalva, porque sou 
atleticano. Como atleticano, esse negócio não faz parte da 
minha religião. Do ponto de vista da UNIMED, estamos de 
portas abertas não só para o Estado, como também para todos 
que se interessarem por ela, no que foi feito e como foi 
feito. Se o Estado considerar necessário, estamos 
perfeitamente abertos ao diálogo. O diálogo é extremamente 
importante, principalmente para nós que falamos a mesma 
língua. Através do diálogo o homem se entende. Sendo assim, 
do ponto de vista da UNIMED, não tenho nada a que me opor. 
Estamos prontos. Se estamos agindo dessa forma com outros 
povos, muito mais faremos dentro do nosso País. o Sr. Coordenador Técnico - Como há outra pergunta dirigida 
ao Deputado Raul Messias, ele responderá a esta e à 
seguinte. A pergunta se dirige também ao Sr. Maurício Landi 
Pereira e a mim e é a seguinte: "Na experiência dos 
senhores, respectivamente, como Presidente da Organização 
Estadual do Cooperatismo, Superintendente da SUDECOOP e ex-
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Superintendente da SUDECOOP, que papel o Estado deveria 
desempenhar no desenvolvimento do cooperativismo?" ~ também 
uma pergunta do Gustavo. Começamos com o ex-Deputado Raul 
Messias. 

O Sr. Raul Mess;as - Essa pergunta está relacionada com a 
outra, porque uma das tarefas que considero, hoje, de um 
órgão dedicado ao cooperativismo seria, exatamente, a de 
reunir informações, experiências, erros e acertos - os erros 
são muito maiores que os acertos - e juntar tudo num banco 
c~ dados, colocando ã disposição do pOblico as informações, 
para que as iniciativas cooperativistas e associativistas 
possam aproveitar tais dados. Quanto ao papel do órgão, do 
cooperativismo, vejo como um papel de orientação, também, de 
informação e armazenamento de tudo a q~e me referi 
anteriormente. Porém, um maior detalhamento desse nosso 
trabalho depende, evidentemente, da aprovação da nova 
legislação cooperativista nacional, que poderá ou não dar 
aos órgãos estaduais um papel relevante no processo. 
o Sr. Mauríc;o Land; Pere;ra - A SUDECOOP, no passado, era 

diferente, mas isso se reflete até hoje. Na realidade, a 
condição deve ser repensada daqui para frente. O modelo da 
SUDECOOP deve ser repensado no sentido de que, hoje, com a 
nova Constituição, a atuação do Estado é outra. O Estado, 
antes com uma atuação tão forte, saiu do sistema. 
Entretanto, ele pode contribuir através da universidade 
estadual, criando um grupo que nos ajude a repensar o nosso 
modelo. Não é mais função do Estado atuar diretamente, a não 
ser em algumas regiões. O Estado não deve atuar no campo, 
mesmo porque não possui recursos. Sendo assim, ele fica se 
desgastando ao tentar dirigir, e o grupo que está no campo 
fica recebendo maus salários. Faz-se de conta que se está 
atuando, mas não está. 

Nós, do sistema, que estamos lidando com a administração 
dia a dia, precisamos de alguém que nos auxilie a repensar o 
modelo. No nível do Estado de Minas, temos muitas 
inteligências nas universidades, como Viçosa, Lavras e na 
própria Universidade do Estado, que poderiam criar um setor 
que nos ajudasse a pensar, discutir mais a esse respeito. 
Não vejo a necessidade de se ter mais um órgão para fazer 
esse tipo de trabalho. Em nível de campo, realmente, deveria 
ser diferente. Porém, não há recursos. Não podemos fazer um 
instituto de cooperativismo. Se bem que existe o Instituto 
de Pesca, que é bem menos importante. Só se houvesse uma 
mobilização muito grande do setor. Pode-se até pensar nisso, 
mas de forma muito diferente. Temos a Fundação João 
Pinheiro, que tem toda aquela história de fomento, de apoio 
e que ajuda a pensar o nosso sistema. Isso é importante, é 
um papel muito interessante e as próprias cooperativas 
deveriam apoiar esse tipo de evento. Mas, e~ nível de campo, 
de trabalho, hoje em dia passou. Acho que j~ ~oi o tempo. 
o Sr. Coordenador Técn;co - Foi muito ir:eressante o que 

vimos nessa viagem que fizemos, junto com o Presidente da 
OCB e com o Roberto Rodrigues, principalmente em Portugal, e 
na Espanha. Em Portugal conhecemos o INSCOOP, que é um 
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instituto de cooperativismo que funciona mais ou menos como 
o que sonharíamos para a SUDECOOP aqui em Minas, e o que ela 
já foi outrora. Na Espanha, existe o INC, que é um instituto 
de fomento da economia social. Hoje, lá, não só as 
cooperativas, mas todos os trabalhos, todas as manifestações 
de economia social têm sido apoiados. Juntam-se três, quatro 
pessoas, fazem um pequeno grupo, que pode até ser uma 
cooperativa. Com quatro pessoas constitui-se uma 
cooperativa, e o Estado tem apoiado bastante na parte de 
formação dessas pessoas e na constituição da cooperativa. Há 
um apoio muito grande do Estado na formação, depois, dos 
cooperados e até dos funcionários das cooperativas. 
Aqui em Minas Gerais, notamos e vimos que os órgãos do 

Estado não têm tido dinheiro nem condição de fazer um 
trabalho mais profundo junto às cooperativas. Então, fizemos 
aqui - o Raul Messias sabe - a CECOOP - Comissão Estadual do 
Cooperativismo. Juntamos nessa Comissão a SUDECOOP e o 
Ministério da Agricultura, que tem parcerias com o 
cooperativismo dentro do Projeto Novas Fronteiras, e também 
financiamentos próprios do DENACOOP. Reunimos, ainda, a 
EMATER, a EPAMIG, o SEBRAE, a EMBRAPA, representantes da 
Universidade de Viçosa e da Universidade de Lavras, e todas 
as ações voltadas para o cooperativismo são discutidas nesta 
CECOOP, para evitarmos, já que os recursos são poucos, de 
fazermos ações duplas e de pequeno porte. Procuramos fazer 
grandes ações, todas entrosadas por essas entidades, com a 
participação das universidades, das empresas de pesquisa dos 
Governos Estadual e Fede~al e com as entidades diretamente 
ligadas ao cooperativismo, que são a SUDECOOP e a OCEMG. 
Penso que o que temos conseguido é razoável, mas poderíamos 
conseguir muito mais. Para nós, do cooperativismo, se o 
Estado resolvesse fazer uma parceria forte seria ótimo. 
Gostaríamos muito, mas sabemos que não adianta pleitear 
muito, pelo menos por enquanto, porque os recursos são 
poucos. 
Passamos para a pergunta seguinte, que será feita ao 

microfone, para.o Sr. José Soter Figueiroa e para o Deputado 
Jairo Ataide. E do Roney Versiani, da Universidade Estadual 
de Montes Claros. 
O Sr. Roney Versiani - Minha pergunta tem o que ver com a 

relação entre as cooperativas como geradoras ou 
facilitadoras da inserção das pessoas que estão à mercê das 
forças de mercado, que estão mais marginalizadas na 
economia, principalmente na questão do artesanato. Sabemos 
que no interior existem muitas cooperativas de artesãos e de 
artesãs que se organizam enquanto cooperativas. Dessa forma, 
vemos que o Estado, na Constituição mineira, quer 
proporcionar o desenvolvimento económico a partir das 
cooperativas. Porém, quando diz respeito a assistência 
social e caracterizando o artesão como situado à margem do 
sistema económico, que necessita de uma assistência social 
para se organizar e desenvolver sua atividade, a 
Constituição barra a possibilidade de apoio económico-
financeiro a essas cooperativas, expressando, no seu art. 
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194, que o apoio do Estado à assistência social se dará por 
via de entidades beneficentes e de assistência social, onde 
as cooperativas não estão incluídas. 
Perguntaria ao Deputado Jairo Ataide e ao Sr. José Soter de 

Figueiroa Neto o que se pode fazer para facilitar a 
liberação de recursos a pequenas cooperativas de artesanato, 
de produção, a cooperativas compostas por 20 pessoas, 
pessoas carentes que se organizam na periferia das cidades e 
na zona rural. 
O Sr. José Soter de Figuefroa Neto - Roney, ~m primeiro 

lugar, devo dizer que o que você coloca e bastante 
pertinente. Em termos de população economicamente ativa, os 
números, em Minas Gerais, nos levam a dar uma atenção muito 
especial a esses seguimentos. Dos 7 milhões de trabalhadores 
que compõem a população economicamente ativa de Minas 
Gerais, 2 milhões e 300 mil fazem parte do denominado 
"mercado informal", ou seja, são trabalhadores desempregados 
ou, no máximo, subocupados. 

O que me ocorre dizer é que o Estado desenvolve, embora de 
uma maneira muito pontual, muito localizada, ações voltadas 
para este tipo de segmento. Particularmente, no que diz 
respeito à cooperativa de artesãs de Diamantina, houve um 
esforço gigantesco. guardadas as nossas limitações, no seu 
soerguimento, pois ela vivia problemas gravíssimos, com o 
apoio - diga-se de passagem - do Governo Federal, através do 
Ministério do Bem-Estar Social, que injetou recursos naquela 
cooperativa. 
Quero dizer, também, que, hoje, dispomos de uma lei federal 

que trata da organização da prestação de serviços na área de 
assistência social, que é a LOAS Lei Orgânica de 
Assistência Social , que já está regulamentada. No 
transcorrer deste ano, o Estado também vai criar a sua lei e 
dispor de seu plano de assistência social. 

O art. 2Q da LOAS estabelece que é dever 
junto aos segmentos, de forma a proporcionar 
mercado de trabalho. Embora me pareça que 
questão de que a Constituição Estadual veda, 
Lei Maior, com toda a certeza, vai abrir 
atuação junto a esse segmento. 

Não sei se consegui responder-lhe. 

do Estado atuar 
sua inserção no 
você expõe a 

o certo é que a 
um cenário de 

O Sr. Presidente - Roney, entendi que seu questionamento 
diz respeito a subvenção social. Mas gostaria de dizer antes 
que financiamentos para esse tipo de cooperativa, hoje, são 
instrumentos perfeitamente viáveis junto ao Banco do Brasil. 
Antigamente, empresas muito pequenas, sem lastro, sem 
garantias a oferecer, tinham dificuldade para obter 
financiamentos. Mas, hoje, o SEBRAE está estimulando esse 
tipo de trabalho no Brasil inteiro e em Minas Gerais. 
Quanto à questão das subvenções, o cooperativismo, 

principalmente o cooperativismo artesão, está sendo 
beneficiado pelo Programa Comunidade Solidária, que é o 
programa da O. Ruth Cardoso. Entendo que poderemos levar 
também essa proposta à Mesa da Casa para que as cooperativas 
de artesãos, essas micro e pequenas cooperativas possam 
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receber também as subvenções sociais desta Casa. Eram essas 
as minha colocações. 
o Sr. Coordenador Técnico - Só há mais três perguntas sobre 

a mesa, e duas delas são dirigidas ao Dr. Francisco José 
Neves. Vou passar logo às duas. A primeira é da Rosana 
Bruno, da Cooperativa de Serviços de Marketing em 
Comunicação- MARKOP: como é vista pela UNIMED-BH a questão 
da parceria entre as cooperativas? A segunda é do Leonardo 
Ascar, da Cooperativa de Vendedores- UNIVENDAS: a cada 
fechamento do mês, são admitidos na UNIMED milhares de 
usuar1os, por meio de contratos particulares, empresariais 
e, principalmente, pelos grandes contratos de adesão 
mantidos pela UNIMED-MG; mantendo o excelente atendimento, 
qual o projeto da UNIMED-BH para atender a essa grande 
demanda de novos usuários? 

O Sr. Francisco José Neves - A UNIMED vê com muito bons 
olhos a parceria. Quer dizer, ser cooperado da UNIMED é como 
ser médico, porque é uma cooperativa de médicos. Temos 
parceria até mesmo com outra cooperativa que é a Cooperativa 
de Dentistas - UNIODONTO. Entre as empresas que vendem 
çontratos para nós está a UNIVENDAS. E o que é a UNIVENDAS? 
E uma cooperativa de vendedores. Somos defensores da 
parceria, mas somos contra a parceragem. A parceragem não 
nos interessa. Mas recebemos de braços abertos a parceria. 
Quanto ao problema da quantidade de contratos que se vendem 
e contratos por adesão, etc., não entendi a pergunta sobre 
as providências que estamos tomando. 

O Sr. Coordenador Técnico É o seguinte: mantendo o 
excelente atendimento, qual o projeto da UNIMED-BH para 
atender a essas grandes demandas? No meu entender, ele quis 
dizer que o número de usuários está aumentando demais, e 
pergunta o que a UNIMED pensa fazer para manter os serviços 
com excelência. 

O Sr. Francisco José Neves - Na UNIMED temos um critério: 
temos sempre 100 usuários para cada médico. É um equilíbrio. 
À medida que aumentam os usuários, aumentam-se os 
cooperados, para sempre manter esse equil ibrio. Como 
atendemos em consultórios - os doentes da UNIMED não são de 
ambulatórios, eles marcam consulta, têm hora marcada - temos 
sempre colegas querendo ser cooperados. No mês passado, 
admitimos como cooperados mais 142 médicos. Hoje, somos, em 
Belo Horizonte, 3.300 médicos, atendendo aos 300.000 
usuários. 
o Sr. Coordenador Técnico- A última pergunta, dirigida ao 

José Eduardo, da CREDIMINAS, é feita pelo Paulo Vasconcelos, 
da CONAI: como as cooperativas de trabalho podem ter acesso 
à CREDIMINAS, até mesmo para financiamento de obras? 
o Sr. Francisco José Neves Só para complementar: a 

direção da UNIMED se preocupa muito com o atendimento e está 
sempre vigiando. Podemos lembrar aquela velha frase do 
Brigadeiro Eduardo Gomes, quando dizia que o preço da 
liberdade é a eterna vigilância. A direção da UNIMED se 
preocupa com isso, porque o cooperado não é obrigado a ser 
cooperado, mas é obrigado a dançar de acordo com a música. 



315 

O Sr. Coordenador Técnico - A UNIMED tem uma federação aqui 
em Minas, liderada pelo Dr. Níveo, e também o CEU- Centro 
de Estudos Unimedianos, que tem transferido tecnologia para 
outras cooperativas. 
o Sr. José Eduardo Martins de Oliveira- Quanto à pergunta 

a mim dirigida, gostaria de falar ao Paulo Vasconcelos que o 
que ocorre com o cooperativismo de crédito, ou melhor, com a 
nossa central de crédito, que está intimamente ligada e tem 
autorização para funcionar por via do cooperativismo de 
crédito rural, é o seguinte: as normativas do Banco Central 
nos impedem de trabalhar com cooperativas fora do ramo do 
crédito rural. Com a constituição do Banco, porém, que 
deverá ocorrer brevemente, e estou torcendo para isso, a Lei 
ng 2. 193, no art. 1Q, dá permissão para integrarmos nele 
todos os sistemas de cooperativismo de crédito. Esta será a 
oportunidade para nos integrarmos num só objetivo. Por 
enquanto, estamos impedidos por normas do Banco Central. 

O Sr. Coordenador Técnico - As cooperativas de trabalho 
podem constituir suas próprias cooperativas de crédito, como 
é o caso das UNIMEDs, que têm as suas UNICREDs. Então, acho 
que seria o caso de as outras cooperativas constituírem as 
cooperativas de crédito. Depois, poderíamos todos fazer 
parte do Banco de Crédito de Minas Gerais. Podíamos pensar 
nisso. 

Como não há mais perguntas, agradecemos aos nossos 
debatedores e à SUDECOOP pela oportunidade de participar 
durante dois dias de debates sobre cooperativismo. Por aqui 
passaram as maiores autoridades do Brasil no que se refere 
ao sistema cooperativo, as autoridades pensantes, como é o 
caso do Prof. Vergilio, do Reitor da Universidade que esteve 
aqui ontem, dos nossos líderes, Dr. Dejandir Dalpasquale, 
Dr. Roberto Rodrigues, além de cooperativistas, que tiveram 
de viajar para suas bases novamente. Agradecemos à SUDECOOP 
por reunir o cooperativismo brasileiro. Se essa lei está no 
Congresso há 6, 7 anos, e não chegamos a um acordo, é porque 
pouco conversamos. Parece que as cartas estão sendo 
colocadas. Com isso, tenho a certeza de que vamos nos 
entender, e essa lei sairá brevemente. Agradeço ao Deputado 
Jairo Ataíde, que preside esta Mesa, a oportunidade que nos 
deu. A todos, muito obrigado. Espero que tenhamos novas 
oportunidades de debater o cooperativismo mineiro, que tanto 
cresce e tanto está florindo por todo o interior, 
principalmente o cooperativismo urbano e o educacional. 
Muito obrigado. 
o Sr. Presidente - Esta Presidência agradece a participação 

competente do Dr. Alfeu Silva Mendes, na condução da 
programação técnica dos trabalhos desta tarde. Passo a 
palavra ao Dr. Raul Messias, pa"a suas considerações. 
o Sr. Raul Messias - Gostar·~ de dizer que só Deus, a 

equipe da Assembléia e a SUuECOP, que participaram da 
elaboração deste Ciclo de Debates, sabem das dificuldades 
que enfrentamos. Contamos com poucos recursos e tivemos 
grande dificuldade para encontrar um tempo nas agendas 
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apertadas das altas personalidades do cooperativismo que 
conseguimos trazer aqui. 
Gostaria de ressaltar a excelente participação, não apenas 

numer1ca, mas também representativa, de várias regiões do 
Estado e vários segmentos do cooperativismo. Os debates 
tiveram um alto nível. Todas as perguntas foram extremamente 
pertinentes, e penso que contribuirão muitíssimo para 
debates futuros na área do cooperativismo em nosso País. 
Gostaria de ressaltar, também, a representatividade dos 

componentes da Mesa. Graças a Deus, conseguimos trazer à 
Assembléia Legislativa grandes nomes, grandes autoridades do 
cooperativismo brasileiro. 
Gostaria de agradecer a todos os participantes que aqui 

compareceram. Estão no Plenário da Assembléia mais de 70 
pessoas. Nos oito anos que aqui estive, pude participar de 
vários debates e sei que não é muito comum ver o Plenário 
com tanta gente, numa sexta-feira à tarde. Isso é uma 
demonstração do grande interesse existente pelo 
cooperativismo em nosso Estado. 
Agradeço a todos os debatedores, na pessoa do professor 

Vergilio Périus, aqui presente, e à acolhida que nos deu 
quando fomos ao Rio Grande do Sul dialogar sobre a 
realização desse debate. Nessa ocas1ao, tivemos a 
oportunidade de conhecer as atividades da UNISINOS. 
Gostaria de agradecer imensamente ao Presidente da 

Assembléia Legislativa, Deputado Agostinho Patrús, que em 
momento algum deixou de nos dar o seu apoio; aos técnicos, 
especialmente à Ora. Míriam Costa e à ora. Sílvia Rubião, 
que fizeram o máximo para a realização desse evento. 
Quero agradecer aos Deputados que coordenaram os debates, 

aqui representados pelo Deputado Jairo Ataíde. Sabemos o que 
é para um Deputado do Norte de Minas, que tão bem representa 
aquela região aqui, ficar até às 17 horas de uma sexta-feira 
na Assembléia. Queremos agradecer, também, aos técnicos da 
SUDECOOP e, enfim, a todos os que, de uma forma ou outra, 
colaboraram conosco. 
Cumpriremos o compromisso já assumido de, junto aos 

técnicos da Assembléia, elaborar um relatório, que será 
encaminhado a todos e, principalmente, ao Governador do 
Estado, para que ele veja a importância do cooperativismo em 
nosso Estado. 
Quero agradecer ao Dr. João Gabriel, que veio pacientemente 

até aqui, representando o gabinete do Secretário da 
Agricultura. Muito obrigado pelo apoio e pela participação. 
Esperamos que este evento seja o renascer da velha e 
decrépita colocação. O Sr. António fez renascer em mim uma 
chama anarquista, mas sei que ela não resolve. Temos que 
salvar o Estado, e não simplesmente lhe dar a extrema-unção. 
Muito obrigado. 

Minas, mais uma vez, sai à frente, ao 
Nacional de Debates Autogestão: 

Cooperativismo Experiências e 
o Sr. Presidente -

promover esse Ciclo 
Associativismo e 
Perspectivas. Foram 
produtivo. Tivemos 

dois dias de trabalho intenso, altamente 
a oportunidade de ouvir, como foi dito, 
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as autoridades mais competentes sobre o assunto, pessoas 
renomadas que vieram trazer sua colaboração. 
Aproveitamos a oportunidade para agradecer a todos vocês, 

estudiosos, 1 íderes, dirigentes de cooperativas, que 
abrilhantaram esse encontro. Quero agradecer, também, aos 
debatedores, que colaboraram para o engrandecimento desse 
evento e para os esclarecimentos necessários ao bom 
andamento do cooperativismo. 
Quero agradecer ao José Eduardo, representante da 

CREDIMINAS, ao Alfeu Silva Mendes, Presidente da OCEMG, ao 
Raul Messias, Superintendente da SUDECOOP, ao José Soter, ao 
Maurício Landi, ao Dr. Francisco Neves, ao professor 
Vergílio Périus, ao Dr. João Gabriel, enfim, a todos. 

ENCERRAMENTO 
O Sr. Presidente (Deputado Miguel Martini) -Cumprido o 

objetivo da convocação, a Presidência encerra a reunião, 
convocando os Deputados para a ordinária de debates de 
segunda-feira, dia 2 de outubro, às 20 horas. Levanta-se a 
reunião. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 414/95 
Comissão de Saúde e Ação Social 

Relatório 
De autoria da Deputada. Maria José 

Lei nQ 414/95 visa declarar de 
Associação Hospitalar Santa Rosália, 
de Teófilo Otôni. 

Haueisen, o Projeto de 
utilidade pública a 
com sede no Município 

Publicada, foi a propos1çao encaminhada para exame 
preliminar à Comissão de Constituição e Justiça, que não 
encontrou óbice, na ordem jurídica, à sua tramitação. Cabe 
agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a 
matéria no 1Q turno, nos termos do art. 104, I, uan. do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Associação Hospitalar Santa Rosália é uma sociedade civil 

de direito privado, que tem por fim a prática da 
filantropia. 
A entidade em apreço vem desenvolvendo, com altruísmo, 

programas de assistência médica, propiciando às pessoas 
carentes internação e atendimento ambulatorial, sem 
distinção de sexo, raça, idade, profissão, nacionalidade, 
estado civil ou credo religioso. 
Pelos relevantes serviços que a instituição vem prestando à 

sociedade teófilo-otonense, concluímos ser justa a 
declaração de sua utilidade pública. 

Conclusão 
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto 

de Lei nQ 414/95 no 1Q turno, na forma proposta . 
Sala das Comissões, 9 de outubro de 1995. 
Jorge Eduardo de Oliveira, relator. 
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ATA DA 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 10 DE OUTUBRO DE 1995, CUJA 1ª PARTE FOI 

DESTINADA A COMEMORAR O DIA DA CRIANÇA -
Presidência do Deputado Wanderley Ávila 

SUMÁRIO: ABERTURA - 1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Atas -
Correspondência: Mensagem nQ 49/95 (encaminha Projeto de Lei 
nQ 521/95), do Governador do Estado; Representação Popular 
nQ 1/95, do Ministério Público do Trabalho; ofícios, 
telegramas e cartões - Apresentação de Proposições: Projetos 
de Lei nQs 522 a 528/95 - Requerimentos nQs 791 a 798/95 -
Requerimentos dos Deputados Kemil Kumaira e Clêuber Carneiro 
- Comunicações: Comunicações dos Deputados Dimas Rodrigues 
(2), Mauri Torres, Paulo Schettino, Alencar da Silveira 
Júnior e José Braga - Interrupção dos trabalhos ordinários -
Nomeação de comissão- Composição da Mesa - Destinação da 
reunião - Execução do Hino Nacional - Palavras da Deputada 
Maria Olívia -Apresentação musical -Palavras das crianças 
Marina Cardoso Nascimento e Alisson Cândido da Silva 
Apresentação musical Palavras do Sr. Presidente 
Reabertura dos trabalhos ordinários - 2a PARTE (ORDEM DO 
DIA): 1ª Fase: Abertura de inscr1çÕes Leitura de 
comunicações apresentadas -Requerimentos: Requerimento do 
Deputado Kemil Kumaira; inclusão do Requerimento nQ 503/95 
em ordem do dia, para os fins do art. 288 do Regimento 
Interno - Requerimento da Deputada Elbe Brandão; deferimento 
- Requerimentos dos Deputados Clêuber Carneiro e Raul Lima 
Neto; aprovação 2ª Fase: Discussão e votação de 
proposições: Discussão, em 1Q turno, do Projeto de Lei nQ 
235/95; apresentação de emendas; encerramento da discussão; 
encaminhamento do projeto com as emendas à Comissão de 
Administração Pública -Discussão, em 1Q turno, do Projeto 
de Lei nQ 337/95; discurso do Deputado Alencar da Silveira 
Júnior; questão de ordem; chamada para verificação de 
"quorum"; existência de número regimental para continuaçã: 
dos trabalhos; apresentação de emenda; encerramento a~ 
discussão; encaminhamento do projeto com a emenda à Comissão 
de Administração Pública- ENCERRAMENTO- ORDEM DO DIA. 

ABERTURA 
- Às 14h15min, comparecem os Deputados: 
Wanderley Ávila Sebastião Navarro Vieira Paulo 

Pettersen - Rêmolo Aloise - Ibrahim Jacob - Ermano Batista -
Antônio Júlio - Aílton Vilela- Ajalmar Silva Alberto 
Pinto Coelho -Alencar da Silveira Júnior- Almir Cardoso-
Álvaro Antônio - Anivaldo Coelho - Antônio Andrade - Antônio 
Genaro - Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna 
- Bilac Pinto- Bonifácio Mourão - Carlos Murta -Carlos 
Pimenta- Clêuber Carneiro- Dílzon Melo- Dimas Rodrigues -
Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Durval Ângelo - Elmo Braz -
Francisco Ramalho - Geraldo Nascimento - Geraldo Rezende -
Geraldo Santanna -Gil Pereira- Glycon Terra Pinto- Hely 
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Tarquinio - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Ivo José 
Jairo Ataide- João Batista de Oliveira- João Leite- Jorge 
Eduardo de Oliveira- Jorge Hannas -José Braga José 
Henrique - José Maria Barros Leonidio Bouças Luiz 
Antônio Zanto -Marco Régis- Marcos Helênio- Maria Olivia 
- Mauri Torres- Miguel Martini - Olinto Godinho- Paulo 
Piau - Paulo Schettino - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto 
-Romeu Queiroz- Ronaldo Vasconcellos- Sebastião Costa-
Sebastião Helvécio - Simão Pedro Toledo - Wilson Trópia. 

O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) -A lista de 
comparecimento registra a existência de número regimental. 
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome 
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a 
palavra, o Sr. 2Q-Secretário, para proceder à leitura das 
atas das duas reuniões anteriores. 

1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE) 
Atas 

- O Deputado Ibrahim Jacob, 3Q-Secretário, nas funções de 
2Q-Secretário, procede à leitura das atas das duas reuniões 
anteriores, que são aprovadas sem restrições. 

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

correspondência: 
"MENSAGEM NQ 49/95* 

Belo Horizonte, 6 de outubro de 1995. 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, a fim de 

ser submetido ao exame dessa egrégia Assembléia Legislativa, 
o incluso projeto de lei, que prorroga a vigência do artigo 
2Q e ~eu§ 1Q da Lei nQ 11.821, de 15 de maio de 1995, e dá 
outras ~rovidências. 

A atual medida tem como proposta renovar a autorização 
concedida, por meio daquele dispositivo, ao Presidente do 
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas 
Gerais - IPSEMG -, necessar1a ao recrutamento de médicos, 
sob o regime de contrato de direito administrativo, para 
preenchimento de até trinta e duas vagas, com a finalidade 
de assegurar o atendimento no Serviço Médico de Urgência do 
Hospital Governador Israel Pinheiro. 

O projeto de lei cuida, também, da extinção do contrato 
cujo cargo a ele correspondente for objeto de provimento por 
candidato aprovado em concurso público. 
Solicitando a Vossa Excelência atribuir ao projeto de lei a 

tramitação prevista no artigo 69 da Constituição do Estado, 
reitero-lhe, nesta oportunidade, as expressões do meu 
elevado apreço e distinta consideração. 

Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais. 
PROJETO DE LEI No 521/95 

Prorroga a vigência do artigo 2Q e seu § 1Q da Lei nQ 
11.821, dE 15 de maio de 1995, e dá outras providências. 
Art. 1Q - Fica prorrogada a vigência do artigo 2Q e seu§ 

1Q da Lei nQ 11.821, de 15 de maio de 1995, que autoriza o 
Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do 
Estado de Minas Gerais - IPSEMG - a recrutar médicos, sob o 
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regime de contrato de direito administrativo, com a 
finalidade de assegurar o atendimento no Serviço Médico de 
Urgência do Hospital Governador Israel Pinheiro. 
Art. 2Q- Fica extinto o contrato de direito administrativo 

a que se refere o artigo anterior com o provimento 
definitivo do cargo a ele correspondente. 
Art. 3Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 4Q- Revogam-se 
-Publicado, vai o 

Administração Pública 
parecer, nos termos 
Regimento Interno. 

as disposições em contrário." 
projeto às Comissões de Justiça, de 
e de Fiscalização Financeira para 

do art. 195, c/c o art. 220, do 

*-Publicado de acorc2 com o texto original. 
REPRESEr~AÇÃO POPULAR No 1/95 

Ofício da Sra. Júni& Castelar Savãget, Procuradora do 
Trabalho - Coordenadoria de Primeira Instância, encaminhando 
cópias de peças processuais referentes ao Processo nQ 
2.035/92, da 10a JCJ desta Capital, proposto por Maria da 
Consolação Campos Galvão, contra a TRANSMETRO. (- Ciente. À 
Comissão de Fiscalização Financeira, para fins do art. 155 
do Regimento Interno.) 

OFÍCIOS 
Do Sr. Márcio Aristeu Monteiro de Barros, Presidente do 

Tribunal de Justiça do Estado, comunicando, em atenção a 
requerimento do Deputado Jorge Hannas, que a criação de 
varas na Comarca de São João del-Rei só poderá ocorrer em 
1997, quando da revisão da lei complementar que trata da 
divisão e da organização judiciária. 

Do Sr. Ramez Tebet, Presidente da CPI da Mineração, do 
Senado Federal, agradecendo a acolhida por ocasião da visita 
dessa Com~ssão a este Estado. 

Do Sr. é~nifácio de Andrada, Deputado Federal, informando 
que tem acompanhado o andamento da matéria encaminhada por 
esta Casa ao Congresso Nacional, que solicita modificação do 
inciso III do art. 60 da Constituição. 
Do Sr. Geraldo Resende, Superintendente Regional do INCRA-

MG, agradecendo o convite para a reunião especial em 
comemoração aos 50 anos do Sindicato dos Jornalistas 
Profissionais de Minas Gerais. 

Da Sra. Ana Luíza Machado Pinheiro, Secretária da Educação, 
informando, com referência a requerimento do Deputado Marcos 
Helênio (abertura da Biblioteca Pública Luís de Bessa aos 
sábados, domingos e feriados e ampliação do seu horário de 
consultas a periódicos), que o assunto é de competência da 
Secretaria da Cultura. 

Do Sr. Bené Guedes, Secretário de Recursos Minerais, 
informando, a propósito de requerimento do Deputado Paulo 
Schettino, que a Pasta convidará o DNPM, o IBAMA e a FEAM 
para que discutam e proponham a normatização dos garimpos no 
Estado. 

Do Sr. Cláudio Roberto Mourão da Silveira, Secretário de 
Administração, encaminhando planilha de atualização de 
salários do Magistério Estadual. (-À Comissão de Educação.) 
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Do Sr. Eugênio Pascelli Gonçalves Lima, Presidente da 
Câmara Municipal de Coronel Fabriciano, encaminhando cópia 
de requerimento do V~reador José da Mata Sanches, aprovado 
por essa Câmara, em que se homenageia o Sr. Isaías Pontes de 
Melo, Delegado de Trânsito daquele município. 

Do Sr. Carlos Eloy Carvalho Guimarães, Presidente da CEMIG, 
encaminhando cópias dos documentos que menciona, a propósito 
de requerimento do Deputado Irani Barbosa. 

Do Sr. José Afonso Bicalho Beltrão da Silva, Presidente do 
BEMGE, informando, em atenção a requerimento do Deputado 
Elmo Braz, os procedimentos adotados pelo Banco 
relativamente a renegociação de dívidas de pequenos e médios 
empresários do Município de São João Nepomuceno. 

Do Sr. Márcio Luiz Murta Kangussu (5), Secretário Adjunto 
de Administração, informando que, de acordo com a Diretoria 
da Superintendência Administrativa da Secretaria de 
Educação, não existe, no Município de Ribeirão das Neves, 
escola com a denominação proposta no Projeto de Lei nQ 
262/95; comunicando o encaminhamento do Ofício nQ 
1.573/95/SGM, referente ao Projeto de Lei nQ 351/95, à 
Secretaria Extraordinária para Assuntos Legislativos; 
informando, em referência ao Projeto de Lei nQ 245/95, que o 
trecho rodoviário que liga o Município de Rio Preto à BR-040 
não tem denominação oficial; que, de acordo com o DER-MG, o 
trecho da Rodovia MG-223 entre o Município de Araguari e a 
Ponte Quinca Mariano tem a denominação de José Jehovah 
Santos; que a Secretaria da Segurança Pública se opõe à 
realização da permuta de imóvel entre o Poder Executivo e o 
Município de Governador Valadares, contrária aos interesses 
dessa Pasta. (- À Comissão de Constituição e Justiça.) 

Do Sr. Antônio Luís Musa de Noronha, Diretor da 
Superintendência Central de Orçamento da Secretaria do 
Planejamento, encaminhando o demonstrativo da previsão de 
receitas e despesas das administrações direta e indireta, 
referente ao período de setembro a dezembro deste ano. (- À 
Comissão de Fiscalização Financeira.) 

Do Sr. Sérgio Carvalho de Castro, Diretor Superintendente 
da Superintendência Central de Bens Imóveis da Secretaria de 
Administração (4), esclarecendo, em atenção ao Ofício nQ 
1.311/95, que aquela Superintendência já consultou a 
Secretaria da Segurança Pública a respeito do Projeto de Lei 
nQ 244/95 e encaminhando, em atenção aos o:·=ios nQs 1.131, 
1.232 e 1.313/95, referentes aos Projetos de Lei nQs 173, 
237 e 169/95, respectivamente, cópias de ofícios enviados 
àquele órgão pela Secretaria da Educação contendo 
informações a respeito de denominação de escolas estaduais 
nos Municípios de Igarapé, Matutina e Rio Espera. (-
Distribuídos à Comissão de Justiça.) 

Do Sr. Rubens Lessa Carvalho, presidente do Sindicato das 
Empresas de Transporte de Passageiros no Estado de Minas 
Gerais- SINDPAS -, solicitando à Casa sejam examinadas as 
considerações feitas por aquele Sindicato a respeito do 
Projeto de Lei nQ 369/95, do Deputado Leonídio Bouças 
(concessão de passe livre a deficientes no transporte 
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coletivo intermunicipal). (-Anexe-se ao Projeto de Lei nQ 
369/95.) 

Do Sr. Eurípedes Paulista, Secretário Executivo da 
Associação dos Municípios da Microrregião do Planalto de 
Araxá - AMPLA -, encaminhando manifesto em que os Prefeitos 
da Associação relatam a situação de seus municípios. (- À 
Comissão de Assuntos Municipais.) 

Do Sr. Vicente de Paula Mendes Peloso, Presidente da 
Associação de criadores do Gado Tropical Brasileiro- GTB -, 
apresentando sugestões para a melhoria da qualidade da 
pecuária leiteira no Estado e encaminhando a "Proposta de 
Organização Tecnológica para ser Trabalhada a Nível 
Municipal", elaborada pelo Prof. Vicente de Paula Mendes 
Peloso. (-À Comissão de Agropecuária.) 

Do Sr. José Mendes, do Município de Bom Despacho, 
solicitando providências com vistas à liberação de seu 
título de legitimação de imóvel urbano. 

Do Sr. José Roberto Fontes Castro e outros, do Município de 
Ponte Nova, manifestando sua posição contrária à 
privatização da Cia. Vale do Rio Doce. 

Do Sr. Francimar Costa Soares, Secretário da Loja Maçônica 
Flor de Acácia, agradecendo o voto de congratulações 
formulado por esta Casa por ocasião do 26Q aniversário da 
entidade. 

TELEGRAMAS 
Do Sr. José Maria Caldeira, Presidente do TRT - 3a região, 

agradecendo o convite para o Ciclo Nacional de Debates, que 
tratou do tema cooperativismo. 

Do Sr. José Henrique Santos Portugal, Secretário Particular 
do Governador do Estado, acusando o recebimento de ofícios 
gue enumera e seu encaminhamento aos órgãos competentes. (-
A Comissão de Ciência e Tecnologia.) 

Do Sr. Adenirson Lage, Chefe do Cerimonial da Assembléia 
Legislativa do Pará, agradecendo o convite para o lançamento 
do Projeto Educação para Cidadania. 

CARTÕES 
Da Sra. Ana Luíza Machado Pinheiro, Secretária da Educação, 

agradecendo o convite para participar da reunião especial 
comemorativa do cinqüentenário do Sindicato dos Jornalistas 
Profissionais de Minas Gerais. 

Dos Srs. José Ferraz, Secretário do Trabalho, e José Maria 
Borges, Presidente do IPSEMG, agradecendo o convite para 
participar da reunião especial em comemoração do 60Q 
aniversário do Minas Tênis Clube. 

Dos Srs. José Maria Borges, Presidente do IPSEMG, e José 
Henrique Santos Portugal, Secretário Particular do 
Governador do Estado, agradecendo o convite para participar 
do Ciclo Nacional de Debates sobre cooperativismo. 

Da Sra. Geralda Neida Fernandes Queiroz, Diretora da 18a 
Superintendência Regional de Ensino, de Juiz de For~. 
agradecendo o convite para o lançamento do Projeto Educaçao 
para a Cidadania. 
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O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a 
conceder a palavra aos oradores inscritos para o Pequeno 
Expediente. 

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

proposições: 

Declara de 
Honra do 
Diamantina. 

PROJETO DE LEI NQ 522/95 
(Ex-Projeto de Lei nQ 1.499/93) 

utilidade pública a Associação da Guarda 
Sagrado Coração, com sede no ~unicípio 

de 
de 

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

da Guarda de Honra do Sagrado Coração, com sede no Município 
de Diamantina. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 4 de outubro de 1995. 
Wanderley Ávila 
Justificação: Fundado em 1865, o Seminário de Diamantina, 

importante centro cultural de Minas Gerais, formou para a 
Igreja diversos padres e bispos e, para a vida civil, homens 
de projeção como o presidente Juscelino Kubitschek de 
Oliveira, que lá estudou nos idos de 1915. 
O bispo Dom João Antônio dos Santos foi o responsável pela 

construção do seminário e pela instituição, em 1877, da 
Confraria da Guarda de Honra. Um dos objetivos dessa 
confraria era a construção da Basílica do Sagrado Coração de 
Jesus. A obra, em estilo, neogótico, foi iniciada em 1884 e 
inaugurada em janeiro de 1890. 
O empreendimento de tão grande obra naquele Norte de Minas 

tão falto de recursos foi possível graças aos membros da 
Guarda de Honra, aos párocos e aos comerciantes, que se 
uniram para angariar donativos. Estes vieram de diversos 
lugares, até do exterior - sobretudo da França - como é o 
caso dos 15 majestosos vitrais coloridos que adornam toda a 
basílica. 

No Largo São João, em Diamantina, situam-se esses dois 
monumentos de beleza e de cultura: a Basílica do Sagrado 
Coração de Jesus e o Seminário de Diamantina, que necessitam 
de recursos para sua operação e constante manutenção. 

Como a Guarda de Honra funciona desde 1877, data de sua 
fundação, em apoio a essas instituições e em obras de 
assistência social, resolveu-se dar-lhe personalidade 
jurídica, efetivada em 26/3/93. Seus objetivos continuam os 
mesmos: a conservação e a manutenção do Seminário e da 
Basílica do Sagrado Coração de Jesus e as obras de 
assistência social às pessoas carentes da parte alta da 
histórica cidade de Diamantina. 
Declarar a Associação da Guarda de Honra do Sagrado Coração 

de utilidade pública é uma merecida homenagem ao seu 
magnífico trabalho, além de ampliar suas possibilidades de 
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obter, do Governo do Estado, os recursos necessários para a 
continuação de suas obras. 
-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. 

PROJETO DE LEI No 523/95 
Declara de utilidade pública Õ Centro de Formação e 

Promoção do Menor de Montes Claros, com sede no Município de 
Montes Claros. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarado de utilidade pública o Centro de 

Formação e Promoção do Menor de Montes Claros, com sede no 
Município de Montes Claros. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 25 de setembro de 1995. 
Gil Pereira 
Justificação: O Centro de Formação e Promoção do Menor de 

Montes Claros, sociedade civil sem fins lucrativos, vem 
desenvolvendo trabalho pioneiro e de extrema relevância 
junto à comunidade. Por meio de programas e atividades 
sócio-educativas, o Centro tem tornado possível a integração 
de crianças e adolescentes em situação de risco à sociedade, 
bem como ao ambiente familiar, motivo pelo qual faz jus à 
declaração de sua utilidade pública. 
-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. 

PROJETO DE LEI NQ 524/95 
Institui o Programa Estadual de Incentivo à Educação. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -O contribuinte de impostos cuja instituição e 

cuja arrecadação sejam de competência do Estado que realizar 
contribuições destinadas à educação fará jus a incentivos 
fiscais na forma desta lei. 
Parágrafo único: As contribuições a que se refere este 

artigo deverão ser destinadas, necessariamente, aos projetos 
de construção, reforma, ampliação e manutenção de 
estabelecimentos da rede oficial de ensino, ao apoio a 
atividades educacionais e à pesquisa científica. 
Art. 2Q- Para fins desta lei considera-se: 
I - empreendedores do programa: a Secretaria de Estado da 

Educação e as universidades estaduais, respeitada sua 
autonomia didático-científica, administrativa e de gestão 
financeira e patrimonial; 
II - contribuinte incentivador: o contribuinte de impostos 

cuja instituição e cuja arrecadação sejam de competência do 
Estado e que tenha contribuído na realização ou na execução 
de projetos definidos no art. 1Q desta lei; 
III - os proponentes do projeto ou os que têm a iniciativa 

deles serão dos empreendedores aqui definidos, bem como 
entidades ou órgãos a eles vinculados, profissionais do 
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ensino e da pesquisa, além de outras pessoas de direito 
público cuja atividade esteja estritamente vinculada à 
educação. 

IV - as contribuições referidas nesta lei poderão se 
realizar das seguintes formas: 
a) doações, que consistem na transferência 

empreendedores para a realização deste 
qualquer retorno promocional, publicitário 
para o doador; 

de recursos dos 
programa, sem 
ou financeiro 

b) patrocínio, que consiste na transferência de recursos 
aos empreendedores deste programa, com retorno promocional, 
publicitário ou financeiro para o patrocinador; 
c) investimento, que consiste na transferência de recursos 

aos empreendedores para a realização deste programa, com a 
participação do investidor em seus resultados financeiros. 
Art. 3Q -O incentivo fiscal a que se refere esta lei, 

constar2 em certificado a ser expedido pelo poder público, 
correspc~jente ao valor do incentivo autorizado, seja por 
meio de aoações, patrocínios ou investimentos. 
Parágrafo único - Os portadores dos certificados re~eridos 

neste artigo poderão utilizá-los para pagamento dos impostos 
a que se refere o art. 1Q desta lei, até o limite máximo de 
20% (vinte por cento) do valor do tributo lançado. 
Art. 4Q -As pessoas jurídicas poderão doar e abater como 

incentivo, a preços de mercado, equipamentos e máquinas de 
sua efetiva propriedade, os quais comprovadamente poderão 
ter uso educacional nos estabelecimentos de ensino 
profissionalizante da rede oficial. 
Art. 5Q- o Poder Executivo fixará, anualmente, o valor que 

poderá ser utilizado como incentivo à educação, que não 
poderá ser inferior a 1% (um por cento) da receita 
proveniente dos impostos a que se refere o art. 1Q desta 
1 e i. 
Art. 6Q -Os órgãos e entidades definidos nesta lei como 

empreendedores deste programa deverão, a partir de projeto 
comum, criar organismo competente para administrar os 
recursos, analisar e julgar os projetos de desenvolvimento 
educacional referidos no parágrafo único do art. 1Q desta 
1 e i. 
Art. 7Q -Terão prioridade, na sua aprovação, os projetos 

apresentados que já contenham a intenção de contribuintes 
incentivadores dos mesmos. 
Art. 8Q -Os empreendedores do programa deverão fixar, com 

a devida antecedência, o limite máximo de ir:entivo a ser 
concedido por projeto, individualmente . 
Art. 9Q As entidades de classe representativas da 

educação poderão ter acesso, em todos os níveis, a toda 
documentação referente aos projetos beneficiados por esta 
lei. 
Art. 10 - Tanto os projetos propostos e seus respectivos 

proponentes quanto os efetivamente incentivados, bem como o 
montante, a forma da contribuição e a espécie de tributo, 
deverão ser, periodicamente, publicados para o conhecimento 
e acompanhamento dos interessados. 
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Art. 11 -A regulamentação desta lei, a cargo do Poder 
Executivo, deverá ocorrer no prazo de 90 (noventa) dias. 
Art. 12 Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Sala das Reuniões, de setembro de 1995. 
Gil Pereira 
Justificação: Considerando a escala da demanda, expressã 

pela necessidade de expansão e manutenção da rede oficial de 
ensino existente neste Estado, a educação deve ser sempre 
encarada como investimento social prioritário: Defendemos a 
necessidade de um programa específico para essas áreas, 
capaz de dar sustentação e corresponder à necessidade 
efetiva de aporte de recursos financeiros a serem 
responsavelmente aplicados no ensino. 

Em função disso e com o apoio de nossa assessoria, 
idealizamos este programa que, em nosso entendimento, 
constituir-se-á em extraordinário instrumento para a 
manutenção da política educacional do Governo, com o mérito 
de corresponder à urgência de solução dos problemas que 
atualmente existem nesta área. 

É verdade e reconhecemos muito bem que outras 
propos1çoes foram e estão sendo analisadas nesta Casa 
legislativa, objetivando o amparo a atividades culturais e 
educativas. Aqui, entretanto, estamos falando de 
prioridades. 

Em nosso entendimento, a educação, em todos os níveis, é o 
elemento fundamental no qual devemos investir, 
conscientemente, principalmente se levarmos em consideração 
a enorme carência de recursos para o setor e os baixos 
níveis de arrecadação, tão propalados pelo próprio Governo 
do Estado em suas campanhas publicitárias em favor de maior 
arrecadação em Minas Gerais. Da maneira como entendemos, 
este programa também deverá contribuir para o aumento 
sensível da arrecadação dos tributos neste Estado. 

Como todos sabemos, os recursos provenientes do salário-
educação, nem de longe são investidos efetivamente neste 
Estado, o ssgundo maior contribuinte da União. Sendo assim, 
quando as cc~sas mudarem, quando os recursos provenientes do 
salário-educação forem, de fato, empregados 
proporcionalmente neste Estado, aí então talvez não 
necessitemos mais de programas como o que estamos 
preconizando aqui. Mas, até lá, a realidade dos fatos é 
outra. 

Por tudo isso, acreditamos que já está mais do que na hora 
de este Estado instituir mais um programa sério de estímulo 
à educação. 

Outro aspecto a ser considerado é a capacidade de motivação 
deste programa, que deverá, sem dúvida alguma, sensibilizar 
o contribuinte a participar mais diretamente da solução dos 
problemas de sua própria comunidade, pois, a população deste 
Estado só . está interessada em colaborar se constatar que a 
sua contribuição está, efetivamente, sendo utilizada para 
solucionar seus problemas. 
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Sendo, portanto, essas as reflexões que nos motivaram a 
elaborar esta proposição, conclamamos os nobres pares à sua 
aprovação. 
-Publicado, 

Educação e de 
termos do art. 

vai o projeto às Comissões de Justiça, de 
Fiscalização Financeira, para parecer, nos 
195, c/c o art. 103, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI NQ 525/95 
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos 

dos Excepcionais - APAE - de Lagoa Formosa -, com sede no 
Município de Lagoa Formosa. 

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

de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE - de Lagoa Formosa 
-, com sede no Município de Lagoa Formosa. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 1995. 
Hely Tarquínio 
Justificação: A APAE de Lagoa Formosa é sociedade civil sem 

fins lucrativos, que tem por objetivos a educação, o 
desenvolvimento e o ajustamento social da criança 
excepc i o na 1 • 

Para atingir esses objetivos, a instituição desenvolve 
atividades com fins educativos, recreativos e culturais, das 
quais participam as famílias dos deficientes e a comunidade, 
visando ao tratamento, à habilitação e à reabilitação do 
excepc i o na 1 • 

A entidade a que se refere o projeto tem finalidade 
essencialmente social, e os documentos exigidos por lei 
instruem devidamente o processo. Por conseguinte, justa e 
oportuna se torna a declaração de sua utilidade pública. 
-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. 

PROJETO DE LEI No 526/95 
Declara de utilidade pública- a Fundação de Apoio 

Comunitário - FAC -, com sede no Município de Varginha . 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q- Fica declaradê de utilidade pública a Fundação de 

Apoio Comunitário F · com sede no Município de 
Varginha. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 1995. 
Paulo Schettino 
Justificação: A Fundação de Apoio Comunitário 

sede no Município de Varginha, é entidade 
educacional, cultural, artístico, ecológico, 
primordialmente a prestar assistência social, 
beneficente, em todo o Estado. 

- FAC -, com 
de caráter 

que visa 
de caráter 

.. 
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A referida entidade não possui fins lucrativos e sua 
diretoria e seus conselheiros não são remunerados nem 
usufruem de vantagens ou benefícios em razão dos cargos que 
ocupam. Todo o resultado de rendas apuradas é empregado no 
atendimento gratuito da população no cumprimento de suas 
finalidades. 

Em razão do exposto, espero contar com o apoio dos nobres 
pares desta Casa para a aprovação deste projeto de lei. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para 

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

PROJETO DE LEI 
Declara de utilidade pública a 

dos Excepcionais de Centralina, 
Centralina. ·· 

No 527/95 
Associação de Pais e Amigos 

com sede no Município de 

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

de Pais e Amigos dos Excepcionais de Centralina, com sede na 
Rua dos Oliveiras, nQ 490, no Município de Centralina. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 1995. 
Francisco Ramalho 
Justificação: A Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais de Centralina é sociedade civil de caráter 
assistencial, sem fins lucrativos e com duração 
indeterminada, que tem como principal finalidade a 
assistência ao excepcional, visando à sua promoção e 
integração social. 
Evidencia-se, desse modo, o caráter de utilidade pública da 

entidade, objetivamente demonstrado pela documentação anexa. 
Portanto, em vista das altas finalidades a que se propõe 
este projeto de lei, espera-se sua aprovação pelos nobres 
pares. 
-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. ~~4. inciso I, do Regimento Interno. 

PROJETC DE LEI NQ 528/95 
(Ex-Projeto de Lei ng 2.123/94) 

Declara de utilidade pública o Asilo São Camilo de Lellis, 
com sede no Município de Resende Costa. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarado de utilidade pública o Asilo São 

Camilo de Lellis, com sede no Município de Resende Costa. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 16 de agosto de 1995. 
Marcos Helênio 
Justificação: O Asilo São Camilo de Lellis é uma entidade 

mantida pela Associação Filhas de São Camilo, reconhecida de 
utilidade pública federal, que objetiva manter dispensários, 
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hospitais, asilos, escolas sanatórios, oficinas e toda 
espécie de estabelecimentos ou obras sociais, com o fito de 
dar assistência aos desamparados, aos doentes e aos idosos. 

A entidade, já declarada de utilidade pública pelo 
Município de Resende Costa, pleiteia agora, mui justamente, 
ser declarada de utilidade pública estadual a fim de dar 
continuidade às suas obras, de grande repercussão social. 
Para tanto, solicitamos dos nobres pares o apoio a esta 
merecida reivindicação. 
-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 
NQ 791/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se 

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçônica Ramo da Acácia, localizada no Município de Pavão, 
por seus 15 anos de existência. 

NQ 792/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçônica Filhos de Hiran, localizada no Município de Montes 
Claros, por seus 15 anos de existênci~. 

NQ 793/95, do Deputado Wanderley Avila, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçônica Oswaldo Luz, localizada no Município de Maxacalis, 
por seus 15 anos de existência. 

NQ 794/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçônica Catagüense, localizada no Município de Cataguases, 
por seus 107 anos de existência. (- Distribuídos à Comissão 
de Educação.) 

NQ 795/95, do Deputado Miguel Martini, solicitando seja 
formulado apelo ao Diretor-Geral do DER-MG com vistas a que 
encaminhe a esta Casa as propostas apresentadas pelas 
empresas vencedoras da concorrência para duplicação da 
Rodovia Fernão Dias. (-À Mesa da Assembléia.) 

NQ 796/95, do Deputado José Bonifácio, solicitando seja 
formulado apelo ao Presidente do Tribunal de Justiça do 
Estado com vistas a que envie a esta Casa proposição 
instituindo a Justiça de Paz no Estado e determinando a data 
para eleição dos Juízes de Paz. (- À Comissão de 
Administração Pública.) 

NQ 797/95, do Deputado Wilson Trópia, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com as 
entidades ambientalistas e técnico-científicas que menciona, 
por sua atuação a favor da criação da Secretaria de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e por sua 
~articipação no Fórum Legislativo de Política Ambiental. (-
A Comissão de Meio Ambiente.) 

NQ 798/95, do Deputado Geraldo Rezende, solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado e à Secretária da 
Educação com vistas à inclusão da disciplina Orientação 
Sexual nos currículos da 5ª e 6ª séries. (- À Comissão de 
Educação.) 
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Do Deputado Kemil Kumaira, solicitando a retirada de 
tramitação do Requerimento nQ 503/95. 

Do Deputado Clêuber Carneiro, solicitando que o 
comparecimento do Secretário do Planejamento a esta Casa se 
dê na Comissão de Fiscalização Financeira. 

COMUNICAÇÕES 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados 

Dimas Rodrigues (2), Mauri Torres, Paulo Schettino, Alencar 
da Silveira Júnior e José Braga. 

Interrupção dos Trabalhos Ordinários 
O Sr. Presidente - A Presidência interrompe os trabalhos 

ordinários para, nos termos do§ 1Q do art. 23 do Regimento 
Interno, destinar a 1ª parte da reunião à comemoração do Dia 
da Criança. 

Nomeação de Comissão 
O Sr. Presidente - A Presidência nomeia os Deputados Carlos 

Pimenta e Raul Lima Neto para, em comissão, introduzirem no 
recinto do Plenário as autoridades e os demais convidados. 

Composição da Mesa 
O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à 

Mesa o Exmo. Sr. Deputado Rêmolo Aloise, 1Q-Secretário desta 
Casa; a Exma. Sra. Deputada Maria Olívia, autora do 
requerimento que deu origem a esta solenidade; a criança 
Marina Cardoso Nascimento, representando o Colégio Imaculada 
Conceição; a criança Alisson Cândido da Silva, representando 
a Escola Estadual Helena Aparecida - APAE - de Lagoa da 
Prata. 

Destinação da Reunião 
O Sr. Presidente - Destina-se esta parte da reunião à 

comemoração do Dia da Criança. 
Execução do Hino Nacional 

O Sr. Presidente - Convido todos os presentes a ouvir, de 
pé, o Hino Nacional. 
- Executa-se o Hino Nacional. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, a Deputada Mar~a Olívia, 

autora do requerimento que suscitou esta comemoraçao. 
Palavras da Deputada Maria Olívia 

Exmo. Sr. Deputado Wanderley Ávlla, 1Q-Vice-Presidente da 
Assembléia Legislativa, no exerc~cio da Presidência; Marina 
Cardoso Nascimento, representante do Colégio Imaculada 
Conceição; Alisson Cândido da Silva, representante da APAE 
de Lagoa da Prata; Exmo. Sr. Deputado Rêmolo Aloise, 1Q-
Secretário da Assembléia Legislativa; Srs. Deputados, 
senhoras e senhores, minhas crianças. 

Em boa hora a Assembléia Legislativa de Minas Gerais lança 
o Projeto Educação para a Cidadania, como uma forma, entre 
outras, de resgatar a imagem do Legislativo e de 
conscientizar as nossas crianças do seu papel de cidadão, 
participante ativo da sociedade e responsável direto pelas 
suas transformações. 

Nesta data, quando comemoramos o Dia da Criança, esta 
sessão especial reveste-se de maior brilho, pela presença 
destas crianças, representando todas as outras de Minas 
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Gerais, que serão as responsáveis pela guarda de nossas 
tradições e pelo progresso de nosso Estado. 
Vemos no olhar de cada criança aquela chama que pode ser 

traduzida pela esperança e aquele fogo interior que só os 
verdes anos possuem. 
A presença dos alunos do Colégio Imaculada faz-me recuar no 

tempo e lembrar um período bom de minha vida, quando 
trabalhei naquele educandário. São reminiscências que me 
fazem recuar no tempo, por duas décadas. 
Cumprimento a todos e agradeço a atenção ao nosso convite. 
Os alunos da APAE de Lagoa da Prata, aqui presentes e que 

simbolizam uma importante parcela de nossa sociedade, a das 
pessoas portadoras de deficiência, são o estímulo para o 
trabalho com essas pessoas, tão importantes e especiais e 
que recebem o nosso carinho e gratidão por existirem. 
A cidadania é um processo evolutivo que se inicia com o 

nascimento, com o surgimento de um novo cidadão. Cabe a nós, 
adultos, caminhar lado a lado com esse novo cidadão, para 
quem seremos espelho e modelo. 
O cidadão reflete a sociedade - é fundamental que, ao 

acolhermos um novo membro, apresentemos a ele as nossas 
leis, as nossas regras, mas que, acima de tudo, aceitemos o 
seu desejo, a sua ânsia de também influir positivamente 
nessa sociedade, com novas idéias e ideais, com novas luzes, 
numa competição sadia, em que não haja vencidos, mas só 
vencedores, pois o objetivo é o bem comum, uma melhor 
qualidade de vida, numa sociedade mais justa e equilibrada. 

Agradeço, Sr. Presidente, a todos os Deputados que 
aprovaram o meu requerimento para esta sessão especial, por 
reconhecerem a importância desta data. 
Recentemente, a Deputada Maria José Haueisen disse, em 

pronunciamento nesta Casa, que só se comemora o dia das 
minorias. Assim, disse ela: "Comemora-se o dia do negro, e 
não, do branco; da mulher, e não, do homem; do índio, e não, 
do cidadão civilizado"; o dia da criança, e não, o dia do 
adulto". 

No entanto, Sr. Presidente, o simples fato de estarmos 
participando dessas ~~memorações já demonstra uma forma de 
conscientização e um desejo de mudança, no sentido de 
acabarmos com a discriminação que isola e magoa . 

As nossas crianças não são nossas, são cidadãos do mundo, 
com seus próprios sonhos e aspirações. Peço emprestadas a 
Gibran Khalil Gibran suas palavras, para encerrar meu 
pronunciamento: 

"Vossos filhos não são vossos filhos. São os filhos e as 
filhas da ânsia da vida por si mesma. Vêm através de vós, 
mas não de vós. E, embora vivam convosco, não vos pertencem. 
Podeis outorgar-lhes vosso amor, mas não vossos pensamentos. 
Porque eles têm seus próprios pensamentos. Podeis abrigar 
seus corpos, mas não suas almas. Pois suas almas moram na 
mansão do amanhã, que vós não podeis visitar, nem mesmo em 
sonho." 
Obrigada. 

Apresentação Musical 
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O Sr. Presidente - Convido todos os presentes a ouvir a 
canção "0 Caderno", de Toquinho e Mutinho, interpretada por 
Janine Fernanda Fanucchi Almeida Melo, aluna do Colégio 
Imaculada Conceição. 
- Procede-se à apresentação musical. 
O Sr. Presidente Com a palavra, Marina Cardoso 

Nascimento, oradora do Colégio Imaculada Conceição. 
Palavras de Marina Cardoso Nascimento 

Senhoras, senhores, crianças como eu, dizem que é 
participando que se aprende a participar. Por isso estamos 
aqui, meus colegas e eu. 

É muito importante para nós, crianças, esta oportunidade de 
falar na Assembléia para vocês, pessoas de tanta 
responsabilidade. Saibam que nós, crianças, não estamos por 
fora da realidade do País. Conhecemos muito bem os problemas 
que temos e como todos devemos ajudar a resolvê-los. 
Vocês podem até achar que não estou falando como criança, 

mas, na verdade, participamos tanto de tudo que está em 
volta de nós que queremos, mes~~ na nossa idade, com nossa 
alegria e espontaneidade, nosso r~speito e criatividade, pôr 
o_nosso grãozinho de areia para melhorar o mundo. 

E preciso que todas as crianças tenham direito a ser 
felizes. Nós acreditamos em um mundo novo em que todos 
possam ser felizes, pois sem esperança não há alegria, não 
há sorriso, não há Brasil. 
Nós, crianças do Colégio Imaculada Conceição, agradecemos à 

Assembléia Legislativa por ter criado o Projeto Educação 
para a Cidadania, dando-nos a oportunidade de crescer no 
conhecimento dos nossos direitos de cidadãos. Também lhes 
damos os parabéns por terem tido a idéia de nos convidar 
para tão importante atividade. Muito obrigada. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, Alisson Cândido da Silva, 

orador da Escola Estadual Helena Aparecida - APAE, de Lagoa 
da Prata. 

Palavras de Alisson Cândido da Silva 
Nós, crianças de Minas Gerais, queremos reafirmar os nossos 

direitos junto à sociedade: direito à educação, ao amparo, à 
saúde, ao trabalho, ao lazer, à vida, à alimentação, à 
cultura, à dignidade, ao respeito, à prevenção. 
Cabe a vocês do poder público bem como à família nos 

assegurar esses direitos. Obrigado. 
Apresentação Musical 

o Sr. Presidente Convido todos os presentes para 
assistirem a apresentação de Janine Fernanda, que 
interpretará a música "Over the Rainbow", de Arlen, Martin e 
Harburg, e executará, na flauta, a música "Tributos a um 
Campeão", do Grupo Roupa Nova. Janine Fernanda é aluna da 
Escola Sagrado Coração de Jesus. 
- Procede-se à apresentação musical. 

Palavras do Sr. Presidente 
Comemorar o Dia da Criança é sempre motivo de alegria. Para 

quem é criança, é claro, e também para quem já é adulto. 
Todos nós já fomos crianças e, no fundo, gostaríamos de 
continuar sendo. Porque, como seres humanos, estamos sempre 
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buscando uma coisa que se chama felicidade. E, para sermos 
felizes, precisamos sorrir, brincar, nos divertir. Mesmo que 
a diversão, muitas vezes, pareça coisa séria. Mesmo que o 
sentimento de felicidade seja fruto de muito trabalho, muito 
esforço e até muito sofrimento. 

De qualquer forma, todos procuramos uma maneira de viver 
bem. Seja realizando nossos projetos, seja compartilhando 
nossos bons e maus momentos com as pessoas que estão à nossa 
volta: nossa família, nossos amigos, nossos colegas, nossa 
comunidade. Buscar a alegria, mesmo que passando pela 
tristeza, é ter uma atitude saudável diante da vida. É por 
isso que nós invejamos as crianças: porque nelas a alegria é 
espontânea, é natural. 

Mas, um dia, a gente deixa de ser criança. Vai crescendo, 
crescendo, vira .adolescente, depois vira gente grande. 
Porque a vida é assim mesmo. Não dá para ser criança para 
sempre. Aí a gente percebe que ficou adulto. E tem que 
assumir responsabilidades de adulto. Responsabilidades sobre 
nós mesmos, sobre nossa família, nosso trabalho, nossa rua, 
nosso bairro, nossa cidade... Cada um fazendo um pouquinho 
para que a vida de todos melhore. 

É isso que se chama cidadania. Todos contribuindo para 
construir uma sociedade melhor. Com liberdade para reclamar, 
para criticar, para dizer tudo o que pensa, mas também 
fazendo a sua parte, pensando no bem coletivo. 
Esta solenidade tem o objetivo de homenagear as crianças e 

também de mostrar a vocês como a Assembléia Legislativa é um 
espaço apropriado para praticar a cidadania. Aqui são 
discutidos, abertamente, todos os problemas que estão 
acontecendo em nossa sociedade, em nosso Estado. 

Dessas discussões participam representantes de var1as 
instituições, de vários setores da sociedade e Deputados de 
todos os partidos. Muitas vezes, eles têm opiniões 
diferentes, discordam uns dos outros e debatem um assunto 
até chegarem a um acordo ou até prevalecer a vontade da 
maioria. É assim que se faz democracia. É assim que se fazem 
as leis. É assim que tentamos ajustar as normas ao que é 
melhor para a sociedade. 
Através do Projeto Educação para a Cidadania, a Assembléia 

procura mostrar, com mais detalhes, como esse processo 
funciona. A coleção "Cidadão Mirim", um conjunto de ci-:o 
livros de literatura infantil, lançado no final do -as 
passado, é um acontecimento muito importante dentro desse 
projeto. 

Mas a Assembléia está disposta a fazer muito mais para 
despertar o interesse de vocês. Porque são vocês que, no 
futuro, estarão discutindo os problemas da inflação, dos 
salários, da falta de emprego, da educação, da saúde, da 
segurança e tantos outros que precisamos resolver. 
São vocês que, com o tempo, irão aprendendo a separar o que 

é bom e o que é ruim para o conjunto da sociedade. E vão 
ajudar a construir uma cidade melhor, um Estado melhor, um 
País melhor. São vocês que, desde já, estão aprendendo a 
importância de se informar, de participar, de lutar por 
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aquilo que acham que é certo, que é justo. Em outras 
palavras: estão aprendendo a ser cidadãos. 
Esta Presidência manifesta seus agradecimentos aos alunos e 

aos professores do Colégio Imaculada Conceição, de Belo 
Horizonte, e da Escola Estadual Helena Aparecida, de Lagoa 
da Prata, bem como às demais autoridades e ao público em 
geral pela presença, convidando as crianças a participar da 
apresentação do projeto "Cidadão Mirim", na entrada 
principal do Palácio da Inconfidência. 

Reabertura dos Trabalhos Ordinários 
2ª PARTE (ORDEM DO DIA) 

1ª Fase 
Abertura de Inscrições 

O Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado a esta parte, 
a Presidência passa à 2a 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 reun1ao pelos Deputados 
Dimas Rodrigues (2) - falecimento da Sra. Geralda Dias 
Vasconcelos, no Distrito de Cana Brava, Município de 
Francisco Sá; e de Marcos Roberto Matias, filho do Prefeito 
de Porteirinha; Mauri Torres - falecimento do Sr. Vicente 
Ferreira, em Dom Silvério; Paulo Schettino- falecimento de 
Dorvina Alves da Silva, em Belo Horizonte (Ciente. Oficie-
se.); Alencar da Silveira Júnior- sua renúncia como membro 
da Comissão Especial para Proceder a Estudos Que Venham 
Criar Melhores Condições de Comunicação no Estado de Mina~ 
Gerais (Ciente. Publique-se. Cópia às Lideranças. A 
Gerência-Geral de Apoio às Comissões.); José Braga, Líder do 
PDT - indicação do Deputado Ivair Nogueira como membro da 
Comissão Especial para Proceder a Estudos Que Venham Criar 
Melhores Condições de Comunicação no Estado de Minas Gerais, 
em substituição ao Deputado Alencar da Silveira Júnior 
(Ciente. Cópia às Lideranças. Designo. À Gerência-Geral de 
Apoio às Comissões.). 

Requerimentos 
O Sr. Presidente - O Deputado Kemil Kumaira requer, nos 

termos do art. 244, inciso VIII, do Regimento Interno, a 
retirada de tramitação do Requerimento nQ 503/95, de sua 
autoria. Inclua-se o requerimento em ordem do dia, para os 
fins do art. 288 do Regimento Interno. 
A Deputada Elbe Brandão requer, na forma regimental, seja 

criada comissão especial para estudar implementação, por 
meio dos órgãos e programas de atuação do Governo do Estado, 
da "Plataforma de Ação", documento reivindicatório, 
resultado da IV Conferência Internacional da Mulher. A 
Presidência defere o requerimento, de conformidade com o 
inciso XXIV do art. 244 do Regimento Interno. o Deputado Clêuber Carneiro requer, na forma regimental, 
que o comparecimento a esta Casa do Secretário do 
Planejamento, Sr. Walfrido dos Mares Guia, resultante da 
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aprovação de requerimento ocorrida em 4 do corrente, se dê 
na Comissão de Fiscalização Financeira, para atender ao 
objetivo do requerimento, e também para fornecer informações 
sobre os Projetos de Lei nQs 506, 504 e 503/95, que tratam, 
respectivamente, do Plano Mineiro de Desenvolvimento 
Integrado, do Plano Plurianual de Ação Governamental e da 
proposta orçamentária anual. Em votação, o requerimento. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Oficie-se. 
O Deputado Raul Lima Neto requer seja apreciado em regime 

de urgência o Projeto de Lei Complementar nQ 8/95. Em 
votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. Cumpra-
se. 

2ª Fase 
o Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a esta 

fase, a Presidência passa à 2a fase da Ordem do Dia, com a 
discussão e a votação da matéria constante na pauta. 

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - Discussão, em 1Q turno, do Projeto de 

Lei nQ 235/95, do Tribunal de Contas, que dispõe sobre o 
reajustamento dos símbolos e dos padrões de vencimentos dos 
servidores do Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal de 
Contas e dos Integrantes do Quadro Especial de Pessoal, 
inclusive dos inativos, e dá outras providências. A Comissão 
de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com 
as Emendas nQs 1 a 3, que apresenta. A Comissão de 
Administração Pública opina pela sua aprovação com as 
Emendas nQs 1 a 3, da Comissão de Justiça, e 4, que 
apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela 
aprovação do projeto com as Emendas nQs 1 a 3, da Comissão 
de Justiça, e com a Emenda nQ 4, da Comissão de 
Administração Pública. Em discussão, o projeto. 

- Vêm à Mesa: 
EMENDAS AO PROJETO DE LEI NQ 235/95 

EMENDA NQ 5 
Acrescente-se onde convier: 
Art .... -Ficam isentos de apreciação pelo Tribunal de 

Contas os convênios assinados até o ano 1992 com entidades 
das administrações direta e indireta que não atinjam o valor 
superior a 250 UPF/MG. 
Parágrafo único Excluem-se 

convênios que já sejam alvo de 
Tribunal de Contas ou Tribunal de 
Sala das Reuniões, de 
Antônio Júlio 

desta isenção aqueles 
apreciação no âmbito do 
Justiça. 
de 1995. 

EMENDA NQ 6 
Acrescente-se onde convier: 
Art .... -Fica o Tribunal de Contas obrigado a enviar, no 

prazo de 60 (sessenta) dias contados da publicação desta 
lei, aos respectivos municípios, os pareceres relativos aos 
exercícios financeiros anteriores a 1993. 

Parágrafo único Não cumprido o prazo deste artigo, 
consideram-se regulares, para todos os efeitos, as 
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prestações de contas desses exercícios sobre as quais o 
Tribunal de Contas não se manifestou. 
Sala das Reuniões, de de 1995. 
Antônio Júlio 
O Sr. Presidente - Não há oradores inscritos. Encerra-se a 

discussão. No decorrer da discussão, foram apresentadas 
emendas do Deputado Antônio Júlio, que receberam os nQs 5 e 
6. Nos termos do§ 2Q do art. 195 do Regimento Interno, esta 
Presidência vai devolver o projeto com as emendas à Comissão 
de Administração Pública, para parecer. 
Discussão, em 1Q turno, do Projeto de Lei nQ 337/95, da 

Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais, que proíbe a 
venda e o consumo de bebida alcoólica nas dependências de 
estádios de futebol das administrações públicas direta e 
indireta do Estado. 
A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do 

projeto. As Comissões de Administração Pública e de Defesa 
do Consumidor opinam pela sua aprovação. Em discussão, o 
projeto. 
-O Deputado Alencar da Silveira Júnior profere discurso 

para encaminhar a votação, o qual será publicado em outra 
edição. 

Questão de Ordem 
O Deputado Alencar da Silveira Júnior -Gostaria que v. 

Exa. fizesse a chamada para verificação dos presentes. 
O Sr. Presidente- É regimental. Solicito ao 1Q-Secretário 

que proceda à chamada. 
O Sr. Secretário (Deputado Rêmolo Aloise) 

chamada.) 
(- Faz a 

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 32 Deputados. 
Encontram-se nas comissões 15 Deputados. Portanto, há 
"quorum" para a continuação dos nossos trabalhos. Continua 
em discussão o projeto. 

- Vem à Mesa: · 
EMENDA NQ 1 AO PROJETO DE LEI NQ 337/95 

Acrescente-se ao art. 1Q o seguinte parágrafo: 
Art. 1Q - ................................... . 
Parágrafo único: Entendem-se como bebidas alcoólicas 

bebidas destiladas servidas em dose. 
Justificação: O uso de bebidas alcoólicas se torna mais 

grave quando aquelas que têm maior teor alcoólico, como as 
destiladas, são consumidas em excesso. Fica, portanto, 
evidenciado que bebidas desse tipo devem ser proibidas nos 
estádios de futebol. 
Sala das Reuniões, 
Antônio Júlio 

de 1995. 

o Sr. Presidente Não há outros oradores inscritos. 
Encerra-se a discussão. Durante a discussão, foi apresentada 
ao projeto emenda do Deputado Antônio Júlio, que recebeu o 
nQ 1. Nos termos do§ 2Q do art. 195 do Regimento Interno, a 
Presidência vai devolver o projeto e a emenda à Comissão de 
Administração Pública, para que esta emita parecer sobre a 
emenda apresentada. 

ENCERRAMENTO 
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O Sr. Presidente - Esgotada a matéria da pauta e não 
havendo oradores inscritos para o Grande Expediente, a 
Presidência encerra a reunião, convocando os Deputados para 
as extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, 
dia 11, às 9 e às 20 horas, nos termos dos editais de 
convocação, e para a ordinária deliberativa, també~ de 
amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem 
do dia anunciada é a publicada na edição anterior.). 
Levanta-se a reunião. 

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 
PROCEDER A ESTUDOS SOBRE O MERCOSUL E SEU IMPACTO ECONÔMICO 
E SOCIAL EM MINAS GERAIS 
Às quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia doze de 
setembro de mil novecentos e noventa e cinco, comparecem na 
Sala das Comissões os Deputados José Maria Barros, Bilac 
Pinto e Péricles Ferreira (substituindo este à Deputada Elbe 
Brandão, por indicação da Liderança do PSDB), membros da 
C~missão supracitada. Havendo número regimental, o 
p· :sidente, Deputado José Maria Barros, declara aberta a 
re~nião e solicita ao Deputado Bilac Pinto que proceda à 
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é 
subscrita pelos membros presentes. O Presidente informa que 
foi deferido o pedido de prorrogação, por mais 30 dias, do 
prazo de funcionamento da Comissão, cujo término estava 
previsto para o dia 10/10/95. Dando seqüência aos trabalhos, 
a Presidência esclarece que a reunião se destina a ~·!vir o 
Sr. Nasser Rajab, Secretário-Geral da Câmara do Comé :io do 
MERCOSUL. Registra-se, também, a presença do Sr. Luiz Rosa 
Júnior, Coordenador do MERCOSUL em Minas Gerais. Passa-se a 
palavra ao convidado, Sr. Nasser Rajab, que faz exposição 
sobre o tema objeto de estudo da Comissão. Neste momento, 
registram-se as presenças dos Deputados Sebastião Navarro 
Vieira, autor do requerimento que deu origem a esta 
Comissão, e Marcelo Gonçalves. Segue-se amplo debate, com a 
participação dos Deputados Péricles Ferreira, Sebastião 
Navarro Vieira e José Maria Barros, conforme consta nas 
notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reun1ao, o 
Presidente agradece a presença dos Deputados e do convidado, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião 
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 
Sala das Comissões, 5 de outubro de 1995. 
José Maria Barros, Presidente - Elbe Brandão - João Leite. 

ATA DA 2a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 
EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO NQ 
5/95 
Às dezesseis horas e trinta minutos do dia vinte de setembro 
de mil novecentos e noventa e cinco, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Arnaldo Penna, Hely Tarquínio, 
Clêuber Carneiro, Carlos Pimenta, Marcos Helênio, Simão 
Pedro Toledo, Ajalmar Silva e Jorge Hannas, membros da 
Comissão supracitada. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Arnaldo Penna, declara abertos os 
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trabalhos e solicita ao Deputado Simão Pedro Toledo que 
proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e 
aprovada, é subscrita pelos parlamentares presentes. A 
seguir, esclarece que a reunião tem por finalidade apreciar 
o Parecer para o 2Q Turno da Proposta de Emenda à 
Constituição nQ 5/95 e passa a palavra ao relator, Deputado 
Carlos Pimenta, o qual emite parecer pela aprovação da 
matéria. Submetido a discussão e votação, é o parecer 
aprovado. O Presidente oesconvoca a reunião marcada para o 
dia 21/9/95 e suspende a reun1ao por 5 minutos para a 
lavratura da ata. Reabertos os trabalhos, o Presidente 
solicita ao Deputado Clêuber Carneiro que proceda à leitura 
da ata, a qual, lida e aprovada, é subscrita pelos membros 
presentes. Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente 
agradece a presença dos Deputados e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 20 de setembro de 1995. 
Arnaldo Penna, Presidente Hely Tarquínio Clêuber 

Carneiro - Carlos Pimenta - Marcos Helênio - Simão Pedro 
Toledo- Ajalmar Silva- Jorge Hannas. 
ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS E 
GARANTIAS FUNDAMENTAIS 
Às nove horas e quinze minutos do dia vinte e sete de 
setembro de mil novecentos e noventa e cinco, comparecem na 
Sala das Comissões os Deputados João Leite, Antônio Roberto, 
José Braga, Sebastião Costa e Miguel Martini (substituindo 
este ao Deputado Miguel Barbosa, por indicação da Liderança 
do PSDB), membros da Comissão supracitada. Encontram-se 
presentes, também, os Deputados Almir Cardoso e Paulo Piau. 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado João 
Leite, declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado 
Miguel Martini que proceda à leitura da ata da reunião 
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros 
presentes. O Presidente esclarece que a reunião tem por 
finalidade discutir a questão social dos conflitos no campo. 
A seguir, registra a presença dos Srs. João Paulo Pires de 
Vasconcelos, Assessor Sindical do Governo do Estado; Maria 
Antônia Costa Nogueira e Ricardo Ferreira Ribeiro, 
representantes da Comissão Pastoral da Terra, e os convida a 
tomar assento à mesa. Logo após, lê ofício do Vereador José 
Carlos de Souza, Presidente da Câmara Municipal de Além 
Paraíba, em que comunica a aprovação de proposição do 
Vereador Gélson Luiz de Moura, no que diz respeito à 
Previdência Social. O Deputado José Braga pede a palavra e 
solicita à Presidência que encaminhe pedido às Lideranças da 
Casa, para que se proceda à substituição dos parlamentares 
que não comparecem às reuniões desta Comissão, conforme 
prevê o art. 117, § 2Q, do Regimento Interno. Ato contínuo, 
o Deputado João Leite, autor do requerimento que motivou o 
convite, manifesta sua preocupação com a questão social, com 
os conflitos no campo e, principalmente, com o deslocamento 
das pessoas do campo para a cidade. O Presidente passa a 
palavra aos Srs. João Paulo Pires de Vasconcellos, Maria 
Antônia, que entrega à Comissão documentos da FETAEMG, 
contendo informações sobre a violência no campo, e Ricardo 
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Ferreira Ribeiro, os quais fazem suas expos1çoes. Participam 
dos debates os Deputados João Leite, José Braga, Almir 
Cardoso e Miguel Martini, conforme consta nas notas 
taquigráficas. Encerrada essa fase, o Presidente passa à 
discussão e à votação de proposições da Comissão. O Deputado 
João Leite apresenta requerimentos em que solicita sejam 
convidados os Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado 
de Minas Gerais e da OAB-MG para discussão das perspectivas 
dos juizados de pequenas causas no Estado de Minas Gerais; 
informações da Secretaria da Segurança Pública a respeito do 
assassinato do trabalhador rural Geraldo Carlos Ribeiro, 
ocorrido em 25/8/95, na Fazenda Califórnia, em Limeira, no 
Município de Tumiritinga, sejam encaminhados ofícios ao 
Governador do Estado, ao Ministro da Agricultura, ao 
Ministro da Justiça e ao Presidente do INCRA, com vistas à 
adoção de providências concretas a respeito do processo de 
reforma agrária e da coibição da violência no campo; seja 
feito um trabalho conjunto entre esta Comissão e a Comissão 
de Agropecuária e Política Rural, para se averiguarem os 
casos de violência no campo e se acompanhar a implementação 
do processo de reforma agrária no Estado. Em virtude de os 
requerimentos serem de autoria do Deputado João Leite, este 
passa a Presidência ao Deputado José Braga, que submete a 
votação, cada uma por sua vez, as proposições acima 
mencionadas, as quais são aprovadas. O Deputado João Leite 
reassume a Presidência e, cumprida a finalidade da reunião, 
agradece a presença dos parlamentares e das autoridades, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 11 de outubro de 1995. 
João Leite, Presidente- Maria Olívia- José Braga. 

~TA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO 
As quatorze horas e trinta e cinco minutos do dia vinte e 
sete de setembro de mil novecentos e noventa e cinco, 
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Paulo 
Schettino, Elbe Brandão e Arnaldo Canarinho, membros da 
Comissão supracitada. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Paulo Schettino, declara aberta a 
reunião e solicita ao Deputado Arnaldo Canarinho que proceda 
à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, 
é subscrita pelos presentes. Em seguida, a Presidência 
distribui à Deputada Elbe Brandão o Projeto de Lei nQ 
343/95. Passa-se, a seguir, à fase de apreciação da 
proposição, sujeita à deliberação conclusiva do Plenário da 
Assembléia. A referida Deputada emite parecer mediante 0 
qual conclui pela aprovação do Projeto de Lei nQ 343/95, 
que, submetido a discussão e a votação, fica aprovado. 
Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradece a 
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão 
para a próxima reunião, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 10 de outubro de 1995. 
Paulo Schettino, Presidente - Bonifásio Mourão - José Maria 

Barros. 
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ATA DA 24ª REUNIÃO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLÉIA E DA 
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Às dez horas do dia vinte e oito de setembro de mil 
novecentos e noventa e cinco, comparecem na sala nQ 2 do 12Q 
andar do Edifício Tiradentes os Deputados Rêmolo Aloise, 
Wanderley Ávila, Antônio Júlio, Ibrahim Jacob e Maria José 
Haueisen, membros da Mesa da Assembléia; Miguel Martini, 
Clêuber Carneiro, Romeu Queiroz e Geraldo Rezende, membros 
da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. 
Verificando a existência de número regimental, o Presidente, 
Deputado Rêmolo Aloise, declara abertos os trabalhos do dia 
e é lida e aprovada a ata da reunião anterior. O Presidente 
informa que, nos termos do art. 3Q, inciso III, da Lei nQ 
11.815, de 24/1/95, e do§ 4Q do art. 2Q da Resolução nQ 
5.143, de 22/6/94, a reunião tem por finalidade apreciar os 
processos de prestação de contas da aplicação dos recursos 
oriundos de subvenções sociais. Logo após, passa a pa)avra 
ao relator, na Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária, Deputado Clêuber Carneiro. Este emite 
pareceres mediante os quais conclui pela aprovação dos 
processos das seguintes entidades: Prefeitura Municipal de 
Capela Nova, Caixa Escolar Georgina Bacha, Serviço de Obras 
Sociais, Caixa Escolar Coronel Eduardo de Gouveia, Creche 
Nossa Senhora do Amparo, Associação de Moradores do Bairro 
Santa Rita, União Alan Kardec de Senhoras Espíritas de Monte 
Carmelo, Associação Comunitária de Desenvolvimento Rural 
Creche e Assistência Soçial de Jequitibá, Conselho de 
Desenvolvimento Comunitário de Claro de Minas, Associação 
dos Moradores do Bairro Cidade Nova I, Associação 
Comunitária de Desenvolvimento Rural Creche e Assistência 
Social de Jequitibá, Caixa Escolar Coronel João Ferreira, 
Prefeitura Municipal de Caranaíba, Prefeitura Municipal de 
Pirapetinga, Instituto Nosso Lar, Associação de Moradores de 
Aramirim, Associação Comunitária de Quilombo e Adjacências, 
Associação Comunitária do Riacho do Buriti, Associação dos 
Produtores Rurais do Córrego do Martins, Conselho Particular 
São Sebastião da SSVP de Tarumirim, Diretório dos Estudantes 
de Janaúba, Associação Comunitária Rural de Olhos d'Água, 
Associação Comunitária e Desenvolvimento Produtivo de 
Entroncamento de Salinas, Conselho Comunitário do Povoado de 
Água Boa, Associação Comunitária de Mães da Pastoral da 
Criança, Associação Batista de Assistência Social, 
Associação dos Amigos e Moradores do Bairro de Lourdes, APAE 
de Lagoa Formosa, Fundação Jaime Martins, Núcleo Comunitário 
do Bairro Santo Antônio, Associação de Desenvolvimento 
Comunitário de Santa Bárbara do Tugúrio, Hospital e 
Maternidade São Francisco HOSMATER , Associação de 
Desenvolvimento Comunitário do Bairro Caiçaras, Vila do 
Carmo Sport Clube, Núcleo Assistencial Central de Santa 
Bárbara do Tugúrio, Núcleo Assistencial Central de Santa 
Bárbara do Tugúrio, Prefeitura Municipal de Ubaí, Associação 
de Produtores de Riacho Dantas, Conselho de Desenvolvimento 
Comunitário de Capitão Andrade, Associação Comunitária das 
Mulheres Sãogonçalenses, Associação dos Moradores do 
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Distrito de Martins Guimarães, SSVP de Dores do Indaiá, 
Associação do Congado dos Devotos de Nossa Senhora do 
Rosário, Centro Comunitário Rural do Córrego dos Mulatos, 
Associação Comunitária do Bairro Taquaral, Associação da 
Criança e Assistência Rural, Grupo Cultural Arraiá do 
Brejinho, Fundação Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 
de Carangola, Associação Comunitária de Imbiruçu, Instituto 
Dona Selva, APAE de Pouso Alegre, Aliança Nacional da 
Juventude, Prefeitura Municipal de São João da Mata, 
Conselho de Desenvolvimento Comunitário da Serra dos 
Menezes, Centro Comunitário Estrela da Esperança. Submetidos 
à discussão e votação, são os pareceres aprovados. Em 
seguida, esses processos são apreciados ~ela Mesa, e é 
relator da matéria o Deputado Wanderley Avila, 1Q Vice-
Presidente. Este_ emite seu parecer, mediante o qual conclui 
pela aprovação dos processos, os quais submetidos à 
discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
presença dos pa~·amentares, convoca os membros destas 
Comissões para a proxima reunião ordinária, determina que se 
lavre a ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Reuniões, 5 de outubro de 1995. 
Agostinho Patrús, Presidente- Wanderley Ávila- Sebastião 

Navarro Vieira - Maria José Haueisen Ibrahim Jacob 
Marcos Helênio - Glycon Terra Pinto - Geraldo Rezende 
Alencar da Silveira Júnior. 
ATA DA 22a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA -
Às dez horas do dia três de outubro de mil novecentos e 
noventa e cinco, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Geraldo Santanna, Simão Pedro Toledo, Arnaldo 
Penna e Anivaldo Coelho, membros da supracitada Comissão. 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Geraldo 
Santanna, declara abertos os trabalhos, informa que a 
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e 
solicita ao Deputado Arnaldo Penna que proceda à leitura da 
ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita 
pelos membros presentes. Passa-se à 2ª parte da reunião, com 
a discussão e a votação de pareceres sobre proposições 
sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. Com a 
palavra, o Deputado Anivaldo Coelho, relator do Projeto de 
Lei nQ 402/95, emite parecer mediante o qual conclui pela 
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade da 
proposição na forma do Substitutivo nQ 1, que apresenta. 
Submetido a discussão e votação, é aprovado o parecer. o 
mesmo Deputado, relator do Projeto de Lei nQ 404/95, emite 
parecer que conclui pela constitucionalidade, pela 
legalidade e pela juridicidade da matéria com a Emenda nQ 1, 
que apresenta. Na fase de discussão, o Deputado Arnaldo 
Penna solicita vista do processo, o que é deferido pela 
Presidência. Com a palavra, o Deputado Simão Pedro Toledo, 
relator do Projeto de Lei nQ 405/95, emite parecer que 
conclui pela constitucionalidade, pela legalidade e pela 
juridicidade da proposição. Na fase de discussão, o Deputado 
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Anivaldo Coelho solicita vista do processo, o que é deferido 
pela Presidência. O Deputado Anivaldo Coelho, relator do 
Projeto de Lei nQ 419/95, solicita prazo regimental para 
emissão de seu parecer, o que é deferido pela Presidência. 
Ainda com a palavra, o Deputado Anivaldo Coelho, relator do 
Projeto de Lei nQ 426/95, emite parecer mediante o qual 
conclui pela constitucionalidade, pela legalidade e pela 
juridicidade da proposição. Submetido a discussão e votação, 
é aprovado o parecer. Com a palavra, o Deputado Arnaldo 
Penna, relator do Projeto de Lei nQ 440/95, emite parecer 
mediante o qual conclui pela inconstitucionalidade, pela 
ilegalidade e pela antijuridicidade da matéria. Discutido e 
votado, é aprovado o parecer. O Deputado Anivaldo Coelho, 
relator do Projeto de Lei nQ 441/95, emite parecer que 
conclui pela inconstitucionalidade, pela ilegalidade e pela 
antijuridicidade da matéria. Discutido e votado, é aprovado 
o parecer. Registra-se, neste momento, a presença do 
Deputado Antônio Genaro. Ainda com a palavra, o Deputado 
Anivaldo Coelho, relator do Projeto de Lei nQ 447/95, emite 
parecer mediante o qual conclui pela constitucionalidade, 
pela legalidade e pela juridicidade da matéria. Na 
oportunidade, apresenta requerimento para que a proposição 
seja devolvida à Mesa para reformulação do despacho e seja 
recebida como projeto de lei complementar, o que é deferido 
pela Presidência. Submetido a discussão e votação, é 
aprovado o parecer sobre o Projeto de Lei nQ 447/95. Passa-
se à 2a fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação de 
proposições que dispensam a apreciação do Plenário da 
Assembléia. Na ausência do Deputado Leonídio Bouças, relator 
dos Projetos de Lei nQs 248, 423, 433, 439, 445, 446, 448, 
452, 453, 454, 455 e 457/95, a Presidência redistribui a 
matéria ao Deputado Arnaldo Penna e determina seja retirado 
da pauta o Projeto de Lei nQ 451/95, tendo em vista 
requerimento do autor, Deputado Ivair Nogueira, apresentado 
em Plenário, solicitando sua retirada de tramitação. Com a 
palavra, o Deputado Arnaldo Pena emite pareceres mediante os 
quais conclui pela inconstitucionalidade, pela ilegalidade e 
pela antijuridicidade do Projeto de Lei nQ 248/95 e pela 
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade dos 
Projetos de Lei nQs 423, 433, 439, 446, 448, 452, 453, 454 e 
455/95. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua 
vez, são aprovados os pareceres. Quanto aos Projetos de Lei 
nQs 445 e 457/95, o relator, Deputado Arnaldo Penna, 
apresenta requerimento para que sejam convertidos em 
diligência, o que é deferido pela Presidência. O Presidente 
determina o envio dos Projetos de Lei nQs 248, 440 e 441/95 
à Mesa para os fins do art. 189 do Regimento Interno. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
presença de todos, convoca os membros da Comissão para a 
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 10 de outubro de 1995. 
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Geraldo Santanna, Presidente - Ivair Nogueira Arnaldo 
Penna - Simão Pedro Toledo - Leonídio Bouças Anivaldo 
Coelho. 
ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA 
Às dez horas do dia quatro de outubro de mil novecentos e 
noventa e cinco, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Ajalmar Silva, João Leite (substituindo este ao 
Deputado Arnaldo Penna, por indicação da Liderança do PSDB), 
Bonifácio Mourão, Carlos Murta, Jairo Ataíde, Durval Ângelo 
e Elbe Brandão, membros da supracitada Comissão. Estão 
presentes, também, os Deputados Romeu Queiroz, Geraldo 
Santanna, Geraldo Rezende, Péricles Ferreira, Francisco 
Ramalho, Ermano Batista, José Henrique, Aílton Vilela, Hely 
Tarquínio, Irani Barbosa, Gilmar Machado, Anivaldo Coelho, 
Antônio Genaro, Rêmolo Aloise, Paulo Piau, Dílzon Melo e 
Ibrahim Jacob. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Geraldo Santanna, declara abertos os trabalhos e 
informa que esta reunião se destina a apreciar a matéria 
constante na pauta e a ouvir o Conselheiro Flávio Régis 
Xavier de Moura e Castro, Presidente do Tribunal de Contas 
do Estado, a respeito de notícias veiculadas no jornal 
"Estado de Minas" sobre a falsidade no fornecimento de dados 
da arrecadação do Estado e a transferência de recursos para 
os municípios. A Presidência anuncia a presença do 
Conselheiro Flávio Régis Xavier de Moura e Castro, a quem 
convida a tomar assento à mesa. Ato contínuo, solicita ao 
Deputado Durval Ângelo que proceda à leitura da ata da 
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos 
membros presentes. Não havendo correspondência a ser lida, 
passa-se à fase de distribuição de proposições. A 
Presidência distribui o Requerimento nQ 689/95 ao Deputado 
Jairo Ataíde e, em seguida, passa palavra ao Deputado Ermano 
Batista, autor do requerimento que motivou o convite ao 
Presidente do Tribunal de Contas do Estado, para fazer suas 
considerações iniciais. Esse Deputado tece comentários e faz 
algumas perguntas, que são prontamente respondidas pelo 
Conselheiro. Fazem uso da palavra, pela ordem, os Deputados 
Durval Ângelo, Romeu Queiroz, Gilmar Machado e Bonifácio 
Mourão, que também formulam perguntas, as quais são 
respondidas pelo convidado. Encerrados os debates, a 
Presidência agradece a presença do Conselheiro Flávio Régis 
Xavier de Moura e Castro e suspende a reunião por 5 minutos 
para os cumprimentos de praxe. Reabertos os trabalhos, 
passa-se à 2ª parte da reunião, com a discussão e a votação 
de proposições da Comissão. Com a palavra, a Deputada Elbe 
Brandão apresenta requerimento desconvocando o Sr. João 
Heraldo Lima, Secretário da Fazenda, convidado a comparecer 
a esta Comissão amanhã, dia 5. Submetido a votação, é 
aprovado o requerimento. Passa-se à fase de discussão e 
votação de parecer sobre proposição sujeita à apreciação do 
Plenário. Na ausência do Deputado Arnaldo Penna, relator do 
Substitutivo nQ 1 apresentado em Plenário ao Projeto de Lei 
nQ 21/95, a Presidência redistribui a matéria ao Deputado 
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Jairo Ataíde, que emite parecer mediante o qual conclui pela 
aprovação do Substitutivo com as Emendas nQs 1 e 2, que 
apresenta. Submetido a discussão e votação, é aprovado o 
parecer. Ainda com a palavra, o Deputado Jairo Ataíde, 
relator do Projeto de Lei Complementar nQ 5/95, emite 
parecer mediante o qual conclui pela aprovação da matéria 
com a Emenda nQ 1, da Comissão de Constituição e Justiça, e 
a Emenda nQ 2, que apresenta. Submetido a discussão e 
votação, é aprovado o parecer. Passa-se à fase de discussão 
e votação de proposições que dispensam a apreciação do 
Plenário. Sobre a mesa, o Requerimento nQ 557/95, de autoria 
do Deputado Ivair Nogueira. O relator, Deputado Carlos 
Murta, opina pela aprovação da matéria. Submetido a votação, 
é aprovado o requerimento. O Requerimento nQ 577/95, de 
autoria do Deputado Toninho Zeitune, cujo relator, Deputado 
Bonifácio Mourão, opina por sua aprovação, é submetido a 
votação e aprovado. Com a palavra, o Deputado Jairo Ataíde, 
relator do Requeri~ento nQ 689/95, de autoria do Deputado 
Antônio Roberto, opina pela aprovação da matéria. Submetido 
a votação, é aprovado o requerimento. Cumprida a finalidade 
da reunião, a Presidência agradece a presença de todos, 
desconvoca a reunião extraordinária de amanhã, dia 5, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reun1ao 
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 
Sala das Comissões, 10 de outubro de 1995. 
Ajalmar Silva, Presidente- Bonifácio Mourão Arnaldo 

Penna - Jairo Ataíde - Durval Ângelo. 
ATA DA REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 
PROCEDER A ESTUDOS QUE VENHAM CRIAR MELHORES CONDIÇÕES DE 
COMUNICAÇÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia cinco de 
outubro de mil novecentos e noventa e cinco, reúnem-se na 
Sala das Comissões os Deputados Al~erto Pinto Coelho, Elbe 
Brandão e Paulo Piau (substituindo este ao Deputado 
Sebastião Costa, por indicação da Liderança do PFL), membros 
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o 
Presidente "ad hoc", Deputado Alberto Pinto Coelho, declara 
abertos os trabalhos e informa que a reunião se destina a 
eleger o Presidente s o Vice-Presidente, designar o relator 
e programar os trabalhos da Comissão. Em seguida, o 
Presidente suspende a reun1ao. Reabertos os trabalhos às 
15h30min, com a presença dos Deputados Alberto Pinto Cot ~o. 
Elbe Brandão e Álvaro Antônio, o Presidente "ad ~~c· 
comunica a mudança na composição da Comissão, senao o 
Deputado Sebastião Costa indicado pela Liderança do PFL como 
membro efetivo, em substituição ao Deputado Paulo Piau. O 
Presidente destaca a importância do tema a ser estudado pela 
Comissão, conforme consta nas notas taquigráficas. Em 
seguida, determina a distribuição das cédula~ de votação, 
devidamente rubricadas, e convida o Deputado Alvaro Antônio 
para atuar como escrutinador. Apurados os votos, verifica-se 
que foram eleitos com três votos o Deputado Paulo Piau, para 
Presidente, e a Deputada Elbe Brandão, para Vice-Presidente. 
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Na condição de Presidente "ad hoc", o Deputado Alberto Pinto 
Coelho convida o Deputado Paulo Piau a tomar assento à mesa 
e o empossa no cargo de Presidente. Em seguida, o Deputado 
Paulo Piau empossa a Deputada Elbe Brandão no cargo de Vice-
Presidente. Ausentando-se a Deputada Elbe Brandão, o 
Deputado Álvaro AntOnio passa a compor o "quorum"_ da 
reunião. O Presidente Paulo Piau agradece a escolha de seu 
nome e designa como Relator da matéria o Deputado Alberto 
Pinto Coelho. Passa-se, então, à programação dos trabalhos, 
e, com a anuência de todos os membros, fica decidido que a 
Comissão se reunirá ordinariamente às terças-feiras, às 
14h30min. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos Deputados, convoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião, determina a lavratura da 
ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 10 de outubro de 1995. 
Paulo Piau, Presidente - Álvaro AntOnio - Alberto Pinto 

Coelho. 
ATA DA 2a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 
PROCEDER Ã ESTUDOS SOBRE O MERCOSUL E SEU IMPACTO ECONÔMICO 
E SOCIAL EM MINAS GERAIS 
Às quatorze horas e cinqüenta minutos do dia cinco de 
outubro de mil novecentos e noventa e cinco, reúnem-se na 
Sala das Comissões os Deputados José Maria Barros, Elbe 
Brandão e João Leite (substituindo este ao Deputado Kemil 
Kumaira, por indicação da Liderança do PSDB), membros da 
Comissão supracitada. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado José Maria Barros, declara abertos os 
trabalhos e solicita ao Deputado João Leite que proceda à 
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é 
subscrita pelos membros presentes. O Presidente informa que 
a reunião se destina a apreciar o relatório final da 
Comissão e, em seguida, passa a palavra à relatora, Deputada 
Elbe Brandão, que faz a leitura do relatório. Logo após, a 
Presidência submete a discussão e votação o relatório, que é 
aprovado. A seguir, a Presidência suspende os trabalhos por 
10 minutos para que se elabore a ata, por ser esta a última 
reunião da Comissão. Reabertos os trabalhos, o Presidente 
solicita ao Deoutado João Leite que proceda à leitura da 
ata, que, lic' e aprovada, é subscrita pelos membros 
presentes. Cum~~ida a finalidade da reunião, o Presidente 
agradece a presença dos parlamentares e declara encerrados 
os trabalhos da Comissão. 
Sala das Comissões, 5 de outubro de 1995. 
José Maria Barros, Presidente - Elbe Brandão - João Leite. 

ATA DA 4a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
Às quatorze horas e quinze minutos do dia dez de outubro de 
mil novecentos e noventa e cinco, comparecem na sala das 
Comissões os Deputados Ajalmar Silva, Arnaldo Penna 
Bonifácio Mourão, Jairo Ataide e Durval Ângelo, membros d~ 
supracitada Comissão. Havendo número regimental, 0 
Presidente, Deputado Ajalmar Silva, declara abertos os 
trabalhos, informa que a reunião se destina a apreciar a 
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matéria cons:ante na pauta e solicita ao Deputado Bonifácio 
Mourão que proceda à leitura da ata da reun1ao anterior, 
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A 
Presidência acusa o recebimento de ofício do Deputado 
Federal Odelmo Leão, o qual encaminha respostas dos 
Ministros da Fazenda e Chefe da Casa Civil da Presidência da 
República sobre o pleito da Assembléia Legislativa de Minas 
Gerais referente à reforma administrativa da Caixa Econômica 
Federal. Passa-se à 2a parte da reunião, com a discussão e a 
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação 
do Plenário da Assembléia. Com a palavra, o Deputado Jairo 
Ataíde, relator das emendas apresentadas em Plenário ao 
Projeto de Lei nQ 431/95, solicita a distribuição de avulsos 
de seu parecer. A Presidência determina a distribuição dos 
avulsos, ficando adiada a discussão e a votação do parecer 
nos termos do§ 2Q do art. 136 do Regimento Interno. Na 
ausência do Deputado Carlos Murta, relator do Projeto de Lei 
nQ 371/95, a Presidência redistribui a matéria ao Deputado 
Arnaldo Penna, que emite parecer mediante o qual conclui 
pela aprovação da matéria com as Emendas nQs 1 e 2, da 
Comissão de Constituição e Justiça, e 3 a 5, que apresenta. 
Submetido a discussão e votação, é aprovado o parecer. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
presença de todos, convoca os membros da Comissão para a 
próxima reunião extraordinária, hoje, às 17h30min, cuja 
finalidade é apreciar o parecer sobre as emendas 
apresentadas em Plenário ao Projeto de Lei 'º 431/95, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabal~.:s. 
Sala das Comissões, 10 de outubro de 1995. 
Ajalmar Silva, Presidente- Jairo Ataíde- Durval Ângelo-

Aílton Vilela. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 246/95 
Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer 

Relatório 
De autoria do Deputado Wanderley Ávila, o projeto de lei em 

análise propõe seja declarada de utilidade pública a Loja 
Maçônica Geraldo Vieira Ribeiro 1a, nQ 62, com sede no 
Município de Mutum. 

exame 
que 

e 
Publicada, foi a matéria encaminhada, para 

preliminar, à Comissão de Constituição e Justiça, 
concluiu p~- sua juridicidade, constitucionalidade 
legalidade. 
Por sua vez, deve esta Comissão deliberar conclusivamente 

sobre a propos1çao no 1Q turno, em obediência ao que dispõe 
o Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Loja Maçônica Geraldo Vieira Ribeiro 1a, nQ 62, tem por 

finalidade desenvolver os princípios da fraternidade e da 
filantropia em seus afiliados, contribuindo, assim, para o 
aperfeiçoamento moral do ser humano. 
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Pelo trabalho de difusão dos bons costumes na comunidade, a 
entidade faz jus ao titulo declaratório de utilidade 
pública. 

Conclusão 
Pe·~s razões exaradas, opinamos pela aprovação do Projeto 

de Lei nQ 246/95 no 1Q turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 11 de outubro de 1995. 
Anderson Adauto, relator. 

PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LEI No 371/95 
Comissão de Administração Pública 

Relatório 
De autoria do Deputado José Henrique, o projeto de lei em 

epígrafe dispõe sobre o estágio para estudante em órgão e 
entidade da administração pública. 
Publicada no "Diário do Legislativo" de 5/8/95, foi a 

proposição distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, 
que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade, com as Emendas nQs 1 e 2. 
Agora, vem a matéria a esta Comissão, para receber parecer 

quanto ao mérito, consoante o disposto no art. 103, I, do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição em exame revoga a Lei nQ 10.141, de 24/4/90. 

Sem dúvida, vem aperfeiçoar o ordenamento jurídico do Estado 
no que tange especificamente às questões relativas a estágio 
de estudante em órgãos e entidades da administração pública, 
conferindo disciplina mais rigorosa e pormenorizada à 
matéria e instituindo regras hábeis para coibir algumas 
distorções · comumente verificadas na contratação de 
estagiários. Nesse particular, avulta a inovação contida no 
parágrafo único do art. 1Q, que faz depender a realização do 
estágio da possibilidade de o órgão ou entidade pública 
oferecer ao estudante experiência prática em sua área de 
formação, sob supervisão e orientação de profissional 
habilitado. 
Outrossim, acreditamos que, em alguns aspectos, a 

proposição deve ser aprimorada, a fim de que os interesses 
do estagiário recebam proteção adequada. 

Em primeiro lugar, tendo em vista o princípio da 
impessoalidade, que deve pautar os atos da administração 
pública, e ainda o direito à igualdade, e 1mper1oso que se 
garantam aos estudantes desejosos de estagiar iguais 
oportunidades de ocupar as vagas disponíveis. Com esse 
objetivo, propomos que, quando da celebração do convênio que 
ensejará a contratação de estagiários, a instituição de 
ensino e o órgão ou a entidade concedente do estágio 
estabeleçam forma e critérios objetivos de seleção dos 
candidatos, consoante se verifica nas Emendas nQs 3 e 4. 

Igualmente, importa tornar acessível esse instrumento de 
aprendizagem e capacitação para o exercício profissional ao 
maior número de estudantes, condicionando a renovação do 
período de estágio, mencionada no art. 8Q, à inexistência de 
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novos candidatos, que ainda não tenham estagiado, nos termos 
da Emenda nQ 5. 
A jornada diária de oito horas, autorizada pelo inciso IV 

do art. 4Q, é incompatível com os objetivos do estágio. Cabe 
lembrar que esse instituto visa a proporcionar condições 
práticas para complementação da aprendizagem. Diversamente, 
a jornada de trabalho extensa compromete a eficácia da 
formação profissional e até esvazia a experiência prática, 
uma vez que impossibilita o necessário cuidado com a parte 
teórica. A jornada diária máxima de cinco horas de trabalho, 
constante na Emenda nQ 3, apresenta-se mais adequada, sendo 
a usualmente estabelecida nos textos legais. 
O inciso II do art. 4Q prescreve que, em se tratando de 

estudante menor de 18 anos, o termo de compromisso será 
firmado não por ele, mas por seu responsável. Em nosso 
sistema jurídico, ao completar 16 e até os 21 anos, o menor 
relativamente capaz deixa de ser representado para ser 
assistido nos atos jurídicos em geral, isto é, passa a 
participar dos atos jurídicos que lhe digam respeito. Deve-
se considerar, de outra parte, que o contrato de estágio 
impõe obrigações de caráter personalíssimo ao estudante. 
Assim, releva que o estudante, ainda que menor de 21 anos, 
participe do ato de assinatura do termo de compromisso, 
firmando-o pessoalmente, acompanhado de seu responsável, 
como propomos através da Emenda nQ 3. 

No que tange à possibilidade de a instituição de ensino se 
fazer representar por agente de integração no processo de 
contratação do estudante'estagiário, a técnica legislativa 
recomenda seja alterada a redação dos incisos I e II do art. 
4Q e do inciso IV do art. 6Q, nos termos propostos nas 
Emendas nQs 3 e 4. 
Finalmente, queremos ressaltar que consideramos oportunas 

as Emendas nQs 1 e 2, apresentadas pela Comissão de 
Constituição e Justiça, as quais sujeitam a presença do 
agente de integração no processo de viabilização do estágio 
à iniciativa exclusiva da instituição de ensino, que deve 
manifestar sua vontade nesse sentido. Sendo certo que o 
estágio integra o processo educativo, somente a instituição 
de ensino pode decidir com acerto sobre as questões 
relativas ao assunto, inclusive sobre a conveniência d2 
participação de agentes de integração. 

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

Lei nQ 371/95 com as Emendas nQs 1 e 2, apresentadas pela 
Comissão de Constituição e Justiça, e com as Emendas nQs 3 a 
5, que se seguem. 

EMENDA No 3 
Dê-se ao art. 4Q a seguinte redacão: 
"Art. 4Q - Na contratação de estudante estagiário, serão 

observadas as seguintes condições: 
I - celebração de convênio entre o órgão ou a entidade 

pública e a instituição de ensino; 
II - assinatura de termo de compromisso pelo estudante e 

por seu responsável, se menor de 21 anos, pelo representante 
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do órgão ou da entidade pública concedente do estágio e pelo 
representante da instituição de ensino; 
III - pagamento pelo órgão ou pela entidade concedente, de 

bolsa de estu:os ou de qualquer outra forma de 
contraprestação especificada no convênio e no termo de 
compromisso; 

IV contraprestação, pelo estagiário, de atividades 
definidas no termo de compromisso, com jornada max1ma 
limitada a 5 (cinco) horas diárias, em horário compatível 
com o da sua jornada escolar; v - correlação comprovada entre as atividades desenvolvidas 
no estágio e a área de formação escolar do estagiário. 
Parágrafo único - O convênio referido no inciso I deste 

artigo estabelecerá forma e critérios objetivos de seleção 
dos candidatos ao estágio.". 

EMENDA No 4 
Dê-se aos incisos III e IV do art. 6Q a seguinte redação: 
"Art. 6Q- ..................................... . 
III - observados os requisitos do art. 2Q e a forma e os 

critérios fixados no convênio referido no art. 4Q, 
selecionar os estudantes e encaminhá-los ao órgão ou à 
entidade concedente do estágio; 

IV - representar a instituição de ensino nos atos previstos 
no art. 4Q, I e II, quando expressamente autorizado.". 

EMENDA No 5 
Dê-se ao "caput" do art. 8Q a se~uinte redação: 
"Art. 8Q -O estágio terá duração máxima de 1 (um) ano, 

permitida uma única renovação por igual período, mediante 
novo termo de compromisso, desde que não haja candidatos 
disponíveis, selecionados consoante o disposto nesta lei, 
que ainda não tenham estagiado.". 
Sala das Comissões, 10 de outubro de 1995. 
Ajalmar Silva, Presidente- Arnaldo Penna, relator- Durval 

Ângelo - Jairo Ataide. 
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 405/95 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado Dimas Rodrigues, o projeto 

análise objetiva criar o Fundo Estadual de Crédito 
- FECE. 

de lei em 
Educativo 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 26/8/95, a matéria 
foi distribuída a esta Comissão, para exame de juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 195, 
c/c o art. 103, V, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Constituição mineira estabelece as seguintes normas sobre 

fundos: 
"Art. 159 -Cabe á lei complementar: 
I - .......................................... . 
II - estabelecer normas de gestão financeira e patrimonial 

da administração direta e indireta, e condições para a 
instituição e funcionamento de fundo. 
Art. 160 - ................................... . 
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Art. 161 -São vedados: 
I - .......................................... . 
IX - a instituição de fundo de qualquer natureza, sem 

prévia autorização legislativa;". 
Por sua vez, o art. 65 da mesma Constituição diz que a 

iniciativa de lei complementar e ordinária cabe, salvo os 
casos nela reservados, a qualquer membro ou comissão desta 
Casa, ao Chefe do Executivo, ao Tribunal de Justiça, ao 
Tribunal de Contas, ao Procurador-Geral de Justiça e aos 
cidadãos. 

A iniciativa parlamentar no tocante à criação de fundo não 
encontra óbice, pois a matéria refoge àquelas de competência 
privativa de que trata o art. 66 e demais dispositivos 
constitucionais. 

No que concerne à legislação infraconstitucional, 
notadamente a Lei Complementar nQ 27, de 19/1/93, com 
alterações posteriores, não vislumbramos nenhuma mácula na 
proposição, que atende a todos os requisitos legais. 
Pondere-se, ainda, que os fundos, de natureza contábil, sem 

personalidade jurídica, vêm-se mostrando um ótimo mecanismo 
de atuação do Estado em var1os setores e por diversas 
razões. Em primeiro lugar, poderíamos citar a desn~:essidade 
de se constituir uma pessoa jurídica para gerir certas 
atividades; em segundo lugar, a política geral de aplicação 
dos recursos é feita por órgão colegiado, no caso, pelo 
grupo coordenador; por último, verifica-se que o controle 
contábil, ou seja, a fiscalização é mais ampla e rígida, uma 
vez que é feita por três órgãos: o órgão gestor, o agente 
financeiro e o grupo coordenador. 
Inexiste, portanto, óbice jurídico que possa comprometer a 

regular tramitação da matéria nesta Casa. 
Conclusão 

Ante o aduzido, concluímos pela juridicidade, pela 
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
405/95. 
Sala das Comissões, 10 de outubro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Simão Pedro Toledo, relator 

- Arnaldo Penna Leonídio Bouças Ivair Nogueira 
Anivaldo Coelho (voto contrário). 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 411/95 

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

De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcellos, o Projeto de 
Lei nQ 411/95 visa declarar de utilidade pública a Sociedade 
Concepcionista do Ensino Escola de Educação Infantil 
Regina Pacis, com sede no Município de Belo Horizonte. 
Publicada, foi a proposição encaminhada para exame 

preliminar à Comissão de Constituição e Justiça, que não 
encontrou óbice na ordem jurídica à sua tramitação. Cabe 
agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a 
matéria no 1Q turno, nos termos do art. 104, I, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
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A entidade que se pretende beneficiar com a declaração de 
utilidade pública é uma sociedade civil de direito privado 
que pratica a filantropia. Para realizar o seu trabalho, 
cria, congrega, dirige e mantém instituições que visam à 
promoção humana, à cultura e à evangelização. 
Acreditamos, pois, ser a instituição merecedora do titulo 

de utilidade pública. 
Conclusão 

Pelo exposto, opinamos pela aprovação, no 1Q turno, do 
Projeto de Lei nQ 411/95 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 11 de outubro de 1995. 
Anderson Adauto, relator. 

PARECER PARA O 1o TURNO DO PRCJETO DE LEI 
No 421/95 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

O projeto de lei em análise, do Deputado Durval Ângelo, tem 
por escopo declarar de utilidade pública a C~jana Espírita 
Pai Xangô, com sede no Município de Belo Hori~.:te. 
Após exame preliminar da Comissão de Constituição e 

Justiça, que não encontrou óbice à tramitação da matéria, 
cabe a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o 
projeto no 1Q turno, cumprindo os trâmites regimentais. 

Fundamentação 
De cunho caritativo, a Cabana Espírita Pai Xangô tem como 

objetivo fundamental a prática e o estudo da doutrina 
espírita. 

Com funcionamento regular há mais de dois anos, tem 
prestado inestimáveis serviços à comunidade. 
Conceder-lhe o título declaratório de utilidade pública 

parece-nos, pois, iniciativa das mais justas. 
Conclusão 

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei 
nQ 421/95 no 1Q turno, na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 10 de outubro de 1995. 
Luiz Antônio Zanto, relator. 

PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 442/95 

Comissão de CÕnstituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Gil Pereira, o projeto de lei em 
análise pretende introduzir o conteúdo "Drogas, prevenção: 
uso e abuso" na disciplina Ciências dos currículos escolares 
da rede estadual de ensino. 
Publicada em 14/9/95, a proposição vem a esta Comissão para 

ser examinada quanto aos aspectos preliminares, nos termos 
do art. 195, c/c o art. 103, V, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Ao pretender inserir no currículo escolar das escolas 

públicas o conteúdo "Drogas, prevenção: uso e abuso", a ser 
ministrado dentro da disciplina Ciências, a proposição tem 
por objetivo primordial informar o educando sobre os 
aspectos físico, psicológico e social que envolvem o uso da 
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droga e conscientizá-lo dos malefícios que esse uso 
acarreta. 

Não há dúvida quanto ao relevante interesse social de que 
se reveste a medida proposta. 
Temos, contudo, de buscar na Constituição da República as 

normas que dispõem sobre as competências legislativas 
atribuídas às entidades federadas, para verificar se compete 
ao Estado membro dispor sobre currículo escolar por meio de 
lei ordinária. 
Comecemos pelo art. 22, XXIV, da Magna Carta, o qual 

estabelece que compete privativamente à União legislar sobre 
diretrizes e bases da educação nacional. 

No exercício da competência constitucional anteriormente 
aludida, a União editou a Lei nQ 4.024, de 20/12/61, que 
institui tais diretrizes, e a Lei nQ 5.692, de 11/8/71, que, 
alterando significativamente a primeira, estabelece as 
diretrizes e bases para o ensino de 1Q e 2Q graus. 

No que concerne especificamente à estruturação do currículo 
escolar, principal objeto desta análise, iremos encontrar, 
nos arts. 4Q e 5Q da referida Lei nQ 5.692, de 1971, as 
principais disposições legais pertinentes. 
Cumpre, pois, trazê-los à colação, uma vez que tais 

dispositivos definem, de forma pormenorizada, a maneira pela 
qual os currículos plenos serão estruturados. 
Segundo estabelece o citado art. 4Q, o currículo escolar 

compõe-se de duas partes: uma parte comum e uma parte 
diversificada. 

Prossegue o art. 5Q, estabelecendo que a parte comum do 
currículo escolar constitui-se de matérias fixadas pelo 
Conselho Federal de Educação, as quais serão 
obrigatoriamente incluídas nos currículos dos 
estabelecimentos de ensino de todo o País. 
A parte diversificada do currículo, por sua vez, é 

constituída de matérias escolhidas pelos próprios 
estabelecimentos de ensino entre as constantes em uma 
relação elaborada pelos Conselhos Estaduais de Educação. 
Além das matérias que fazem parte dessa relação: os 
estabelecimentos de ensino poderão incluir, a seu proprio 
critério, outros estudos que considerem relevantes. 
Obedecidos c~is requisitos, cabe tão-somente ao 

estabelecimento de ensino estruturar o seu currículo pleno. 
Convém frisar, portanto, que, nos termos do art. 5Q da Lei 

nQ 5.692, de 1971, o currículo pleno, constituído por 
matérias tratadas sob forma de atividades, áreas de estudo e 
disciplinas, é estruturado pelo próprio estabelecimento 
escolar, segundo suas conveniências. 

Embora a lei não o diga expressamente, claro está que, em 
se tratando de escolas públicas, cabe ao seu administrador, 
no caso, o Poder Executivo, estruturar o seu currículo 
pleno, levando em consideração as reais condições que tais 
escolas têm para ministrar seu ensino de modo satisfatório. 
Vê-se, do que foi dito, que o ordenamento federal 

anteriormente citado buscou, com a fórmula nele adotada, 
manter certa uniformidade nacional na estrutura curricular, 
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e, 
dos 

Ressalte-se que, por força da edição da Medida Provisória 
nQ 1.094, de 25/8/95, o Conselho Federal de Educação fica 
substituído pelo Conselho Nacional de Educação, o qual é 
composto pelos Conselhos Setoriais de Educação Básica e de 
Educação Superior. Nos termos desse ordenamento, cabe ao 
Conselho Setorial de Educação Básica aprovar as diretrizes 
curriculares propostas pelo Ministério da Educação e 
Desporto. 
A medida provisória referida estabelece, ainda, que, 

enquanto não se criar o Conselho Nacional de Educação, suas 
competências serão exercidas provisoriamente pelo Ministério 
de Educação e Desporto. 
Tal alteração, contudo, não veio a modificar essencialmente 

a fórmula anteriormente prescrita. A introdução de matérias 
tratadas sob a forma de atividades, áreas de estudo e 
disciplinas continua sendo providência relacionada com a 
competência dos Conselhos de Educação, respeitada, como já 
foi dito, a discricionariedade, ainda que parcial, deferida 
aos estabelecimentos de ensino para a composição de seus 
próprios currículos plenos. 
Poder-se-ia acrescentar, ainda, que o art. 206 da Carta 

mineira, ao atribuir ao Conselho Estadual de Educação a 
competência para baixar normas disciplinadoras dos sistemas 
estadual e municipal de ensino, entre outras competências 
ali discriminadas, não só reafirmou as diretrizes 
consignadas pela legislação federal como também exacerbou as 
atribuições do dito órgão no que tange à normatização das 
atividades educacionais no âmbito do Estado. 

Compete, pois, a esses órgãos integrantes do sistema de 
ensino fixar os critérios curriculares mínimos a serem 
exigidos das escolas. 

Fosse o contrário, os currículos ficariam saturados pela 
inclusão excessiva dos mais variados estudos e Jisciplinas, 
o que poderia comprometer e inviabilizar cs objetivos 
básicos da educação nacional. 
Claro, está, portanto, que a inclusão do conteúdo citado é 

medida que refoge do âmbito de incidência da lei ordinária 
estadual. 

Isso posto, vemos que o projeto em estudo contém vícios 
constitucionais, pois, ao invadir a esfera de atribuições do 
Conselho Estadual de Educação, fere frontalmente o princípio 
da separação dos Poderes, consagrado pelo art. 2Q da Magna 
Carta e pelo art. 6Q da Carta mineira. 

Concluímos pela 
inconstitucionalidade e 
nQ 442/95. 

Conclusão 
antijuridicidade, pela 

pela ilegalidade do Projeto de Lei 

Sala das Comissões, 10 de outubro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Anivaldo Coelho, relator -

Antônio Genaro - Arnaldo Penna - Simão Pedro Toledo - Ivair 
Nogueira. 

8 . ' 
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De autoria do Deputado José Bonifácio, o Projeto de Lei nQ 
299/95 visa a declarar de utilidade pública o Lar São 
Vicente de Paulo, com sede no Município de Cataguases. 

Após sua aprovação no 1Q turno na forma original, vem a 
matéria a esta Comissão para o 2Q turno de deliberação 
conclusiva, nos termos regimentais. 

Fundamentação 
A entidade em tela atende as pessoas idosas, provendo-as de 

assistência material, moral e espiritual, sem distinção de 
nacionalidade, cor, sexo e religião. 
Por ser trabalho de natureza filantrópica, julgamos 

oportuna a declaração de sua utilidade pública. 
Conclusão 

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Léi nQ 
299/95 no 2Q turno, na forma original. 
Sala das Comissões, 10 de outubro de 1995. 
Jorge Hannas, relator. 

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 300/95 
Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer 

Relatório 
De autoria do Deputado Geraldo Rezende, o projeto de lei em 

exame pretende declarar de utilidade pública o Clube de 
Pesca Barra do Urucuia, 'com sede no Município de São 
Francisco. 
Aprovado o projeto no 1Q turno, sem emenda, cabe a esta 

Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2Q 
turno, conforme disposições regimentais. 

Fundamentação 
A entidade que se pretende beneficiar com a declaração de 

utilidade pública desenvolve entre seus associados 
importante trabalho de conscientização ecológica pela defesa 
da fauna e da flora aquática, além de proporcionar-lhes 
lazer e recreação. 
Por contribuir para a proteção do meio ambiente, a 

instituição faz jus ao referido título. 
Conclusão 

Pelas razões aduzidas, opinamos pelz aprovação do Projeto 
de Lei nQ 300/95 no 2Q turno, conforme foi proposto. 
Sala das Comissões, 11 de outubro de 1995. 
Gilmar Machado, relator. 

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 306/95 

Comissão de Defesa Social 
Relatório 

De autoria do Deputado Ivo José, o projeto de lei em exame, 
que pretende declarar de utilidade pública a Sociedade Corpo 
de Bombeiros Voluntários de Santos Dumont, com sede no 
Município de Santos Dumont. foi aprovado no 1Q turno, sem 
emenda. 
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Cabe, agora, a esta Comissão deliberar conclusivamente 
sobre a matéria no 2Q turno, nos termos regimentais. 

Fundamentação 
A instituição em apreço tem como objetivo prioritário 

proteger a população e os bens públicos contra calamidades, 
especialmente em caso de incêndios. 

Assim, entendemos que a entidade merece 
declaratório de utilidade pública. 

Conclusão 

o título 

Pelas razões registradas, opinamos pela aprovação do 
Projeto de Lei ng 306/95 no 2Q turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 10 de outubro de 1995. 
Paulo Schettino, relator. 

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 322/95 
Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer 

O projeto de lei em 
Queiroz, propõe seja 
Associação Comunitária 
Pequi. 

Relatório 
exame, de autoria do Deputado Romeu 
declarada de utilidade pública a 
Pequiense, com sede no Município de 

Aprovada no 1Q turno, em sua forma original, deve a 
proposição, agora, ser apreciada no 2Q turno de deliberação 
conclusiva, em cumprimento das disposições do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
A mencionada Associação tem por finalidade encaminhar e 

orientar os habitantes de Pequi na solução de problemas nas 
áreas de saúde, educação e infra-estrutura urbana. 

Desenvolvendo a entidade trabalho em prol do município, 
consideramos justa a pretendida declaração. 

Conclusão 
Pelas razões aduzidas, somos pela aprovação do Projeto de 

Lei nQ 322/95 na forma original. 
Sala das Comissões, 11 de outubro de 1995. 
João Leite, relator. 

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 324/95 

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

O projeto de lei em exame, de autoria do Deputado Hely 
Tarquínio, propõe seja declarada de utilidade pública a 
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE de 
Buritis -, com sede no Município de Buritis. 
Aprovada no 1Q turno, em sua forma original, cabe, agora, a 

esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no 
2Q turno, em cumprimento das disposições do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
A entidade que se pretende beneficiar com a declaração de 

utilidade pública visa assegurar o ajustamento e o bem-estar 
do excepcional, estimulando o trabalho do deficiente por 
meio de exposições, de cooperativas e de oficinas, 
merecendo, assim, o referido titulo. 

~ 
~ 
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Conclusão 
Em face 

nQ 324/95 
Sala das 
Anderson 

do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei 
no 2Q turno, na forma proposta. 
Comissões, 11 de outubro de 1995. 
Adauto, relator. 
PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 335/95 
Comissão de Saúde e Ação Social 

Relatório 
De autoria do Deputado Paulo Schettino, o Projeto de Lei nQ 

335/95 visa a declarar de utilidade pública a Associação 
Comunitária Pró-Melhoramento das Vilas Nossa Senhora da 
Penha e Santo Agostinho, com sede no Município de Belo 
Horizonte. 

Após sua aprovação no 1Q turno, na forma original, cabe-nos 
deliberar conclusivámente sobre a matéria, no 2Q turno, em 
cumprimento às disposições regimentais. 

Fundamentação 
A entidace em causa presta relevantes serviços 

atividades sociais, esportivas, recreativas, 
cívicas e intelectuais, objetivando incrementar 
o espírito de solidariedade entre os associados. 

por meio de 
culturais, 

e estimular 

Dessa forma, acreditamos ser justo e oportuno que a 
associação seja declarada de utilidade pública. 

Conclusão 
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto 

de Lei nQ 335/95 no 2Q turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 10 de outubro de 1995. 
Marco Régis, relator. 

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 347/95 
Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer 

Relatório 
De autoria do.Deputado José Bonifácio, o Projeto de Lei nQ 

347/95, que pretende declarar de utilidade pública a Ação 
Social da Comunidade Paroquial de Nossa Senhora Rainha da 
Paz, com sede no Município de Belo Horizonte, foi aprovado 
no 1Q turno, com a Emenda nQ 1. 
Cabe, agora, a esta Comissão deliberar conclusivamente 

sobre a matéria no 2Q turno, conforme disposições 
regimentais. 

Nos termos do § 1Q do 
elaboramos a redação do 
integrante deste parecer. 

art. 196 do Regimento Interno, 
vencido, que segue anexa e é parte 

Fundamentação 
A prática da caridade moral, espiritual e material exercida 

pela entidade em apreço sintetiza o seu alto espírito 
filantrópico, o que a torna merecedora do titulo de 
utilidade pública ora proposto. 

Conclusão 
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto 

de Lei nQ 347/95, no 2Q turno, na forma do vencido no 1Q 
turno. 
Sala das Comissões, 11 de outubro de 1995. 
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Gilmar Machado, relator. 
Redação do Vencido no 1Q Turno 

PROJETO DE LEI No 347/95 
Declara de utilidade pública a Ação Social da Comunidade 

Paroquial de Nossa Senhora Rainha da Paz, com sede no 
Município de Belo Horizonte. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q- Fica declarada de utilidade pública a Ação Social 

da Comunidade Paroquial de Nossa Senhora Rainha da Paz, com 
sede no Município de Belo Horizonte. 

Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 352/95 

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

De autoria do Deputado Sebastião Helvécio, o Projeto de Lei 
nQ 352/95 visa a declarar de utilidade pública o Grêmio 
Recreativo Assistencial Real Grandeza, com sede no Município 
de Juiz de Fora. 

Aprovado o projeto no 1Q turno, na forma original, cabe a 
esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no 
2Q turno, em cumprimento das disposições do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
A entidade vem cumprindo fielmente os objetivos propostos 

em seu estatuto, quais sejam promover, além dos festejos 
carnavalescos, festas juninas e natalinas, as quais visam à 
elevação moral e cultural de seus associados. 

Julgamos, portanto, oportuna a declaração de sua utilidade 
pública. 

Em face 
nQ 352/95 
Sala das 
Anderson 

Conclusão 
do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei 
no 2Q turno, na forma original. 
Comissões, 11 de outubro de 1995. 
Adauto, relator. 
PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 353/95 
Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer 

Relatório 
De autoria do Deputado Sebastião Navarro Vieira, o Projeto 

de Lei nQ 353/95 visa a declarar de utilidade pública a Casa 
da Cultura de Poços de Caldas, com sede no Município de 
Poços de Caldas. 
Após aprovação do projeto no 1Q turno, cabe a esta Comissão 

deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2Q turno, nos 
termos regimentais. 

Fundamentação 
A entidade vem cumprindo fielmente os objetivos propostos 

em seu estatuto, qu21s sejam prestar serviços à comunidade 
por meio da realizac .- de cursos, seminários, exposições e 
outras manifestações ~campo do ensino e da cultura. 

Conclusão 
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Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação do Projeto 
de Lei nQ 353/95 no 2Q turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 11 de outubro de 1995. 
Anderson Adauto, relator. 

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 381/95 

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

De autoria do Deputado Toninho Zeitune, o Projeto 
381/95 objetiva declarar de utilidade pública 
Educativo Comunitário Israel Pinheiro, com sede no 
de Belo Horizonte. 

de Lei nQ 
o Centro 
Município 

Após sua aprovação no 1Q turno, vem a matéria a esta 
Comissão para o 2Q turno de deliberação conclusiva, nos 
termos regimentais. 

Fundamentação 
O Centro Educativo Comunitário Israel Pinheiro, fundado em 

1978, tem por escopo desenvolver trabalho educacional e 
beneficente, mediante o aproveitamento das disponibilidades 
que as escolas e a comunidade oferecem, visando a beneficiá-
las. 
Por esse trabalho de cunho social, julgamos oportuna a 

declaração de utilidade pública da instituição. 
Conclusão 

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto 
de Lei nQ 381/95, no 2Q turno, na forma original. 
Sala das Comissões, 11 de outubro de 1995. 
Anderson Adauto, relator. 

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 394/95 

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

De autoria do Deputado Francisco Ramalho, o Projeto de Lei 
nQ 394/95 visa a declarar de utilidade pública o Centro 
Social Desportivo de Araçaí CESDAI com sede no 
Município de Araçaí. 
Aprovado o projeto no 1Q turno, sem emenda, cabe a esta 

Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2Q 
turno, nos termos regimentais. 

Fundamentação 
O CESDAI é uma entidade de objetivos filantrópicos, voltada 

exclusivamente ao atendimento social, cultural e desportivo 
das pessoas carentes da comunidade. 
A entidade, dando seguimento ao seu trabalho, orienta e 

prepara a criança para seu desenvolvimento e sua integração 
social, mediante a manutenção de creche, onde elas recebem 
carinho e educação. 

Pelo trabalho de grande 
entidade, concluímos ser 
de utilidade pública, o 
desta Comissão. 

alcance social desenvolvido pela 
merecedora do título declaratório 
que ratifica o parecer de 1Q turno 

Conclusão 
Diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de Lei 

nQ 394/95 no 2Q turno, na forma proposta. 
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Sala das Comissões, 11 de outubro de 1995. 
João Leite, relator. 

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 398/95 
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Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer 
Relatório 

De autoria do Deputado Hely Tarquínio, o projeto de lei em 
tela objetiva declarar de utilidade pública a Caixa Escolar 
Padre Galdino Ferreira Diniz, com sede no Município de Carmo 
da Mata. 

Aprovado o projeto no 1Q turno, sem emenda, cabe a esta 
Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2Q 
turno, nos termos regimentais. 

Ratificando 
consideramos 
que atende 
alimentação, 
aos alunos 
pretende. 

Fundamentação 
o parecer anterior emitido por esta Comissão, 
justo e oportuno que a referida Caixa Escolar, 
aos seus objetivos estatutários, fornecendo 
material escolar, vestuário e auxilio-condução 
carentes, receba o titulo declaratório que 

Conclusão 
Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de 

Lei nQ 398/95 no 2Q turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 11 de outubro de 1995. 
Gilmar Machado, relator. 

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 407/95 

Comissão de FiscalizaÇão Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Governador do Estado, o projeto em pauta 
autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao patrimônio do 
Município de Ouro Preto. 

Aprovada, no 1Q Turno, com a Emenda nQ 1, apresentada pela 
Comissão de Constituição e Justiça, a proposição vem agora a 
esta Comissão para nova apreciação, em obediência aos termos 
regimentais. 
Segue anexa a redação do vencido, que é parte deste 

parecer. 
Fundamentação 

A proposição em epígrafe, conforme já tivemos oportunidade 
de manifestar, não ocasiona nenhum impacto orçamentário, 
repercutindo tão-somente no aspecto econômico, fator que 
será amplamente recompensado pelos benefícios que advirão 
dessa transação imobiliária para a comunidade local. 

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

Lei nQ 407/95 na forma do vencido no 1Q turno. 
Sala das Comissões, de outubro de 1995. 
Miguel Martini, Presidente- Clêuber Carneiro, relator-

Romeu Queiroz - Marcos Helênio - Geraldo Rezende - Ivair 
Nogueira. 

Redação do vencido no 10 Turno 
PROJETO DE LEI NQ 407/95 
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Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao patrimônio do 
Município de Ouro Preto. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao 

patrimônio do Município de Ouro Preto, mediante contrato de 
doação, o imóvel urbano situado na Avenida Juscelino 
Kubitschek, Bairro Bauxita, na cidade de Ouro Preto, 
constituído de parte de um terreno, medindo 4.347,00m2 
(quatro mil trezentos e quarenta e sete metros quadrados), 
remanescente de uma área de 5.994,00m2 (cinco mil novecentos 
e noventa e quatro metros quadrados), doada ao Estado de 
Minas Gerais conforme escritura pública lavrada a fls. 157 
do livro 16 do Cartório do 2Q Ofício de Notas e matriculada 
sob o nQ 1-2982 do Cartório de Registro de Imóveis Dirceu 
Alves de Brito, da Comarca de Ouro Preto. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER SOBRE AS EMENDAS NoS 1 A 8, APRESENTADAS EM 
PLENÁRIO, AO PROJETO-DE LEI No 431/95 

Comissão de Administração Pública 
Relatório 

De autoria do Chefe do Poder Executivo, o Projeto de Lei nQ 
431/95 tem como objetivo autorizar a alienação das ações do 
Banco de Crédito Real de Minas Gerais - CREDIREAL. 
Encaminhada à Casa por meio da Mensagem nQ 40/95, foi a 

proposição publicada em 7/9/95 e encaminhada às Comissões de 
Constituição e Justiça, de Administração Pública e de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária, as quais emitiram 
pareceres favoráveis à tramitação do projeto. 
Durante a tramitação foram apresentadas, em Plenário, as 

Emendas nQs 1 a 8, encaminhadas, nesta oportunidade, a esta 
Comissão, para receberem parecer, nos termos do art. 195, § 
2Q, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Emenda nQ 1, do Deputado Carlos Pimenta, dispõe sobre 

duas questões distintas: na primeira parte, procura 
assegurar a manutenção da CREDIPREV por parte do novo 
controlador do Banco; na segunda, cuida de destinar 101. do 
montante arrecadado para a área de saúde e de atendimento às 
crianças e adolescentes. Assim sendo, deve a emenda ser 
analisada sob dois enfoques diferentes, e é isso que 
passamos a fazer. 
A prévia exigência de manutenção da CREDIPREV pelo novo 

controlador da instituição poderá inibir, sobremaneira, o 
interesse de eventuais compradores na aquisição das ações do 
Banco, o que poderá prejudicar o processo de privatização 
daquela instituição financeira. Para contemplar a idéia do 
Deputado Carlos Pimenta, sem, contudo, comprometer todo o 
processo, apresentamos, na conclusão deste parecer, a 
Subemenda nQ 1 à Emenda nQ 1. Em relação à segunda parte da 
emenda em tela, entendemos que os recursos arrecadados nessa 
privatização devem, de fato, ser empregados na área social, 
sem prejuízo da sua utilização na amortização da dívida 
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Jública, que tem gerado pesado ônus financeiro para o 
=stado. Os encargos dessa dívida têm sufocado o erar1o 
público de tal forma, que o~ investimentos na área social 
têm sido inibidos. Assim, para acolher a tese do Deputado 
Carlos Pimenta, porém de uma maneira mais abrangente, 
optamos por apresentar a Subemenda nQ 2 à Emenda nQ 1, 
redigida na conclusão deste parecer. 
A pretensão do Deputado Marcos Helênio consubstanciada no 

conteúdo da Emenda nQ 2, por ele subscrita, foi acolhida por 
meio da Subemenda nQ 2 à Emenda nQ 1. Apenas merece censura 
a sugestão de que todos os recursos apurados sejam 
utilizados integralmente em investimentos. 
Merece o nosso apoio a Emenda nQ 3, também do Deputado 

Marcos Helênio. Há que se resguardar das denominadas "moedas 
podres" o processo de privatização, pois elas acabam por 
comprometer a pretensão do Poder Executivo de converter, de 
fato, a alienação do referido Banco em benefício para a 
sociedade. Porém, a fim de aprimorar o texto da emenda em 
tela, apresentamos, na conclusão deste parecer, a Subemenda 
nQ 1 à Emenda nQ 3. 

Em relação à Emenda nQ 4, também do Deputado Marcos 
Helênio, temos que esta Casa já ve~ acompanhando 
atentamente, no exercício do controle exterr.: das atividades 
do Poder Executivo, todo o processo de alienação das ações 
do CREDIREAL. Acrescente-se a esse dado que é cediço que, 
por suas peculiaridades, o processo legislativo é moroso e 
pode prejudicar a realização da privatização no prazo 
desejado. Por outro lado, por ser o mercado extremamente 
dinâmico, poderá ocorrer, nesse caso, um descompasso, 
provocado pelo interstício compreendido entre a tramitação 
do processo legislativo e a data marcada para a realização 
da privatização. 
O conteúdo da Emenda nQ 5, do Deputado Almir Cardoso, é 

similar ao da primeira parte da Emenda nQ 1, do Deputado 
Carlos Pimenta. Conforme já foi salientado no parecer sobre 
a proposição, optamos pc- apresentar a Subemenda nQ 1 à 
referida emenda, a f~- de tranqüilizar os servidores 
aposentados daquele Banco, os quais dependem da CREDIPREV. 
Quanto à Emenda nQ 6, do Deputado Hely Tarquinio, 

entendemos que, de fato, procede a preocupação nela 
manifestada, uma vez que, fixado o valor mínimo pela 
mencionada Comissão de Privatização, deve este ser 
respeitado, sob o ponto de vista da moralidade 
administrativa. 

O conteúdo da Emenda nQ 7, também do Deputado Hely 
Tarquínio, já foi contemplado por meio do acolhimento da 
Emenda nQ 3, do Deputado Marcos Helênio; fica, pois, 
prejudicada a Emenda nQ 7. 

Em relação à Emenda nQ 8, também do Deputado Hely 
Tarquínio, infere-se que a tese por ela defendida foi 
acatada na Subemenda nQ 2 à Emenda nQ 1, a qual procura dar 
aos recursos a serem arrecadados uma destinação mais 
racional e abrangente. 

Conclusão 
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Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação da Emenda nQ 
1 na forma das Subemendas nQs 1 e 2, a seguir redigidas; da 
Emenda nQ 3 na forma da Subemenda nQ 1, a seguir redigida, e 
da Emenda nQ 6; pela rejeição das Emendas nQs 2, 4 e 5 e 
pela prejudicialidade das Emendas nQs 7 e 8. 

SUBEMENDA No 1 À EMENDA No 1 
Acrescente-se onde convier7 -
"Art. .... O Poder Executivo adotará medidas que 

objetivem garantir a manutenção das atividades da CREDIPREV 
com vistas a impedir prejuízos aos seus beneficiários.". 

SUBEMENDA No 2 À EMENDA No 1 
Acrescente-se onde convier7 -
"Art ..... - Os recursos obtidos com a venda das ações do 

CREDIREAL serão destinados ao pagamento da divida pública ou 
à execução de programas sociais no Plano Plurianual de Ação 
Governamental - PPAG.". 

SUBEMENDA No 1 À EMENDA No 3 
Acrescente-se onde convier7 -
"Art ..... -O pagamento das ações adquiridas no leilão de 

privatização do Banco de Crédito Real de Minas Gerais 
CREDIREAL- será feito, exclusivamente, em moeda corrente.". 
Sala das Comissões, 10 de outubro de 1995. 
Ajalmar Silva, Presidente- Jairo Ataíde, relator - Durval 

Ângelo- Aílton Vilela. 
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ATA DA 86ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 11 DE OUTUBRO DE 1995 

Presidência dos Deputados Agostinho Patrús, 
Wanderley Ávila e Sebastião Navarro Vieira 

SUMÁRIO: ABERTURA - 1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -
Correspondência: Ofícios, telegramas e cartões 
Apresentação de Proposições: Projeto de Lei ng 529/95 
Requerimento nQ 799/95 - Requerimentos do Deputado Carlos 
Pimenta e da Comissão de Assuntos Municipais (15) 
Comunicações: Comunicação do Deputado Paulo Schettino 
Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Geraldo Rezende, 
Aílton Vilela, Paulo Schettino, Sebastião Navarro Vieira, 
Gílmar Machado e Ronaldo Vasconcellos- Registro de presença 
- 2ª PARTE (ORDEM DO DIA): 1ª Fase: Abertura de inscrições -
Palavras do Sr. Presidente Designação de comissões: 
Comissão Especial para Emi~ir Parecer sobre a Proposta de 
Emenda à Constituição nQ .. )/95 e Comissão Especial para 
Proceder a Estudos para a implantação, através dos órgãos e 
Programas de Atuação do Governo do Estado, da "Plataforma de 
Ação", Documento Reivindicatório, Resultado da IV 
Conferência Internacional da Mulher - Leitura de comunicação 
apresentada - Questão de ordem; chamada para recomposição de 
"quorum"; inexistência de número regimental para a 
continuação dos trabalhos - ENCERRAMENTO. 

ABERTURA 
-Às 14h15min, comparecem os Deputados: 
Agostinho Patrús -Wanderley Ávila Sebastião Navarro 

Vieira - Paulo Pettersen - Rêmolo Aloise - Ibrahim Jacob -
Ermano Batista -Antônio Júlio- Aílton Vilela - Ajalmar 
Silva- Alencar da Silveira Júnior- Almir Cardoso- Alvaro 
Antônio - Anderson Adauto Anivaldo Coelho Antônio 
Andrade - Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho Arnaldo 
Penna- Bilac Pinto -Bonifácio Mourão- Carlos Murta 
Carlos Pimenta - Clêuber Carneiro - Dílzon Melo Dimas 
Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Durval Ângelo -
Elbe Brandão - Francisco Ramalho- Geraldo Nascimento 
Geraldo Rezende -Geraldo Santanna- Gil Pereira- Gilmar 
Machado - Glycon Terra Pinto Hely Tarquínio Irani 
Barbosa - Ivair Nogueira - Ivo José - Jairo Ataíde - João 
Batista de Oliveira- João Leite- José Braga- José Maria 
Barros - Leonidio Bouças - Luiz Antônio Zanto Marcelo 
Gonçalves - Marco Régis -Marcos Helênio- Maria Olívia-
Miguel Martini Olinto Godinho Paulo Piau Paulo 
Schettino - Péricles Ferreira - Romeu Queiroz Ronaldo 
Vasconcellos- Sebastião Helvécio -Simão Pedro Toledo 
Wilson Trópia. 

O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) -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 
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palavra, o Sr. 2Q-Secretário, para proceder à leitura da ata 
da reunião anterior. 

1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE) 
Ata 

- O Deputado Ibrahim Jacob, 3Q-Secretário, nas funções de 
2Q-Secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior, 
que é aprovada sem restrições. 

Correspondência 
-O Deputado Carlos Pimenta, lQ-Secretário "ad hoc", lê a 

seguinte correspondência: 

Do Sr. 
Tribunal 
Casa, do 
1995. 

OFÍCIOS 
Márcio Aristeu Monteiro de Barros, Presidente do 
de Justiça do Estado, agradecendo o envio, por esta 
relatório das audiências públicas regionais de 

Do Sr. Bonifácio de Andrada, Deputado Federal. manifestando 
seu apoio a requerimento do Deputado Carlos Pimenta, 
referente ao abandono em que se encontra o escritório 
regional do DNOCS no Município de Montes Claros. 

Do Sr. Lindberg Farias, Deputado Federal, agradecendo o 
convite para participar das audiências públicas regionais. 

Da Sra. Maria Elvira, Deputada Federal. agradecendo o 
convite para o lançamento da coleção de livros "Cidadão 
Mirim". 

Do Sr. Fernandes Filho, Desembargador, enviando cópia do 
Mandado de Segurança nQ 57.740-3, impetrado pelo Município 
de Igarapé. (- À Comissão de Assuntos Municipais.) 

Do Sr. Ademir Lucas, Secretário de Esportes (4), 
informando, em resposta a requerimentos dos Deputados 
Arnaldo Canarinho (249 a 253/95), Paulo Schettino (316/95) e 
Carlos Pimenta (477, 615 e 616/95), que o orçamento dessa 
Secretaria aguarda suplementação para atender às demandas 
mencionadas. 

Do Sr. Santos Moreira da Silva, Secretário da Segurança 
Pública, solicitando seja permitido o acesso dos Peritos 
Criminais do Instituto de Criminalística daquela Secretaria 
à relação de eleitores do Distrito de Taparuba, no Município 
de Ipanema, apresentada a esta Casa. 

Do Sr. João Ferreira Lima, Prefeito Municipal de Januária, 
posicionando-se, juntamente com os habitantes de sua região, 
contra o Projeto de Lei nQ 252/95. (- Anexe-se ao Projeto de 
Lei nQ 252/95.) 

Do Sr. Severino Gonçalves da Silva, Prefeito Municipal de 
São Francisco, ratificando suas declarações a respeito do 
Distrito de Morro do Horizonte. (- À Comissão de Assuntos 
Municipais.) 

Do Sr. Francisco Carlos Bouzada, Presidente da Câmara 
Municipal de Ipatinga, encaminhando cópia do Requerimento nQ 
228/95, de autoria do vereador Eli Rodrigues Martins, 
mediante o qual esse parlamentar solicita realização de 
audiência pública com as presenças dos Presidentes das 
Comissões de Direitos e Garantias Fundamentais, de Defesa 
Social e de Justiça, a fim de se discutir o Regulamento 
Disciplinar da Polícia Militar - RDPM. 
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Do Sr. Orlando Benedito de Almeida, Presidente da Câmara 
Municipal de Maria da Fé, encaminhando cópia do Requerimento 
nQ 40, de autoria do Vereador Antônio Luiz de Souza, 
mediante o qual esse parlamentar solicita a extinção do 
dispositivo legal que determina o desconto de 8% nos 
vencimentos dos aposentados e dos pensionistas do Estado, 
destinado ao IPSEMG. (- À Comissão de Administração 
Pública.) 

Do Sr. Divino Caixeta, Chefe de Gabinete da Diretoria-Geral 
do DER-MG, informando, em atenção a ofício da Comissão de 
Justiça, que a ponte sobre o rio Piranga, na localidade 
denominada Pau Grande, no trecho entre os Municípios de 
Catas Altas da Noruega e Lamim, não possui denominação 
oficial. (- À Comissão de Justiça.) 

Do Sr. José Aluízio Ribeiro de Miranda, Presidente da 
Federação dos Pescadores de Minas Gerais, e outros, 
encaminhando o documento "Situação Atual da Pesca no Rio São 
Francisco, no Trecho Compreendido entre Três Marias e 
Januária", elaborado por técnicos a serviço do IBAMA-MG. (-
À Comissão de Meio Ambiente.) 

Do Sr. Josef Anton Thusek, da Loja Maçônica Mário Behring-
200, agradecendo voto de congratulações e solicitando que se 
corrija nos anais da Casa o nome do Venerável Mestre dessa 
Loja, que é Adolpho Hoffman. 

TELEGRAMAS 
Do Sr. Cid Ferreira Gomes, Presidente da Assembléia 

Legislativa do Ceará, agradecendo remessa do relatório das 
audiências públicas regionais de 1995. 

Do Sr. Mauro Roberto S. de Vasconcellos, Diretor-Geral do 
DER-MG, agradecendo convite para participar do Ciclo 
Nacional de Debates sobre cooperativismo. 

CARTÕES 
Do Sr. Bonifácio de Andrada, Deputado Federal, agradecendo 

a remessa do "Dicionário Biográfico de Minas Gerais 
Período Republicano- 1889/1991". 

Dos Srs. Delfim Ribeiro, Delegado do Ministério de Minas e 
Energia, e Flávio Régis Xavier de Moura e Castro, Presidente 
do Tribunal de Contas do Estado, agradecendo convite para 
participar do Ciclo Nacional de Debates sobre 
cooperativismo. 
o Sr. Presidente (Deputado Sebastião Navarro Vieira) - A 

Mesa passa a receber proposições e a conceder a palavra aos 
oradores inscritos para o Pequeno Expediente. 

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

proposições: 
PROJETO DE LEI No 529/95 

Declara de utilidade pública a Associação dos Amigos do 
Bairro Laticínio, com sede no Município de Nanuque . 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a Associação 

dos Amigos do Bairro Laticínio, com sede no Município de 
Nanuque. 



366 

Art. 2Q 
publiC2ÇãO. 
Art. ~~- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 1995. 

Esta lei entra vigor em na data de sua 

Kemil Kumaira 
Justificação: A Associação dos Amigos do Bairro Laticínio é 

sociedade com personalidade jurídica, sem fins lucrativos, 
que tem por finalidade a prestação de serviços de natureza 
filantrópica à comunidade, com vistas ao desenvolvimento 
pessoal e ao bem-estar dos teófilo-otonenses residentes no 
Bairro Laticínio, promovendo atos que beneficiam cultural e 
socialmente seus associados, de modo que eles tenham 
melhores condições de vida e possam unir-se para reivindicar 
as necessidades de natureza coletiva. 

Por esse trabalho de grande interesse social, é a entidade 
merecedora da declaração de sua utilidade pública, que ora 
se propõe lhe seja outorgada. 
-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 
NQ 799/95, do Deputado Dinis Pinheiro, solicitando seja 

formulado apelo ao Presidente do BDMG com vistas a que 
encaminhe a esta Casa os dados relativos ao Projeto SOMMA, 
por_convênio firmado entre o Banco e o Município de Ibirité. 
(-A Mesa da Assembléia.) 

Do Deputado Carlos Pimenta, solicitando seja convidado o 
Secretário Executivo da CEDEC a comparecer a esta Assembléia 
para expor a situação dos 45 municípios do Norte e Nordeste 
do Estado atingidos pela seca e nos quais foi declarado 
estado de calamidade pública. 

Da Comissão de Assuntos Municipais (15), solicitando seja 
enviado ofício ao TRE-MG a fim de que sejam retirados da 
relação enviada a esse orgão por meio do Ofício nQ 
1.300/95/SGM os Distritos de Flor de Minas, no Município de 
Gurinhatã; Serra Azul, no Município de Mateus Leme; Estêvão 
de Araújo, no Município de Araponga; Engenheiro Schnoor, no 
Município de Araçuaí; Condado do Norte e Olímpio Campos, no 
Município de São João da Ponte; São Brás de Minas, no 
Município de Lagamar; Catuni, no Município de Francisco Sá; 
Tocos do Mogi; no Município de Borda da Mata; São Vicente da 
Estrela e São Sebastião do óculo, no Município de Raul 
Soares; São Sebastião do Sacramento, no Município de 
Manhuaçu; São Pedro de Caldas, no Município de Caldas; Morro 
do Horizonte, no Município de São Francisco; Glaucilândia, 
no Município de Juramento; Ponto do Marambaia e Maranhão, no 
Município de Caraí; Honorópolis, no Município de Campina 
Verde, por não preencherem os requisitos previstos no inciso 
II do art. 3Q da Lei Complementar nQ 37, de 18/1/95. (-
Ciente. Oficie-se.) 

COMUNICAÇÕES 
- É, também, encaminhada à Mesa comunicação do 

Paulo Schettino. 
Deputado 
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Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Geraldo 

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

Deputadas, Srs. Deputados, hoje, pela manhã, tivemos a 
oportunidade de participar de uma reun1ao da Comissão de 
Assuntos Municipais e Regionalização. Parte dos Deputados 
incumbidos de fazer a fiscalização em alguns dos distritos 
apresentaram o seu relatório. 

Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a atenção 
dispensada a este Deputado pela Comissão de Assuntos 
Municipais e Regionalização e parabenizar os Deputados 
encarregados de ir a esses distritos para verificar, "in 
loco", a realidade com relação ao número de moradias neles 
existentes. Quero dizer, Sr. Presidente e Srs. Deputados, 
que a nossa luta pela não-emancipação dos distritos em Minas 
Gerais, este ano, vai continuar. Nossa posição não se 
restringe apenas àqueles que não têm condições, mas visa, 
sobretudo, aos que as têm. Já expus meu ponto de vista. Com 
as finanças estaduais e federais defasadas como estão, acho 
temerosa a criação de novas despesas, de novas Prefeituras, 
Vice-Prefeituras e Câmaras de Vereadores. Aos companheiros 
que querem as emancipações, motivados principalmente por 
interesses político-eleitoreiros, quero dizer o seguinte: 
Analogias feitas entre Minas Gerais e Estados como o de São 
Paulo, ou com outros do Sul do País não podem ser levadas em 
conta, mesmo porque o Brasil possui condições bem díspares. 
Temos as Regiões Nordeste, Norte, Centro-Oeste, Sudeste e 
Sul, todas muito diferentes umas das outras, seja quanto ao 
poder aquisitivo das populações, seja pela infra-estrutura 
das cidades. O que estou debatendo e pregando nesta tribuna 
é o não cumprimento da lei de emancipações, da Resolução nQ 
37/95, que trata da emancipação dos distritos em Minas 
Gerais. Se um dos pré-requisitos da lei é a exigência de um 
número mínimo de 400 moradias nos distritos emancipandos, 
por que a Assembléia Legislativa vai permitir a emancipação 
de distritos com menos de 400 moradias, ao arrepio da lei? 
Já acho que a lei, ao ser feita, ao ser votada, não com meu 
voto, mas votada, aprovada e sancionada pelo Governador já 
tenha beneficiado demais, já tenha sido uma lei muito 
branda, sem exigências suficientes para a emancipação dos 
distritos, uma vez que qualquer usina de açúcar aqui em 
Minas Gerais possui 400 moradias. Dependendo da situação, eu 
diria que qualquer povoado à beira de estradas movimentadas 
possui 400 moradias. Então, entendo que não podemos sair 
desse pré-requisito mínimo da •-• para beneficiar e 
emancipar distritos que não têm outra ~ante de renda senão o 
Fundo de Participação dos Municípios - FPM! Sr. Presidente e 
caros colegas, eu, sinceramente, vou continuar resistindo, 
com toda minha força, com todo o meu vigor, aqui desta 
tribuna, à aprovação de atos contrários às leis. Aliás, nós 
do Estado de Minas somos useiros e vezeíros em não cumprir a 
lei. Isso acontece na nossa atividade normal. Constituição 
Federal é rasgada. Estamos enjoados de ver isso no Congresso 
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Nacional. Então, o que adianta legislar? Lei é feita para 
ser cumprida. Existem, no entanto, Deputados que defendem o 
não-cumprimento das leis. Hoje, por exemplo, na Comissão, 
defendeu-se o não-cumprimento da lei, com todas as letras: 
"Não é preciso cumprir a lei, temos que levar 
desenvolvimento". 
Sei lá se o não-cumprimento da lei leva ao desenvolvimentõ. 

Acho que leva ao atraso, à pobreza. Os distritos que vão se 
emancipar não levarão benefícios para a comunidade. Na 
verdade, vão socializar a miséria. Usei esse termo desde o 
início e quero repeti-lo agora: socializar a m1ser1a. 
Entendo que, quando tivermos as finanças públicas do Estado 
e da Federação em dia, com recursos, aí sim, iremos 
socializar a riqueza. É diferente. Por que não esperamos 
mais oito ou dez anos para fazermos essas emancipações? 
Fazê-las agora, ao arrepio da lei, lei aprovada por esta 
Casa e sancionada pelo Governador, sinceramente, é um fato 
com o qual não concordo. Continuarei nessa trincheira de 
defesa do cumprimento da lei. Espero que meus colegas 
reflitam bem com relação a isso. 
Hoje, segundo a Comissão de Assuntos Municipais e 

Regionalização, tivemos 15 processos de emancipação de 
distritos retirados, em função dessas denúncias que temos 
feito aqui. Os Prefeitos de outros 7 distritos retificaram o 
número de moradias existentes. ou seja, voltaram atrás. Ora, 
15 mais 7 são 22. Então, são 22 distritos em que não haverá 
mais a consulta plebiscitária para emancipação. 

Espero que, daqui até o dia 22, possamos diminuir ainda 
mais esse número, e, depois, até o processo de votação, 
aqui, na Assembléia, possamos ir "in loco" para verificar a 
veracidade daquilo que está nos processos de emancipação, 
Para ver se os remanescentes dessa consulta, estão cumprindo 
a lei. Se não estiverem, é claro que o Plenário não votará 
por sua emancipação. 
Quero dizer ao Sr. Presidente e aos meus colegas que nossa 

luta vai continuar até que tenhamos o desenrolar final dessa 
questão das emancipações. No ano que anteceder as eleições, 
não essa de 1996, mas a de 1999, vai se ter a oportunidade, 
novamente, de vir com outra enxurrada de emancipações. 
Acredito que se o espírito emancipacionista da Assembléia 
continuar até 1999 com esse mesmo ímpeto de agora, com 
certeza, no ano 2000 Minas Gerais terá mais de 1000 
municípios. Acho isso uma temeridade para um Governo que 
quer ser democrático, que quer levar a democracia a todos os 
rincões deste Estado, e que quer, de acordo com os 
parâmetros da legalidade, distribuir melhor a riqueza. 

Ao encerrar, Sr. Presidente, quero dizer do nosso orgulho 
de estar contribuindo para que não se socialize a miséria em 
Minas Gerais, e para que se cumpra a lei. Em se cumprindo a 
lei, teremos menos emancipações do que as previstas. Era o 
que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Aílton Vilela. 
O Deputado Ailton Vilela -Sr. Presidente, Sras. Deputadas, 

Srs. Deputados, voltamos à tribuna deste Plenário para 
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alertar os nobres colegas, o Governador Eduardo Azeredo e 
demais autoridades do Estado sobre uma questão primordial, 
principalmente para as pessoas mais carentes, que de nós 
tanto necessitam. O Estado, através do IEDRHU, promoveu 
concurso público para preenchimento de 268 cargos vagos na 
Defensoria Pública, cujo resultado foi publicado no Minas 
Gerais de 26/4/95. Apesar da notória existência de vagas, 
até o momento nenhum dos 168 aprovados foi nomeado para suas 
funções. Como é do conhecimento de todos, a Defensoria 
Pública é uma instituição essencial à justiça, responsável 
por garantir os direitos da camada mais pobre e 
marginalizada da nossa população. Sem a Defensoria Pública, 
essa parte da população se vê em grandes dificuldades para 
atingir os direitos inerentes à condição de cidadãos e que, 
devem ser respeitados. Apesar de ser uma instituição nova, a 
Defensoria Pública está intrinsecamente ligada à democracia 
e à cidadania, e é através dela que se atingem os direitos e 
garantias individuais do povo brasileiro. Desse modo, para 
cumprir esse brilhante e honroso dever de assegurar a 
igualdade entre todos os cidadãos, a Defensoria Pública 
precisa guardar uma posição de independência e autonomia em 
relação aos demais órgãos do Estado ao qual está vinculada, 
pois, não raras vezes, representa indivíduos em ações contra 
o próprio Estado. Para tanto, é que se prevê a 
obrigatoriedade do concurso público para o ingresso na 
carreira de Defensor Público. Atualmente, em Minas Gerais, 
existem 365 cargos de Defensor Público criados por lei. 
Assim, mesmo que sejam nomeados os 168 aprovados no referido 
concurso, ainda restariam 197 vagas. O interior do Estado 
conta com 294 comarcas criadas pelo Tribunal de Justiça, 
sendo que, somente 109 possuem escritório da Defensoria 
Pública. Há 37 convênios, e um total de 146 comarcas 
providas mas 148 sem escritório, apesar de a Constituição 
Estadual determinar que todas as comarcas devam ter um 
escritório da Defensoria Pública. Repetindo o que escreveu a 
jornalista Helena Barcelos, em reportagem do jornal "Estado 
de Minas", no dia 16/8/95, a Defensoria Pública de Minas 
Gerais sofre das mesmas precariedades das unidades de 
atendimento médico de urgência: filas enormes e falta de 
pessoal especializado. Segundo a matéria, grandes filas se 
formam à porta das defensorias com pessoas em busca de um 
direito que lhes é assegurado por lei. Em sua grande parte, 
pessoas humildes e po:~es que necessitam de um advogado para 
resolver ações de de~~ejo, pensão alimentícia e agressões, 
entre outras, nas varas cíveis, criminais e de família. 
Segundo informações do Diretor da Defensoria Pública 
Metropolitana, Dr. Atílio Dotti, há casos de defensores com 
mais de 300 processos. Aqui cabe uma pergunta: pode um 
advogado dar a devida atenção a todos esses processos 
simultaneamente? 

Na tentativa de aliviar essa grave situação, alguns 
advogados criaram o Mutirão da Cidadania, um programa de 
atendimento com vistas a desafogar o Segundo Tribunal do 
Júri do Fórum Lafayette e beneficiar os réus pobres, que, 
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sem recursos, deixam de nomear um advogado para sua defesa, 
aumentando a morosidade do Poder Judiciário. O atraso na 
nomeação dos candidatos apro~ados tem causado diversas 
situações embaraçosas, não so para estes cidadãos mas 
principalmente para a administração da justiça no Estado, 
pois, como vimos, a carência de defensores públicos é 
notória. 

Os aprovados estão temerosos quanto ao destino que se 
poderá dar a esse concurso público realizado recentemente. 
Em audiência com o Secretário de Justiça, Deputado Tarcísio 
Henriques, obtivemos dele a promessa de que o Governo 
pretende nomear parte dos aprovados ainda este ano e o 
restante em 96. Esperamos e confiamos que o Secretário 
sensibilize o Governador para que as nomeações sejam feitas 
todas de uma só vez, o mais breve possível, como desejam os 
aprovados e como necessita a justiça do nosso Estado. 
Confiantes no bom senso do nosso Governador, apelamos para 

que atenda a essa justa reivindicação, com o objetivo de 
suprir as vagas existentes e melhorar, assim, a assistência 
judiciária prestada à população carente em nosso Estado. 
Srs. Deputados, como se vê, o caso requer uma posição 

urgente e objetiva por parte do Governador do Estado de 
nomear, ainda este ano, os aprovados no concurso, 
solucionando, assim, o problema de milhares de pessoas 
carentes, que necessitam da justiça gratuita. Muito 
obrigado. 

O Sr. Presidente Com a palavra, o Deputado Paulo 
Schettino. 

O Deputado Paulo Schettino Sr. Presidente, Sras. 
Deputadas, Srs. Deputados, representantes da imprensa, 
participantes que estão nas galerias, a propósito da matéria 
contida na edição de anteontem do jornal "Estado de Minas", 
intitulada "Baixos Salários e Código Penal Arcaico 
Comprometem Desempenho da Polícia Civil", retorno a esta 
tribuna para, mais uma vez, abordar o mesmo assunto, que 
tenho exaustivamente trazido ao conhecimento de meus nobres 
colegas parlamentares para, por meio deles, legítimos 
representantes do povo mineiro, e desta Casa, poderosa caixa 
de ressonância das questões aqui tratadas, procurar 
sensibilizar os órgãos do Governo e a sociedade em geral 
quanto às gravíssimas dificuldades em que se encontram os 
organismos de segurança em nosso Estado. 
A reportagem aludida descreve: "À exceção de algumas 
~epartições que conseguem manter o bom índice de 
1nvestigações graças a seus abnegados policiais, a maioria 
das delegacias pecam pela falta de ânimo e qualificação 
profissional". 
A falta de ânimo verificada pelo jornalista é explicada 

pelo próprio título do texto, ou seja, baixos salários 
comprometem desempenho da Polícia Civil. Mais adequado até 
seria dizer baixíssimos salários, porque de outra forma não 
poderá ser entendida a remuneração atribuída àqueles que são 
convocados à prestação da segurança à sociedade, 
diuturnamente, 24 horas por dia, não raro com sacrifício de 
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suas próprias vidas, e que, referentemente a salários, são 
tratados como verdadeiros párias dessa mesma sociedade. 
Tanto é verdadeira essa angustiante situação em que vivem 

esses policiais que o Inspetor de Detetives José de Souza 
Lacerda, Presidente da Associação dos Servidores da Policia 
Civil, citado na reportagem, viu-se compelido, por 
solidariedade, a fornecer, através da Associação, 
graciosamente, isso mesmo, de graça, duas alimentações 
diárias aos seus colegas em atividade e inativos. E as 
dependências da ASPCEMG estão permanentemente repletas 
nessas oportunidades. Esse é o quadro dramático. 

Temos hoje uma das melhores Policias do Brasil, mas, 
desgraçadamente, está posicionada entre as de pior 
remuneração no Pais. 
O outro aspecto enfatizado pelo jornalista, falta de 

qualificação profissional, é identicamente decorrência 
direta da perversa política salarial imposta à Policia 
Civil. Os baixissimos salários atribuídos aos que exercem 
funções tão desgastantes e arriscadas evidentemente não 
concorrem para estimular a renovação tão necessária e 
desejável e que enriqueceria as diversas carreiras 
policiais, atualmente com milhares de vagas a prover. 
São os meus dignos colegas testemunhas da minha insistente 

pregação de que segurança pública é ónus de responsabilidade 
do poder público destinado à sociedade, mantenedora do 
Governo. 

Em um dos meus primeiros pronunciamentos nesta Assembléia 
Legislativa, tive a oportunidade de dizer que e 1mperioso 
investir em segurança pública, sem nos deixarmos prender às 
amarras de frias execuções orçamentárias, pois do contrário 
estaremos propiciando as condições ideais para sofrermos as 
mesmas agruras por que vêm passando há muito tempo 
populações de outros Estados, submissas à hegemonia do crime 
organizado sobre as autoridades constituídas. 

E mais adiante: ·~ imperioso, ao investir em segurança 
pública, neste momento, dar absoluta prioridade à questão 
salarial para manter a Policia disciplinada, coesa e 
prestante no interesse maior do resguardo da ordem e da 
tranqüilidade públicas". 
Já se passaram mais de seis meses desde então, e 

praticamente nada se fez em atendimento ou mesmo 
equacionamento do que se reivindicou. Foi um longo tempo 
perdido, mas que serviu, sem dúvida, para o agravamento cada 
vez mais acentuado da crise existente e indesmentida. 

Infelizmente, sentimos a sensação de que estamos pregando 
no deserto, mas não inteiramente solitários. Na reportagem 
que motiva esta nossa manifestação, verificamos que o 
ilustrado Juiz titular da 10a Vara Criminal da Capital, Dr. 
Carlos Batista Franco, assegura que a Policia mineira é uma 
das melhores do Pais e que seus problemas são estruturais e 
adverte para a falência da Polícia Civil caso não seja 
revista a questão salarial. "A Polícia é competente, mas 
está completamente abandonada", conclui o respeitado 
magistrado. 
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Conceitos nesse mesmo sentido, aliás, já foram tornados 
públicos também pelo ínclito Prof. Antônio Álvares da Silva 
em artigo de sua lavra, publicado no mesmo "Estado de 
Minas", com o titulo "Sobre a Missão do Policial", a 
respeito do qual me pronunciei nesta tribuna, à época. 
Cumpre ressaltar que os outros aspectos focalizados pela 

matéria jornalística relativos à demora na expedição de 
laudos técnicos, de estilos de interrogatório, de 
deficiências ocorridas em inquéritos policiais e denúncias 
sobre torturas em Delegacias de Policia não refogem ao tema 
principal que identifica as causas primárias baixos 
salários dos policiais e arcaísmo da legislação penal, que, 
uma vez superadas, provocarão, "ípso facto", sensível 
r~dução de suas incidências. 
E o que esperamos ansiosamente ainda venha a acontecer em 

futuro não muito longínquo. 
E a imprensa livre, altiva e, fundamentalmente, correta na 

veiculação de suas ínformaç6es e de suas denúncias 
concorrerá com participação ínsstímável para se alcançar 
esse desiderato. Constatamos, com grande satisfação, que 
exatamente esse procedimento louvável foi adotado nas 
matérias editadas anteontem, já mencionadas por nós, e 
ontem, retratando mais minudentemente situações como o 
exercício de atividade paralela praticamente imposta aos 
POliciais para sua sobrevivência sem resvalar para a 
corrupção; o grande número de claros nas carreiras 
POliciais, com quase a metade das delegacias no Estado 
desprovidas de pessoal, de viaturas e de equipamentos, como 
se destacou no editorial •o Desmonte da Policia Civil". 
Deste gostaria de frisar o primeiro parágrafo. (-Lê:) 

"A crise que atinge a Policia Civil de Minas Gerais pode 
ser avaliada por alguns números que revelam o quadro de 
penúria em que vive a instituição: dos seus quase 12 mil 
homens, espalhados por todo o Estado, cerca de 75% hoje têm 
na Policia um bico, vivendo realmente de outras fontes de 
renda; o salár~~ médio do Detetive está em torno de R$280,00 
e o do Delegac~ em 1n1c1o de carreira em R$1.200,00; a 
Ass~ciação do Corpo de Segurança fornece diariamente um 
sopao, freqüentado por 400 policiais; mesmo com baixos 
salários, são obrigados a comprar coletes protetores, 
algemas, revólveres e munição". 

Observação pessoal: encontra-se em tramitação nesta Casa 
projeto de lei, de minha autoria, tornando obrigatória a 
cessão pela Secretaria da Segurança Pública de revólveres, 
munições, algemas e coletes à prova de balas aos policiais 
civis quando no exercício de sua atividade profissional. 
Retorno ao texto do editorial: "E as viaturas, essenciais 
para o trabalho policial, são escassas e não têm gasolina e 
manutenção suficientes.". E o seu fecho: •o quadro é de 
conhecimento público. Feito o diagnóstico, cabe ao 
Governador resolver o problema. Segurança, saúde e educação 
são itens de responsabilidade primordial do Estado.". 
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De inteira procedência essa dura avaliação, como, de resto, 
todo o editorial, razão pela qual requeiro seja ele 
transcrito nos anais desta Casa. 

De nossa trincheira, edificada a partir do mandato 
parlamentar que nos foi outorgado por considerável parcela 
da população, a cuja confiança procuramos corresponder-com 
um trabalho sério e dedicado em prol de seus legítimos 
interesses, continuaremos, confiantes, a lutar para reverter 
essa situação de extrema injustiça com que nos defrontamos. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sebastião 
Navarro Vieira. 
O Deputado Sebastião Navarro Vieira - Sr. Presidente, Sras. 

Deputadas e Srs. Deputados, não faz muito tempo, não faz 
meses, Minas Gerais perdeu uma importante indústria, que 
aqui seria instalada: a fábrica de caminhões da Volkswagen 
do Brasil. Agora, perdemos uma outra importante indústria 
cuja instalação já estava praticamente definida. Trata-se da 
fábr'ca de motores da Volkswagen do Brasil, que seria 
ins:alada em Poços de Caldas, cidade turística e industrial 
do Estado de Minas Gerais. 
O anúncio da definição de que a fábrica seria instalada em 

São Paulo ocorreu no último dia 6. O jornal "Estado de 
Minas" do dia 6 publica a seguinte matéria(- Lê:) 

"Local da fábrica da Volks teve influência do Presidente 
Fernando Henrique Cardoso. 
O Presidente Fernando Henrique Cardoso e o Governador de 

São Paulo, Mário Covas, anunciam oficialmente hoje que a 
fábrica de motores da Volkswagen será instalada em São 
Carlos (244 km a noroeste de São Paulo). É o segundo grande 
investimento da Volkswagen anunciado este ano no Brasil. O 
primeiro, uma fábrica de caminhões, está sendo implantado em 
Resende, no Rio. 
Fernando Henrique teve participação na definição dos dois 

locais. A escolha da Volkswagen por São Paulo é resultado de 
uma ação política do Presidente e também uma forma de 
contrabalançar a vitória do Rio no caso da fábrica de 
caminhões. Os dois investimentos são iguais 
R$250.000.000,00 cada um. 
A decisão da Volkswagen será anunciada no Palácio dos 

Bandeirantes, sede do Governo pau~ista. De Brasília, o 
Presidente da República conversara por telefone com o 
Governador e com a Direção da Volkswagen. Fernando Henrique 
participará da solenidade por intermédio de um canal 
múltiplo de vozes sistema em que várias pessoas se 
comunicam entre si, como se estivessem juntas. A Diretoria 
da Volkswagen vem direto da Alemanha para a solenidade. 

Negociações 
A presença de Fernando Henrique na definição da escolha dos 

locais de grandes investimentos no Brasil ficou clara desde 
a opção da montadora por Resende, em julho passado. Desde 
então, começaram as articulações do Planalto para que a 
segunda fábrica da Volkswagen fosse para São Paulo. 
Ocorreram conversas no Brasil e na Alemanha. O Presidente 
não trata desse assunto diretamente com a direção da 
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empresa. Prefere despachar emissários para negociar. O 
último contato ocorreu durante sua visita à Alemanha, no mês 
passado. 
Minas entrou na disputa das duas fábricas e ficou de fora. 

O Presidente entende que os mineiros estão recebendo 
investimentos significantes da Fiat." 
É lastimável, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, que 

Minas Gerais, mais uma vez, seja prejudicada pela ação 
intempestiva e deletéria do Presidente da República. 
A Direção da Volkswagen já havia sinalizado para o 

Governador de Minas Gerais e para o Prefeito de Poços de 
Caldas que o nosso Estado iria sediar aquela fábrica, pois 
as condições técnicas estavam todas preenchidas. No entanto, 
a definição da localização no Estado de São Paulo foi 
totalmente política, em virtude da interferência direta do 
Sr. Presidente da República, quebrando o princípio do 
federalismo. Como o Brasil pode se desenvolver como um todo, 
se o próprio Presidente avaliza tal ação ostensiva do Estado 
de São Paulo, que deseja ser o grande concentrador da 
riqueza nacional? 
Embora perdendo esse grande investimento, tão importante 

para Minas Gerais, gostaria de ressaltar a ação eficiente e 
dedicada do Governador Eduardo Azeredo, que, juntamente com 
sua equipe de Governo, fez tudo o que era possível para que 
aquela fábrica se localizasse em Minas Gerais. 

Destaco, também, as atuações do Secretário da Indústria e 
Comércio, Reginaldo Braga Arcúri; do Presidente do INDI, 
Marco Antônio Rodrigues da Cunha; do Assessor da Secretaria 
da Fazenda, Renée de Oliveira e Souza Júnior; Presidente do 
BDMG, Sr. Fernando Lana; de Baldonedo Arthur Napoleão, ex-
colega nosso desta Casa e Presidente da Cia. de Distritos 
Industriais. Destaco, ainda, a ação da TELEMIG: o Estado de 
São Paulo se dispôs a construir linhas de fibra ótica, mas a 
TELEMIG já havia assumido o compromisso com a Volkswagen do 
Brasil para que tais linhas fossem instaladas em prazo 
recorde, a fim de atender às necessidades da empresa, quando 
da sua instalação em Minas Gerais. Também cito a atuação da 
FIEMG, na pessoa do seu Presidente, Stefan Salej, que, 
juntamente com a UEMG, se dispôs a implantar em Poços de 
Caldas um centro tecnológico para atender às necessidades da 
fábrica. Destaco, sobretudo, a atuação do Prefeito de Poços 
de Caldas, cedendo mais do que a Prefeitura tinha condições 
de ceder, para que a indústria fosse instalada em nosso 
Estado. Além do Prefeito de Poços de Caldas, gostaria, 
também, de destacar a atuação da Secretária de Planejamento 
daquele município, a arquiteta Maria Fernandes Caldas. 
O Município de Poços de Caldas e o Governador de Minas 

Gerais cumpriram todas as exigências técnicas para que a 
fábrica fosse mineira. Infelizmente, após a viagem do 
Presidente da República à Alemanha, as coisas começaram a 
mudar. O Secretário de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento 
do Estado de São Paulo, Emerson Kapaz, declarou 
enfaticamente à imprensa que São Paulo não perderia, de 
forma alguma, essa indústria, e fez veladas ameaças de 
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retaliação fiscal às unidades da Volkswagen instaladas em 
São Paulo. 

O mesmo Secretário Emerson Kapaz vem, novamente, declarando 
que São Paulo não abrirá mão da futura fábrica da Mercedes 
Benz, que está estudando também a possibilidade de se 
instalar em Minas Gerais. 
O Estado de São Paulo agiu sem ética, enquanto Minas, 

através da personalidade do seu Governador, agiu dentro da 
lisura, da ética e da boa administração. O Estado de Minas 
Gerais cedeu muito à Volkswagen, mas cedeu dentro daquilo 
que as leis mineiras permitem: através do Pró-Indústria, 
cedendo financiamento de parcelas do ICMS; cedendo 
participações através do BDMG, para a capitalização da 
empresa. O Governo de Minas e a Prefeitura de Poços de 
Caldas deram todo o apoio técnico para que a fábrica se 
instalasse em nosso Estado. 
São Paulo jogou duro, de forma aética, enquanto Minas atuou 

dentro das leis, da postura, da decência e da ética. Mas São 
Paulo não teria levado vantagem se, atrás da ação incisiva 
do Governador de São Paulo não existisse a pessoa do 
Presidente da República. Que indústria multinacional, 
instalada em um País, não vai atender aos apelos do 
Presidente da República? Por isso, chamo a atenção do 
Governador de Minas, da Bancada Federal Mineira na Câmara 
dos Deputados e dos nossos Senadores para que sejam mais 
duros e incisivos no trato com o Presidente da República, 
defendendo os legítimos interesses de Minas. 
Se Fernando Henrique Cardoso, a quem sobram conhecimentos 

de sociologia, olhasse um pouco para trás na história, 
conhecesse um pouco mais sobre ela e analisasse a história 
recente, veria que Juscelino Kubitschek, que é respeitado e 
estimado por toda a Nação brasileira, foi um mineiro na 
Presidência da República, com visão nacional, e não um 
paulista com visão regional. Queira Deus e Deus nos proteja 
para que o Brasil não venha a chorar amanhã por ter um 
paulista com v1sao e ação regionais ocupando a Presidência 
da República, inclusive com o maciço voto dos mineiros. 
Queira Deus não venhamos todos a chorar amanhã o que Minas 
hoje, com justiça, já lamenta e chora, que é a perda de uma 
indústria importante para o nosso desenvolvimento. Minas 
chora, e com razão, porque houve interferência indevida do 
Presidente da República na escolha da localização dessa 
fábrica no Estado de São Paulo. Outras virão, e Minas tem 
que estar atenta, porque o Presidente joga por São Paulo. É 
o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O Sr. Presidente Com a palavra, o Deputado Gilmar 
Machado. 

O Deputado Gilmar Machado- Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
Sras. Deputadas, ocupamos a tribuna, nesta tarde, para 
comentar a semana em que, em Uberlândia, se discute a 
situação dos professores, não só em nível estadual como 
também em nível nacional. Dia 15 é um dia de reflexão para 
os trabalhadores do ensino, em especial para os professores. 
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Ontem à noite, na Universidade Federal de Uberlândia, 
estivemos participando, como um dos debatedores, da abertura 
da Semana do Professor, promovida pelo Sindicato dos 
Trabalhadores do Ensino de Uberlândia, e, ao mesmo tempo, 
discutindo com a comunidade. Durante esta semana, os 
trabalhadores promovem uma ser1e de debates a respeito de 
sua situação funcional e do ensino. 

Neste momento, o Estado discute e tenta implementar a sua 
política, chamada de qualidade total, na qual trabalha o 
gerenciamento e a avaliação, mas se esquece de que há 
necessidade de uma intervenção séria, hoje, na área dos 
"curricula", da metodologia, da redefinição do tempo e do 
trabalho dos trabalhadores do ensino. Isso vem trazendo 
dificuldades e problemas, porque a concepção com que hoje se 
trabalha é apenas a de preparar a criança, o adolescente 
para que ele se integre na nova metodologia da globalização; 
é a de entrar no novo século com a visão de como esse menino 
poderá ser mais bem explorado e utilizado no mercado de 
trabalho. Entendemos que isso é muito pouco. Entendemos que 
é preciso pensar a escola que vai preparar e construir um 
indivíduo pleno, capaz de refletir sobre a sociedade em que 
vive e que possa fazer escolhas, dentro de uma sociedade 
dividida em classes e gêneros e também com relação à cor. 
Precisamos ter uma discussão muito profunda sobre a 

educação neste País. No próximo dia 18, o Governo do Estado 
promove o chamado dia "0", o dia do questionário, em que 
todas as escolas estarão respondendo a um questionário 
formulado pela Secretaria da Educação. Esse acontecimento me 
faz remontar ao ano de 1984, e- que tivemos, nas salas de 
aula, o famas: dia "D", o dia :o debate, promovido pelo 
Secretário 0Ccévio Elísio, em que seria apontado o caminho 
para superarmos as dificuldades da educação. Estamos, até 
hoje, esperando os resultados desse dia, em que todo o 
Estado parou, discutiram-se e apresentaram-se sugestões e 
contribuições - só que a resposta, até hoje, não veio às 
escolas. 

No dia 18 próximo, o dia do "Q", as turmas de 4a. sa e 6a 
séries, principalmente, responderão ao questionário, porque, 
nestes dois anos em que a qualidade total está sendo 
aplicada, temos alertado e dito que o grande nó, o grande 
ponto de estrangulamento do setor educacional se encontra na 
Sa série. Lá se registra o maior índice de repetência e 
evasão, e é necessário mexer na metodologia e repensar o 
tempo do aluno e, ao mesmo tempo, o tempo do professor, para 
superar essa dificuldade que entendemos ser grave. 
O Estado, agora, depois de dois anos, vai fazer um 

questionário para tentar detectar isso que estamos afirmando 
e dizendo há muito tempo. Tive a oportunidade de trabalhar 
como professor, principalmente no ensino noturno, por mais 
de 10 a~os, com alunos de sa a sa séries, em especial. d~ sa 
série. E ali que há a maior dificuldade de aprovação. E só 
pegar os dados dos últimos anos, em termos de saída de 
alunos e de repetência. É assustador. Não podemos permitir 
que esses adolescentes de sa série, que estão terminando sua 
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infância e entrando na pré-adolescência, continuem com o 
mesmo tratamento. 
Quero, aqui, parabenizar o Sindicato dos Trabalhadores do 

Ensino de Uberlândia e sua direção estadual, que estava 
presente, pela seriedade com que vem discutindo e tratando o 
assunto e pela semana, muito be- estruturada, de debates e 
sugestões, em que se discutem, ju~.~amente com a Universidade 
Federal daquela cidade, alternativas para superar essas 
dificuldades. Fico extremamente feliz, enquanto professor 
licenciado, em ver que a categoria ainda vem garantindo um 
certo nível na escola, em Minas Gerais. Apesar de todas as 
dificuldades, neste ano, promove-se em Uberlândia um debate 
extremamente profundo, e o congresso do SIND-UTE, a se 
realizar em Diamantina, em novembro, tem como uma de suas 
prioridades definir uma proposta e um projeto para superar 
essa questão difícil da evasão e da repetência. Fico feliz 
por ter participado de um debate no qual, na Semana do 
Professor, apesar das dificuldades financeiras e outras, os 
professores dão mostra, mais uma vez, de sua maturidade e 
preocupação em modificar a situação do ensino, melhorando, 
de fato, a qualidade da escola. Não devemos atacar somente o 
problema do gerenciamento, não se deve realizar o process9 
de avaliação só com o objetivo de punir os trabalhadores. E 
necessário pensar a escola de outra forma. 
Aqui, em Belo Horizonte, a Prefeitura lançou uma idéia 

sobre a qual precisamos refletir: a escola plural, que 
significa pensar a escola repensando o tempo do professor e 
o do aluno, criando um espaço de maior prazer, de maior 
integração da criança, do professor e da comunidade. 
A Semana do Professor deve ser um momento de reflexão para 

todos nós. Inclusive, estamos propondo à Comissão de 
Educação da Casa, que iniciou o debate, que aproveitemos a 
ocasião para uma rediscussão da escola, porque temos que 
pensar também na escola do próximo século. Com o 
desenvolvimento da ciência e da tecnologia, vamos precisar, 
cada vez mais, de alunos mais capazes e de uma escola 
~·ferente da que temos hoje, que não consegue atender às 
· ~vas demandas que existem atualmente, em nível mundial. 
Precisamos ter seriedade e responsabilidade e discutir esse 

novo tempo. Em São Paulo, já se está trabalhando com uma 
nova metodologia, em que não se utilizam mais todos os 
professores que seriam necessários para todos os currículos. 
Os professores são redefinidos por área, por tema, o que 
diminui o número de profissionais. 

Todas essas questões estão em debate, e precisamos 
aproveitar o momento para aprofundá-las. As pessoas que têm 
filhos e querem vê-los preparados, com condições de 
enfrentar a nova realidade que se apresenta, vão se dispor a 
contribuir para o debate. 
Concluindo, desejo dizer que tenho a certeza de que a 

Assembléia Legislativa não vai se furtar a esse debate, a 
essa discussão do novo papel da escola, valorizando, cada 
vez mais, os professores, que vêm, há muito tempo, 
batalhando para manter a escola em funcionamento. 
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Aproveitemos esta semana para uma reflexão, a fim de que não 
fiquemos apenas nas cartinhas e nos tapinhas nas costas do 
professor, mas aprofundemos o debate nesta Casa, para lutar 
por novas condições de ensino e por um novo processo de 
aprendizagem, que vamos desenvolver não só em Minas, mas no 
Brasil. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ronaldo 
Vasconcellos. 

O Deputado Ronaldo Vasconcellos* -Sr. Presidente, Sras. 
Deputadas, Srs. Deputados, pessoas presentes nas galerias, 
assessoria, imprensa, ocupamos este microfone, nesta tarde, 
para elogiar a iniciativa do nobre Deputado Alencar da 
Silveira Júnior, que apresentou projeto de lei, atualmente 
em tramitação nas comissões temáticas, sobre o acesso aos 
estádios administrados pelo Estado de Minas Gerais. Digo 
estádios, no plurai, porque o Estado de Minas Gerais dispõe 
do Estádio Magalhães Pinto - o popular Mineirão - e, também, 
do Mineirinho. Daí, a razão da palavra ser no plural, e de 
algumas pessoas não entenderem, num primeiro momento. 

O nobre Deputado trouxe à tona uma discussão que interessa 
àqueles que freqüentam esporadicamente o Mineirão, como é o 
meu caso. Sem dúvida nenhuma, há uma evasão muito grande nos 
espetáculos esportivos futebolísticos de Minas Gerais, 
principalmente quando o grande público está presente no 
estádio. Quando se sente a presença maciça de torcedores no 
Estádio Magalhães Pinto, nós, desportistas, ficamos felizes. 
Mas, quando se anuncia, em caráter oficial, a renda, há um 
sentimento de frustração de todos nós. O Deputado Alencar da 
Silveira Júnior apresentou, então, esse projeto de lei e eu, 
como Deputado que lida com a questão do esporte, 
freqüentando, esporadicamente, o Mineirão, como torcedor 
antigo do Clube Atlético Mineiro e conhecedor dessa prática 
de esporte, apresentei algumas emendas e sugestões. Mas, na 
verdade, gostaria que os Deputados tomassem conhecimento e 
refletissem, pois, muitas vezes, a culpa é jogada em cima de 
nós, parlamentares. Acontece que somos 77 Deputados e nem 
todos freqüentamos o Mineirão. Sendo assim, o número de 
Deputados que freqüenta aquele estádio é muito pequeno. 
Porém, quando se veiculam noticias a esse respeito, sempre 
somos lembrados como pessoas que fazem parte do grupo 
responsável pela evasão da receita. É bom que os Deputados 
reflitam, porque a lei em vigor determina que cada Deputado, 
ao chegar ao Mineirão, deve pagar o ingresso de 
arquibancada. Entretanto, quase nenhum de nós paga esse 
ingresso. E, mesmo que representemos pouco, devemos dar o 
exemplo. Talvez possamos elaborar uma lei em que se 
estabeleça que os parlamentares e os representantes do Poder 
Executivo e do Judiciário paguem um ingresso mais caro para 
assistir àquele espetáculo ou evento. 

Na verdade, quando se nos aprofundamos na questão, vêm os 
problemas, porque os privilégios são diversificados, a 
extensão dos privilégios é diversificada e, quando 
conversamos com determinados setores, percebemos que ninguém 
quer abrir mão de seus privilégios, que significam para 
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alguns uma conquista. Como não precisamos entrar em detalhes 
dessa discussão, neste momento, achamos por bem consultar 
diversas entidades, na Comissão de Administração Pública, 
que é a próxima a dar o parecer sobre o projeto do Deputado 
Alencar da Silveira Júnior. Sendo assim, ao invés de darmos 
o parecer, apenas orientados pelos nossos consultores, que 
são muito competentes, mas nem sempre vivenciam o problema, 
devemos realizar uma reunião com todas as entidades 
interessadas, que vivenciam a questão, freqüentam aquele 
estádio e que, na verdade, são, direta ou indiretamente, 
responsáveis pela evasão da receita. É bom que os Deputados 
participem, também, desta discussão, já que diversos de nós 
estão relacionados a essas entidades, sendo que alguns 
militam na área desportiva e podem contribuir com sua 
experiência e, principalmente, a sua reflexão sobre como 
deve se dar o acesso das autoridades ao Mineirão, o local 
onde essas autoridades devem se assentar e, quanto devem 
pagar para assistir aos eventos. Poderíamos, Sr. Presidente, 
fazer uma audiência pública, na Comissão de Administração 
Pública, para que esses assuntos sejam debatidos, refletidos 
e uma solução seja apontada para que não haja tanta evasão 
de receita nos jogos realizados no Mineirão. Deveriam 
participar a ADEMG, a Federação Mineira de Futebol, a 
Associação Mineira de Cronistas Esportivos, a AGAPE, os 
times, principalmente os com sede em Belo Horizonte o 
Clube Atlético Mineiro, o Cruzeiro, que, agora, ganhou o 
campeonato, com todas as honras e glórias, o América Mineiro 
-, todos os Deputados desta Casa, para que resolvamos a 
questão. Já consultei as entidades e todas elas se acham 
isentas da culpa da evasão, mas estão dispostas a assentar-
se e resolver o problema. 

O ilustre Deputado Alencar da Silveira Júnior teve a 
competência e a brilhante idéia de trazer, novamente, esse 
assunto à baila. E, como temos aqui diversos Deputados 
ligados a setores envolvidos nesta questão, gostaria de 
apresentar requerimento pedindo à Comissão de Administração 
Pública que realize esta audiência pública. Solicito, 
inclusive, aos Deputados, membros dessa Comissão, que dêem 
espaço para que essa questão seja resolvida. Muito obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
Registro de Presença 

O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) Esta 
Presidência registra a presença, em Plenário, do 
Superintendente da SUDECOOP, o ex-Deputado Raul Messias. 

2ª PARTE (ORDEM DO DIA) 
1ª Fase 

Abertura de Inscrições 
O Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado a esta parte, 

a Presidência passa à 2ª 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. 

Palavras do Sr. Presidente 
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A Presidência informa ao Plenário que, nos termos do art. 
209 do Regimento Interno, iniciou-se no dia 9 de outubro, 
segunda-feira última, e encerra-se hoje, dia 11, o prazo 
para apresentação de emendas à Proposta de Emenda à 
Constituição nQ 20/95, do Deputado Gilmar Machado e outros. 

Designação de Comissões 
O Sr. Presidente - A Presidência vai designar Comissão 

Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à 
Constituição nQ 20/95, do Deputado Gilmar Machado e outros, 
que dispõe sobre a convocação de autoridade estadual pela 
Assembléia Legislativa. Pelo PSDB efetivos: Deputados 
Ajalmar Silva, Aílton Vilela, Mauri Torres e Hely Tarquínio; 
suplentes: Deputados Miguel Martini, Simão Pedro Toledo, 
Elbe Brandão e João Leite; pelo PMDB - efetivos: Deputados 
Anderson Adauto e Antônio Andrade; suplentes: Deputados 
Jorge Eduardo de Oliveira e José Henrique; pelo PP 
efetivos: Deputados Gil Pereira e Alberto Pinto Coelho; 
suplentes: Deputados Glycon Terra Pinto e Antônio Genaro; 
pelo PFL Deputados Leonídio Bouças e Paulo Piau; 
suplentes: Deputados Clêuber Carneiro e Sebastião Costa; 
eelo PT efetivos: Deputados Gilmar Machado e Durval 
Angelo; suplentes: Deputados Anivaldo Coelho e Ivo José; 
pelo PDT efetivo: Deputado Álvaro Antônio; suplente: 
Deputado Marcelo Gonçalves; pelo PL efetivo: Deputado 
Carlos Pimenta; suplente: Deputado Olinto Godinho; pelo PTB 
- efetivo: Deputado Paulo Schettino; suplente: Deputado 
Dílzon Melo. Designo. À Gerência-Geral de Apoio às 
Comissões. 
Comissão Especial para Proceder a Estudos para a 

Implantação, através dos Órgãos e Programas de Atuação do 
Governo do Estado, da "Plataforma de Ação", Documento 
Reivindicatório, Resultado da IV Conferência Internacional 
da Mulher. Pelo PSDB efetivo: Deputada Elbe Brandão; 
suplente: Deputádo José Bonifácio; pelo PMDB efetivo: 
Deputado Bonifácio Mourão; suplente: Deputado Antônio 
Andrade; pelo PP - efetivo: Deputado Alberto Pinto Coelho; 
suplente: Deputado Antônio Genaro; pelo PFL efetivo: 
Deputado Bilac Pinto; suplente: Deputado Jorge Hannas; pelo 
PT - efetivo: Deputado Almir Cardoso; suplente: Deputado 
Gi1~ar Machado. Designo. À Gerência-Geral de Apoio às 
Co:-·ssões. 

Leitura de Comunicação Apresentada 
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário da 

comunicação apresentada nesta reunião pelo Deputado Paulo 
Schettino- falecimento do Dr. Márcio Teixeira da Costa, 
nesta Capital (Ciente. Oficie-se.). 

Questão de Ordem 
O Deputado Geraldo Rezende - Sr. Presidente, como V. Exa. 

pode notar, não há •quorum" para a continuação dos nossos 
trabalhos, motivo pelo qual solicito o encerramento, de 
plano, desta reunião. 
O Sr. Presidente A Presidência convida o Sr. 1Q-

Secretário para proceder à chamada dos Deputados para 
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recompos1çao de "quorum". Na sua ausência, convoca o 
Deputado Ermano Batista. 

O Sr. Secretário- (-Faz a chamada.). 
o Sr. Presidente - Responderam à chamada 19 Deputados. 

Portanto, não hà "quorum" para o prosseguimento dos nossos 
trabalhos. 

ENCERRAMENTO 
o Sr. Presidente A Presidência encerra a reunião, 

convocando os Deputados para a ordinária de debates de 
sexta-feira, dia 13, às 9 horas, ficando desconvocada a 
extraordinária prevista para logo mais, às 20 horas. 
Levanta-se a reunião. 

ATA DA 13a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR-
Às nove horas e quinze minut?s do dia vinte de setembro de 
mil novecentos e noventa e c1nco, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Marcos Helênio, Antônio Andrade, Gil 
Pereira e Carlos Pimenta, membros da Comissão supracitada. 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Marcos 
Helênio, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Gil 
Pereira que proceda à leitura da ata da reunião anterior, 
que, lida e aprovada, é subscrita pelos parlamentares 
presentes. A Presidência informa aos Deputados que a reunião 
se destina a apreciar as matérias constantes na ordem do dia 
e a ouvir os Srs. Carmo Rubilotta Zeitune, Superintendente 
Estadual de Abastecimento, e Maria Regina Nabuco, Secretária 
Municipal de Abastecimento de Belo Horizonte, que discutirão 
a atual política de abastecimento e suas possibilidades ce 
aperfeiçoamento. A seguir, o Presidente leva ao conhecimen:~ 
dos Deputados que a Comissão recebeu o Ofício nQ 1.532, do 
PROCON-MG, no qual se solicitam providências com vistas ao 
cumprimento das Leis nQs 6.845, de 9/3/95, e 11.052, de 
24/3/93, que dispõem, respectivamente, sobre a venda de 
ingressos à população idosa e sobre a meia-entrada para os 
estudantes. Em seguida, a Presidência procede à distribuição 
do Requerimento nQ 707/95 ao Deputado Gil Pereira. Encerrada 
a 1ª parte da reunião, a Presidência passa à 1ª fase da 
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de 
proposições da Comissão. O Deputado Gil Pereira apresenta 
requerimento em que solicita sejam ouvidos na Comissão o 
Presidente do Sindicato das Indústrias de Construção Civil, 
o Coordenador do PROCON-BH, um representante da Promotoria 
de Justiça de Minas Gerais, o Sr. Rubens Ribeiro Batista, 
Presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis, e 
o Sr. Hênio Andrade Nogueira, para prestarem esclarecimentos 
sobre os problemas, enfrentados pelos mutuários de 
financiamento direto com as construtoras, quanto à 
inadimplência e ao endividamento decorrentes dos elevados 
índices de correção. O Deputado Marcos Helênio apresenta 
requerimento, em que solicita sejam ouvidos Diretores e 
associados do Itapoã Parque Clube, do Município de Ibirité, 
que discutirão as denúncias formuladas pelos sócios contra 
esse clube. Colocados em votação, são os requerimentos 
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aprovados. Passa-se à 2a fase da Ordem do Dia, com a 
discussão e a votação de pareceres sobre proposições 
sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. Com a 
palavra, o Deputado António Andrade emite pareceres mediante 
os quais conclui pela aprovação dos Projetos de Lei nQs 207 
e 337/95 no 1Q turno. Submetidos a discussão e a votação, 
são os pareceres aprovados. A Presidência passa à 3a fase da 
Ordem do Dia, com a discussão e a votação de proposição 
sujeita à deliberação conclusiva da Comissão. Com a palavra, 
o Deputado Gil Pereira emite parecer pela aprovação do 
Requerimento nQ 707/95. Colocado em votação, é o 
requerimento aprovado. Logo após, a Presidência constata a 
presença dos Srs. Carmo Rubilotta Zeitune e Maria Regina 
Nabuco, explica o objetivo da reunião e concede a palavra 
aos convidados para que façam suas explanações. Abre-se 
amplo debate entre os convidados e os Deputados, conforme 
consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da 
reun1ao, o Presidente agradece o comparecimento · dos 
convidados 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, 11 de outubro de 1995. 
Marcos Helênio, Presidente- Dinis Pinheiro- Gil Pereira-

António Andrade. 
ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, 
ÇULTURA, DESPORTO E TURISMO E LAZEh 
As dez horas e quinze minutos do dia três de outubro de mi~ 
novecentos e noventa e· cinco comparecem na Sala da: 
Comissões os Deputados Irani B~rbosa, Anderson Adauto e 
Gilmar Machado, membros da Comissão supracitada. A pedido do 
Presidente, Deputado Irani Barbosa, o Vice-Presidente, 
Deputado Anderson Adauto, assume a direção dos trabalhos. 
Havendo número regimental, o Presidente declara aberta a 
reunião e solicita ao Deputado Gilmar Machado que proceda à 
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é 
subscrita pelos membros presentes. Prosseguindo, a 
Pre~i~ência informa que a reunião se destina a apreciar a 
mater1a constante na pauta e lê c~~respondência enviada pela 
funcionária da Escola Estadual ~~ofessor Álvaro Brandão de 
Andrade, de Ituiutaba, em que solicita empenho desta Casa no 
que diz respeito à posse do restante dos aprovados no 
concurso de Auxiliar de Secretaria II. Encerrada a 1a parte 
dos trabalhos, passa-se à 2a fase da Ordem da Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de parecer sobre 
proposição sujeita à apreciação do Plenário da Assembléia. 
Com a palavra, o Deputado Irani Barbosa emite parecer, 
mediante o qual conclui pela rejeição do Projeto de Lei nQ 
271/95 no 1Q turno. Colocado em discussão e votação, é o 
parecer aprovado. Passa-se à 3a fase da Ordem do Dia, com a 
discussão e a votação de proposição que dispensa a 
apreciação do Plenário da Assembléia. A Presidência submete 
a votação, cada um por sua vez, os Requerimentos nQs 735 a 
740, 742 a 744 e 747 a 749/95, os quais são aprovados. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
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presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão 
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da 
ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 10 de outubro de 1995. 
João Leite, Presidente - Irani Barbosa - Almir Cardoso. 

ATA DA 11a REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, ÕE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE FISCALIZAÇÃO 
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Às quatorze horas e quarenta minutos do dia guatro de 
outubro de mil novecentos e noventa e cinco, reunem-se na 
Sala das Comissões os Deputados Geraldo Santanna, Simão 
Pedro Toledo, Antônio Genaro, Paulo Piau (substituindo este 
ao Deputado Leonídio Bouças, por indicação da Liderança do 
PFL) e Anivaldo Coelho, membros da Comissão de Constituição 
e Justiça; Ajalmar Silva, Geraldo Santanna (substituindo 
este ao Deputado Bonifácio Mourão, por indicação da 
Liderança do PMDB), Sebastião Helvécio (substituindo o 
Deputado Carlos Murta, por indicação da Liderança do PP), 
Paulo Piau (substituindo o Deputado Jairo Ataíde, por 
indicação da Liderança do PFL), Elbe Brandão e Gilmar 
Machado (substituindo este ao Deputado Durval Ângelo, por 
indicação da Liderança do PT), membros da Comissão de 
Administração Pública; Miguel Martini, Romeu Queiroz, 
Geraldo Rezende, Sebastião Helvécio , Djalma Diniz 
(substituindo este ao Deputado Clêuber Carneiro, por 
indicação da Liderança do PFL), Marcos Helênio e José Braga 
(substituindo este ao Deputado Alencar da Silveira Júnior, 
por indicação da Liderança do PDT), membros da Comissão de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária. Estão presentes 
também os Deputados Antônio Júlio e Hely Tarquínio. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado Geraldo Santanna, 
declara abertos os trabalhos e informa que a reun1ao se 
destina a apreciar os Pareceres para o 1Q Turno dos Projetos 
de Lei nQs 428 e 430/95, do Governador do Estado, que, 
respectivamente, autoriza o Poder Executivo a constituir a 
empresa pública Caixa de Amortização da Dívida- CADIV- e 
dá outras providências e a alienar ações de prop~1edade do 
Estado no capital social da CEMIG e do BEMGE E :á outras 
providências. Nos termos do § 1Q do art. 135 do Regimento 
Interno, os Deputados Arnaldo Penna, Ajalmar Silva e Glycon 
Terra Pinto foram designados relatores do Projeto de Lei nQ 
428/95, e os Deputados Antônio Genaro, Ajalmar Silva e 
Clêuber Carneiro foram designados relatores do Projeto de 
Lei nQ 430/95, pelas Comissões de Constituição e Justiça, de 
Administração Pública e de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária, respectivamente. A seguir, a Presidência, na 
ausência dos Deputados Arnaldo Penna e Glycon Terra Pinto, 
redistribui a matéria aos Deputados Simão Pedro Toledo e 
Geraldo Rezende para relatarem o Projeto de Lei nQ 428/95, 
respectivamente, pelas Comissões de Constituição e Justiça e 
de Fiscalização Financeira e Orçamentária. O Deputado Simão 
Pedro Toledo emite parecer mediante o qual conclui pela 
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade do 
Projeto de Lei nQ 428/95. Na fase de discussão, o Deputado 
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Antônio Júlio lê Proposta de Substitutivo nQ 1, subscrito 
pelo Deputado Geraldo Santanna, e o Deputado Marcos Helênio 
apresenta requerimento solicitando sejam convidados o 
Presidente e a Diretoria da DIMINAS para prestar alguns 
esclarecimentos a estas comissões sobre a matéria em 
discussão. A Presidência submete a votação o requerimento, 
que é aprovado, e suspende a reunião por 30 minutos para que 
se possa dar início à reunião conjunta das Comissões de 
Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária. Reabertos os trabalhos com o mesmo •quorum• já 
mencionado, a Presidência dá prosseguimento à fase de 
discussão do Projeto de Lei nQ 428/95 pela Comissão de 
Constituição e Justiça. Participam da discussão os Deputados 
Gilmar Machado e Antônio Júlio, os quais sugerem algumas 
modificações a serem feitas no texto da Proposta de 
Substitutivo nQ 1, oportunidade em que o Deputado Simão 
Pedro Toledo modifica seu parecer incorporando as sugestões 
apresentadas pelo Deputado Geraldo Santanna e concluindo 
pela constitucionalidade, pela legalidade e pela 
juridicidade do Projeto de Lei nQ 428/95 na forma do 
Substitutivo nQ 1, apresentado. Neste passo, nos termos do 
art. 136 do Regimento Interno, os Deputados Anivaldo Coelho 
e Romeu Queiroz requerem, respectivamente, vista da 
proposição em discussão na Comissão de Constituição e 
Justiça e distribuição de avulsos dos pareceres das 
C?missõ~s de Administração Pública e de Fiscalização 
F1nance1ra e Orçamentária. o requerimento conta com a 
concordância dos relatores das respectivas comissões, e o 
Pedido deferido pela Presidência, que dá início à apreciação 
dos Pareceres para o 1Q Turno do Projeto de Lei nQ 430/95. 
Na ausência do Deputado Clêuber Carneiro, a Presidência 
redistribui a matéria ao Deputado Romeu Queiroz, que passa a 
ser o relator pela Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orç~me~tária. O Deputado Antônio Genaro, relator pela 
Com1ssao de Constituição e Justiça, emite parecer mediante o 
qual conclui pela constitucionalidade, pela legalidade e 
pela juridicidade da matéria. Na fase de discussão, o 
Deputado Simão Pedro Toledo apresenta duas propostas de 
emendas, e os Deputados Gilmar Machado, Romeu Queiroz e 
Marcos Helênio manifestam-se sobre a matéria, de acordo com 
as notas taquigráficas. A Presidência suspende a reunião por 
5 minutos, atendendo a solicitação do relator, para que se 
redija parecer acatando as sugestões apresentadas pelo 
Deputado Simão Pedro Toledo. Reabertos os trabalhos, com o 
mesmo "quorum" acima menc·onado, a Presidência passa a 
palavra ao Deputado Antôni~ Genaro, que emite parecer pela 
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade da 
matéria com as Emendas nQs 1 e 2. Na fase de discussão, o 
Deputado Marcos Helênio apresenta dois requerimentos, um 
solicitando várias informações ao Secretário de Estado da 
Fazenda, que, após votado é aprovado, e outro solicitando 
sejam formulados convites ao Presidente da CEMIG e à 
diretoria do SINDIELETRO para prestarem esclarecimentos a 
estas comissões. Posto em votação, é rejeitado o 
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requerimento com os votos contrários dos Deputados Anivaldo 
Coelho, Gilmar Machado e Marcos Helênio, e são registrados 
os protestos do Deputado Gilmar Machado quanto à rejeição. 
Nos termos do art. 136 do Regimento Interno, os Deputados 
Anivaldo Coelho e Romeu Queiroz requerem, respectivamente, 
vista da proposição em discussão na Comissão de Constituição 
e Justiça e requerem sejam distribuídos avulsos dos 
pareceres das Comissões de Administração Pública e de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária, no que contam com a 
concordância dos relatores das comissões respectivas. O 
pedido é deferido pela Presidência. Cumprida a finalidade da 
reun1ao, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros das Comissões para as 
próximas reuniões, a serem realizadas no dia 10/10/95, às 
10h30min e 14h30min, no Plenarinho IV, com a finalidade de 
se dar prosseguimento à apreciação dos Pareceres para o 1Q 
Turno dos Projetos de Lei nQs 428 e 430/95, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 10 de outubro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Simão Pedro Toledo - Antônio 

Genaro- Jairo Ataíde -Arnaldo Penna- Ivair Nogueira -
Ajalmar Silva -Marcos Helênio- Romeu Queiroz Miguel 
Martini - Anivaldo Coelho. 
ATA DA 12a REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, ÕE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE FISCALIZAÇÃO 
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Às dez horas e trinta minutos do dia dez de outubro de mil 
novecentos e noventa e cinco, reúnem-se na Sala das 
Comissões os Deputados Geraldo Santanna, Simão Pedro Toledo, 
Antônio Genaro, Jairo Ataíde (substituindo este ao Deputado 
Leonidio Bouças, por indicação da Liderança do PFL), Arnaldo 
Penna, Anivaldo Coelho e Ivair Nogueira, membros da Comissão 
de Constituição e Justiça; Ajalmar Silva, Arnaldo Penna, 
Bonifácio Mourão, Carlos Murta, Jairo Ataide e Marcos 
Helênio, membros da Comissão de Administração Pública; 
Miguel Martini, Romeu Queiroz, Geraldo Santanna 
(substituindo este ao Deputado Geraldo Rezende, por 
indicação da Liderança do PMDB), Marcos Helênio e Ivair 
Nogueira, membros da Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Geraldo Santanna, declara abertos os trabalhos e 
informa que a reunião se destina a dar prosseguimento à 
apreciação dos Pareceres para o 1Q Turno dos Projetos de Lei 
nQs 428 e 430/95, do Governador do Estado, que, 
respectivamente, autorizam o Poder Executivo a constituir a 
empresa pública Caixa de Amortização da Dívida- CADIV- e a 
alienar ações que integram o capital social da CEMIG e do 
BEMGE, e dos quais, na última reunião destas Comissões, foi, 
nos termos do art. 136 do Regimento Interno, requerida vista 
pelo Deputado Anivaldo Coelho, da Comissão de Constituição e 
Justiça, tendo sido também solicitada a distribuição de 
avulsos dos pareceres das Comissões de Administração Pública 
e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. A seguir, a 
Presidência solicita ao Deputado Romeu Queiroz que proceda à 
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leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é 
subscrita pelos membros presentes; e dá prosseguimento à 
discussão do parecer mediante o qual o Deputado Simão Pedro 
Toledo, relator da matéria na Comissão de Constituição e 
Justiça, conclui pela constitucionalidade, pela legalidade e 
pela juridicidade do Projeto de Lei nQ 428/95 na forma do 
Substitutivo nQ 1. que apresenta. Nesta fase, os Deputados 
Marcos Helênio e Anivaldo Coelho alegam a necessidade de se 
analisarem os projetos somente após a exposição do Sr. João 
Heraldo Lima, Secretário da Fazenda e Presidente da DIMINAS, 
e o Deputado Romeu Queiroz pondera que os esclarecimentos a 
serem prestados por ele poderão ser utilizados como 
subsídios para as demais fases de tramitação das 
proposições. O Deputado Geraldo Santanna apresenta as 
Propostas de Emenda nQs 1 a 4 ao Substitutivo nQ 1, e o 
Deputado Marcos Helênio (na qualidade de substituto do 
Deputado Anivaldo Coelho, por indicação da Liderança do PT) 
apresenta a Proposta de Emenda nQ 5 ao mesmo substitutivo, 
as quais, submetidas à consideração do relator, têm sua 
aquiescência. Submetido a votação, salvo propostas de 
emenda, é aprovado o parecer. Submetidas a votação as 
Propostas de Emenda de nQs 1 a 5, cada uma por sua vez, são 
elas aprovadas. Isso posto, a Presidência suspende a 
apreciação do Parecer para o 1Q Turno do Projeto de Lei nQs 
428/95 até a elaboração de sua nova redação, nos termos do 
art. 138, § 1Q, do Regimento Interno, e, invertida a ordem 
do dia, dá prosseguimento à discussão do parecer do Deputado 
Antônio Genaro, relator da matéria na Comissão de 
Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Lei nQ 430/95. 
Participam da discussão os Deputados Marcos Helênio, Miguel 
Martini, Carlos Pimenta, Romeu Queiroz e Geraldo Santanna, 
de acordo com as notas taquígráficas. Nesta fase, o Deputado 
Simão Pedro Toledo deixa o recinto e é substituído pelo 
Deputado Ajalmar Silva, por indicação da Liderança do PSDB; 
o Deputado Leonídio Bouças passa a participar da reunião, 
como membro efetivo da Comissão de Constituição e Justiça, e 
o Deputado Marcos Helênio (substituindo o Deputado Anivaldo 
Coelho, por indicação da Liderança do PT) apresenta as 
Propostas de Emenda nQs 1 e 2. o Deputado Anivaldo Coelho 
passa a participar da reunião. Submetido a votação o parecer 
mediante o qual o relator conclui pela constitucionalidade, 
pela legalidade e pela juridicidade da matéria com as 
Emendas nQs 1 e 2, é ele aprovado, com o voto contrário do 
Deputado Anivaldo Coelho. O Deputado Marcos Helênio 
substitui o Deputado Anivaldo Coelho, por indicação da 
Liderança do PT. Submetidas a votação as Propostas de Emenda 
nQs 1 e 2, cada uma por sua vez, são elas rejeitadas, com o 
voto contrário do Deputado Marcos Helênio. A Presidência dá 
prosseguimento à discussão do parecer mediante o qual o 
Deputado Ajalmar Silva, relator da matéria na Comissão de 
Administração Pública, conclui pela aprovação do Projeto de 
Lei nQ 430/95 com as Emendas nQs 1 e 2, da Comissão de 
Constituição e Justiça. Submetido a votação, é o parecer 
aprovado, com o voto contrário do Deputado Marcos Helênio. A 
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seguir, a Presidência dá prosseguimento à discussão do 
parecer mediante o qual o Deputado Rome_ Queiroz, relator da 
matéria na Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária, conclui pela aprovação do Projeto de Lei nQ 
430/95 com as Emendas nQs 1 e 2, da Comissão de Constituição 
e Justiça. Submetido a votação, é o parecer aprovado, com o 
voto contrário do Deputado Marcos Helênio. Encerrada a 
apreciação do Projeto de Lei nQ 430/95, a Presidência dá 
continuação à análise do Projeto de Lei nQ 428/95 e solicita 
ao Deputado Ajalmar Silva que proceda à leitura da nova 
redação do parecer da Comissão de Constituição e Justiça, já 
subscrita pelo Deputado Simão Pedro Toledo. Feita a leitura, 
e não havendo retificações a serem feitas, é aprovada a nova 
redação. A seguir, a Presidência dá prosseguimento à 
discussão do parecer mediante o qual o Deputado Ajalmar 
Silva, relator da matéria na Co~'ssão de Administração 
Pública, conclui pela aprovação do -~ejeto de Lei nQ 428/95 
na forma do Substitutivo nQ 1, da Comissão de Constituição e 
Justiça. Submetido a votação, é o parecer aprovado. Logo 
após, a Presidência dá prosseguimento à discussão do parecer 
mediante o qual o Deputado Geraldo Rezende, relator da 
matéria na Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária, conclui pela aprovação do Projeto de Lei nQ 
428/95 na forma do Substitutivo nQ 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça. Submetido a votação, é o parecer 
aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros 
das Comissões para a próxima reunião conjunta, a ser 
realizada hoje, às 14h30min, com a finalidade de se ouvir o 
Sr. João Heraldo Lima, Secretário da Fazenda e Presidente da 
DIMINAS; determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 
Sala das Comissões, 10 de outubro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna Leonídio 

Bouças - Anívaldo Coelho- Ivair Nogueira - Ajalmar Silva-
Durval Ângelo - Romeu Queiroz - Geraldo Rezende - Marcos 
Helênio. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 70/95 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Romeu Queiroz, o projeto de lei em 
análise visa autorizar o DER-MG a fazer reverter imóvel ao 
Município de Jequitinhonha. 

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça 
concluiu pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela 
legalidade da proposição. Vem, agora, a matéria a esta 
Comissão para receber parecer, nos termos regimentais. 

Fundamentação 
A proposição em apreço autoriza o DER-MG a fazer reverter 

ao Município de Jequitinhonha uma área de 5.414m2, destinada 
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à construção de prédios para uso do Tiro de Guerra e 
ampliação do almoxarifado da Prefeitura. 

Em resposta à diligência solicitada em reunião anterior, a 
administração do DER-MG informa que não há interesse desse 
órgão no aproveitamento da área doada, estando de acordo com 
a reversão pretendida. 

Além disso, a proposição em tela não encontra óbice do 
ponto de vista financeiro-orçamentário, pois a reversão de 
imóveis do Estado não acarreta despesas para os cofres 
públicos. 

Conclusão 
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei 

nQ 70/95 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 10 de outubro de 1995.Miguel Martini, 

Presidente - Geraldo Rezende, relator - Marcos Helênio 
Romeu Queiroz - Clêuber Carneiro - Ivair Nogueira. 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 309/95 

Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais 
Relatório 

O Projeto de Lei nQ 309/95, do Deputado João Batista de 
Oliveira, tem o propósito de tornar públicos os documentos 
dos arquivos do antigo DOPS, no período compreendido entre o 
ano de 1964 e o de 1985. 

Publicada em 17/6/95, foi a matéria encaminhada à Comissão 
de Constituição e Justiça, que apresentou o Substitutivo nQ 
1, e à Comissão de Defesa Social. 

Vem a proposta a esta Comissão, em razão de requerimento do 
Deputado João Leite, aprovado em Plenário. 

Fundamentação 
O projeto em tela visa, sobretudo, a tornar transparentes 

os dados constantes nos arquivos policiais, no período 
c9mpreendido entre 1964 e 1985. 
E bem verdade que o País tem conseguido, de forma não muito 

traumática, superar os problemas decorrentes dos conflitos 
ocorridos na época do regime militar. 

A anistia e a recente proposta de indenização pelas vidas 
perdidas no confronto com o regime militar têm sido bem 
re~ebidas pela sociedade. 

Nao se pode, contudo, virar a página da história sem que se 
~ornem do conhecimento público os incidentes ocorridos na 
epoca, os quais podem ser analisados a partir dos dados 
constantes naqueles registros. 
A abertura dos arquivos do antigo DOPS reveste-se, pois, da 

maior importância, tendo motivado a apresentação do projeto 
em tela. 
Vislumbramos, na referida proposição, o legitimo direito 

dos cidadãos ao acesso a informações que, até o momento, são 
do conhecimento apenas das autoridades públicas. 

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

Lei nQ 309/95 na forma do Substitutivo nQ 1, apresentado 
pela Comissão de Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 11 de outubro de 1995. 
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João Leite, Presidente 
Olívia. 

José Braga, relator 

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI 
Ng 215/95 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 
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Maria 

De autoria do Deputado Toninho Zeitune, o Projeto de Lei nQ 
215/95 dispõe sobre a concessão de incentivos fiscais para 
pessoas jurídicas domiciliadas no Estado que possuam 
empregados com mais de 40 anos. 
Aprovada no 1Q turno com a Emenda nQ 1, retorna agora a 

matéria a esta Comissão para que sejam elaborados o parecer 
para o 2Q turno e a redação do vencido, que o integra. 

Fundamentação 
É de conhecimento geral que as pessoas com idade superior a 

40 anos, apesar da experiência adquirida ao longa da vida, 
têm maior dificuldade para encontrar empregos. 

Essa realidade não pode ser passivamente aceita pelo 
Estado, pois é depois dos 40 anos que as pessoas se 
encontram no apogeu de sua vida, especialmente no que diz 
respeito ao aspecto produtivo, e não devem ser relegadas 
pela sociedade como se fossem indivíduos cuja capacidade de 
produzir já houvesses~ exaurido. 
Vale mencionar, adema;s, que o desemprego gera elevados 

custos para o erário, que acaba assumindo o ônus de prover o 
indivíduo e sua família em suas necessidades básicas. 
Entendemos, contudo, que o § 3Q do art. 1Q do referido 

projeto estabelece vinculação do montante a ser utilizado 
como incentivo, o que é vedado pela Constituição Estadual. 
Sugerimos, assim, que seja suprimido esse dispositivo. 

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

Lei nQ 215/95 no 2Q turno, na forma do vencido no 1Q turno, 
com a Emenda nQ 1, a seguir redigida. 

EMENDA NQ 1 
Suprima-se o§ 3Q do art. 1Q. 
Sala das Comissões, 10 de outubro de 1995. 
Miguel Martini, Presidente- Geraldo Rezende, relator 

Romeu Queiroz - Ivair Nogueira - Clêuber Carneiro. 
Redação do Vencido no 1Q Turno 

PROJETO DE LEI NQ 215/95 
Dispõe sobre incentivo fiscal para pessoas jurídicas que 

possuam empregados com mais de 40 anos, no âmbito do Estado 
de Minas Gerais. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q - Fica instituído incentivo fiscal para as pessoas 

jurídicas domiciliadas no Estado que, na qualidade de 
empregador, possuam, pelo menos, 251. (vinte e cinco por 
cento) de seus empregados com idade superior a 40 (quarenta) 
anos. 

§ 1Q O incentivo fiscal de que trata esta lei 
corresponderá ao recebimento por parte da pessoa jurídica 
que cumprir a ex1gencia estabelecida no "caput" de 
certificados expedidos pelo poder público, correspondentes 



390 

ao valor do incentivo, na forma a ser fixada em decreto do 
Poder Executivo. 

§ 2Q -Os portadores dos certificados poderão utilizá-los 
para pagamento dos seguintes impostos: 

I - Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de 
Mercadorias e sobre Prestações de Serviço de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS -, 
previsto no art. 155, da Constituição Federal; e 
II - Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores -

IPVA -, até o limite de 10% (dez por cento) do valor devido, 
a cada incidência, o qual poderá ser ampliado, de forma 
progressiva, segundo o número e a idade dos empregados, 
conforme for estabelecido pelo Poder Executivo. 

§ 3Q Anualmente, a Assembléia Legislativa fixará o 
montante global a ser utilizado como incentivo, respeitados 
os limites, mínimo e máximo, de 1% (um por cento) e 5% 
(cinco por cento), respectivamente, da receita proveniente 
daqueles tributos. · 

§ 4Q -Os benefícios de que trata esta lei deverão ser 
previstos na elaboração do projeto de lei orçamentária, e o 
Poder Executivo fixará o limite máximo do incentivo a ser 
concedido, em cada exercício financeiro, por beneficiário. 
Art. 2Q -O direito ao beneficio de que trata esta lei 

depende de prev1a inscrição junto ao órgão estadual 
competente, que manterá cadastro atualizado dos inscritos, 
com informações prestadas pelas pessoas jurídicas a serem 
beneficiadas, acompanhadas dos devidos documentos 
comprobatórios. 
Art. 3Q -Os certificados de que trata o§ 1Q desta lei 

terão prazo de validade para sua utilização de 1 (um) ano a 
contar de sua expedição, com os seus valores corrigidos 
pelos mesmos índices aplicáveis na correção do tributo. 
Art. 4Q -O representante do Estado junto ao Conselho 

Nacional de Política Fazendária CONFAZ proporá e 
defenderá a extensão do incentivo de que trata esta lei, no 
que concerne aos contribuintes do ICMS. 
Art. 5Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 6Q- Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 260/95 

Comissão de FiscalizaÇão Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nQ 
260/95 dispõe sobre a alteração da Lei Estadual nQ 6.763, de 
26/12/75, no que se refere à taxa de expediente devida pela 
promoção de sorteio nas modalidades denominadas bingo, bingo 
permanente e sorteio numérico. 
A proposição foi aprovada no 1Q turno, com a Emenda nQ 1, 

aprovada em Plenário, e com as Emendas nQs 2 a 7, 
apresentadas pela Comissão de Educação, Cultura, Desporto e 
Turismo e Lazer. 
Agora, volta a matéria a esta Comissão a fim de ser 

examinada no 2Q turno. 
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Apresentamos anexa a redação do vencido, que é parte deste 
parecer. 

Fundamentação 
A proposição em comento, conforme já tivemos oportunidade 

de nos manifestar anteriormente, não encontra óbice de 
natureza financeiro-orçamentária, porquanto a proposta não 
acarretará despesas para os cofres públicos. Pelo contrário, 
provocará receita correspondente à contraprestação 
pecuniária por parte das entidades desportivas 
beneficiárias. 

Estamos apresentando as Emendas nQs 1 a 3, que aprimoram o 
projeto em questão. 
A Emenda nQ 1 propõe a proibição do ato de fumar no recinto 

em que se realizam os sorteios e, propõe, ainda, que se 
reserve uma outra área no local para tal fim. 
A Emenda nQ 2 propõe nova versão ao art. 9Q. A versão 

anterior determinava que o preço da cartela, único e fixo, 
deveria ser afixado em local de fácil identificação. 
A nossa proposta é mais incisiva e dará maior segurança aos 

freqüentadores dos bingos, porquanto saberão de plano o 
valor da cartela, que deverá ser afixado em local de 
destaque na portaria. 
A Emenda nQ 3 pretende assegurar que seja cumprida a 

arrecadação correta dos tributos, com a presença permanente 
e vigilante dos agentes de fiscalização. 

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

Lei nQ 260/95 no 2Q turno, na forma do vencido no 1Q turno, 
com as Emendas nQs 1 a 3, a seguir redigidas. 

EMENDA NQ 1 
Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... -Fica proibido o uso de cigarro e similares no 

recinto em que se realiza sorteio na modalidade denominada 
bingo, bingo permanente e sorteio numérico. 
Parágrafo único - Poderá ser reservado um ambiente para 

fumantes fora do local do sorteio.". 
EMENDA No 2 

Dê-se ao art. 9Q a seguinte redãção: 
"Art. 9Q- No bingo permanente o preço da cartela é único e 

fixo no decorrer do dia, devendo ser afixado seu valor em 
local de destaque na portaria." . 

EMENDA No 3 
Acrescente-se onde convier: -
"Art ..... -A Secretaria de Estado da Fazenda ficará 

responsável pela manutenção permanente de agentes de 
fiscalização em todos os recintos em que se realizar o 
sorteio na modalidade denominada bingo, bingo permanente e 
sorteio numer1co, do inicio ao término das atividades 
diárias." . 
Sala das Comissões, 10 de outubro de 1995. 
Miguel Martini, Presidente - Clêuber Carneiro, relator -

Marcos Helênio - Geraldo Rezende - Romeu Queiroz. 
Redação do Vencido no 1Q Turno 

PROJETO DE LEI NQ 260/95 
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Altera a Lei nQ 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que 
consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais, 
e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -O art. 94 da Lei nQ 6.763, de 26 de dezembro de 

1975, passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 94 -Contribuinte da taxa de expediente é a pessoa 

física ou jurídica que promova ou se beneficie de qualquer 
das atividades ou serviços previstos ou mencionados na 
Tabela A anexa a esta lei ou nos ff 1Q e 2Q do art. 92.". 
Art. 2Q -O art. 92 da lei citada no artigo anterior fica 

acrescido do f 2Q, com a redação abaixo indicada, passando o 
seu parágrafo único a f 1Q: 

"f 2Q - A taxa de expediente devida pela promoção de 
sorteio nas modalidades denominadas bingo, bingo permanente 
e sorteio numérico, ou similar, :em como base de cálculo a 
Unidade Padrão Fiscal do Estado de Minas Gerais - UPFMG - e 
seu valor será: 

1 - para pedido de credenciamento ou de renovação, 10 (dez) 
UPFMGs por vez; 
2- para fiscalização de bingo permanente, ou similar, 750 

(setecentas e cinqüenta) UPFMGs por mês; 
3- para fiscalização de bingo, sorteio numer1co, ou 

similar, 150 (cento e cinqüenta) UPFMGs para cada evento.". 
Art. 3Q -Ficam destinados 501. (cinqüenta por cento) do 

total arrecadado pelo Estado de Minas Gerais referentes a 
taxa de expediente devida pela promoção de sorteio nas 
modalidades denominadas bingo, bingo permanente e sorteio 
numérico, ou similar, como fonte de recursos complementares 
para a manutenção do sistema de saúde no Estado de Minas 
Gerais. 
Art. 4Q- Da receita bruta de sorteios na modalidade bingo, 

ou similar, importância não inferior a 101. (dez por cento) 
será devida às entidades desportivas credenciadas e 
autorizadas a promover tais eventos, para fins de fomento ao 
desporto. 
Art. 5Q -As taxas devidas serão deduzidas da importância 

correspo~:ente a 651. (sessenta e cinco por cento) da receita 
bruta destinada à premiação dos sorteios. 
Parágrafo único - Tais taxas não poderão exceder a 3% (três 

por cento) da receita bruta de tais promoções. 
Art. 6Q- Fica incluído, na comissão permanente encarregada 

de fiscalizar os sorteios de bingo e similares no Estado de 
Minas Gerais, um membro da Comissão de.Educação, Cultura, 
Desporto e Turismo e Lazer da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 
Art. 7Q -As entidades promotoras de bingos eventuais 

poderão requerer ao órgão concedente quantidade de cartelas 
além do estipulado pela premiação básica definida para o 
evento, desde que o excesso arrecadado seja distribuído em 
espécie, pela entidade promotora, entre os ganhadores da 
referida premiação básica, respeitando-se os percentuais 
definidos em lei e regulamentação específica. 
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Art. 8Q -O órgão fazendário competente deve exercer pleno 
controle sobre cartelas, bilhetes ou quaisquer outros 
documentos que habilitem a sorteios numéricos denominados 
bingos, bingos permanentes, ou similares, promovidos por 
entidades desportivas credenciadas, ou por empresas por elas 
contratadas, incluindo-se as cadeias nacionais de 
telecomunicações. 
Art. 9Q -No bingo permanente o preço da cartela é único e 

fixo no decorrer do dia, devendo ser afixado seu valor em 
local de fácil identificação. 
Art. 10 Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 11 -Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 303/95 

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

De autoria do Deputado Geraldo Nascimento, a proposição em 
exame objetiva a criação do Dia Estadual da Consciência 
Negra. 
Aprovado no 1Q turno, em sua forma original, cabe a esta 

Comissão deliberar conclusivamente sobre o projeto no 2Q 
turno, nos termos regimentais. 

Fundamentação 
Aos 20/11/1695, morria em combate, na defesa de seu sonho 

de liberdade, o guerreiro negro Zumbi, líder do Quilombo dos 
Palmares. 

Palmares, cidadela estabelecida para acolher e defender 
escravos fugidos, chegou a ser o maior quilombo organizado 
da Colônia, sendo, com certeza, o mais representativo entre 
as centenas desses aldeamentos que simbolizavam a luta dos 
negros contra o sistema escravagista. 
Trezentos anos são passados. Hoje, a principal luta da 

população negra concentra-se em torno da defesa de seus 
direitos sociais e econom1cos, tais como o pleno acesso à 
educação, ao trabalho, à moradia, e o combate ao racismo e à 
discriminação. 

A instituição do dia 20 de novembro como Dia Estadual da 
Consciência Negra possibilitará que Minas Gé ~s se integre 
às comemorações programadas em homenagem a ~~mbi, criando, 
ao mesmo tempo, oportunidade para a conscientização de todos 
sobre o importante papel desempenhado pela etnia negra na 
formação histórica e cultural do povo brasileiro. 

Conclusão 
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei 

nQ 303/95, no 2Q turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 11 de outubro de 1995. 
Gilmar Machado, relator. 

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 406/95 
(Reunião Conjunta das Comissões de Defesa do Consumidor e 

de Fiscalização Financeira e Or~~mentária) 
Comissão de Defesa do Cons~·idor 

Relatório 
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O projeto de lei em tela é de autoria do Chefe do Poder 
Executivo e tem o objetivo de autorizar o Estado a praticar 
os atos nele mencionados. 

Publicada em 3/8/95, foi a propos1çao aprovada pelas 
Comissões de Constituição e Justiça, de Administração 
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária, na 
forma do Substitutivo nQ 1. 

Vem o projeto, agora, a esta Comissão, para receber parecer 
para o 2Q turno. Apresentamos a redação do vencido no 1Q 
turno, que segue anexa e é parte deste parecer. 

Fundamentação 
A proposta em análise tem por escopo a instrumentalização 

da Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais - COHAB-
MG -, visando à renovação do seu credenciamento para atuar 
como agente financeiro de operações habitacionais, com 
recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 
A Resolução nQ 82, de 19/11/92, do Conselho Curador do 

FGTS, impõe condições aos agentes financeiros para que 
continuem operando na condição de credenciados. O Governador 
do Estado busca, com a proposta legislativa, a necessar1a 
adaptação daquela companhia aos termos da norma referida. 
Ressalte-se que as alterações constantes no projeto 

implicam, sobretudo, a solidariedade do Estado com a dívida 
da COHAB-MG junto ao agente operador do FGTS, medida que 
entendemos temerária, embora premente, ante as imposições 
daquele Conselho para a liberação de recursos destinados aos 
programas de habitação a serem desenvolvidos em Minas 
Gerais. 

A proposta foi aprimorada com a apresentação do 
Substitutivo nQ 1, da Comissão de Constituição e Justiça, e 
traz, sobretudo, uma esperança para o atendimento dos 
anseios de uma população que há muito aguarda a iniciativa 
do poder público para a solução do problema da moradia, que 
aflige milhares de cidadãos. 

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

Lei nQ 406/95, no 2Q turno, na forma do vencido no 1Q turno. 
Sala das Comissões, 11 de outubro de 1995. 
Marcos Helênio, Presidente e relator -Gil Pereira- Dinis 

Pinheiro. 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
De autoria do Governador, o projeto em epígrafe dispõe 

sobre a COHAB - MG. 
No 1Q turno, foi a proposição aprovada na forma do 

Substitutivo nQ 1. 
Neste turno regimental, em decorrência de 

Deputado Marcos Helênio, foi a matéria 
Comissão de Defesa do Consumidor, que exarou 
aprovação na forma do vencido no 1Q turno. 

requerimento do 
apreciada pela 
opinião por sua 

Em seguida, volta o projeto a esta Comissão a fim de ser 
novamente examinado. 

Fundamentação 
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Conforme nos manifestamos anteriormente, a propos1çao em 
tela não encontra óbice do ponto de vista financeiro-
orçamentário. 

Tem ela como objetivo adequar a legislação referente à 
COHAB-MG às exigências do FGTS, nos termos da Resolução nQ 
82, de 19/11/92, o que é indispensável para que aquela 
instituição possa renovar seu credenciamento, continuar a 
ser agente financeiro e habilitar-se a receber novos 
recursos para financiamento de moradia popular. Tal 
financiamento é altamente interessante, pois é subsidiado, 
com taxa de juros abaixo do valor de mercado. 

É importante frisar que, no momento, encontra-se aprovada 
concessão de empréstimo cuja liberação aguarda a renovação 
do credenciamento da COHAB-MG. 

As exigências do FGTS são uniformes para qualquer tomador 
de recursos, e visam resguardar o Fundo contra eventual 
inadimplência. Se a COHAB-MG, ou qualquer outra entidade, 
quiser receber esses recursos, terá que dar as garantias 
solicitadas. 

Por outro lado, como os recursos do FGTS são um patrimônio 
do trabalhador, é merecedor de aplauso todo zelo para com 
eles. 

Ademais, como a quase totalidade das ações da COHAB-MG 
pertence ao Tesouro, na prática o Estado estará dando uma 
garantia para si mesmo e não para terceiros, e a operação de 
financiamento não implicará perda patrimonial para Minas 
Gerais como um todo. 

Além disso, a matéria se reveste de relevante alcance 
social, pois os recursos destinam-se à construção de casas 
populares atendendo à população de baixa renda, reduzindo o 
nosso crônico déficit habitacional e suprindo, assim, uma 
grande carência da nossa sociedade. 
Aproveitamos, entretanto, a oportunidade para aperfeiçoar a 

proposição, o que fazemos por meio da Emenda nQ 1, redigida 
na conclusão desta peça opinativa. Tem ela o objetivo de 
estender o prazo para contratação dos empréstimos com 
responsabilidade solidária do Estado por mais dois anos, com 
vistas : possibilitar um planejamento mais adequado e uma 
reduçãc dos entraves burocráticos. 

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

406/95 na forma do vencido no 1Q turno, com a Emenda nQ 1, a 
seguir redigida. 

EMENDA NQ 1 
Dê-se ao inciso III do art. 1Q a seguinte redação: 
"Art. 1Q- .................................... . 
III -responder solidariamente pelas dividas da Companhia a 

serem contratadas até 31 de dezembro de 1998 perante o 
agente operador do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço-
FGTS.". 
Sala das Comissões, 11 de outubro de 1995. 
Marcos Helênio, Presidente - Geraldo Rezende, relator 

Ronaldo Vasconcellos- Miguel Martini. 
Redação do Vencido no 1Q Turno 
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PROJETO DE LEI No 406/95 

Autoriza o Estado a praticar os atos que menciona. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q Fica o Estado, na condição de acionista 

majoritário da Companhia de Habitação do Estado de Minas 
Gerais - COHAB-MG -. autorizado a: 

I - aportar recursos consignados no orçamento da COHAB-MG 
para despesas de custeio, quando as receitas operacionais da 
Companhia se mostrarem insuficientes; 
II - aportar recursos consignados no orçamento da COHAB-MG 

para cobrir perdas operacionais, de modo a não comprometer o 
equilíbrio econômico-financeiro da Companhia; 
III - responder solidariamente pelas dívidas da Companhia a 

serem contratadas perante o agente operador do Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço FGTS até o fim do 
exercício financeiro subseqüente ao do início da vigência 
desta lei. 
Parágrafo único - O Estado indicará para a administração da 

COHAB-MG Diretores que tenham satisfatório conhecimento da 
questão habitacional e dos instrumentos e procedimentos 
utilizados pelo sistema do FGTS, para sua ação nesse campo. 
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 408/95 

Comissão de Fiscalizaç~o Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Governador do Estado, o projeto 
autoriza o Instituto de Previdência dos Servidores 
do Estado de Minas Gerais - IPSM - a vender parte 
de sua propriedade, situado no Bairro Belmonte, 
Horizonte. 

em tela 
Militares 
de imóvel 

em Belo 

Durante o 1Q turno, foi a propos1çao aprovada com as 
Emendas nQs 1 e 2. Agora, nesta fase regimental, ela volta a 
esta Comissão a fim de ser examinada no 2Q turno e elaborada 
a redação do vencido, que segue anexa e integra este 
parecer. 

Fundamentação 
Conforme nos manifestamos anteriormente, o projeto em 

pauta, aperfeiçoado pelas referidas emendas, implica receita 
patrimonial para o Estado, representada pela venda do citado 
imóvel, e não há nenhum impedimento financeiro-orçamentário 
à sua aprovação. 
Reitere-se, ainda. que essa transação imobiliária trará 

dividendos sócio-culturais aos moradores da região, 
porquanto a referida propriedade será destinada à construção 
de uma unidade de ensino municipal. 

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

Lei nQ 408/95 na forma do vencido no 1Q turno. 
Sala das Comissões, de outubro de 1995. 
Miguel Martini, Presidente Romeu Queiroz, relator 

Carlos Murta- Alencar da Silveira Júnior. 
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Redação do Vencido no 1Q Turno 
PROJETO DE LEI No 408/95 

Autoriza o Instituto de Previdência dos 
Militares do Estado de Minas Gerais- IPSM- a 
do imóvel de sua propriedade situado no Bairro 
Município de Belo Horizonte. 
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Servidores 
vender parte 
Belmonte, no 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica o Instituto de Previdência dos Servidores 

Militares do Estado de Minas Gerais - IPSM- autorizado a 
vender ao Município de Belo Horizonte parte do imóvel 
situado no Bairro Belmonte, na mesma municipalidade, havido 
por escritura de compra e venda transcrita sob o nQ 36.872, 
no livro 3-AP, a fls. 232, do Cartório do 1Q Ofício de 
Registro de Imóveis da Comarca de Belo Horizonte, 
constituída por um terreno com área de 5.580,655m2 (cinco 
mil quinhentos e oitenta vírgula seiscentos e cinqüenta e 
cinco metros quadrados), tendo os seguintes limites e 
confrontações: partindo da interseção das faces das ruas 
Castanhal e Penalva, segue pela face da rua Penalva, no 
sentido da rua Antônio Faustino de Oliveira, ao longo de 
63,00m, até atingir o ponto PO, inicio da demarcação da 
área; daí, deflete 90o em relação à rua Penalva e, a uma 
distância de 15,40m, atinge o ponto P1, localizado no PCE de 
uma curva (raio= 85,52m, AC = 38o39'35"); daí segue o 
desenvolvimento da curva e, a uma distância de 57,71m, 
atinge o ponto P2 (PT); daí, a uma distância de 6,00m, 
atinge o ponto P3, PCD de uma curva (raio= 40,00m, AC = 
50o48'56"); daí segue o desenvolvimento da curva e, a uma 
distância de 35,48m, atinge o ponto P4 (PT); dai, a uma 
distância de 16,60m, atinge o ponto P5; daí deflete 90o para 
a direita e, a uma distância de 34,01m, atinge o ponto P6; 
daí deflete 19o27'36" para a direita e, a uma distância de 
58,22m, atinge o ponto P7, confrontando, do ponto PO ao 
ponto P7, com a área remanescente do imóvel pertencente ao 
IPSM; daí deflete 90o para a direita e, a uma distância de 
48,80m, atinge o ponto P8; daí deflete 27o17'15" para a 
esquerda e, a uma distância de 43, 10m, atinge o ponto P9, 
confrontando, do ponto P7 ao ponto P9, com quem de direito; 
do ponto P9 deflete 85o40'15" para a direita, segue pela 
face da rua Penalva e, a uma distância de 28,00m, atinge o 
ponto PO, início desta descrição . 
Parágrafo único - A venda de que traté este artigo será 

precedida de avaliação a ser efeti\~Ja por comissão 
designada pelo Secretário de Estado de Recursos Humanos e 
Administração. 
Art. 2Q - Fica o IPSM autorizado a adquirir, por meio de 

processo licitatório próprio, outro imóvel de até o valor 
atualizado que for obtido na alienação de que trata esta 
1 e i. 
Art. 3Q 

publicação. 
Esta 1 e i 

Art. 4Q- Revogam-se as 
PARECER PARA O 

entra em vigor na data 

disposições em contrário. 
2o TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 429/95 

de sua 
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De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em 
análise autoriza o Poder Executivo a realizar operações de 
crédito no valor de até R$1.200.000.000,00. 

Aprovada no 1Q turno, com as Emendas nQs 1 a 3, esta na 
forma da Subemenda nQ 1, retorna agora a proposição a esta 
Comissão para que sejam elaborados o parecer para o 2Q turno 
e a redação do vencido, que o integra. 

Fundamentação 
O projeto de lei em exame atende aos interesses do Estado, 

o qual vem sendo afetado pela conjuntura econ6mica nacional, 
especialmente no tocante à política monetária adotada no 
decorrer deste ano. 
~m_função dessa política, percebemos enorme aumento na 

d1V1da mobiliária -do Estado, fato que deve ser rapidamente 
resolvido pelo Governo Estadual. É mister que se tente 
captar recursos por meio de outros canais, e esta Casa não 
d~ve se opor à realização de operações de crédito que possam 
v1r a reduzir os serviços e alongar os prazos de vencimento 
da dívida mobiliária estadual. 

Também no que se refere à parte dos recursos destinada a 
executar projetos aprovados no Plano Plurianual de Ação 
Governamental, não devemos impor obstáculos. Devemos apoiar 
a realização de operações de crédito cuja finalidade é 
efetivar projetos por esta Casa aprovados. É salutar que 
saibamos quais projetos serão beneficiados, o que será 
possível com a Emenda nQ 3, aprovada no 1Q turno, na forma 
da Subemenda nQ 1. 

Conclusão 
E~ face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de 

Le1 nQ 429/95 no 2Q turno, na forma do vencido no 1Q turno. 
Sala das Comissões, 11 de outubro de 1995. 
Miguel Martini, Presidente Romeu Queiroz, relator 

Carlos Murta - Alencar da Silveira Júnior - Marcos Helênio. 
Redação do Vencido no tQ Turno 

PROJETO DE LEI No 429/95 
Autoriza a realização de operações de crédito para os fins 

que menciona. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q - Fica o Estado de Minas Gerais autorizado a 

realizar operação de crédito interna e externa, sob a 
modalidade de empréstimo, financiamento ou emissão de b6nus, 
no valor de até R$1.200.000.000,00 (um bilhão e duzentos 
milhões de reais), correspondentes em 16 de agosto de 1995 a 
US$1.273.885.350,00 (um bilhão duzentos e setenta e três 
milhões oitocentos e oitenta e cinco mil trezentos e 
cinqüenta dólares norte-americanos). 

§ 1Q - Os recursos decorrentes dessas operações de crédito 
se ão destinados à reestruturação da dívida pública estadual 
e execução de projetos previstos no Plano Plurianual de 
Aç ~Governamental. 
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§ 2Q o 
Legislativa do 
contendo: 

Poder Executivo encaminhará à Assembléia 
Estado de Minas Gerais informações oficiais 

I - os nomes das instituições que farão as operações de 
crédito com o Estado de Minas Gerais bem como o valor de 
cada uma; 
II - Os prazos para amortização das dívidas e os contratos 

com os valores dos juros e dos indexadores; 
III - os destinos específicos à reestruturação da dívida 

pública estadual e os projetos que receberão os recursos 
previstos no Plano Plurianual de Ação Governamental. 
Art. 2Q- Fica o Poder Executivo autorizado a conceder como 

garantias para a realização dos empréstimos de que trata 
esta lei as seguintes cauções: 

I - de recursos provenientes de quotas a que se refere o 
art. 159 da Constituição Federal; 
II - de quotas do Fundo de Participação do Estado; 
III - de participações acionárias de empresas da qual o 

Estado é detentor; 
IV- de titular da dívida pública de propriedade do Tesouro 

Estadual. 
Art. 3Q- Serão consignados no orçamento anual do Estado as 

dotações suficientes para amortização do principal e os 
encargos das operações de crédito mencionadas no art. 1Q 
desta lei. 

Art. 4Q 
publicação. 

Esta lei 

Art. 5Q- Revogam-se as 
PARECER PARA O 

entra em vigor na data de 

disposições em contrário. 
2o TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 431/95 
Comissão de Fiscalizaç~o Financeira e Orçamentária 

Relatório 

sua 

De autoria do Governador do Estado, a p:oposição em pauta 
autoriza a alienação das ações do CREDIREAL. 

No 1Q turno, foi o projeto aprovado com as Emendas nQs 1, 
na forma das Subemendas nQs 1 e 2; 3, na forma da Subemenda 
nQ 1, e 6, e retorna, agora, a est2 Comissão para receber 
novo parecer e para ser elaborada a ~~jação do ver~4do, que 
é parte integrante deste parecer, observados c. termos 
regimentais. 

Fundamentação 
Conforme foi exposto anteriormente, a alienação requerida 

está em consonância com a política de privatização adotada 
pelo Estado. As funções de instituições de crédito não se 
enquadram entre as prioridades governamentais. Reduzindo a 
amplitude de suas atividades, o Estado terá melhores 
condições financeiras e administrativas para cuidar dos 
serviços essenciais que deve prestar à população. 

Entendemos que cabe à Comissão Estadual de Desestatização -
CED - estabelecer os critérios e objetivos e o processo 
adequado de privatização das entidades da administração 
indireta que devam desvincular-se da administração estadual. 
Objetivando aprimorar o projeto, apresentamos, ao final, a 

Emenda nQ 1. 

..1! 
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Conclusão 
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nQ 

431/95 na forma do vencido no 1Q turno, com a Emenda nQ 1, a 
seguir redigida. 

EMENDA No 1 
Dê-se ao art. 3Q a seguinte redaÇão: 
"Art. 3Q -O Poder Executivo adotará medidas que objetivem 

garantir a manutenção das atividades da CREDIPREV e da 
Aposentadoria Móvel Vitalícia- AMV -, com vistas a evitar 
prejuízos aos beneficiários dessas instituiç6es." 
Sala das Comiss6es, 11 de outubro de 1995. 
Miguel Martini, Presidente Romeu Queiroz, relator 

Marcos Helênio- Carlos Murta- Alencar da Silveira Júnior. 
Redação do Vencido no 1Q Turno 

Projeto de Lei nQ 431/95 
Autoriza a alienação das aç6es do Banco de Crédito Real de 

Minas Gerais - CREDIREAL. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Ficam o Estado de Minas Gerais e a Minas Gerais 

Participaç6es- MGI- autorizados a alienar a totalidade das 
aç6es que possuem no capital social do Banco de Crédito Real 
de Minas Gerais - CREDIREAL. 
Art. 2Q -Os recursos obtidos com a venda das aç6es do 

CREDIREAL serão destinados ao pagamento da divida pública ou 
a execução de programas sociais no Plano Plurianual de Ação 
Governamental - PPAG. 
Art. 3Q -O Poder Executivo adotará medidas que objetivem 

garantir a manutenção das atividades da CREDIPREV, com 
vistas a impedir prejuízos aos seus beneficiários. 
Art. 4Q -O pagamento das aç6es adquiridas no leilão de 

privatização do CREDIREAL será feito exclusivamente em moeda 
corrente. 
Art. 5Q -O valor da 

determinado pelo laudo 
prevista no Programa de 
do Governo do Estado. 

alienação será no mínimo igual ao 
de avaliação elaborado pela comissão 
Privatização estabelecido em decreto 

Art. 6Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
Art. 7Q- Revogam-se as disposiç6es em contrário. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 
No 254/95 

Comiss~o de Redação 
O Projeto de Lei nQ 254/95, de autoria do Deputado Gilmar 

Machado, que declara de utilidade pública o Sindicato dos 
Servidores da Justiça de 2a Instância do Estado de Minas 
Gerais SINJUS-MG , com sede no Município de Belo 
Horizonte, foi aprovado no 2Q turno, na forma do vencido no 
1Q turno. 
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo 

a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, 
nos termos do art. 270, § 1Q, do Regimento Interno. 
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte 

redação final, que está de acordo com o aprovado. 
PROJETO DE LEI NQ 254/95 
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Declara de utilidade pública o Sindicato dos Servidores da 
Justiça de 2ª Instância do Estado de Minas Gerais - SINJUS-
MG -, com sede no Município de Belo Horizonte. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarado de utilidade pública o Sindicato 

dos Servidores da Justiça de 2a Instância do Estado de Minas 
Gerais SINJUS-MG com sede no Município de Belo 
Horizonte. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 10 de outubro de 1995. 
Paulo Schettino, Presidente - José Maria Barros, relator -

Bonifácio Mourão. 
PARECER SOBRE A EMENDA No 2 AO PROJETO DE LEI 

No 408/95, APRESENTADA EM PLENÁRIO 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
De autoria do Governador do Estado, a proposição em pauta 

recebeu parecer da Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária, que opinou pela sua aprovação, e da Comissão 
de Constituição e Justiça, que apresentou a Emenda nQ 1 e 
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade. 

Na fase de discussão em Plenário, o projeto recebeu a 
Emenda nQ 2, de autoria do Deputado Sebastião Navarro 
Vieira. 

Fundamentação 
A proposição sob comento trata de uma medida procedente 

porquanto constitui imposição legal a autorização 
legislativa para que o Estado possa adquirir imóvel. 
Assim, se no mesmo projeto constar a autorização para que o 

IPSEMG possa vender imóvel e adquirir outra propriedade por 
meio do processo licitatório pertinente, isso ensejará 
economia de tempo e agilização do procedimento legislativo, 
não havendo necessidade de nova lei com a mesma finalidade, 
permitindo-se a recomposição do ativo imobilizado desse 
órgão e evitando-se a perda patrimonial. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação da Emenda nQ 2, 

apresentada em Plenário. 
Sala das Comissões, 10 de outubro de 1995. 
Miguel Martini, Presidente - Geraldo Rezende, relator 

Marcos Helênio - Romeu Queiroz - Ivair Nogueira - Clêuber 
Carneiro. 

PARECER SOBRE AS EMENDAS NoS 3 A 6 APRESENTADAS AO PROJETO 
DE LEI NQ 429/95 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nQ 
429/95 autoriza a realização de operações de crédito para os 
fins que menciona. 
Publicada, foi a proposição distribuída às Comissões de 

Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e 
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Orçamentária para que a examinassem em reunião conjunta. A 
primeira das mencionadas Comissões concluiu pela 
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da 
proposição com as Emendas nQs 1 e 2. A Comissão seguinte 
opinou pela sua aprovação com as Emendas nQs 1 e 2, 
apresentadas pela que a antecedeu. 

Na fase de discussões no Plenário, foram apresentadas-as 
Emendas nQs 3 a 6, sobre as quais emitimos nosso parecer, 
nos termos do art. 194, ~ 2Q, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Emenda nQ 3 estabelece que o Poder Executivo encaminhe a 

esta Casa informações sobre as operações de crédito a serem 
realizadas, tais como as instituições com as quais serão 
celebradas, as condições em que serão realizadas, além de 
prever sejam especificados os projetos a serem implementados 
com tais recursos. 
A emenda deve ser acatada, pois inclui previsões 

necessárias para que esta Casa possa cumprir adequadamente 
suas funções de fiscalização e acompanhamento das ações do 
Poder Executivo. 
Apresentamos, no entanto, a Subemenda nQ 1 à Emenda nQ 3, 

pois a emenda apresentada ao projeto na Comissão de 
Constituição e Justiça destinou a aplicação dos recursos a 
obras do Plano Plurianual, sem especificar que se trata do 
que vigora por força da Lei nQ 10.578/91, exatamente pela 
dificuldade de se realizar operações de crédito e ainda 
aplicar os recursos até o final deste ano. 
A Emenda nQ 4 altera o texto original, propondo que, além 

da reestruturação da dívida, os recursos captados se 
destinem à "ampliação de atividades geradoras do incremento 
da circulação de mercadorias e da prestação de serviços 
intraestadual e interestadual". 
Ora, em que pese ao mérito da intenção, qual seja, 

estimular a atividade econômica com o conseqüente aumento da 
arrecadação, não entendemos que devamos restringir o uso 
desses recursos. Nossa opinião se baseia no fato de que os 
projetos que venham a constar no Plano Plurianual de Ação 
Governamental são todos de extrema relevância para o Estado. 
Muitos não levarão ao aumento da arrecadação, mas 
contribuirão para o bem-estar da população, como, por 
exemplo, os gastos nas áreas da saúde e da educação. Outros 
não ocasionarão aumento direto na arrecadação, mas terão 
enormes efeitos indiretos, como a construção de pontes, 
estradas, armazéns e obras afins. Não concordamos, portanto, 
que se deva restringir o uso dos recursos a atividades que 
gerem o aumento da arrecadação. 
A Emenda nQ 5 propõe que se restrinjam as garantias a serem 

concedidas pelo Estado somente às cotas a que se refere o 
art. 159 da Constituição Federal. 

Inicialmente salientaríamos nossa crença de que o Estado 
tem ampla capacidade de honrar os compromissos que pretende 
assumir. Assim sendo, entendemos que as garantias que hoje 
são dadas não deverão sair das mãos do Estado. Observe-se, 
contudo, que restringir as garantias como a emenda propõe 
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pode trazer perdas para o Estado, pois quanto maiores as 
garantias, melhores serão as condições obtidas pelo Estado. 
São regras do mercado que inexoravelmente serão aplicadas. 
Ademais, entendemos que vedar que títulos da dívida pública 
sejam dados em garantia não se explica. Tais títulos não 
possuem utilidade para o Estado e podem ser de grande valia 
para as instituições que venham a lhe conceder créditos. 
A Emenda nQ 6 não visa a modificar os termos da 

autorização, mas reduzir o valor a ser autorizado. 
Tal alteração, em nosso entender, não é pertinente, na 

medida em que o valor estabelecido originalmente no projeto 
de lei não é obra do acaso, mas fruto de estudos realizados 
no Poder Executivo que indicam a necessidade desse montante 
para que sejam cumpridos os fins mencionados no texto da 
proposição. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação da Emenda nQ 3 

na forma da Subemenda nQ 1, abaixo transcrita, e pela 
rejeição das Emendas nQs 4, 5 e 6, apresentadas em Plenário. 

SUBEMENDA NQ 1 
Acrescente-se ao art. 1Q: 
"Art. 1Q- ................................... . 
§ O Poder Executivo encaminhará à Assembléia 

Legislativa do Estado de Minas Gerais informações oficiais 
contendo: 

I - os nomes das instituições que farão as operações de 
créditos com o Estado de Minas Gerais, bem como os valores 
correspondentes a cada uma; 

II - os prazos para amortização das dívidas e os contratos 
com os valores dos juros e indexadores; 
III - os destinos específicos à reestruturação da dív'oa 

pública estadual e os projetos que receberão os recursos 
previstos no Plano Plurianual de Ação Governamental.". 
Sala das Comissões, 10 de outubro de 1995. 
Miguel Martini, Presidente- Péricles Ferreira, relator-

Clêuber Carneiro - Ivair Nogueira - Geraldo Rezende. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO NQ 725/95 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

De autoria do Deputado Gilmar Machado, o requerimento em 
apreço tem por finalidade solicitar ao Governo do Estado o 
envio, a esta Casa, de informações referentes à situação 
financeira do Estado, nas quais constem: 

1 - montante e perfil das dívidas globais interna e 
externa; 

2 - dispêndio mensal com as dividas interna e externa; 
3 dispêndio mensal com a folha de pagamento das 

administrações direta e indireta; 
4 - previsão de recursos a serem gerados com a privatização 

do CREDIREAL e com a alienação das ações da CEMIG e do BEMGE 
e detalhamento de sua destinação; 

5 - alocação dos recursos obtidos com a venda das ações da 
CEMIG, até o momento. 
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Publicada em 16/9/95, vem a propos1çao à Mesa para receber 
parecer, nos termos dos arts. 246 e 80, VIII, "d", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A matéria em exame insere-se no âmbito da competência 

privativa da Assembléia Legislativa, por força do disposto 
no art. 62, XXXI, da Constituição do Estado, que 
transcrevemos a seguir: 

"Art. 62- Compete privativamente à Assembléia Legislativa: 
I - ........................................... . 
XXXI - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, 

incluídos os da administração indireta.". 
Trata-se, ainda, de matéria sujeita à apreciação do 

Plenário, conforme estatui o art. 245, XII, do Regimento 
Interno. 
Além de atribuir a esta Casa a função de elaborar as normas 

jurídicas, o ordenamento constitucional vigente reconhece a 
competência deste parlamento para exercer o controle externo 
sobre as atividades da administração pública. 

Tais atribuições são exercidas pelos parlamentares mediante 
vários procedimentos, entre eles, o pedido de informação, 
por escrito, encaminhado pela Mesa da Assembléia às 
autoridades estaduais integrantes da administração direta ou 
indireta. 
Atender ao pedido de informação encaminhado pelo 

Legislativo é uma das formas de expressão da democracia, 
Pois permite a este Poder exercer efetivamente seu papel 
fiscalizador, tornando transparentes os atos praticados. 
Além disso, cabe lembrar que a Constituição do Estado 
determina, em termos explícitos, que a sociedade tem direito 
a governo honesto e obediente à lei. 
Entretanto, deve-se salientar que os pedidos de 

informações, pelas previsões constitucional e regimental, 
devem ser dirigidos aos titulares dos respectivos órgãos ou 
entidades. Dessa forma, o requerimento em apreço, ao 
solicitar ao Governo do Estado o envio de informações, tem 
comprometida a sua eficácia, dada a amplitude do termo 
"governo", que é o resultado da interação dos poderes 
estruturais do Estado. 
Entendemos que existe, também, impossibilidade de se 

encaminhar o requerimento ao Chefe do Governo, posto que 
inexiste tal hipótese no ordenamento constitucional do 
Estado. 
Por outro lado, embora a Constitu;ção mineira não preveja 

expressamente a possibilidade de est2 Casa solicitar pedidos 
de informação diretamente ao Chefe do Poder Executivo, 
parece-nos que a matéria em pauta se compatibiliza, 
especialmente, com a Secretaria da Fazenda. 
Visando a alcançar o objetivo do requerimento em exame e 

tendo em vista, também, o princípio da economia processual, 
entendemos deva a proposição ser dirigida ao Secretário da 
Fazenda, por se tratar do titular da pasta a que, está afeta 
a matéria objeto do requerimento. 
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Optamos, desse modo, por apresentar o Substitutivo nQ 1, 
com o qual se sanam os vícios que contaminam a proposição. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento 

nQ 725/95 na forma do Substitutivo nQ 1, redigido a seguir. 
SUBSTITUTIVO No 1 

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

O Deputado que este subscreve requer a V. Exa., nos termos 
do art. 245, XII, do Regimento Interno, seja solicitado ao 
Secretário da Fazenda o envio, a esta Casa, de informações 
acerca da situação financeira do Estado, nas quais constem: 

1 - montante e perfil das dívidas globais, interna e 
externa; 

2 - dispêndio mensal com as dívidas interna e externa; 
3 dispêndio mensal com a folha de pagamento das 

administrações direta e indireta; 
4 - previsão de recursos a serem gerados com a privatização 

do CREDIREAL e com a alienação das ações da CEMIG e do 
BEMGE, bem como o detalhamento da destinação de tais 
recursos; 
5 - alocação dos recursos obtidos com a venda das ações da 

CEMIG, até o momento. 
Sala das Reuniões, 4 de outubro de 1995. 
Agostinho Patrús, Presidente - Sebastião Navarro Vieira, 

relator- Wanderley Ávila- Ibrahim Jacob- Antônio Júlio. 



BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 17 DE OUTUBRO DE 1995 

ATAS 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA EM 13 DE OUTUBRO DE 1995 

Presidência do Deputado Agostinho Patrús 
SUMÁRIO: COMPARECIMENTO- Falta de "quorum". 

COMPARECIMENTO 
- Às 9h15min, comparecem os Deputados: 
Agostinho Patrús- Aílton Vilela. 

Falta de "Quorum" 
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O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús)- A lista de 
comparecimento não registra a existência de número 
regimental. A Presidência deixa de abrir a reunião e convoca 
os Deputados para -a ordinária de debates de segunda-feira, 
dia 16, ás 20 horas. 

ATA DA 45ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 5 DE OUTUBRO DE 1995 

Presidência do Deputado Agostinhc =atrús 
SUMÁRIO: ABERTURA - la PARTE: Ata - 2a ?ARTE (ORDEM DO 

DIA): Chamada para ver~ficação de "quoru~"; inexistência de 
"quorum" qualificado para votação da Proposta de Emenda á 
Constituição nQ 11/95 Discussão, em turno único, do 
Projeto de Lei nQ 427/95; aprovação Discussão, em 1Q 
turno, do Projeto de Lei nQ 406/95; discurso do Deputado 
Gilmar Machado; encerramento da discussão; aprovação na 
forma do Substitutivo nQ 1; verificação de votação; 
existência de "quorum" para discussão; anulação da votação -
Discussão, em 1Q turno, do Projeto de Lei nQ 407/95; 
encerramento da discussão - Discussão, em 1Q turno, do 
Projeto de Lei nQ 408/95; apresentação da Emenda nQ 2; 
encerramento da discussão; encaminhamento á Comissão de 
Fiscalização Financeira- Discussão, em 1Q turno, do Projeto 
de Lei nQ 429/95; apresentação das Emendas nQs 3 a 6; 
encerramento da discussão; encaminhamento á Comissão de 
Fiscalização Financeira- Discussão, em 1Q turno, do Projeto 
de Lei nQ 431/95; apresentação das Emendas nQs 1 a 8; 
encerramento da discussão; encaminhamento á Comissão de 
Administração Pública Chamada para recomposição de 
"quorum"; existência de número regimental para votação 
Renovação da votação, em 1Q turno, do Projeto de Lei nQ 
406/95; aprovação; verificação de votação; ratificação da 
aprovação - Votação, em 1Q turno, do Projeto de Lei nQ 
407/95; aprovação; verificação de votação; ratificação da 
aprovação - ENCERRAMENTO. 

ABERTURA 
-Às 9h15min, comparecem os Deputados: 
Agostinho Patrús -Wanderley Ávila - Sebastião Navarr? 

Vieira - Paulo Pettersen Rêmolo Aloise Maria Jose 
Haueisen- Ibrahim Jacob- Ermano Batista- Antônio Júlio-
Ailton Vilela Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho 
Álvaro Antônio - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio 
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Andrade Antônio Genaro Antônio Roberto Arnaldo 
Canarinho- Arnaldo Penna- Bilac Pinto- Bonifácio Mourão-
Carlos Murta Dílzon Melo Dimas Rodrigues Dinis 
Pinheiro - Djalma Diniz - Durval Ângelo - Elbe Brandão -
Elmo Braz - Francisco Ramalho - Geraldo Nascimento - Geraldo 
Rezende- Geraldo Santanna- Gil Pereira- Gilmar Machado-
Glycon Terra Pinto - Hely Tarquínio - Irani Barbosa - Ivair 
Nogueira - Ivo José Jairo Ataíde João Batista de 
Oliveira- João Leite -Jorge Hannas- José Braga- José 
Henrique- José Maria Barros- Kemil Kumaira Leonídio 
Bouças- Marcelo Cecé- Maria Olívia- Mauri Torres- Olinto 
Godinho- Paulo Piau - Paulo Schettino- Péricles Ferreira -
Raul Lima Neto- Romeu Queiroz -Ronaldo Vasconcellos 
Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Simão Pedro Toledo -
Wilson Trópia. 
o Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús)- A lista de 

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

1ª PARTE 
Ata 

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

2a PARTE (ORDEM DO DIA) 
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de C?~vocação, a 

Presidência vai passar à 2ª parte da reun1ao, com a 
discussão e a votação da matéria constante na pauta. Tendo 
em vista a necessidade de "quorum" qualificado para a 
apreciação da Proposta de Emenda à Constituição nQ 11/95, a 
Presidência vai determinar que seja feita a chamada para 
verificação de "quorum''. Com a palavra, o Sr. Secretário 
para proceder á chamada dos Deputados. • 

O Sr. lo-Secretário (Deputado Rêmolo Aloise) - (- Faz a 
chamada.)-

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 41 Deputados. Não 
há, portanto, "quorum" para a votação da proposta de emenda 
à Constituição, mas o há para a continuação de nossos 
trabalhos. 
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nQ 427/95, do 

Governador do Estado, que altera dispositivos da Lei nQ 
11.803, de 18/1/95, que eleva os limites fixados na lei 
orçamentária para abertura de créditos suplementares ao 
orçamento fiscal e de investimentos das empresas controladas 
pelo Estado. A Comissão de Fiscalização Financeira opina 
pela aprovação do projeto. Em discussão. Não há oradores 
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação. Os Deputados 
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. À Comissão de Redação. 
Discussão, em 1Q turno, do Projeto de Lei 

Governador do Estado, que autoriza o Estado 
atos que menciona. A Comissão de Justiça 

nQ 406/95, do 
a praticar os 
conclui pela 
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constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo nQ 
1, que apresenta. As Comissões de Administração Pública e de 
Fiscalização Financeira opinam pela aprovação do projeto, na 
forma do Substitutivo nQ 1, da Comissão de Justiça. Em 
discussão, o projeto. Para discuti-lo, com a palavra, o 
Deputado Gilmar Machado. 

O Deputado Gilmar Machado Sr. Presidente, Sras. 
Deputadas, Srs. Deputados, estamos aqui para encaminhar o 
Projeto de Lei nQ 406/95, que trata da obtenção, pela COHAB, 
de recursos do FGTS para financiamentos à população de baixa 
renda. Durante a tramitação desse projeto, pedimos algumas 
informações, a fim de sermos esclarecidos sobre quanto o 
Estado estaria obtendo, por meio desses recursos, para a 
realização de seus investimentos. 

Não somos contrários ao projeto. Evidentemente, entendemos 
que os trabalhadores precisam desses recursos para que 
possam investir em habitação. O nosso objetivo, ao pedir as 
informações, era o de ter conhecimento da situação e estar 
seguros sobre quem estaria sendo privilegiado na destinação 
desses recursos. Nesse sentido é que vamos aqui encaminhar a 
votação, demonstrando que todos os projetos são por nós 
avaliados, para que tenhamos condições de discutir, com 
profundidade, todas as situações. Esse foi o nosso objetivo, 
e isso foi o que fizemos. Vamos votar favoravelmente ao 
projeto e, quando da discussão em 2Q turno, vamos apresentar 
algumas contribuições para que possamos ter asseguradas 
melhores condições de trabalho. 
Aproveitando a oportunidade de estar nesta tribuna, 

gostaria de justificar a votação contrária da nossa bancada 
e de dizer, quanto ao projeto anteriormente apreciado, que 
tínhamos aprovado, durante a votação do projeto, um crédito 
suplementar automático de 25%. Agora, o Governo está pedindo 
uma elevação desse valor para 40%, o que desvirtua e 
descaracteriza o orçamento. Essas suplementações é que o 
tornam uma peça de ficção. o orçamento que tínhamos votado, 
na legislatura passada, foi da ordem de R$7.000.000.000,00, 
o que significa que um crédito suplementar de 25% importa em 
um acréscimo de R$1.800.000.000,00. Já um acréscimo de 40% 
significa um aumento para R$3.000.000.000,00. Como já havia 
R$1.800.000.000,00, isso significa um acréscimo de mais 
R$1.200.000.000,00. Entendemos que isso faz com que os 
orçamentos percam sua finalidade e seu objetivo. 

Eram essas as considerações iniciais que gostaríamos de 
fazer, dizendo que estaremos votando favoravelmente, mas, 
também, que é preciso maiores informações e detalhamento do 
projeto, para que possamos votar com maior tranqüilidade. 
Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, 
encerra-se a discussão. Em votação, o Substitutivo nQ 1. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. 
O Deputado Gilmar Machado Peço verificação, Sr. 

Presidente. 
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O Sr. Presidente- É regimental. A Presidência vai proceder 
à verificação de votação. Os Deputados que votaram contra o 
Substitutivo ng 1 queiram se levantar. (- Pausa.) Podem 
assentar-se. Os Deputados que votaram a favor queiram se 
levantar. (- Pausa.) Podem assentar-se. Nenhum Deputado 
votou contra. Votaram a favor 36 Deputados. Não houve, 
portanto, "quorum" para votação, mas o há para discussão. 
Assim, a Presidência torna sem efeito a votação da matéria. 

Discussão, em 1Q turno, do Projeto de Lei ng 407/95, do 
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a fazer 
reverter imóvel ao patrimônio do Município de Ouro Preto. A 
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do 
projeto com a Emenda nQ 1, que apresenta. A Comissão de 
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto com 
a Emenda nQ 1, apresentada pela Comissão de Justiça. Em 
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se 
a discussão. Não há •quorum" para votação. 

Discussão, em 1Q turno, do Projeto de Lei nQ 408/95, do 
Governador do Estado, que autoriza o Instituto de 
Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas 
Gerais a vender parte do imóvel de sua propriedade, situado 
no Bairro Belmonte, nesta Capital. A Comissão de Justiça 
conclui pela constitucionalidade do projeto com a Emenda nQ 
1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira 
opina pela aprovação do projeto com a Emenda nQ 1, 
apresentada pela Comissão de Justiça. Em discussão, o 
projeto. Não há oradores inscritos. 

- Vem à Mesa: 
EMENDA No 2 AO PROJETO DE LEI No 408/95 

Acrescente-se onde-convier: -
"Art .... - Fica o Instituto de Previdência dos Servidores 

Militares do Estado de Minas Gerais - IPSM- autorizado a 
adquirir, mediante processo licitatório próprio, outro 
imóvel até o valor atualizado que for obtido na alienação de 
que trata esta lei.". 
Sala das Reuniões, 22 de setembro de 1995. 
Sebastião Navarro Vieira 
Justificação: Impõe-se ao poder público, inclusive às suas 

autarquias, o dever de manter o valor atualizado de seu 
patrimônio. É, dessa forma, conveniente e necessário que o 
IPSM, de posse do recurso financeiro decorrente da alienação 
autorizado, providencie de imediato a aquisição de outro 
imóvel, com vistas à recomposição de seu p:-~imônio, para o 
que é também necessária autoriz2 .!o legisla: ·va. 

Como o texto original não menciona a autorização para 
recomposição do patrimônio do Instituto, é necessária a 
inserção da emenda ora proposta, a fim de se evitar a 
tramitação de novo projeto que trate do assunto. 
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da 

discussão, foi apresentada emenda do Deputado Sebastião 
Navarro Vieira, que recebeu o nQ 2. Nos termos do § 2Q do 
art. 195 do Regimento Interno, a Presidência vai devolver o 
projeto e a emenda à Comissão de Fiscalização Financeira 
para receber parecer. 

~ 
~ 
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Discussão, em 1Q turno, do Projeto de Lei nQ 429/95, do 
Governador do Estado, que autoriza a realização de operações 
de crédito para os fins que menciona. A Comissão de Justiça 
conclui pela constitucionalidade do projeto com as Emendas 
nQs 1 e 2, que apresenta. A Comissão de Fiscalização 
Financeira opina pela aprovação do projeto com as Emendas 
nQs 1 e 2, da Comissão de Justiça. Em discussão, o Projetô. 
Não há oradores inscritos. 
- Vêm à Mesa: 

EMENDAS AO PROJETO DE LEI NQ 429/95 
EMENDA No 3 

Acrescente-se ao art. 1Q os seguintes parágrafos: 
"O Poder Executivo encaminhará à Assembléia Legislativa do 

Estado de Minas Gerais informações oficiais contendo: 
I - os nomes das instituições que farão as operações de 

créditos com o Estado de Minas Gerais, bem como os valores 
correspondentes a cada uma; 
II - os prazos para a amortização das dívidas e os 

contratos com os valores dos juros e indexadores; 
III - os destinos específicos à reestruturação da dívida 

pública estadual e os projetos que receberão recursos 
previstos no plano plurianual do Governo, previstos na Lei 
nQ 10.578, de 30 de dezembro de 1991.". 
Sala das Reuniões, 12 de setembro de 1995. 
Carlos Pimenta 

EMENDA No 4 
Dê-se a seguinte redação ao parágrafo único do art. 1Q: 
Art. 1Q - ................................... . 
"Parágrafo único - Os recursos decorrentes dessas operações 

de crédito serão destinados à reestruturação da dívida 
Pública estadual com o alongamento de seu perfil e a 
execução de projetos que visem a alavancar a receita 
tributária do Estado, com ampliação de atividades geradoras 
do incremento da circulação de mercadorias e a prestação de 
serviços intra-estadual e interestadual.". 
Sala das Reuniões, 4 de outubro de 1995. 
Hely Tarquinio 
Justificação: A modificação que ora se propõe visa a 

complementar as condições de gestão fiscal do Estado. 
Permitir a redução dos encargos da divida proporciona 
condições de elevação das receitas, possibilitando que o 
resíduo dos recursos contratados gere uma taxa de retorno 
capaz de suportar gastos com os encargos do financiamento 
contratado. 

EMENDA No 5 
Dê-se ao art. 2Q a seguinte redaÇão: 
"Art. 2Q -Fica o Poder Executivo autorizado a conceder 

como garantias para a realização dos empréstimos de que 
trata esta lei os recursos provenientes de quotas a que se 
refere o art. 159 da Constituição da República.". 
Sala das Reuniões, 5 de outubro de 1995. 
Marcos Helênio 

EMENDA No 6 
Dê-se ao art. 1Q a seguinte redaÇão: 
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"Art. 1Q -Fica o Estado de Minas Gerais autorizado a 
realizar operações de crédito interno e externo no valor de 
até R$400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais).". 
Sala das Reuniões, 5 de outubro de 1995. 
Marcos Helênio 
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da 

discussão, foram apresentadas emendas de autoria dos 
Deputados Carlos Pimenta, Hely Tarquínio e Marcos Helênio 
(2), que receberam, respectivamente, os ngs 3, 4, 5 e 6. Nos 
termos do § 2Q do art. 195, a Presidência vai devolver o 
projeto e as emendas à Comissão de Fiscalização Financeira 
para receberem parecer. 
Discussão, em 1Q turno, do Projeto de Lei ng 431/95, do 

Governador do Estado, que autoriza a alienação das ações do 
CREDIREAL. A Comissão de Justiça conclui pela 
constitucionalidade do projeto. As Comissões de 
Administração Pública e de Fiscalização Financeira opinam 
pela sua aprovação. 
o Sr. Presidente - Em discussão, o projeto. Não há oradores 

inscritos. 
-Vêm à Mesa: 

EMENDAS AO PROJETO DE LEI NQ 431/95 
EMENDA No 1 

Acrescente-se ao art. 1Q os seguintes parágrafos: 
"Art. 1Q- .................................. . 
§ . . . . - O detentor do controle acionário da instituição 

financeira alienada pelo Estado de Minas Gerais, por meio 
deste projeto de lei, deverá garantir e manter em atividade 
a CREDIPREV, provisionando os recursos necessários às suas 
atividades. 

§ .•.. -Da totalidade de recursos arrecadados com a 
alienação das ações do CREDIREAL, 10% (dez por cento) serão 
destinados às Secretarias de Estado da Saúde e da Criança e 
do Adolescente, para serem empregados em: 

I - Campanhas de prevenção da AIDS; 
II - Construção de postos de saúde para os idosos - "saúde 

da 3a idade" - em cidades que possuam centros regionais de 
saúde; 
III Projetos específicos para as crianças e os 

adolescentes (escolas profissionalizantes, escolas rurais, 
etc.); 

IV - Prevenção e tratamento do câncer de mama e do câncer 
ginecológico.". 
Sala das Reuniões, 12 de setembro de 1995. 
Carlos Pimenta 

EMENDA NQ 2 
Acrescente-se o seguinte artigo onde convier: 
"Art ..... -Os recursos obtidos na venda 

Banco de Crédito Real de Minas Gerais 
obrigatoriamente aplicados em investimentos 
Minas Gerais.". 
Sala das Reuniões, de de 1995. 
Marcos Helênio 

EMENDA NQ 3 

das ações 
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Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... -O pagamento das ações vendidas no leilão de 

privatização do Banco de Crédito Real de Minas Gerais deverá 
ser feito, obrigatoriamente, em espec1e, ou seja, em real, 
não se admitindo nenhum outro tipo de pagamento.". 
Sala das Reuniões, de de 1995. 
Marcos Helênio 

EMENDA NQ 4 
Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... -A fixação do preço de venda das ações do Banco 

de Crédito Real de Minas Gerais deverá ser aprovada pela 
Assembléia Legislativa, com apresentação pública dos 
critérios utilizados nessa definição pelos consultores 
contratados pela Secretaria de Estado da Fazenda.". 
Sala das Reuniões, de de 1995. 
Marcos Helênio 

EMENDA NQ 5 
Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... -As ações do Banco de Crédito Real de Minas 

Gerais só poderão ser alienadas pelo Estado de Minas Gerais 
e pela Minas Gerais Participações S.A. se integralizada a 
Reserva Técnica na CREDIPREV Credireal Associação de 
Previdência Social - para garantia da Aposentadoria Móvel 
Vitalícia, conforme dispõe o art. 40 da Lei Federal nQ 
6.435, de 1977.". 
Sala das Reuniões, 5 de outubro de 1995. 
Almir Cardoso 

EMENDA No 6 
Dê-se ao art. 2Q a seguinte redaÇão: 
"Art. 2Q -O valor da alienação será no m1n1mo igual ao 

determinado pelo laudo de avaliação elaborado pela comissao 
prevista no programa de privatização estabelecido em decreto 
do Governo do Estado.". 
Sala das Reuniões, 4 de outubro de 1995. 
Hely Tarquinio 
Justificação: A emenda objetiva promover a realocação e a 

reaplicação de ativos públicos no processo de recuperação da 
capacidade de investimento do Estado e de geração de 
receitas tributárias adicionais. 

EMENDA No 7 
Dê-se ao art. 3Q a seguinte redaÇão: 
"Art. 3Q- O valor da aquisição deverá ser integralizado em 

moeda corrente do Pais, vedada a aceitação parcial ou total 
de títulos públicos ou privados como forma de quitação.". 
Sala das Reuniões, 4 de outubro de 1995. 
Hely Tarquinio 
Justificação: A emenda objetiva promover a realocação e a 

reaplicação de ativos públicos no processo de recuperação da 
capacidade de investimento do Estado e de geração de 
receitas tributárias adicionais. 

EMENDA No 8 
Dê-se ao art. 4Q a seguinte redaÇão: 
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"Art. 4Q -Os recursos resultantes da alienação serão 
obrigatoriamente aplicados em projetos que resultem no 
incremento da arrecadação e na geração de empregos.". 
Sala das Reuniões, 4 de outubro de 1995. 
Hely Tarquínio 
Justificação: A emenda objetiva promover a realocação e a 

reaplicação de ativos públicos no processo de recuperação da 
capacidade de investimento do Estado e de geração de 
receitas tributárias adicionais. 
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da 

discussão, foram apresentadas emendas dos Deputados Carlos 
Pimenta (1), Marcos Helênio (3), Almir Cardoso (1), e Hely 
Tarquínio (1) que receberam os números 1 a 8. Nos termos do 
§ 2Q do art. 195 do Regimento Interno, a Presidência vai 
devolver o projeto e as emendas à Comissão de Administração 
Pública, para receberem parecer. 
A Presidência solicita ao Sr. Secretário que faça a chamada 

dos Deputados para recomposição de "quorum". Com a palavra, 
o Sr. Secretário, para proceder à chamada dos Deputados. 

O Sr. lo-Secretário (Deputado Rêmolo Aloise) - (- Faz a 
chamada.)-

0 Sr. Presidente - Responderam à chamada 32 Deputados. Há 
13 Deputados nas Comissões, o que perfaz um total de 45 
Deputados presentes; número suficiente para votação da 
matéria constante na pauta. 

Renovação da votação, em 1Q turno, do Projeto de Lei nQ 
406/95, do Governador do Estado, que autoriza o Estado a 
praticar os atos que menciona. A Comissão de Justiça conclui 
pela constitucionalidade do projeto, na forma do 
Substitutivo nQ 1, que apresenta. As Comissões de 
Administração Pública e de Fiscalização Financeira opinam 
pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nQ 1, da 
Comissão de Justiça. Em votação, o Substitutivo nQ 1. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 1Q turno, o 
Projeto de Lei nQ 406/95, na forma do Substitutivo nQ 1. 
A Deputada Maria José Haueisen - Sr. Presidente, gostaria 

que fosse feita verificação de votação. 
O Sr. Presidente- É regimental. Solicito aos Deputados que 

ocupem os seus lugares. Os Deputados que votaram contra o 
projeto queiram se levantar. (- Pausa.) Os Deputados que 
votaram a favor do projeto queiram se levantar. (- Pausa.) 
Nenhum Deputado votou contra. Votaram a favor 31 Deputados; 
há mais 13 Deputados nas Comissões, o que perfaz um total de 
44 Deputados. Está, portanto, ratificada a aprovação, em 1Q 
turno, do Projeto de Lei nQ 406/95 na forma do Substitutivo 
nQ 1. À Comissão de Fiscalização Financeira. 
Votação, em 1Q turno, do Projeto de Lei nQ 407/95, do 

Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a fazer 
reverter imóvel ao patrimônio do Município de Ouro Preto. A 
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do 
projeto com a Emenda nQ 1, que apresenta. A Comissão de 
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto com 
a Emenda nQ 1, apresentada pela Comissão de Justiça. Em 
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votação, o projeto, salvo emenda. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. 

A Deputada Maria José Haueisen - Sr. Presidente, gostaria 
que fosse feita verificação de votação. 

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder 
à verificação de votação. Solicito aos Deputados que ocupem 
os seus lugares. Os Deputados que votaram contra o projeto 
queiram se levantar. (- Pausa.) Os Deputados que votaram a 
favor do projeto queiram se levantar. Nenhum Deputado votou 
contra. Votaram a favor 26 Deputados; mais 13 Deputados 
encontram-se na comissões, o que perfaz um total de 39 
Deputados. Está, portanto, aprovado o projeto, salvo emenda. 
Em votação a Emenda nQ 1. Os Deputados que a aprovam 
permaneçam como se encontram. Aprovada. Fica, portanto: 
aprovado o Projeto de Lei nQ 407/95 com a Emenda nQ 1. A 
Comissão de Fiscalização Financeira. 

ENCERRAMENTO 
O Sr. Presidente Persistindo a falta de "quorum" 

qualificado para votação da Proposta de Emenda à 
Constituição nQ 11/95, a Presidência encerra a reunião, 
convocando os Deputados para reunião ordinária deliberativa 
de logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já publicada. 
Levanta-se a reunião. 

ATA DA 46a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 10 DE OUTUBRO DE 1995 

. Presidência do Deputado Wanderley Ávila 
SUMARIO: ABERTURA - la PARTE: Ata - 2a PARTE (ORDEM DO 

DIA): Votação, em 1Q turno, do Projeto-de Lei nQ 408/95; 
votação do projeto, salvo emendas; aprovação; questão de 
ordem; votação das emendas com parecer pela aprovação; 
que~tão de ordem; aprovação - Votação, em 1Q turno, do 
ProJeto de Lei nQ 429/95; votação do projeto, salvo emendas; 
discursos dos Deputados Durval Ângelo e Marcos Helênio; 
aprovação; votação das emendas com parecer pela aprovação; 
questão de ordem; aprovação; votação das emendas com parecer 
Pela rejeição; rejeição - Votação, em 1Q turno, do Projeto 
de Lei nQ 431/95; votação do projeto, salvo emendas; 
aprovação; votação das Emendas com parecer pela aprovação; 
aprovação; prejudicialidade das Emendas nQs 7 e 8; votação 
das emendas com parecer pela rejeição; rejeição 
ENCERRAMENTO. 

. ABERTURA 
-As 20h15min, comparecem os Deputados: 
Wanderley Ávila Sebastião Navarro Vieira Paulo 

Pettersen - Rêmolo Aloise- Ibrahim Jacob- Ermano Batista -
Antônio Júlio - Aílton Vilela- Ajalmar Silva Alberto 
Pinto Coelho - Almir Cardoso - Álvaro Antônio Antônio 
Andrade Antônio Genaro Antônio Roberto Arnaldo 
Canarinho- Arnaldo Penna- Bilac Pinto- Bonifácio Mourão-
Carlos Murta -Carlos Pimenta- Clêuber Carneiro- Dilzon 
Melo - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
Durval Ângelo - Elmo Braz - Francisco Ramalho Geraldo 
Nascimento- Geraldo Rezende Geraldo Santanna Gil 
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Pereira - Glycon Terra Pinto Hely Tarquínio Irani 
Barbosa - Ivair Nogueira - Ivo José - Jairo Ataíde - João 
Batista de Oliveira- João Leite- Jorge Eduardo de Oliveira 
- Jorge Hannas - José Braga - José Henrique - José Maria 
Barros - Leonídl: Bouças - Luiz AntOnio Zanto - Marco Régis 
-Marcos Helênio- Maria Olívia - Mauri Torres- Miguel 
Martini - Olinto Godinho Paulo Schettino Péricles 
Ferreira Raul Lima Neto Romeu Queiroz Ronaldo 
Vasconcellos- Sebastião Costa- Sebastião Helvécio- Simão 
Pedro Toledo- Wílson Trópia. 
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) -A lista de 

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

1ª PARTE 
Ata 

-O Deputado Antônio Júlio, 5Q-Secretário, nas funções de 
2Q-Secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior, 
que é aprovada sem restrições. 

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

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

Votação, em 1Q turno, do Projeto de Lei nQ 408/95, do 
Governador do Estado, que autoriza o Instituto de 
Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas 
Gerais a vender parte do imóvel de sua propriedade situado 
no Bairro Bel monte, nesta Capital. A Comissão de Justiça 
concluiu pela constitucionalidade do projeto com a Emenda nQ 
1, que apresentou. A Comissão de Fiscalização Financeira 
opinou pela aprovação do projeto com a Emenda nQ 1, da 
Comissão de Justiça. Emendado em Plenário, voltou o projeto 
à Comissão de Fiscalização Financeira, que opina pela 
aprovação da Emenda nQ 2. Em votação, o projeto, salvo 
emendas. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (-Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas nQs 1 
e 2, com parecer pela aprovação. 

Questão de Ordem 
O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, pela ordem. 

Solicito que se verifique a votação e que se cumpra o 
Regimento, não permitindo que nenhum Deputado entre no 
Plenário após este pedido. 
O Sr. Presidente- Esta Presidência informa ao ilustre 

Deputado que vai colocar em votação as emendas, uma vez que 
já anunciou a sua votação, solicitando aos Deputados que 
ocupem seus lugares. 

O Deputado Durval Ângelo - Não pode entrar ninguém no 
Plenário. 

O Sr. Presidente- Esta Presidência informa ao ilustre 
Deputado que não está realizando verificação de "quorum", 
mas sim a votação das emendas. 
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O Deputado Durval Ângelo -Sr. Presidente, é verificação de 
votação. Como a Presidência não tem a obrigação de conhecer 
todo o Regimento, eu pediria que o "quorum" a ser recomposto 
seja o da votação. Não tem cabimento a entrada de Deputados 
no Plenário. A Mesa tem a obrigação de conhecer o Regimento. 
D "quorum• tem que ser o original. Vários Deputados entraram 
neste Plenário depois. Nesse caso, seria bom que a Mesa 
consultasse a assessoria a respeito do •quorum" e a respeito 
do que o Regimento fala sobre verificação de votação. 

O Sr. Presidente - Esta Presidência vai colocar em votação 
as Emendas nQs 1 e 2, que receberam parecer pela aprovação. 

Questão de Ordem 
O Deputado Durval Ângelo - Pela ordem, Sr. Presidente. 
O Sr. Presidente- Esta Presidência informa ao ilustre 

Deputado que já havia acontecido o processo de votação, com 
o anúncio do resultado por esta Mesa. 

O Deputado Durval Ângelo - Perfeito. É evidente. Estou 
solicitando verificação de votação, e o Regimento é claro 
quando diz que o •quorum" tem de ser o original, conforme 
foi votado. v. Exa. tem conhecimento disso. Acho que pode 
ser solicitado o auxílio da assessoria para tal questão. 

O Sr. Presidente - Esta Presidência já havia anunciado a 
votação das emendas. Portanto, a votação do projeto trata-se 
de matéria vencida. Em votação, as Emendas nQs 1 e 2, que 
receberam parecer pela aprovação. Os Deputados que as 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. 
Fica, portanto, aprovado, em 1Q turno, o Projeto de Lei nQ 
408/95, com as Emendas nQs 1 e 2. (À Comissão de 
Fiscalização Financeira.) 
Votação, em 1Q turno, do Projeto de Lei nQ 429/95, do 

Governador do Estado, que autoriza a realização de operações 
de crédito para os fins que menciona. A Comissão de Justiça 
concluiu pela constitucionalidade do projeto com as Emendas 
nQs 1 e 2, que apresentou. A Comissão de Fiscalização 
Financeira opinou pela sua aprovação com as Emendas nQs 1 e 
2, da Comissão de Justiça. Emendado em Plenário, voltou o 
projeto à Comissão de Fiscalização Financeira, que opina 
pela aprovação da Emenda nQ 3, na forma da Subemenda nQ 1, e 
pela rejeição das Emendas nQs 4 a 6. Em votação, o projeto, 
salvo e~e~jas. Com a palavra, para encaminhar, o Deputado 
Durval Angelo. 
O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

esta Casa vem dando um lamentável espetáculo de como não se 
deve fazer democracia; também não vem respeitando as normas, 
que existem para garantir a realização da democracia. Hoje à 
tarde, encontramos, aqui, uma prova bem clara do que estamos 
falando. A bancada governista agiu ao arrepio e à revelia do 
Regimento, que, em seu art. 202, estabelece claramente o que 
é considerado de matéria vencida. Também o argumento de 
inconstitucionalidade não era pertinente, pois, sobre 
matéria votada, quem define a questão da 
inconstitucionalidade é o Poder Judiciário e não uma nova 
votação nesta Casa. Esses procedimentos acabam por fazer de 
nosso trabalho um jogo de faz-de-conta e uma brincadeira. 
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Então, hoje, assistimos a uma clara demonstração de como não 
são cumpridas essas regras. 

Perguntamo-nos o porquê de alguns colegas se preocuparem em 
esconder fatos relacionados com o Secretário do Planejamento 
que já são notórios na imprensa. Acredito que o silêncio é 
uma forma de concordância e de consentimento com os fatos 
que estão sendo levantados. Sabemos muito bem que a matéria 
foi aprovada em função da falta de interesse dos Deputados 
da bancada governista em promover, aqui, a defesa do Sr. 
Secretário do Planejamento. Quando o convocamos a vir 
prestar esclarecimentos em Plenário, não estávamos fazendo 
um prejulgamento; estávamos tratando de um fato público e 
notório, já divulgado pela imprensa. A não ser que seja 
menos prejudicial para a imagem do Governo a divulgação na 
imprensa do que as explicações a um Poder, conforme 
queríamos. 
Queremos dizer que fomos surpreendidos e que não houve 

falta de responsabilidade para com este Poder, pois 
estávamos na Comissão, recebendo o Secretário, que explicava 
a questão da CADIV, e entendíamos que estávamos no exercício 
de nossa função como Deputados. Mas, aqui, levamos uma 
rasteira deste Plenário. 
Entendemos que isso, em nenhuma hipótese, diminuirá nosso 

gesto de querer que o Secretário do Planejamento se 
explique. Mais ainda: mesmo que esta Casa seja omissa, 
esperamos que a Justiça Federal não o seja, pois, na próxima 
semana, é ali que ele estará prestando esclarecimentos. E 
sabemos que haverá outras situações diante das quais o 
Governo não poderá mais tapar o sol com a peneira. Não 
podemos esquecer que todo o processo de "impeachment" do ex-
Presidente Collor também começou com fatos isolados, sem 
apoio dentro do próprio Poder Legislativo. Mas, depois, na 
hora das definições, mostrou-se que alguns Deputados, de 
forma covarde e omissa, mudavam suas posições diante das 
acusações levantadas contra o ex- Presidente. 

Entendemos que a nossa questão era uma atitude mais de 
esclarecimento. Agora mesmo fomos surpreendidos pelo 
Presidente, que dá uma segunda demonstração, hoje, de como o 
Regimento não vale para a minoria nesta Casa. O Regimento é 
claro quando diz que a verificação de votação se faz com o 
mesmo "quorum" que aqui estava. E, á revelia, foram buscar 
gente lá fora. Isso é um desrespeito. Se não tivermos 
condições de fazer aqui a política como uma busca de diálogo 
e entendimento, vamos transformar o nosso mandato em uma 
trincheira. Não vamos temer rolo compressor de ninguém, nem 
cara feia de nenhum Deputado e muito menos de gente que está 
ligada ao Governador. Continuaremos com a postura que sempre 
tivemos quando fomos vereador por seis anos em Contagem. Ou 
fazemos um trabalho em que haja respeito ao Regimento e ás 
regras, em que a minoria seja respeitada, ou vamos 
transformar o nosso mandato numa trincheira de luta e de 
denúncia. Não temos o rabo preso e não temos nada que nos 
detenha. Queremos deixar bem claro que essa segunda 
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demonstração de verificação de votação não foi válida. 
Apenas 28 Deputados estavam presentes no Plenário. 

E, a respeito do projeto do Governo, gostaríamos também de 
registrar o nosso voto contrário, por causa da forma pela 
qual a operação de crédito está sendo feita, sem as mínimas 
garantias e sem que as nossas emendas sejam aceitas pelo 
relator. Seria como dar um cheque em branco ao Governo, uma 
atitude até de fragilidade de um Poder que faz política de 
outra forma. Faria melhor se tivesse como colocar barreiras 
e limites na ação do Executivo. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar, o 
Deputado Marcos Helênio. 
O Deputado Marcos Helênio Sr. Presidente, Sras. 

Deputadas, Srs. Deputados, público presente nas galerias, 
queremos dizer que esse projeto foi bastante discutido nas 
Comissões. Fizemos várias objeções, tentando melhorá-lo, 
porque ele prevê uma solicitação de empréstimo de 
R$1.200.000.000,00. o projeto diz que esse dinheiro seria 
para priorizar o PPAG e também a dívida mobiliária do 
Estado. O valor do empréstimo é bastante representativo 
quando se tem um orçamento do Estado em torno de 
R$7.500.000.000,00 e uma dívida mobiliária em torno de 
R$6.000.000.000,00. A dívida total está em torno de 
R~9.o~o.ooo.ooo,oo. E o PPAG, que já foi corrigido, ~eria: 
nao so para este ano que está terminando, mas poder1a ate 
ultrapassá-lo. Isso, felizmente, já trouxe um certo alívio. 
Mas a nossa preocupação maior é que o Poder Executivo fica 
auto~izado a conceder, como garantia para a realização do 
emprestimo, recursos provenientes de cotas a que se refere o 
art. 159 -cotas do fundo de participação acionária de 
empresas das quais o Estado é detentor e títulos da dívida 
Pública. Nós, hoje, ouvindo o Secretário da Fazenda, que, 
para surpresa nossa, é o Presidente da DIMINAS, falando 
sobre a caixa de amortização da dívida pública, alertamos 
que seria uma duplicidade de ação ter a CADIV e a DIMINAS. 
Isso foi amplamente discutido e será objeto de análise na 
reunião de amanhã. Registramos também a nossa preocupação 
com a venda das ações do BEMGE, da CEMIG e com a 
privatização do CREDIREAL. 

Perguntávamos, na oportunidade, se a cartilha que o Governo 
Federal está impondo para que o Estado possa melhorar as 
suas condições financeiras, reduzindo o quadro de pessoal, 
implicaria uma privatização generalizada, ou seja, se iriam 
privatizar, além do CREDIREAL - cuja privatização já foi 
mencionada -, também a CEMIG e o BEMGE. Ele alegou que não é 
pensamento do Estado, pelo menos agora, privatizar esses 
órgãos. Entretanto, com a colocação de ações, o Estado irá 
perder 33% do controle acionário. Embora permanecendo com 
50% mais uma das ações, o Estado acabará perdendo esse 
controle no mercado. 
Preocupa-nos também o fato de esses valores não estarem 

priorizando o reinvestimento em política energética, ou 
seja, será retirado um dinheiro da CEMIG, que não retornará 
em aplicações no campo da energia elétrica. O que irá 
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ocorrer? As empresas que 1rao tomar conta da CEMIG, pela 
aquisição de ações, vão priorizar apenas negócios altamente 
lucrativos. Hoje, como já demonstramos, mais de 500 cidades 
que recebem energia elétrica são deficitárias. Aí está o 
papel social do Estado, que também será perdido. 
Dificilmente novas favelas teriam, mesmo na comunidade 
rural, uma política de eletrificação, tendo em vista a 
priorização da obtenção de lucro. 
Daí a nossa preocupação, principalmente com a forma como 

está sendo pedido o empréstimo, sobretudo diante do pedido 
de suplementação do orçamento da ordem de 40%, já aprovado 
nesta Casa. 
Concluindo, quero deixar claro que o que nos preocupa é a 

pressa, a celeridade com que tramitam os projetos nesta 
Casa. Gostaria de hipotecar apoio ao Deputado Durval Ângelo, 
pois, enquanto estávamos conversando com o Secretário de 
Estado e realizando uma atividade com crianças nesta Casa, 
votava-se o requerimento que modifica a convocação do Vice-
Governador. 

Além de discutir e votar, queremos que a sociedade conheça 
o que está sendo votado na Casa, com transparência, sem 
votações a toque de caixa. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Em votação, o projeto, salvo emendas. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas ngs 1 a 3, esta na 
forma da Subemenda nQ 1, que tiveram parecer pela aprovação. 

Questão de Ordem 
O Deputado Durval Ângelo - Para encaminhar, Sr. Presidente. 
O Sr. Presidente - A Presidência lembra ao Deputado Durval 

Ângelo, quanto ao encaminhamento de emendas, o d;soosto no 
art. 266 do Regimento Interno: "Anunciada a vot2ção, esta 
poderá ser encaminhada pelo prazo de dez minutos, incidindo 
sobre a proposição no seu todo, em conjunto com as emendas, 
mesmo que a votação se dê por partes." 

O Deputado Durval Ângelo - Pela ordem, Sr. Presidente. v. 
Exa. está concedendo os dez minutos para encaminhamento? 
O Sr. Presidente - Não. 
o Deputado Durval Ângelo- Por quê? O art. 266 do Regimento 

Interno é bem claro ao dizer: "Anunciada a votação" -que é 
o que V. Exa. fez - "esta poderá ser encaminhada pelo prazo 
de dez minutos, incidindo a proposição nc seu todo, em 
conjunto com as emendas, mesmo que a votação se dê por 
partes". 

Aí está garantida a matéria destacada, como se vê do § 2Q 
do mesmo artigo: "No encaminhamento de votação de matéria 
destacada poderão falar, pelo prazo de cinco minutos, três 
Deputados, sendo um a favor, com preferência para o autor do 
destaque, um contra, e o relator". ~o caso das matérias 
destacadas, conforme ocorre no momento. 

O Sr. Presidente - Deputado Durval Ângelo, as emendas estão 
sendo votadas em bloco, de acordo com o parecer. Em votação, 
as Emendas nQs 1 a 3, esta na forma da Subemenda nQ 1, que 
tiveram parecer pela aprovação. Os Deputados que as aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Em 
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votação, as Emendas nQs 4 a 6, que receberam parecer pela 
rejeição. Os Deputados que as aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Rejeitadas. Fica, portanto, aprovado, 
em 1Q turno, o Projeto de Lei nQ 429/95 com as Emendas nQs 1 
a 3, esta na forma da Subemenda nQ 1. À Comissão de 
Fiscalização Financeira. 
Votação, em 1Q turno, do Projeto de Lei nQ 431/95, do 

Governador do Estado, que autoriza a alienação das ações do 
CREDIREAL. A Comissão de Constituição e Justiça conclui pela 
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade do 
projeto. As Comissões de Administração Pública e de 
Fiscalização Financeira opinam pela aprovação do projeto. 
Emendado em Plenário, voltou o projeto à Comissão de 
Administração Pública, que opinou pela aprovação da Emenda 
nQ 1, na forma das Subemendas nQs 1 e 2, e da Emenda nQ 3, 
na forma da Subemenda nQ 1, e da Emenda nQ 6; pela rejeição 
das Emendas nQs 2, 4 e 5, e pela prejudicialidade das 
Emendas nQs 7 e 8. Em votação, o projeto, salvo emendas. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Antes de colocar em votação as emendas com 
parecer pela aprovação, a Presidência esclarece que, 
aprovada a Emenda nQ 3, na forma da Subemenda nQ 1, fica 
preju~ cada a Emenda nQ 7. Aprovada a Emenda nQ 1, na forma 
das S~~emendas nQs 1 e 2, fica prejudicada a Emenda nQ 8. Em 
votação, a Emenda nQ 1, na forma das Subemendas nQs 1 e 2; a 
Emenda nQ 3, na forma da Subemenda nQ 1; e a Emenda nQ 6, 
que receberam parecer pela aprovação. Os Deputados que as 
aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovadas. 
Ficam prejudicadas as Emendas nQs 7 e 8. Em votação, as 
Emendas nQs 2, 4 e 5, que receberam parecer pela rejeição. 
Os Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitadas. Fica, portanto, aprovado, em 1Q turno, o 
Projeto de Lei nQ 431/95 com as Emendas nQs 1, na forma da~ 
Subemendas nQs 1 e 2; 3, na forma da Subemenda nQ 1, e 6. A 
Comissão de Fiscalização Financeira. 

ENCERRAMENTO 
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a 

Presidência encerra a reunião, convocando os Deputados para 
as extraordinárias de amanhã, dia 11, às 9 e às 20 horas, 
nos_termos do edital de convocação, e para a ordinária 
~~llberativa da mesma data, às 14 horas, com a ordem do dia 
Ja anunciada. Levanta-se a reunião. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

Essencialidades- Proposta Orçamentária-Exercicio/96* 
Projeto de Lei nQ 503/95 

(MSG 45/95) 
Publicado em 30/9/95 

*As essencialidades mencionadas forem publicadas no Diário 
do Legislativo de 17/10/95. 
Essencialidades- Plurianual de Ação Governamental* 

Projeto de Lei nQ 504/95 
(MSG 44/95) 
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*As essencialidades mencionadas foram publicadas no Diário 
do Legislativo de 10/10/95. 



BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 18 DE OUTUBRO DE 1995 

ATAS 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 16 DE OUTUBRO DE 1995 

422 

. Presidência do Deputado Sebastião Navarro Vieira 
SUMARIO: COMPARECIMENTO - Falta de "quorum" - ORDEM DO DIA. 

COMPARECIMENTO 
-Às 20h15min, comparecem os Deputados: 
Sebastião Navarro Vieira- Rêmolo Aloise- Ailton Vilela-

Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues - Elbe 
Brandão- Geraldo Santanna- Gil Pereira- Olinto Godinho-
Paulo Piau - Paulo Schettino - Sebastião Helvécio. 

Falta de "Quorum" 
O Sr. Pres;dente (Deputado Sebast;ão Navarro v;e;ra) - A 

lista de comparecimento não registra a existência de número 
regimental. A Presidência deixa de abrir a reunião, por 
falta de "quorum", e convoca os Deputados para a ordinária 
deliberativa de amanhã, dia 17, às 14 horas, com a seguinte 
ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada pelo Sr. 
Presidente é a publicada na edição anterior.). 

ATA DA 47ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 11 DE OUTUBRO DE 1995 

Presidência dos Deputados Wanderley Ávila e 
Sebastião Navarro Vieira 

SUMÁRIO: ABERTURA - 1a PARTE: Ata - 2a PARTE (ORDEM DO 
DIA): Palavras do Sr. -Presidente- Discussão e votação de 
proposições: Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 
407/95; discurso do Deputado Gilmar Machado; questões de 
ordem; chamada para recomposição do número regimental; 
existência de "quorum" para continuação dos trabalhos; 
discursos dos Deputados Ermano Batista e Durval Ângelo; 
questão de ordem - ENCERRAMENTO. 

ABERTURA 
-Às 9h15mir. comparecem os Deputados: 
Wanderley Áv: .a - Sebastião Navarro Vieira - Rêmolo Aloise 

- Ibrahim Jacob- Ermano Batista -Antônio Júlio- Ailton 
Vilela- Ajalmar Silva -Alberto Pinto Coelho- Alencar da 
Silveira Júnior - Almir Cardoso- Álvaro Antônio- Anderson 
Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio Andrade - Antônio Genaro 
- Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna 
Bilac Pinto - Bonifácio Mourão- Carlos Murta Carlos 
Pimenta- Clêuber Carneiro- Dílzon Melo- Dimas Rodrigues -
Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Durval Ângelo - Elbe Brandão 
- Elmo Braz - Francisco Ramalho Geraldo Nascimento 
Geraldo Rezende -Geraldo Santanna- Gil Pereira- Gilmar 
Machado - Glycon Terra Pinto Hely Tarquínio Irani 
Barbosa - Ivair Nogueira - Ivo José - Jairo Ataide - João 
Batista de Oliveira- João Leite- Jorge Eduardo de Oliveira 
- Jorge Hannas - José Braga - José Henrique - José Maria 
Barros - Leonidio Bouças - Luiz Antônio Zanto Marcelo 
Gonçalves- Marco Régis -Marcos Helênio- Maria Olívia-
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Mauri Torres -Miguel Martini - Olinto Godinho- Paulo Piau 
- Paulo Schettino- Péricles Ferreira - Raul Lima Neto-
Romeu Queiroz -Ronaldo Vasconcellos- Sebastião Costa 
Sebastião Helvécio- Simão Pedro Toledo- Wilson Trópia. 

O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) -A lista de 
comparecimento registra a existência de número regimental. 
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome 
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a 
palavra, o Sr. 2Q-Secretário, para proceder à leitura da ata 
da reunião anterior. 

1ª PARTE 
Ata 

- O Deputado Ibrahim Jacob, 3Q-Secretário, nas funções de 
2Q-Secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior, 
que é aprovada sem restrições. 

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

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

Palavras do Sr. Presidente 
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta 

desta reunião os Projetos de Lei nQs 408, 429 e 431/95, em 
virtude de sua aprovação na reunião extraordinária realizada 
ontem à noite. A Presidência também faz retirar da pauta a 
discussão do Projeto de Lei nQ 406/95, do Governador do 
Estado, que autoriza o Estado a praticar os atos que 
menciona, por não estar o referido projeto em condições de 
ser apreciado. 

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - Discussão do Projeto de Lei nQ 407/95, 

do Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a 
fazer reverter imóvel ao patrimônio do Município de Ouro 
Preto. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela 
aprovação do projeto na forma do vencido. Em discussão, o 
projeto. Para discuti-lo, com a palavra, o Deputado Gilmar 
Machado. 

O Deputado Gilmar Machado- Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
estamos aqui para discutir o Projeto de Lei nQ 407/95 de 
autoria do Governador do Estado, que autoriza o Poder 
Executivo a fazer reverter imóvel ao patrimônio do Município 
de Ouro Preto. 

Para que todos os Deputados possam tomar conhecimento do 
projeto, primeiro faremos a leitura dele, para que se 
facilitem posteriormente a exposição e o entendimento. A 
mensagem enviada por S. Exa. o Governador é esta: (-Lê:) 
-A Mensagem nQ 33/95, lida pelo Deputado Gilmar Machado, é 

a publicada na edição do dia 31/8/95. 
Essa foi a mensagem enviada por S. Exa. o Governador do 

Estado, e agora passarei a ler o projeto que foi mencionado: 
(- Lê:) 
-O Projeto de Lei nQ 407/95, lido pelo Deputado Gilmar 

Machado, foi publicado na edição do dia 31/8/95. 
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Passo a fazer a leitura da escritura do terreno para que 
todos possam ter conhecimento, com exatidão, daquilo que 
estaremos votando. (-Lê:) 

**"República Federativa do Brasil, Estado de Minas Gerais, 
Comarca de Ouro Preto, Cartório do 2Q Ofício, José Tavares 
Rodrigues, Tabelião, Ataíde José de Almeida, Substituto. 
Escritura pública de doação pura e simples que fazem e 

assinam como outorgante doadora, a Prefeitura Municipal de 
Ouro Preto e, como outorgado donatário, o Estado de Minas 
Gerais, conforme adiante se declara. 
Saibam quantos esta virem que no ano do nascimento de Nosso 

Senhor Jesus Cristo de mil, novecentos e oitenta e dois, aos 
vinte e oito dias do mês de julho (28/7/82), nesta cidade de 
Ouro Preto, Estado de Minas Gerais, no Fórum, em meu 
cartório, ~~r me ser distribuída esta, perante mim, 
tabelião, c:~pareceram partes justas e entre si contratadas, 
a saber: de um lado, como outorgante doadora, a Prefe)tura 
Municipal de Ouro Preto, CGC nQ 18 295 295/0001-36, neste 
ato, representada pelo Prefeito Municipal, Dr. Alberto 
Caram, brasileiro, casado, médico, residente e domiciliado 
nesta cidade de Ouro Preto, autorizado pela Lei Municipal nQ 
244/81, de 28/12/81, revogada pela Lei nQ 248/82, de 
26/4/82, adiante transcritas, e, de outro lado, como 
outorgado donatário, o Estado de Minas Gerais, neste ato, 
representado pelo Dr. Morvan Aloysio Acayaba de Resende, DD. 
Secretário de Estado de Administração, e este, neste ato, 
representado pelo Dr. Genésio Hott da Costa, brasileiro, 
casado, Promotor de Justiça desta Comarca, devid2~ente 
credenciado pela Delegação de Poderes autorizada pelo 
Decreto nQ 16.195, de 4 de abril de 1974, adiante 
transcrita, os presentes reconhecidos pelos próprios e por 
mim, tabelião, do que dou fé. Pela outorgante doadora, por 
seu representante legal, me foi dito que, por esta escritura 
e na melhor forma de direito doa ao outorgado donatário o 
Estado de Minas Gerais, livre de ônus e de condições, o 
imóvel constituído pelo terreno, com a área de 5.994,00m2, 
situado no local denominado Morro do Cruzeiro, zona urbana 
do 2Q subdistrito desta cidade, dentro das seguintes 
dimensões e divisas: inicia-se a presente descrição pela 
frente (ponto A), com a Estrada da Universidade Federal de 
Ouro Preto a uma distância de 153,70m do ponto B; daí (ponto 
B), defletindo à direita uma distância de 35,00m até o ponto 
C, confrontando pela direita com a área institucional nQ 2, 
do loteamento da Associação dos Empregados PROHEMP-
ALCANBRASIL-Ouro Preto; daí (ponto C), defletindo à direita 
uma distância de 74,40m até o ponto D, confrontando pelos 
fundos com a Cooperativa Habitacional de Saramenha; daí 
(ponto D), defletindo à esquerda uma distância de 31, 10m até 
o ponto E, também confrontando pelos fundos com a 
Cooperativa Habitacional de Saramenha; daí (ponto E), 
defletindo à direita uma distância de 81,30m até o ponto F, 
confrontando pelos fundos com a Avenida Beta; daí (ponto F), 
defletindo à direita uma distância linear de 19,55m, 
referente à medida do arco da seção circular de raio igual a 
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8m, confrontando pela esquerda com o entroncamento da 
Avenida Beta e a estrada da Universidade Federal de Ouro 
Preto, até atingir o ponto A, onde se iniciou a descrição, 
sendo uma área de 4.560m2 conforme registro nQ R-1-2.670, de 
2 de fevereiro de 1982, e área de 1.434m2, conforme Carta de 
Sesmaria de 1713 a 1717." 

O Deputado Carlos Pimenta* -
gostaria de pedir um aparte 
limites do imóvel. Gostaria 
favor. 

Nobre Deputado Gilmar Machado, 
a v. Exa. Não entendi bem os 
que V. Exa. repetisse, por 

O Deputado Gilmar Machado -Com todo o prazer. Vou fazer 
toda a leitura novamente, para facilitar o entendimento do 
nobre Deputado Carlos Pimenta. Espero que V. Exa. venha aqui 
também falar, como sempre vem fazendo nesta Casa, com 
brilhantismo, sobre esse importante projeto para o povo de 
Minas. S. Exa., o Governador do Estado, o remeteu 
fundamentado no art. 69 da nossa Constituição, dizendo, 
textualmente, que precisa o projeto tramitar em regime de 
urgência, o que demonstra a profundidade e a importância de 
tal projeto. E é exatamente por causa dessa preocupação do 
Governador do Estado e pela seriedade com que trata e tratou 
esse projeto que estamos aqui discutindo até a exaustão tão 
importante proposição. 
O objetivo nosso, ao entrarmos nos mínimos detalhes, é 

exatamente o de mostrar a V. Exa., a toda a Casa e ao povo 
de Minas como nos preocupamos com objetos, com imóveis, com 
dados tão importantes e tão caros ao povo de nossa terra. É 
exatamente por isso que estamos aqui, e gostaríamos e 
esperamos, sim, que todos se aprofundem no debate de projeto 
tão importante. Muito obrigado. 
Farei já para v. Exa. a leitura de todos os números, para 

que V. Exa., bem embasado como sempre, possa depois 
manifestar o seu voto, de acordo com a sua consciência, a 
respeito de projeto tão importante. 
Reinício a leitura para o Deputado Carlos Pimenta, bem como 

para todos que, tenho certeza, permanecem no Plenário 
demonstrando seu interesse pelos números. A área citada é de 
5.944m2. Agora, vou explicar como se divide e com o que se 
confronta essa medida. A exposição e a leitura que estamos 
fazendo é para o entendimento dos Deputados, porque nem 
todos tiveram a oportunidade de conhecer a nossa querida 
Ouro Preto. Então, estamos fazendo essa exposição, e a 
leitura nos facilita e nos ajuda a entender como se dá essa 
confrontação, bem como em que área esse terreno está 
localizado. 
Ele está situado no local denominado Morro do Cruzeiro, 

porque Ouro Preto, que é uma cidade linda e cheia de 
montanhas, é subdividida em distritos. Podemos perceber o 
detalhamento e a profundidade que o tabelião, Dr. José 
Tavares Rodrigues, e o tabelião substituto, Dr. Ataíde José 
de Almeida, tiveram, bem como o cuidado, como deve ser em 
todo cartório de registro, de detalhar as áreas e os locais 
precisos de cada terreno para, inclusive, ser mais fácil o 
trabalho nessa área. 

~ 
~ 
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Continuando, para que v. Exa. tenha mais clareza, o terreno 
situa-se no local denominado Morro do Cruzeiro, que fica na 
zona urbana, porque Ouro Preto, além da zona urbana, tem 
também uma zona rural. Em Minas Gerais, a zona urbana 
praticamente consome quase toda a área da cidade, mas no 
caso de Ouro Preto temos uma área rural importante. 
O Deputado Carlos Pimenta tem de atender o seu celular, e 

eu vou aguardá-lo para que ele possa, posteriormente, 
acompanhar o nosso pronunciamento, uma vez que foi brilhante 
no seu questionamento. 
Terminado o atendimento ao celular, voltaremos à nossa 

exposição. 
Como já havia dito, o terreno fica localizado na zona 

urbana, no 2Q Subdistrito de Ouro Preto. A cidade possui 
alguns distritos e o Morro do Cruzeiro fica no 2Q 
Subdistrito da Comarca de Ouro Preto, e a descrição vai se 
iniciar tomando como referência um ponto, que ele denominou 
de ponto A. Esse ponto A tem como referencial a estrada da 
Universidade Federal de Ouro Preto, que é uma universidade 
muito importante, não só para o povo de Minas mas também 
para todos brasileiros. Lá já foram estudados e 
desenvolvidos projetos extremamente importantes. Esse é o 
ponto A, que fica a 153,70m do ponto B. Qual é o ponto B? Se 
tomarmos como referencial a nossa direita, vamos ver que 
essa área institucional faz divisa com uma área dos 
empregados da Alcan do Brasil, que foi denominada ponto B. 
Se continuarmos observando, veremos o ponto c, que mede 

74,040m. Já falei do ponto A, do ponto B e do ponto C. Como 
professor de História, temos por hábito expor tudo bem 
didaticamente, para que não haja dúvidas posteriores. Dessa 
forma, estamos tentando, da melhor maneira, contribuir com 
esse debate, fazendo um detalhamento o mais preciso 
possível. 

Além do ponto C, há um outro ponto, o ponto D, que tem um 
loteamento grande por perto. Ali já encontramos uma 
cooperativa habitacional, que fica à esquerda. À direita, 
vimos a Associação dos Empregados e, à esquerda, a 
cooperativa habitacional, que fica a uma distância 
aproximada de 31, 10m. Isso até encontrarmos o ponto E. Além 
do ponto E, existe um outro ponto, que é o ponto F, que se 
encontra a uma distância um pouco maio~. ou seja, a 81,30m. 
Esse ponto faz fundo com a Av. Beta, por sinal uma avenida 
muito bonita da cidade de Ouro Preto. Como vimos, ele está a 
uma distância menor que o ponto E, que é de apenas 19,55m. 
Se continuarmos na Av. Beta, veremos que ela faz um 

semicírculo para se encontrar com a estrada da Universidade 
Federal de Ouro Preto e voltar a se encontrar com o ponto A. 
Agora, então, vou dar seqüência àquilo que eu havia 

iniciado antes de ser interrompido pelo brilhante aparte do 
Deputado Carlos Pimenta. Ele nos solicitou, em questão de 
ordem, que aprofundássemos no assunto e refizéssemos os 
números. Como sempre, estamos dispostos a atender a todas as 
questões de ordem feitas por qualquer parlamentar desta 
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Casa. Voltemos, então, ao trabalho anterior que estávamos 
tentando desenvolver. 
A área tem 4.560m2, conforme o Registro R1-2670, de 2/2/82. 

(-Lê:) 
**"Titulo de Domínio: Escritura pública de doação, lavrada 

a fls. 32 do livro nQ 16 do Cartório do 2Q Ofício da cidade 
de Ouro Preto, aos 23 de dezembro de 1981, devidamente 
registrada sob o nQ R-1-2.670., a fls. 79 do livro nQ 2-I do 
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Ouro Preto, em 
2 de fevereiro de 1982. Carta Sesmarias: de 1713-1717, a 
fls. 181, livro nQ 9, da secção colonial de Registros de 
Cartas, Ordens, Despachos, Instruções, Bandos, Cartas 
Patentes, Procissões e Sesmarias, e lhe transferia, desde 
já, toda posse, domínio, direito e ação que exercia no 
imóvel ora doado, em cuja posse o imite por força desta 
escritura e da cláusula "constituti", obrigando-se por si e 
por seus sucessores pela validade da presente doação tanto 
em Juizo como fora dele e pela evicção, na forma legal, 
pondo o donatário a paz e a salvo de quaisquer dúvidas 
futuras. Então, pelo outorgado donatário, por seu 
representante legal me foi dito que aceitava esta escritura 
em todos os seus termos." Já vimos a medida, já vimos a 
localização, agora veremos o valor que isso custará. 
O Deputado Carlos Pimenta* - Nobre Deputado, gostaria de 

saber o perímetro da área, a forma geométrica do terreno. 
Como V. Exa. disse, perto desse morro a cidade é bastante 
acidentada. Precisamos conhecer a forma do terreno para 
saber se ele se presta às pretensões do Prefeito de Ouro 
Preto, porque estamos procedendo à reversão do imóvel. Esse 
imóvel já pertenceu ao município, foi doado ao Estado e 
estamos fazendo a reversão. 

Até agora não sei por que o Prefeito quer esse imóvel 
novamente. Pela sua maneira de explanar, a saber, indo do 
ponto A, passando pelo ponto B e fechando do ponto F ao 
ponto O, queremos tomar conhecimento da forma e da utilidade 
do terreno. Um campo de futebol não cabe ali. Estou atento 
ao brilhante pronunciamento de V. Exa., o qual mostra ser um 
Deputado atuante e preocupado, como nós também o somos. Por 
esse motivo, temos que ter todas as informações. 

O Sr. Presidente (Deputado Sebastião Navarro Vieira) - A 
Presidência avisa ao orador e ao aparteante que o orador só 
dispõe de 40 segundos para falar. 

O Deputado Durval Ângelo - Gostaria de dizer ao Deputado 
Carlos Pimenta que, se ele tem tanto interesse pela matéria, 
deveria também usar os 30 minutos para discutir ou baixar o 
projeto em diligência, para que possamos chegar à solução 
que considerarmos melhor. 

O Deputado Carlos Pimenta* -O Deputado Gilmar Machado está 
sendo tão brilhante, que é difícil encontrar algo mais no 
projeto. Está provada a sua vocação para as descobertas, 
como se fosse o famoso Agente 86. O Deputado Gilmar Machado 
demonstra como é preocupado, cuidadoso, descobrindo coisas 
que não perceberíamos. 
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O Deputado Gilmar Machado- Apenas responderei ao Deputado 
Carlos Pimenta: V. Exa. pode ficar tranqüilo porque, durante 
o meu encaminhamento na votação do projeto, vou detalhá-lo 
por mais 5 minutos, e terei o maior prazer em informar-lhe 
as dimensões do projeto. Agradeço ao Deputado Carlos Pimenta 
a atenção dispensada a este orador e aproveito para dizer 
que pode ter certeza de que outros parlamentares 
complementarão as observações que farei. 

Questões de Ordem 
O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, não há "quorum" 

para a continuação dos trabalhos. Solicito o encerramento, 
de plano, da reunião. 

O Deputado Romeu Queiroz - Recomposição, Sr. Presidente. 
O Sr. Presidente- É regimental. A Presidência solicita ao 

lQ-Secretário que proceda à chamada dos Deputados para 
recomposição de "quorum". 
O Sr. 1Q-Secretário (Deputado Rêmolo Aloise) - (- Faz a 

chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 35 Deputados. Há 4 

Deputados participando de comissões, perfazendo-se um total 
de 39 parlamentares. Há "quorum" para continuação dos nossos 
trabalhos. Com a palavra, o Deputado Ermano Batista. 

O Deputado Ermano Batista* Sr. Presidente, Srs. 
Deputados, o projeto em discussão é realmente de muita 
importância, de uma dimensão praticamente imensurável. 
Entretanto, mais importante que isso para esta Casa é 
corrigir registros históricos. Esta Assembléia, como caixa 
de ressonância do povo, precisa evitar, justificando e 
esclarecendo a tempo, declarações que, transcritas nos 
anais, podem transferir à posteridade inverdades como fatos 
verdadeiros. 

Ocupando, na semana passada, esta tribuna, o ilustre 
Deputado Durval Ângelo, com o intuito de contestar 
declarações, feitas por este Deputado no dia anterior, de 
que o PT, sempre afoito, sempre apressado para processar 
declarações, acaba trazendo para os nossos ouvidos e para os 
registros históricos fatos facilmente contestáveis, aquele 
Deputado, num discurso também afoito, também apressado, 
demonstrou que é desinformado e versado na arte de sofismar. 
Aquele Deputado, simplesmente pelo fato de eu haver 
contestado a incursão do PT, porque é uma investida contra a 
consciência do povo, foi injusto. Pelo simples fato de eu 
haver feito essa declaração, o Deputado disse que o PT é 
afoito, que o PT erra. Disse, ainda: "Realmente, houve uma 
grande injustiça do Congresso Nacional. Punido com o 
"impeachment", o ex-Presidente, muito honesto e muito sério, 
por sinal mereceu o voto, nos dois turnos, do próprio 
Deputado Ermano Batista". 
Aqui está, Srs. Deputados, a prova patente de que ele é um 

homem mal-informado. Ou, então, é versado na arte de 
sofismar, parte de premissas inverídicas para chegar a 
conclusões falsas. Naquele pleito eleitoral, Deputados, o 
meu partido tinha candidato, e eu o acompanhei. Naquela 
ocasião eu não era Deputado, apenas exercia a minha 



"' -~ . ., 
E o 

:S 
"' "' "' E 
C) 

;; 
ii) 
C> 

'O 

"' C) 

-~ 
"' c; 
c. 
o 
"' "' C) 

c. 
.§ 

429 

profissão de advogado no Leste de Minas. Tive também algumas 
oportunidades de escrever para um semanário daquela região. 
E, coincidentemente, aqui estão, extraídas c~ mesmo, algumas 
das minhas declarações. Na edição de 20 a 26/8/89 do 
"Semanário Trovão", havia um artigo que este Deputado 
assinou. Desse artigo extraí as seguintes expressões. Que me 
desculpe o Deputado Ibrahim Jacob pela paixão que tem pelo 
corifeu da sua escola, Leonel Brizola. Eu o respeito muito, 
mas é a minha opinião. (-Lê:) 

"A presença de Brizola e Collor no topo da disputa, segundo 
as pesquisas, é atestado vivo da eficácia da dissimulação. 
Quem é Brizola? Um latifundiário travestido de socialista. 
Quem é Collor? Um reacionário com roupagem liberal a serviço 
de grupos portentosos, percebível pela riqueza de sua 
campanha e seu passado. Repudio suas máscaras, a falta de 
coragem de se desnudarem diante do povo para serem julgados 
pelo que são e não pelo que aparentam ser". 

E, concluindo, disse. (-Lê:) 
"Saudosismo (pré-revolucionário) que alimenta, entre aspas, 

os ideais brizolistas ou a reação mórbida (revolucionária), 
também entre aspas, embutida na mensagem de Collor, não têm 
futuro". 

Na edição de 27 de agosto a 2/9/89, escrevi o seguinte 
artigo, justamente quando o Sr. Collor estava muito alto nas 
pesquisas. (- Lê:) 

"O povo não pode continuar olhando a casca, confundindo 
conteúdo com continente. É realmente urgente o 
estabelecimento do primado das idéias. Abrir as portas da 
alma, ir fundo no íntimo sem ver a fantasia exterior posta 
sempre com o ir~uito de enganar. O quadro (eleitoral) deste 
ano é bastante :onfuso e está a exigir a perspicácia do 
eleitor. Os candidatos irreais são os de melhor desempenho 
nas pesquisas. Vejamos: 
Brizola a grande contradição. Diz-se avançado, mas 

fundamentalmente pretende o retorno ao passado, apresentando 
Getúlio Vargas como paradigma de sua administração. Logo 
Getúlio, que foi "grande" na ditadura mas preferiu o 
suicídio a ter que conviver com a democracia. 

Fernando Collor -não tem ideais, só tem êxtases quando 
fala mal do Governo. Entretanto, ostenta em seu currículo um 
dossiê de corrupção tão gordo quanto o do Sr. Sarney, 
mostrados ambos ao povo, recentemente pelas câmeras de 
televisão. É a impunidade garantida pelo equilíbrio da 
sacanagem" . 
Sr. Presidente, Srs. Deputados, fui eleito em 1990 e, em 

1991, aqui cheguei. O Sr. Collor estava no Governo, sendo 
aplaudido, ovacionado, e muitos cantando loas a seus feitos, 
mas este Deputado, já percebendo o cheiro de corrupção, 
disse, num discurso proferido nesta Casa, no dia 19/2/91, 19 
dias depois de adentrar os umbrais da Casa e ter a 
oportunidade de ocupar a tribuna, o seguinte: "O ano de 
1990, Srs. Deputados, está sendo pintado como um ano 
cinzento. Foi pintado antecipadamente, durante a campanha 
eleitoral, com cores vivas, com cores alegres, e ficou roxo. 
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Baseados neste quadro, os senhores podem imaginar a 
coloração que o cinzento pode tomar neste ano de 1991. O 
quadro nacional é, sem dúvida, desalentador. Estamos diante 
de um Governo, sem dúvida, fantasioso, que infla o peito 
para dizer que a ordem é moralizar, é não gastar. Fecha 
torneiras para Minas e outros Estados, mas abre as comportas 
para Alagoas, patrocinando um pleito corrupto, que dá inveja 
ao mais inescrupuloso dos coronéis. Demagogia e dissimulação 
têm sido as palavras de ordem deste Governo". 
Veio á tribuna, após o meu pronunciamento, o Líder do PRN 

nesta Casa, Deputado Wilson Pires, por quem tenho profundo 
respeito. Lamento o fato de ele não ter continuado aqui, 
porque é um homem sério, e Minas perdeu com sua derrota. 
Aquele Deputado, entorpecido pelo que representava a figura 
de Fernando Collor no Governo, veio á tribuna e disse que o 
Deputado Ermano Batista estava prestando um desserviço ao 
Brasil, criticando o trabalho de um grande Presidente. Fui à 
tribuna e disse, entre outras coisas: "Querer combater a 
inflação pela recessão, como se nossa economia fosse de 
Primeiro Mundo, é desestimular o setor produtivo, levando 
nossas indústrias ao sucatamento, e tudo isso é fugaz, 
transitório e sabidamente catastrófico. Mais parece, Sr. 
Presidente e Srs. Deputados, um dique de terra solta. Quando 
a água passar por cima, já sabemos no que vai dar. Sob os 
escombros teremos um pobre, enfraquecido, um país esquálido, 
doente, fraco, incapaz para a retomada do crescimento. Quero 
bater palmas, mas onde, Deputado Wilson Pires, estão os 
motivos? Será que estão nos robes caros de S. Exa., nas suas 
excursões extravagantes no Amazonas, nas inscrições de suas 
camisas ou nas descidas pomposas e ensaiadas da rampa do 
Planalto? Somos presas do desencanto, vivemos num mar de 
dúvidas, temos por divisa a decepção". 
Aí, concluindo, eu disse: "Maquiavel, certa vez, escreveu, 

deixou registrado que a gratidão humana é passageira e cessa 
sempre diante de um interesse maior". E, aí, comecei a 
dizer: "Ele assim escreveu porque estava na Europa e não no 
Brasil. Se estivesse aqui, teria escrito de forma diferente, 
teria dito que a decepção do brasileiro é passageira e se 
transforma em lembrança grata, diante da decepção maior. 
Sarney fez o povo ter saudade de Figueiredo, e o mal 
desempenho do Sr. Fernando Collor de Mello transformou 
Sarney em ídolo e titular da maior bancada individual do 
Congresso Nacional". 
Aí, concluí, dizendo: "Quero vir aqui, e praza a Deus que 

eu possa fazê-lo, para exaltar o fim do desemprego e, 
principalmente, o fim da epidemia da corrupção". 
O Deputado Ibrahim Jacob Meu caro Deputado Ermano 

Batista, meu caro irmão, eu gostaria apenas de retificar 
algumas das palavras do brilhante discurso que esse 
brilhante causídico, Ermano Batista, está proferindo. 

Com relação à citação de meu nome e do de Brizola, quero 
dizer a todos, e principalmente a ele, que não sou 
apaixonado por Brizola. Tenho a convicção de que Brizola não 
é o que v. Exa. está julgando ser. Convicção é uma coisa 
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diferente de paixão. Paixão, tenho por minha mulher, por 
meus filhos, por meu netos e por meus fiéis amigos. Ao mesmo 
tempo, quero dizer que Brizola era um homem pobre, 
praticamente sem família. Se, hoje, ele é um grande 
latifundiário, isso se deve ao fato de que, como todos devem 
saber, ele ter sido cunhado de João Goulart, um dos maiores 
latifundiários deste País, pode-se dizer, principalmente no 
Rio Grande do Sul, graças a heranças recebidas), que Brizola 
também teria herdado, pois foi casado com a irmã de João 
Goulart. Isso não quer dizer que Brizola seja um homem 
maldito em virtude de possuir terras que, afinal de contas, 
eram de sua esposa, e ele soube conservá-las. Todos sabem 
disso. Então, não vamos sofismar nesse sentido, mas eu não 
gostaria, absolutamente, que isso passasse em branco, para 
que nossos colegas e nossos amigos que nos estão ouvindo não 
achassem que estamos aceitando tudo isso. 

Com relação a Getúlio Vargas, quero dizer ao ilustre colega 
que ele foi um dos maiores estadistas da América Latina, em 
todos os tempos. Getúlio Vargas não se suicidou para não 
conviver com a democracia, como V. Exa. diz, pois ele foi 
eleito democraticamente, na maior votação da história 
política deste País. Em 1950, quando Getúlio Vargas voltou à 
Presidência nos braços do povo, eu fui eleito, em minha 
terra, Vereador à Câmara Municipal de Ubá, e posso dizer e 
garantir ao ilustre causídico, ao ilustre colega (que, por 
ainda ser jovem, talvez não conheça bem a história), que 
Getúlio Vargas preferiu se suicidar não por "não conseguir 
conviver com a democracia", conforme sua afirmação, mas sim 
por não poder conviver com uma ditadura branca que se 
instalou neste País e até hoje está aí, promovendo a venda 
de estatais. Ele morreu para evitar que a PETROBRÁS, que a 
usina de Volta Redonda, a Previdência Social e outras 
empresas públicas fossem alienadas e sucateadas. Getúlio 
Vargas não concordava com isso. Quero dizer ao nobre 
companheiro e amigo que a verdadeira . história é esta: ele 
preferiu se suicidar a conviver com os vendilhões da Pátria. 
Muito obrigado. 

O Deputado Ermano Batista - Agradeço o aparte do nobre 
Deputado Ibrahim Jacob, que veio reforçar o debate. Curvo-me 
diante das expressões de V. Exa., e quero fazer uma 
retificação com relação à questão da paixão. Jamais disse 
que V. Exa. seria capaz de se apaixonar por um homem. Também 
desconhecia esse fato do sacrifício v1car1o de Getúlio 
Vargas. Ele morreu para que a PETROBRÁS e para que outras 
estatais não morressem. Então, ele teve um sacrifício 
vicário. Respeito o ponto de vista de V. Exa. 
Quanto ao Deputado Durval Ângelo, que escreve assim: "muito 

antes do homem ser eleito, quando o homem estava muito alto 
nas pesquisas e depois veio realmente a ganhar, vota num 
homem desses" ... 
Observe V. Exa. que, em momento nenhum, mencionei o Sr. 

Lula porque, não obstante repudiar as suas idéias, contestar 
suas idéias- aliás, suas idéias, não; ele não as tem; ele é 
caixa de ressonância do laboratório do PT- existe coerência 
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nos seus atos e eu respeito as pessoas coerentes. Por esta 
razão, o Sr. Lula, em momento nenhum, foi objeto de minha 
recriminação. 

V. Exa., no corpo de seu discurso, diz que o Congresso deve 
ter cometido injustiças, cassando um Deputado do PL. V. Exa. 
mais uma vez mostrou-se desinformado. Sua assessoria falhou 
porque aquele Deputado pertencia, antes das eleições, aos 
quadros do PMDB; filiou-se ao PL; foi eleito; tomou posse e 
voltou ao seu ninho, ao seu leito natural: o PMDB. Se tem 
algum partido que precisa revisar os seus quadros e cassar 
algum mandatário, é o PMDB. O Deputado Durval Ângelo mais 
uma vez mostrou-se desinformado, ou quem sabe agiu 
intencionalmente, versado que é na arte de sofismar. 
Finalmente, o Sr. Deputado diz: o Deputado Ermano Batista 

afirmou que o Juiz da Vara Federal da 1ª Instância errou ao 
denunciar todos aqueles envolvidos, respeitáveis senhores da 
COWAM". Primeiro, não disse que o Juiz errou. Também não 
disse que o Juiz denunciou. Excelência, esta expressão 
"denúncia" não existe: Juiz não denuncia ninguém, Juiz 
pronuncia, Juiz julga, condenando ou absolvendo. A 
assessoria de V. Exa. falhou, ou será que v. Exa. disse isto 
intencionalmente, com o intuito de confundir? Prefiro não 
acreditar. 
O que fiz e continuarei fazendo foi defender a honra, a 

reputação e a competência de um cidadão chamado Walfrido dos 
Mares Guia, o nosso Vice-Governador. Isso eu fiz e continuo 
fazendo, porque somente duas coisas me movem: a minha 
consciência e a minha convicção. E, ao defender Walfrido dos 
Mares, estou defendendo um homem de valor, um homem que é um 
dos grandes valores de Minas e que o Brasil precisa 
conhecer. Muito obrigado. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, o Deputado 

Durval Ângelo. 
O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

nobre Deputado Ermano Batista, que muito bem discorreu sobre 
o nosso pronunciamento, feito nesta tribuna em resposta a 
pronunciamento de V. Exa. de ataque ao PT; acredito que o 
Deputado conhece muito bem a lógica aristotélica e, se nos 
acusou de termos feito sofisma, deve saber que, pelas regras 
da lógica aristotélica, é sofisma também partir de premissas 
particulares para conclusões gerais. Foi a isso que 
assistimos aqui. Foram afirmativas particulares gerando 
conclusões gerais. Se fosse no contexto da resposta à nossa 
questão, aí sim, estaria V. Exa. dizendo e não sofismando. 

Mas a questão fundamental a que nos aludimos não foi 
respondida: nosso questionamento à denúncia de V. Exa. de 
que o PT só fazia denúncias vazias para atacar a honra de 
pessoas. Nós pegamos os fatos fundamentais usando não de 
sofisma, mas de ironia, que é um instrumento socrático, para 
mostrar o papel que o Partido teve nas questões 
fundamentais, em nível nacional, como no caso do 
"impeachment" do Presidente. E isso o Deputado não disse. 
Preferiu abordar casos particulares e não o papel decisivo 
que tiveram o Deputado Jaques Wagner, o Presidente do PT, 
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José Dirceu, e também o Senador Suplicy, na denúncia do 
Presidente Collor e de toda a quadrilha que estava no 
Planalto. Esse era o fato fundamental, que deveria ser 
levado em consideração antes de o Deputado chegar a uma 
conclusão, porque, se v. Exa. afirmou que, mesmo em fatos 
nacionais e locais, a prática do PT é fazer denúncias 
vazias, sem sentido, e eu concluiria, de forma irônica, que, 
então, no caso federal, foi esse o procedimento do PT. E, 
nessa questão, de novo, o Deputado não reconheceu - para não 
ter que reconhecer que estava errado em seu primeiro 
discurso- que tinha cometido uma injustiça contra o PT, com 
o papel fundamental e decisivo que o partido tem na 
democracia no Brasil e que teve nesse episódio. 

Então, essa era a questão, Deputado, por quem tenho 
admiração e respeito, independentemente das posições 
ideológicas que v. Exa. teria que abordar. 
Outra questão também é sobre premissas particulares, quando 

eu falei sobre a CPI da corrupção. Esse era o fato geral, ou 
seja, o papel que o mesmo PT teve ao desencadear a CP! da 
corrupção, na qual foi atingido, sim, o Deputado José 
Geraldo Ribeiro, do PL, que estava, no momento da cassação, 
sem partido. Talvez a assessoria de v. Exa. não tenha lhe 
trazido esse dado, de que no momento da cassação ele não 
estava filiado ao PL nem ao PMDB. Não estou aqui para 
defender partido, apenas quero dizer que o Deputado estava 
sem partido. Acho que V. Exa. errou ao trazer tal 
informação. Mas também não é essa a questão, porque estaria 
entrando na mesma linha de sofisma de V. Exa; a questão 
fundamental é o papel que o PT teve no episódio da CPI da 
corrupção, para deixar bem claro que não são denúncias 
vazias, que não foram denúncias irresponsáveis, conforme a 
expressão de v. Exa., de que é prática do PT fazer denúncias 
irresponsáveis. Nesse caso, acho que houve erro da 
2:sessoria de v. Exa. 
~uanto ao Lula, o que existe é o que V. Exa. citou em seus 

artigos. Ao dizer que Lula não tem idéias próprias, mostra 
como são as elites políticas nesse País com seus partidos e 
o preconceito em relação as possibilidades de sucesso da 
classe trabalhadora. O grande problema do Lula, o grande 
defeito, o erro dele e o seu grande mal foi ser alguém que 
nasceu pobre, condenado a morrer no Nordeste, como milhões e 
milhões de nordestinos. Não, ele enfrentou a vida, tornou-se 
um homem que mudou o sindicalismo neste País e que 
revolucionou o movimento sindical, mostrando que, mesmo 
dentro do sindicalismo oficial imposto pela legislação 
fascis~a de 1937, podia se ter um sindicalismo novo e de 
luta. E o homem que criou a maior central deste Pais, a 
Central Única dos Trabalhadores, num momento em que isso era 
proibido pela legislação imposta pelas elites políticas que 
nos governam. Legislação essa que manifestava o preconceito 
dessas elites contra ele. Eles não queriam e não permitiam, 
porque a legislação impedia. E Lula mostrou que era 
possível, rompendo com o sindicalismo oficial. Lula mostrou 
que era possível criar um sindicalismo novo, combatível e de 
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luta. Mas, agora, as elites políticas deste País, que têm no 
PL seu representante, também não perdoam o outro crime de 
Lula, que foi mostrar que a ~aída para os trabalhadores não 
era continuar votando nos partidos das elites, no partido 
das classes dominantes, era, de forma ousada, em fevereiro 
de 1980, a criar o seu próprio partido. 

Essa independência e essa autonomia do líder Luís Inácio 
L~la da Silva as elites não perdoam. Aí v. Exa. vem aqui e 
d1z qu~ ~sse homem não tem idéias próprias, que é caixa de 
resson~nc1a ou teleguiado, como foi a expressão usada por V. 
Exa. Nao, V. Exa. se engana, porque o PT é o marco da 
renovação da política neste País, o marco para impulsionar~ 
processo de abertura e de democratização deste Pais. Esse e 
um fato até reconhecido por setores lúcidos e esclarecidos 
da direita, das elites. Infelizmente, alguns setores- e 
acredito que são a maioria e que v. Exa. expressou esse 
pensamento não reconhecem tal fato. Então, quero deixar 
bem claro que V. Exa. não deve ter compreendido que sofisma 
também é partir de premissas particulares para tent~r 
englobar uma premissa geral. Então, v. Exa. tambem 
equivocou-se. 

O fato que me traz aqui é o projeto em questão. Mas, antes 
disso, queria trazer a esta Casa uma denúncia que recebi do 
Pe. Antônio Campos Pereira, Pároco da Paróquia de Nossa 
Senhora do Livramento, de Piui. Ontem, o padre encaminhou-me 
um abaixo-assinado, recortes de jornais e o noticiário da 
cidade, no qual quase toda a comunidade de Piui denuncia uma 
violência que está sendo cometida contra a cidade e contra a 
população. Por problemas na pol~tica local, há um movimento 
de transferência do Delegado, Dr. Mozart Nunes, que, segundo 
o padre, que foi meu colega de seminário, é um Delegado que 
vem desempenhando um trabalho muito sério nos últimos anos 
na cidade de Piuí. E, em função desse trabalho sério, vem 
incomodando alguns poucos setores das elites. Vemos, aqui no 
manifesto, que alguns setores, talvez dessa elite lúcida e 
esclarecida de que eu falava antes, reconhecem os valores 
desse Delegado. O movimento já tomou uma proporção enorme. 
Hoje, está dando entrada na Secretaria da Segurança Pública 
um documento com quase 5 mil assinaturas de munícipes, que 
reivindicam a permanência do Delegado à frente da delegacia 
local. 
Segundo avaliação do Padre, a partir do momento em que o 

Delegado esteve na cidade, houve redução dos índices de 
criminalidade. Muitos crimes, antes insolúveis, foram 
apurados, e e.e conseguiu restabelecer a autoridade e o 
respeito à Polícia Civil do município. 
Gostaria de ler o manifesto de apoio que foi escrito pela 

comunidade de igrejas do município, o qual mostra a 
consideração que a população tem pelo Delegado e é dirigido 
ao Secretário da Segurança Pública: (-Lê:) 

**"Ao Secretário de Segurança Pública do Estado de Minas 
Gerais, Excelentíssimo Dr. Santos Moreira da Silva. 

Manifesto de Apoio e solidariedade ao Dr. Mozart Nunes. 
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Nós, das comunidades rurais da Paróquia Nossa Senhora do 
Livramento de Piuí, vimos manifestar nosso apoio e 
solidariedade ao Delegado, Dr. Mozart Nunes, junto à 
secretaria da Segurança Pública do Estado de Minas Gerais. 

Não concordamos com o que vem acontecendo em nossa 
comunidade, diante de pressões unilaterais no sentido_ de 
fazer sua transferência. 

Temos consciência de que seu trabalho é eficiente e sem 
nenhuma discriminação. 

As comunidades rurais da Paróquia vêm através deste mostrar 
a v. Exa. que não há nada que justifique essa transferência 
sem mais e sem menos. O que vemos é um absurdo acontecendo 
aqui na comunidade. É por isso que estamos na expectativa de 
sermos atendidos diante de tal fato." 
**-Publicado de acordo com o texto original. 
Além da assinatura do Pároco, Pe. Antônio Campos Pereira, 

há a assinatura das comunidades de Contendas, Paciência, 
Laranjeira, Mata das Capoeiras, Lagoa dos Martins, Penedos, 
Faria, Pontal e Campo Alegre. o mesmo abaixo-assinado teve apoio total das comunidades. 
Há a assinatura das Comunidades da Matriz, de Santo Antônio, 
de Santa Cruz do Siame, de Rosário, da Lagoa de Trás, de 
Bela Vista, de Capoeira e Nova Piuí, além da comunidade da 
BNH. 

Isso mostra claramente que houve um apoio maciço em uma 
área que geralmente encontra dificuldade de relacionamento, 
em função da política de direitos humanos desenvolvida pela 
Arquidiocese de Luz, pelo Bispo Do~ Eurico e pelos próprios 
padres, no caso, o Pe. Antônio. E, pois, uma manifestação 
clara de aceitação do papel que o Delegado está 
desempenhando na comunidade. 

Além disso, trazemos o apoio do Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais e também do Sindicato Rural, dois sindicatos que 
podem estar em campos antagônicos, diversos, mas que 
manifestam apoio ao Delegado. E importante que se veja que, 
apesar das posições dispares, os argumentos para a 
permanência do Delegado se aproximam muito. Os dois 
manifestos são dirigidos ao Secretário da Segurança Pública. 
(- Lê:) 
**"Piui, 22 de setembro de 1995. 
Exmo. Sr. Dr. Santos Moreira da Silva, DD. Secretário de 

Estado da Segurança Pública do Estado de Minas Gerais. 
O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Piuí por sua 

diretoria, representando mais de 5.000 (cinco mil) famílias, 
vem por meio deste solicitar a V. Exa. a não-transferência, 
de Piuí, do Dr. Mozart Nunes, Delegado nesta cidade há 
muitos anos. 

Estamos fazendo tal pedido porque conhecemos os relevantes 
serviços que ele vem prestando à comunidade piuiense. 

É homem integro e reto, cumpridor da lei. 
Certos de contar com a compreensão de v. Exa., desde já 

apresentamos nossos agradecimentos. 
Wilson Alves Arantes, Presidente; Ronan Rodrigues de 

Castro, Secretário." 
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É claro e patente que se trata de um sindicato ligado à 
FETAEMG, do campo cutista, que manifesta apoio ao Delegado. 
Também o Sindicato Rural de Piuí, que atinge as comunidades 
de Doresópolis e de Vargem Bonita, manifesta-se ao 
Secretário. (-Lê:) 

**"Piuf-MG, 19 de setembro de 1995. 
Oficio ng 14/95 
Exmo. Sr. Dr. Santos Moreira da Silva, DO. Secretário de 

Segurança Pública de Minas Gerais 
Belo Horizonte - MG 
O Sindicato Rural de Piuí, neste ato representado pelo seu 

Presidente, Sr. Ronaldo Soares Hostalácio, vem pelo presente 
mui respeitosamente a presença de V. Sa. manifestar o nosso 
descontentamento, face ao pedido de transferência do Dr. 
Mozart Nunes, Delegado de Polícia desta cidade, onde tem 
prestado relevantes serviços não só à comunidade, mas em 
especial a esta entidade e seus associados. 

Na certeza de um desenrolar favorável à sua permanência 
nesta cidade, 
Subscrevemo-nos cordialmente. 
Ronaldo Soares Hostalácio, Presidente do Sindicato Rural de 

Piuí." 
** Dessa forma, vemos com clareza que praticamente todas as 

forças ligadas ao campo, à área rural, manifestam apoio e 
solidariedade irrestrita ao Delegado. Concedo aparte ao 
Deputado Paulo Schettino. 
O Deputado Paulo Schettino Quero aproveitar a 

oportunidade para fazer minhas as palavras do Deputado 
Durval Ângelo. 
Realmente, o Dr. Mozart, que está em Piuí há muitos anos, é 

homem sério e distinto, que vem fazendo muito por aquela 
comunidade. 
Acho que o Secretário de Segurança vai considerar isso e 

não vai tirá-lo de lá simplesmente porque está tendo algum 
problema com o Prefeito. O Delegado, segundo fiquei sabendo, 
tem feito alguns inquéritos, por solicitação do Ministério 
Público, e não quer agradar o Prefeito. 
Quero parabenizar V. Exa. e fazer a defesa de um servidor 

público do maior nível, que é o Dr. Mozart. Muito obrigado. 
O Deputado Durval Ângelo - Agradeço o aparte. Reconheço que 

não conheço o Dr. Mozart Nunes, mas a ligação que tenho, 
desde a época de estudante, com o Pe. António Campos 
Pereira, e as manifestações que estamos lendo são provas 
inequívocas da competência e do respeito que esse Delegado 
tem na comunidade piuíense. 
Temos também, uma manifestação dos despachantes policiais 

da Corr.:~ca de Piuí ao Delegado. É interessante notar que 
todos os despachantes assinaram, numa mostra clara da 
unanimidade de apoio recebida pelo Delegado, numa área que 
pode e que tende a ser conflitiva, porque há interesses 
antagónicos, como no caso dos trabalhadores rurais que se 
manifestam. 

Vamos ler o que foi escrito pelos despachantes: 
(- Lê:) 
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**"Ao Exmo. Sr. Secretário de Segurança do Estado de Minas 
Gerais, DD. Dr. Santos Moreira da Silva 
Sr. Secretário 
Nós, abaixo assinados, despachantes policiais da Comarca de 

Piuí, sabedores que somos de que uma comissão de indivíduos 
foi até v. Exa. solicitar a remoção do Digníssimo Delegado 
de nossa comarca, Dr. Mozart Nunes, vimos humildemente a sua 
presença requerer se digne não escutar tal solicitação, uma 
vez que o Dr. Mozart Nunes desempenha fielmente suas 
funções, sendo íntegro, justo, honrado, trabalhando até 
mesmo fora de expediente, atendendo-nos com polidez e 
presteza, não acumulando serviços. 
Apresentamos-lhes nosso repúdio contra uma minoria de 

pessoas, que querem "botar o cabresto" na justiça 
teleguiando os passos e movimentos desta Depol em prol de 
seus interesses." 

**É evidente que esse é o verdadeiro sentido, D~putado 
Ermano Batista, do que é teleguiar, é querer que as elites 
políticas manipulem as forças policiais, os poderes 
políticos e os serviços públicos para seus interesses 
particulares. É esse o sentido de teleguiar, e não o que ele 
abordou na questão do PT. 
Outra manifestação que temos aqu1 e a da Loja Maçônica 

Fraternidade Piuiense nQ 31, que, em correspondência também 
dirigida ao Secretário de Segurança Pública, afirma 
textualmente: 
(-Lê:) 
"A Loja Maçônica Fraternidade Piuiense nQ 31, fundada e 

ativa nesta cidade de Piuí, Minas Gerais, há aproximadamente 
50 anos, - entidade que tem, pelo seu passado, o respeito da 
comunidade- "vem expressar sua solidariedade e apoio ao 
Delegado de Polícia desta cidade, Dr. Mozart Nunes, que, há 
dez anos, vem desenvolvendo aqui seu trabalho. 

A atuação do referido Delegado é sempre marcante, pautada 
pela dignidade, honradez e muito senso humanitário, estando 
à altura do cargo que desempenha. 

A permanência do Delegado nesta cidade será de grande 
benefício para toda a população, e esperamos contar com o 
apoio de V. Exa. para tal fim. 

Reafirmamos nossa solidariedade ao Dr. Mozart Nunes e 
esperamos que, com a sua atenção, ele continue a prestar 
bons serviços à nossa comunidade. 

Ao ensejo, apresentamos nossos protestos de elevada estima, 
apreço e consideração. 

José Rubens de Moura Santos, Venerável Mestre - e Messias 
da Consolação Gonçalves, Secretário." 

Não parando ai, também os advogados de Piuí se 
manifestaram, porque foi feita uma denúncia de que o 
Presidente da OAB local estaria no grupo dos advogados das 
pessoas que queriam tirar o Dr. Mozart. 
Aqui temos a manifestação de 11 advogados da cidade, em 

carta dirigida ao Secretário Santos Moreira. (-Lê:) 
"Sr. Secretário, os advogados abaixo assinados, militantes 

no foro desta Comarca de Piui, vêm à presença de V. Exa. 



438 

manifestar seu total repúdio contra eventual uso indevido do 
nome da classe, porquanto não comungam com o pedido de 
remoção ou transferência do ínclito Delegado de Polícia, Dr. 
Mozart Nunes, ressaltando que o mesmo exerce com honradez e 
probidade as suas funções no cargo há mais de oito anos, 
nada havendo contra o mesmo, que possa desabonar a ~ua 
conduta funcional, tratando-se de pessoa amena, cortes, 
dedicada ao seu trabalho, mostrando-se sempre imparcial, 0 
que POde ter ferido interesses pessoais e mesquinhos ~e 
pessoas que, na realidade, não representam os segmentos mals 
significativos da comunidade piuiense. 

Desta forma, a bem do serviço público, a sua remoção desta 
cidade não é no momento medida salutar, devendo o mesmo 
permane~er à frente desta Delegacia, se for esta a sua 
pretensao, em virtude de seus próprios méritos. Cordiais saudações." 

Parece estar evidente que, juntamente com o Prefeito, entre 
as pessoas que solicitaram a saída do Dr. Mozart estava 0 
Presidente da OAB local. Os próprios advogados da cidade, em 
aba~xo-assinado, reforçam a questão da solidariedade, 
man1festando sua posição contrária à saída do Delegado. 

Temos em mãos, também, artigos dos jornais regionais "folha 
da Manh~" e "Cruz da Noite", que registram de_forma ~lara 
que esta havendo um grande movimento de indignaçao na Cldade 
contra a saída do Delegado Mozart Nunes. 

As reportagens mostram claramente que o Dr. Mozart é uma 
pessoa querida, estimada e que desempenha um bom trabalho na cidade. 

Há uma matéria em que o Presidente da OAB nega que ~ 
pressão contra o advogado Mozart venha da entidade, mas e 
desmentido por advogados locais. 

Temos, no jornal "Cruz da Noite" um artigo do Padre 
Antônio Campos Pereira, cujo texto vbu ler na integra. Diz o Pe. Tonhão. (- Lê:) 

"Fato inédito: Piuí de marcha a ré na história. 
E~tudando História, constatamos que houve um tempo em_no~so 

Pa1s em que em cada comunidade, grande ou pequena, ex1st1am 
os coronéis, que mandavam e desmandavam na vida do povo. 

Dentro do contexto da sociedade moderna em que descobrimos 
a subjetividade, a pluralidade e a valorização do outro, 
senti-me indignado diante de atitudes que vêm confirmar co~ 
todas as letras este momento desastroso do coronelismo aqul 
em Piuí. Fala-se muito em modernidade, mas embalada em 
métodos arcaicos do passado que matou o espírito de 
ci~adania do nosso povo, e que agora existe em todo o nosso 
Pa1s o movimento de luta para resgatar os valores e a dignidade dos cidadãos. 

Para checar melhor esse fato, é necessar1o fazer uma 
catequese a respeito do principio da autoridade. 1Q) 
Qualquer autoridade civil ou religiosa é constituída pelo 
povo para servir o mesmo· sem essa característica, mesmo que 
alguém queira s~r autor~dade, não passa de um "fan~asma". 
2Q) Se tem alguem pensando que o poder é exerc1do em 
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detrimento de dois, três ou quatro está fora da realidade em 
que vivemos. 

Já estamos praticamente vivendo o início do terceiro 
milênio. Devemos preparar a comunidade e o povo para viver 
essa nova era. Não podemos dar um exemplo tão medíocre 
através dos gabinetes e, às escondidas, fazer a 
transferência do Delegado Mozart Nunes, que vem 
desempenhando muito bem seu papel aqui em Piuí. 

É por isso que estamos bem atentos aos sinais dos tempos, e 
cabe a nós agirmos como sujeitos da história e não como 
massa de manobra da qual o oleiro faz o que quer. 

Precisamos acabar urgentemente com a cultura do medo em 
Piuí e ter a coragem de assinar o que fazemos, porque aí 
haverá espaço para o crescimento de maneira co-responsável. 

Pe. AntOnio Campos Pereira" 
Dirijo-me ao Deputado Ermano Batista, repetindo o 

pensamento do Pe. Tonhão: "É por isso que estamos bem 
atentos aos sinais dos tempos e cabe a nós agirmos como 
sujeitos da história e não como massa de manobra da qual o 
oleiro faz o que quer." Esse pensamento é muito adequado, 
tendo em vista as confusões feitas pelo Deputado Ermano 
Batista, usando sofisma ao negar o que ele chama de sofisma 
e falando da questão teleguiada. 
Sr. Presidente, Srs. Deputados, por esse artigo podemos ver 

a posição da igreja local em defesa do Delegado. Isso tem de 
sensibilizar o Governador e as autoridades do Estado para 
que não se cometa uma violência contra aquela comunidade. 
Poucos são os momentos que unificam as comunidades do 
interior. Poucos são os momentos em que forças antagônicas 
se unem em torno de objetivos comuns. Vemos como ímpar esse 
momento, razão por que registramos, desde logo, o nosso 
repúdio, se for perpetrada contra aquela comunidade uma 
violência conforme se vem apresentando. Nesse sentido, 
queremos deixar a nossa solidariedaco e a do PT diante de 
fato de tal gravidade. 
Gostaria de dizer ainda, Sr. Presidente, que hoje, às 

11h30min, haverá um ato público no Colégio Dom Silvério 
contra a violência que aquela escola religiosa, caminhando 
na contramão do que afirmam sobre educação a Igreja no 
Brasil e a Associação de Escolas Católicas, praticou contra 
líderes sindicais e- por último, na semana anterior 
contra o Diretor do sindicato, que foi violentamente 
agredido por elementos da segurança da escola quando exercia 
as funções próprias do seu cargo. 

Registramos também o nosso apoio após a brilhante 
intervenção do nosso Líder, Gilmar Machado- ao projeto do 
Executivo que irá fazer reverter imóvel ao património do 
Município de Ouro Preto. Depois daquela explicitação, não 
resta qualquer dúvida de que se trata de um benefício para a 
comunidade, e que as medidas tomadas e o encaminhamento do 
Governador foram absolutamente corretos. O projeto tramitou 
normalmente e, após a exposição do Deputado Gilmar Machado, 
já consigo visualizar a situação do terreno, da área, etc. 
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Só não vou concluir, porque estaria cometendo um sofisma se 
fizesse uma conclusão concreta sobre uma hipótese. 

Questão de Ordem 
O Deputado Gilmar Machado -Sr. Presidente, solicito o 

encerramento, de plano, da reunião, pois não h~ "quorum". 
ENCERRAMENTO 

O Sr. Presidente -A Presidência verificando de plano, a 
inexistência de "quorum" para a' continuação' dos nossos 
trabalhos, encerra a reunião, convocando os Deputados para a 
r~un~~o deliberativa de hoje, às 14 horas, com a ord~m do 
d1a Ja publicada, bem como para a extraordinária, tambem de 
hoje, às 20 horas, nos termos do edital de convocação. 
* - Sem revisão do orador. 
**-Publicado de acordo com o texto original. 

ATA DA 14ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS 
~UNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO 
As dezessete horas do dia quatro de outubro de mil 
novecentos e noventa e cinco comparecem na Sala d~S 
Comissões os Deputados Dílzon Melo, Ivair Nogueira, J~ao 
Batista de Oliveira, José Maria Barros Gil Pere,ra ( ' por substituindo este ao Deputado Dimas Rodrigues, 
indicação da Liderança do PP) e Paulo Piau (substituindo 0 
Deputado Sebastião Costa, por indicação da Liderança do 
PFL). Encontram-se presentes também os Deputados M~rcos 
Helênio, Ivo José e Bonifácio Mourão. Havendo numero 
regimental e na ausência do Deputado José Henrique, 0 
Deputado Ivair Nogueira assume a direção dos trabal~os. 
declara aberta a reunião e solicita ao Deputado João Bat1~!a 
de Oliveira que proceda à leitura da ata da reun1ao 
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros 
presentes. A seguir, o Presidente informa que a final~dade 
da reunião é discutir e votar o parecer do Deputado D1lzon 
Melo sobre a representação da Prefeitura do Município. de 
Belo Oriente contra a emancipação do Distrito de Perpetuo 
Socorro. Tendo sido feita a distribuição de avulsos na 
reun1ao anterior, o Presidente dispensa a leitur~ do 
parecer, o qual conclui pela procedência da representaçao e. 
conseqüentemente, pelo arquivamento do referido processo de 
emancipação. Antes de abrir a fase de discussão do parecer, 
o Deputado Ivair Nogueira anuncia a presença do Deputado 
José Henrique, que assume a Presidência da reunião. Duran!e 
a fase de discussão, fazem uso da palavra os Deputados Joao 
Batista de Oliveira, Ivo José, Marcos Helênio, Dílzon Melo e 
Bonifácio Mourão. Não havendo mais oradores inscritos, a 
Presidência encerra a fase de discussão e coloca em votação 
o parecer, o qual é aprovado por quatro votos favoráveis e 
dois contrários. Cumprida a finalidade da reunião, o 
Presidente agradece o comparecimento dos Deputados, co~v~ca 
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinar1a, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 11 de outubro de 1995. 
José Henrique, Presidente - Dílzon Melo - José Maria Barros 

- Ivair Nogueira - Dimas Rodrigues - Paulo Piau. 
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ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO 
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Às nove horas e trinta minutos do dia cinco de outubro de 
mil novecentos e noventa e cinco, comparecem na Sala de 
Comissões os Deputados Romeu Queiroz, Geraldo Rezende, 
Marcos Helênio, Jairo Ataíde, Péricles Ferreira e Elbe 
Brandão (substituindo os dois últimos, respectivamente, aos 
Deputados Miguel Martini e Alencar da Silveira Júnior, por 
indicação das Lideranças do PSDB e do PDT), membros da 
Comissão supracitada. Havendo número regimental e na 
ausência do Presidente, o Vice-Presidente, Deputado Romeu 
Queiroz, assume a Presidência dos trabalhos e esclarece que 
a reunião se destina a ouvir os Srs. João Heraldo Lima, 
Secretário da Fazenda, e Luiz Antônio Athayde de 
Vasconcellos, Secretário Adjunto da Fazenda, os quais 
discorrerão sobre o encontro das contas entre o Estado e o 
Grupo Mendes Júnior, previsto no art. 1Q da Lei nQ 10.863, 
de 6/8/92, e a apreciar as matérias constantes na pauta. 
Logo após, o Presidente solicita ao Deputado Geraldo Rezende 
que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida 
e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Na 
seqüência dos trabalhos, a Presidência verifica a presença 
dos Deputados Geraldo Santanna, Durval Ângelo, Ajalmar 
Silva, Ivo José, Dimas Rodrigues, Wilson Trópia, Carlos 
Murta, Bilac Pinto, Gilmar Machado, Anderson Adauto, 
Sebastião Navarro Vieira e Djalma Diniz. Também se encontram 
presentes os Srs. Accacio Ferreira dos Santos Júnior e 
Delauro de Oliveira Baumgratz, representantes da Minas 
Gerais Participações S.A. - MGI -; Marcus Vianna Botelho, 
representante da Belgo-Mineira; Luiz Schwarcz, 
Superintendente do Tesouro Estadual; e Paulolinto Pereira, 
Superintendente da Contadoria-Geral do Estado. Em seguida, o 
Presidente passa a palavra ao Deputado Marcos Helênio, autor 
do requerimento que motivou o comparecimento dessas pessoas, 
para explicar o objetivo da reunião. O Presidente concede a 
palavra aos convidados ·-~~a que, cada um por sua vez, façam 
suas explanações. Logo ~:ós, abre-se amplo debate entre os 
convidados, Deputados e demais participantes, conforme 
consta nas notas taquigráficas. Às 12h45min, tendo que se 
ausentar da reunião, o Presidente, Deputado Romeu Queiroz, 
passa a Presidência ao Deputado Marcos Helênio. Nesta 
oportunidade, o Sr. João Heraldo Lima se ausenta também da 
reunião, por motivo de viagem, e o Deputado Marcos Helênio 
conduz os debates até o final dos trabalhos. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece o 
comparecimento dos convidados, dos Deputados e dos demais 
participantes, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 
Sala das Comissões, 10 de outubro de 1995. 
Miguel Martini, Presidente Romeu Queiroz 

Ferreira - Geraldo Rezende Clêuber Carneiro 
Nogueira. 

Péricles 
Ivair 
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ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA 
Às dez horas do dia dez de outubro de mil novecentos e 
noventa e cinco, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Geraldo Santanna, Simão Pedro Toledo, Leonídio 
Bouças, Arnaldo Penna e Ivair Nogueira, membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Geraldo Santanna, declara abertos os 
trabalhos, informa que a reunião se destina a apreciar a 
matéria constante na pauta e solicita ao Deputado Ivair 
Nogueira que proceda à leitura da ata da reunião anterior, 
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A 
Presidência acusa o recebimento de ofício do Sr. Sebastião 
Roberto Moreira, de Poté, que denuncia perseguição política 
naquele Município. Passa-se à 2a parte da reunião, com a 
discussão e a votação de pareceres sobre proposições 
sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. A 
Presidência dá prosseguimento à discussão do parecer do 
Deputado Anivaldo Coelho sobre o Projeto de Lei nQ 404/95, 
interrompida em virtude de pedido de vista formulado pelo 
Deputado Arnaldo Penna. Encerrada a discussão, é submetido a 
votação e rejeitado o parecer, que conclui pela 
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade da 
matéria com a Emenda nQ 1. A Presidência designa como novo 
relator o Deputado Arnaldo Penna, que terá o prazo 
regimental para emitir seu parecer. A seguir, o Presidente 
dá prosseguimento à discussão do parecer do Deputado Simão 
Pedro Toledo sobre o Projeto de Lei nQ 405/95, interrompida 
em virtude de pedido de vista formulado pelo Deputado 
Anivaldo Coelho. Encerrada a discussão, é submetido a 
votação e aprovado o parecer, que conclui pela 
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade da 
proposição, registrando-se o voto contrário do Deputado 
Anivaldo Coelho. Com a palavra, o Deputado Simão Pedro 
Toledo, relator do Projeto de Lei nQ 390/95, emite parecer 
em que conclui pela inconstitucionalidade, pela ilegalidade 
e pela antijuridicidade da matéria. Na fase de discussão, o 
Deputado Anivaldo Coelho solicita vista do processo, e seu 
pedido é deferido pela Presidência. O Presidente determina a 
retirada de pauta do Projeto de Lei nQ 419/95. Com a 
palavra, o Deputado Anivaldo Coelho, relator do Projeto de 
Lei nQ 442/95, emite parecer em que conclui pela 
inconstitucionalidade, pela ilegalidade e pela 
antijuridicidade da matéria. Submetido a discussão e 
votação, é aprovado o parecer. Com a palavra, o Deputado 
Antônio Genaro, relator do Projeto de Lei nQ 462/95, 
solicita seja o projeto baixado em diligência, e seu pedido 
é deferido pela Presidência. Verificando de plano a falta de 
"quorum" para a continuação dos trabalhos, o Presidente 
agradece a presença de todos, convoca os membros da Comissão 
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da 
ata e encerra a reunião. 
Sala das Comissões, 17 de outubro de 1995. 
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Geraldo Santanna, Presidente - Simão Pedro Toledo - Ivair 
Nogueira - Anivaldo Coelho - Leonídio Bouças. 
ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, 
CULTURA, DESPORTO E TURISMO E LAZER 
Às quatorze horas do dia dez de outubro de mil novecentos e 
noventa e cinco, comparecem na Sala das Comissões_ os 
Deputados Irani Barbosa, João Leite e Almir Cardoso, membros 
da supracitada Comissão. A pedido do Presidente, Deputado 
Irani Barbosa, o Deputado João Leite assume a direção dos 
trabalhos e, havendo número regimental, declara aberta a 
reunião e solicita ao Deputado Almir Cardoso que proceda à 
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é 
subscrita pelos membros presentes. A seguir, a Presidência 
informa que a reunião destina-se a ouvir as Sras. Marilena 
Leite Pais, Assessora do Diretor-Geral do Arquivo Nacional 
para a Coordenação do Sistema Nacional de Arquivos e 
Conselho Nacional de Arquivos - CONARD -, do Rio de Janeiro; 
Ana Maria Camargo, professora da Faculdade de Filosofia e 
Ciências Humanas da USP e Diretora da Associação dos 
Arquivistas Brasileiros -Núcleo Regional de São Paulo, e a 
Profa Norma de Goes Monteiro, Diretora do Arquivo Público 
Mineiro, que irão discorrer sobre as políticas relativas aos 
arquivos públicos. A Presidência convida as expositoras a 
tomarem assento à mesa e, logo após, registra a presença da 
Sra. Berenice Menegale, Secretária da Cultura, e do Sr. 
Roberto Martins, Presidente da Fundação João Pinheiro, os 
quais são convidados também a comporem a Mesa; das Sras. 
Jurema Machado, Presidente do IEPHA; Virgínia Mendes, 
representando o Reitor da UEMG, Sr. Aluísio Pimenta; Amélia 
Toledo e Crovymara Batalha, Vereadoras à Câmara Municipal de 
Ouro Preto; Dalgiza Andrade Oliveira, bibliotecária; Elilane 
Carneiro, pesquisadora de História; Ana Célia Rodrigues, 
Diretora do Arquivo Público Municipal de Ouro Preto; Maria 
Eliza Linhares Borges e Regina Helena Alves da Silva, 
professoras de História da UFMG; Vera Lúcia Furst Gonçalves 
Abreu, Diretora da Escola de Biblioteconomia da UFMG; Edith 
de Andrade Roque, Gerente-Geral de Documentação da ALMG, e 
Regina Persechini Cortes, mestranda em Ciência da 
Informação; dos Srs. Reginaldo Pereira Miguel, assessor do 
Gabinete do Deputado Almir Cardoso; Hérzio Bottrel Mansur e 
Carlos M. Carmassi, Vereadores à Câmara Municipal de Ouro 
Preto; Luiz Arnaut, professor; Eduardo Toledo, 
Superintendente de Museus da Secretaria; João Evangelista 
Alves, Presidente da Câmara Municipal de Ouro Preto, e 
Gerson Appenzeller, advogado. Dando prosseguimento, a 
Presidência passa a palavra ao Deputado Almir Cardoso, autor 
do requerimento que suscitou esta reunião, e, a seguir, às 
expositoras, que discorrem sobre os aspectos da legislação, 
o acesso aos documentos e a organização dos arquivos. Passa-
se à fase de debates, com a participação de todos os 
convidados, conforme consta nas notas taquigráficas. o Sr. 
João Evangelista Alves solicita seja enviado um relatório 
dessa audiência à Câmara Municipal de Ouro Preto. A 
Presidência esclarece que a assessoria desta Comissão tomará 
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as devidas providências. Cumprida a finalidade da reun1ao, o 
Deputado João Leite agradece a presença das convidadas, dos 
demais participantes e dos parlamentares, convoca os membros 
da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 17 de outubro de 1995. 
Anderson Adauto, Presidente- Gilmar Machado- João Leite. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 345/95 

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

O projeto de lei sob apreciação, do Deputado Jorge Eduardo 
de Oliveira, tem por escopo autorizar a Universidade do 
Estado de Minas Gerais - UEMG - a receber a Escola Superior 
de Agronomia e Ciências de Machado, da Fundação Educacional 
de Machado, como unidade associada. 

Examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e 
Justiça, que não encontrou óbice a sua tramitação, vem a 
proposição a esta Comissão a fim de receber parecer para o 
1Q turno, em obediência ao que dispõe o Regimento Interno. 

Fundamentação 
A UEMG é uma autarquia de regime especial,. criada pelo art. 

81 do Ato das Disposições Constitucionais Transité~ias da 
Carta Estadual e organizada pela Lei nQ 11.539, de 22/7/94, 
constituindo-se pela incorporação e pela absorção de várias 
instituições de ensino superior localizadas nas diferentes 
regiões do Estado. 

É função da UEMG promover o ensino superior, observando as 
necessidades, a vocação e as potencialidades regionais. Como 
entidade autárquica, ela dispõe de autonomia para 
desenvolver, no âmbito estadual, ações que lhe permitam 
ampliar sua atuação e cumprir sua vocação institucional. 
A mencionada Escola pleiteia, legitimamente, receber uma 

assistência técnica, científica e administrativa que lhe 
possibilite a melhoria da qualidade dos cursos oferecidos e 
o aperfeiçoamento de seu corpo docente, o que refletirá 
positivamente no desempenho acaoêmico e profissional de seus 
alunos. 

Assim, consideramos conveniente e oportuna uma associação 
entre as duas instituições, de forma que a postulante possa 
ter acesso aos cabedais de conhecimentos de que a UEMG é 
depositária. 

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

nQ 345/95, no 1Q turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 17 de outubro de 1995. 
Anderson Adauto, Presidente e relator - Gilmar Machado-

João Leite. 
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO 

- No 349/95 
Mesa dã Assembléia 
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Relatório 
De autoria da Mesa da Assembléia, o Projeto de Resolução nQ 

349/95 disciplina a escolha de Conselheiros do Tribunal de 
Contas do Estado para as vagas reservadas à indicação da 
Assembléia, nos termos do art. 78, § 1Q, II, e 62, XXI, da 
Constituição do Estado. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 7/6/95, vem o 
projeto à Mesa da Assembléia para receber parecer para o 1Q 
turno, nos termos dos arts. 80, VIII, "b", e 195 do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
Seguindo o parâmetro da Constituição da República, a Carta 

Estadual inovou quanto à sistemática de escolha dos 
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado, de modo a 
garantir a autonomia da Assembléia quanto à indicação de 
cinco dos membros dessa Corte. 

Possivelmente em virtude da novidade representada por essa 
atribuição, deixou-se de inserir no Regimento desta Casa o 
procedimento a ser adotado para a formalização da referida 
escolha. 

Com esta proposição, busca-se suprir tal omissão, mediante 
a prev1sao dos mecanismos procedimentais necessários ao 
exercício da referida competência constitucional. 

Assim como nas demais hipóteses de eleições e escolhas de 
competência da Assembléia previstas na Constituição do 
Estado, a matéria tem caráter regimental, devendo, por 
conseguinte, ser disciplinada em resolução, que, neste caso, 
constitui proposição de iniciativa privativa da Mesa da 
Assembléia, nos termos do art. 66, I e § 1Q, da Constituição 
do Estado. 

A análise do projeto demonstra que ele não apresenta óbices 
de natureza constitucional ou legal. No entanto, para 
enfatizarmos os aspectos de democratização do processo de 
escolha e atendermos às peculiaridades da matéria, achamos 
por bem apresentar, nesta oportunidade, o Substitutivo nQ 1 
ao projeto em análise, no qual são propostas alterações 
quanto à subscrição de indicações, à documentação, à 
participação da Mesa da Assembléia no processo e à 
sistemática de escolha pelo Plenário. 

Conclusão 
Pelo exposto, opinamos pela aprovação, no 1Q turno, do 

Projeto de Resolução nQ 349/95 na forma do Substitutivo ng 
1, a seguir redigido. 

SUBSTITUTIVO NQ 1 AO PROJETO DE RESOLUÇÃO 
No 349/95 

Dispõe sobre a nomeação de Conselheiro do Tribunal de 
Contas do Estado pela Assembléia Legislativa. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1Q A escolha pela Assembléia Legislativa de 

Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado a que se refere 
o art. 78, § 1Q, inciso I!, da Constituição Estadual 
obedecerá ao procedimento estabelecido nesta resolução. 

Art. 2Q -Ocorrida vaga no Tribunal de Contas, caberá ao 
Presidente anunciar sua existência até 5 (cinco) dias após a 
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ocorrência do fato, através de publicação no órgão oficial 
dos Poderes do Estado. 
Art. 3Q -A indicação de candidato dar-se-á através de 

requerimento assinado por, no mínimo, 20% (vinte por cento) 
dos Deputados, até 10 (dez) dias úteis contados a partir da 
publicação de existência de vaga, instruída com a 
documentação exigida nesta resolução. 

§ 1Q O Deputado poderá subscrever até 2 (duas) 
indicações. 
§ 2Q Para efeito do cumprimento do § 

desconsideradas as assinaturas em mais de 
subscrições. 

1Q 
2 

serão 
(duas) 

§ 3Q- Na hipótese em que a aplicação do parágrafo anterior 
resulta na insuficiência do número de assinaturas da 
indicação, conceder-se-á prazo de 24 (vinte e quatro) horas 
para recomposição do apoiamento. 
Art. 4Q -Será deferida a inscrição do candidato que 

preencher as condições estabelecidas no art. 78, incisos I a 
IV, da Constituição do Estado, mediante entrega do 
"curriculum vitae" simplificado e dos seguintes documentos: 
I - cópia autenticada da carteira de identidade; 
II - certidões negativas de ações criminais da justiça 

comum e da justiça federal do domicílio e da residência do 
candidato; 
III - ce~tidões negativas dos cartórios de protestos ou 

distribuiacr do domicílio e da residência do candidato; 
IV- estudos, publicações técnicas, títulos, dentre outros, 

relativos à área de conhecimento do candidato ou comprovante 
de atuação como agente público em qualquer esfera do Poder 
Público e por prazo igual ou superior a 10 (dez) anos. 
Parágrafo único -Para efeito dos incisos II e III, a 

condenação em sentença transitada em julgado, a critério da 
Mesa da Assembléia, poderá inabilitar o candidato indicado. 
Art. 5Q- Compete à Mesa da Assembléia ordenar e analisar a 

documentação prevista no art. 4Q. 
Art. 6Q- Os requerimentos analisados e deferidos pela Mesa 

da Assembléia serão encaminhados a comissão especial. 
estendendo-se-lhe o disposto no art. 112, inciso I, alínea 
"c", e art. 150, da Resolução 5.065, de 31 de maio de 1990. 
Art. 7Q - Publicado o parecer da comissão especial, a 

matéria será colocada em ordem do dia, para deliberação do 
Plenário. 

§ 1Q - Havendo mais de 2 (dois) candidatos, os 2 (dois) 
mais votados em primeiro escrutínio submeter-se-ão ao 
segundo escrutínio, decidindo-se a eleição por maioria 
simples de votos. 

§ 2Q - A hipótese de empate será resolvida em favor do 
candidato mais idoso. 
Art. 8Q -O candidato eleito será nomeado pelo Presidente 

da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais nos 10 
(dez) dias que se seguirem à eleição e empossado pelo 
Presidente do Tribunal de Contas do Estado, de acordo com o 
art. 7Q da Lei Complementar nQ 33, de 28 de junho de 1994. 
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Art. 9Q -Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 
Art. 10- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 4 de outubro de 1995. 
Agostinho Patrús, Presidente- Antônio Júlio, relator 

Rêmolo Aloise - Ibrahim Jacob Maria José Haueisen 
Sebastião Navarro Vieira- Wanderley Ávila - Ermano Batista. 

PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 401/95 
Comissão de Agropecuária e Política Rural 

Relatório 
De autoria do Deputado Olinto Godinho, o projeto em tela 

objetiva declarar de utilidade pública o Conselho de 
Desenvolvimento Comunitário de Cansanção - CDC -, com sede 
no Município de São João Evangelista. 

Publicado, foi o projeto distribuído à Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade. 
Cabe, agora, a esta Comissão deliberar conclusivamente 

sobre a matéria no 1Q turno, conforme dispõe o art. 104, I, 
"a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
o Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Cansanção tem 

por finalidade promover o desenvolvimento socioeconômico da 
comunidade, organizar e incentivar suas atividades 
agropecuárias. 

Em cumprimento às suas finalidades, o Conselho representa a 
comunidade junto a instituições, órgãos públicos e privados 
e coordena as atividades de iniciativa coletiva. 

Dessa forma, oportuno se faz o acolhimento deste projeto de 
lei. 

Conclusão 
Mediante o exposto, opinamos pela aprovação, em 1Q turno, 

do Projeto de Lei nQ 401/95 com a Emenda nQ 1, apresentada 
pela Comissão de Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 17 de outubro de 1995. 
Arnaldo· Canarinho, relator. 

PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 428/95 

(Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça, 
de Administração Pública e de Fiscalização Financeira e 

Orçamentária) 
Comissão de Constituição e Justiça 

(Nova Redação, nos Termos do Art. 138, § 1Q, do Regimento 
Interno) 

Relatório 
De autoria do Governador do Estado, a proposição em apreço 

tem por escopo autorizar o Poder Executivo a constituir a 
empresa pública Caixa de Amortização da Dívida- CADIV- e 
dar outras providências . 

Na mensagem que encaminhou o projeto a esta Casa, o Chefe 
do Poder Executivo solicita seja a matéria apreciada em 
regime de urgência, nos termos do art. 69 da Constituição 
Estadual, devendo ser objeto de exame em reunião conjunta 
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das Comissões supracitadas, em conformidade com o comando 
previsto nos arts. 222 e 274, I, do Regimento Interno. 
Designados para apreciar os aspectos jurídico-

constitucionais pertinentes à proposição, passamos a 
fundamentá-la consoante o disposto no art. 103, V, "a", do 
referido Regimento. 
Durante a discussão, nesta Comissão, foram apresentadas as 

Emendas nQs 1 a 5, ao Substitutivo nQ 1, que, aprovadas e 
acatadas pelo relator, são incorporadas ao substitutivo, 
motivando esta nova redação do parecer, nos termos do art. 
138, f 1Q do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Por meio da proposição em análise, o Governador do Estado 

pretende obter autorização deste Poder Legislativo para a 
criação de uma empresa pública, que terá por objetivo 
auxiliar o Tesouro Estadual na administração da dívida 
pública, com vistas ao alongamento de prazos e a redução dos 
custos das obrigações. Tal empresa será vinculada à 
Secretaria da Fazenda, à qual caberá o controle de 
finalidade, devendo ser constituída sob a forma jurídica de 
sociedade anônima. 
Saliente-se que a empresa pública, espec1e do gênero 

empresa estatal, é uma pessoa jurídica de direito privado 
que depende de lei para a sua instituição, integra a 
administração indireta ou descentralizada, é constituída de 
capital exclusivamente do poder público e pode se revestir 
de qualquer forma societária prevista na legislação 
comercial. Além disso, pode ser instituída para prestar 
serviço público ou explorar atividade econom1ca, neste 
último caso em estrita observância ao que preconiza o art. 
173 da Constituição da República. Vale dizer, a empresa 
sujeita-se ao regime jurídico próprio das empresas privadas, 
i~clusive quanto às obrigações trabalhistas e tributárias, 
nao desfrutando de privilégios fiscais que não sejam 
extensivos às do setor privado. 

No caso específico de Minas Gerais, as entidades 
integrantes da administração indireta, entre as quais se 
destaca a empresa objeto do projeto em tela, só ~odem ser 
criadas para a prestação de serviço público. E o que 
determina expressamente o§ 6Q do art. 14 da Carta mineira. 
Nesse ponto, pode-se verificar que a proposição em estudo se 
encontra em consonância com o ordenamento jurídico estadual. 
pois a empresa prestará serviço administrativo, e não 
exercerá atividade econômica. Ademais, o § 4Q do mencionado 
artigo determina que a criação de empresa pública e 
sociedade de economia mista depende de lei, tornando-se 
indispensável a apreciação da matéria por este parlamento, o 
que demonstra a sua compatibilidade com o texto 
constitucional. 
Levando-se em consideração que a empresa de que se cogita 

terá como atividade básica a administração da divida 
pública, fica evidenciada a competência desta Casa para 
disciplinar o assunto, conforme prescrição do art. 61, IV, 
da Carta mineira. Isso significa que a matéria deve ser 
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regulada por meio de lei aprovada por esta Assembléia 
Legislativa e sancionada pelo titular do Poder Executivo. 

No tocante às regras de iniciativa privativa, é oportuno 
trazer à colação o comando normativo do art. 66, III, "e", 
da Carta mineira, o qual assegura ao Chefe do Poder 
Executivo a prerrogativa específica para a apresentação de 
projetos que visam a criar entidade da administração 
descentralizada. 
Constata-se, portanto, que, sob o ponto de vista formal, a 

matéria se coaduna com as diretrizes básicas consagradas na 
Constituição do Estado, inexistindo óbice jurídico que possa 
comprometer sua tramitação nesta Casa. 

No que diz respeito ao conteúdo do projeto, ele encontra-se 
eivado de alguns vícios jurídicos, principalmente nas 
disposições do § 3Q do art. 2Q e as do art. 7Q. A fim de 
contornar esses problemas e adaptar a proposição às regras 
de técnica legislativa, estamos apresentando, na conclusão 
deste parecer, o Substitutivo nQ 1. 

Também foram aprovadas, pelos membros da Comissão, as 
Emendas nQs 1 a 5 ao Substitutivo nQ 1, apresentadas durante 
a fase de discussão da matéria. Essas emendas visam ao 
aprimoramento da proposição e são oportunas por conterem 
correções necessárias a pequenos erros materiais cometidos 
quando da apresentação do substitutivo. Por esses motivos, 
acatamos as emendas e as incorporamos à nova redação do 
substitutivo, que acompanha este parecer. 

Conclusão 
Pelos motivos expostos, concluímos pela juridícidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
428/95 na forma do Substitutivo nQ 1, com as Emendas nQs 1 a 
5, a seguir redigido. 

SUBSTITUTIVO NQ 1 AO PROJETO DE LEI NQ 428/95 
Autoriza o Poder Executivo a constituir a empresa pública 

Caixa de Amortização da Dívida CADIV e dá outras 
providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica instituída empresa pública vinculada à 

Secretaria de Estado da Fazenda, sob a forma de sociedade 
anônima, denominada Caixa de Amortização da Dívida - CADIV -
, com sede em Belo Horizonte e com capital social je 
R$400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais), a ser 
integralizado na forma desta lei. 
Art. 2Q -O capital social da CADIV será dividido em 

400.000.000 (quatrocentos milhões) de ações ordinárias 
nominativas, subscrito da seguinte forma: 

I - o Estado de Minas Gerais subscreverá 399.900.000 
(trezentos e noventa e nove milhões e novecentas mil) ações, 
no total de R$399.900.000,00 (trezentos e noventa e nove 
milhões e novecentos mil reais), integralizando-as por 
ocasião da subscrição com ações ordinárias e preferenciais 
da Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG -, do Banco 
do Estado de Minas Gerais S.A. - BEMGE -, e de outras 
empresas das quais o Estado, direta ou indiretamente, seja 
detentor de ações; 
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II - o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S/A - BDMG 
subscreverá 100.000 (cem mil ações), no total de 

R$100.000,00 (cem mil reais), integralizando-as em dinheiro 
no ato da subscrição. 

§ 1Q - A quantidade de ações, 
representem controle acionário 
descentralizadas, será determinada 
sociedade com base em laudo de 
assembléia geral de constituição, 
própria. 

inclusive daquelas que 
do Estado de entidades 
no ato da constituição da 
avaliação apurado pela 
na forma da legislação 

§ 2Q -Na hipótese de integralização por meio de ações que 
representem parcela ou totalidade do controle acionário, 
pelo Estado, de entidade descentralizada, não haverá 
alteração na natureza jurídica da respectiva entidade. 
Art. 3Q -A CADIV terá por objeto auxiliar o Tesouro 

Estadual na administração da dívida pública do Estado de 
Minas Gerais, visando ao alongamento de prazos e à redução 
dos custos das obrigações, utilizando-se de mecanismos 
próprios. 
Art. 4Q- A administração social da CADIV será exercida por 

um conselho de administração, com número e competência 
fixados no estatuto social, e por um quadro de dirig~ntes 
composto por 3 (três) diretores, 1 (um) dos quais sera seu 
Presidente, com atribuições definidas em regulamento. 
Art. 5Q- A CADIV não disporá de quadro próprio de pessoal, 

ressalvado o disposto no artigo anterior. 
Parágrafo único - Para a consecução de seu objeto social, a 

CADIV poderá contratar serviços de terceiros e celebrar 
convênios com órgão ou entidade da administração pública 
estadual, observados: 
I- os preceitos constitucionais aplicáveis à matéria; 
-· a licença de ocupantes de cargo público e a colocação 

e~ disponibilidade de empregado público a ser aproveitado na 
CADIV. . 
Art. 6Q- O estatuto social da CADIV, elaborado com base na 

Lei nQ 6.404, de 15 de dezembro de 1976, sem prejuízo das 
restrições e disposições de normas espec1a1s de regência, 
será discutido, votado e aprovado na assembléia geral de 
constituição. 

Art. 7Q 
publicação. 

Esta na data lei entra vigor em 

Art. 8Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 10 de outubro de 1995. 

de sua 

Geraldo Santanna, Presidente - Simão Pedro Toledo - Antônio 
Genaro- Arnaldo Penna - Ivair Nogueira - Anivaldo Coelho -
Leonídio Bouças. 

Comissão de Administração Pública 
Relatório 

De autoria do Governador do Estado, a proposição em tela 
objetiva autorizar o Poder Executivo a constituir a empresa 
pública Caixa de Amortização da Dívida- CADIV- e dá outras 
providências. 
Publicada no "Diário do Legislativo" de 7/9/95, a matéria, 

que tramita em regime de urgência por solicitação do autor e 
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se sujeita a apreciação em reunião conjunta, vem a esta 
Comissão para receber parecer de mérito, nos termos do art. 
103, I, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto de lei em exame tem por objeto autorizar o Poder 

Executivo a instituir entidade da administração indireta, na 
modalidade de empresa pública, a fim de auxiliar o Tesouro 
Estadual na administração da dívida pública. 
Analisando-se as disposições inseridas no bojo do projeto, 

a empresa a ser instituída vincular-se-á à Secretaria de 
Estado da Fazenda, órgão que exercerá o poder de tutela 
sobre a entidade, revestirá a forma jurídica de sociedade 
anônima e terá sede em Belo Horizonte. O capital social da 
futura entidade é de R$400.000.000,00 (quatrocentos milhões 
de reais), o qual será dividido em ações ordinárias 
nominativas entre o próprio Estado e o Banco de 
Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. - BDMG. 

Inicialmente, julgamos de bom alvitre enumerar algumas 
características básicas da empresa pública, seguindo o 
perfil da doutrina dominante no País. 

De maneira geral, as empresas públicas são instrumentos de 
descentralização de serviços. Elas têm personalidade de 
direito privado, embora se constituam com patrimônio advindo 
eminentemente do poder público. São dotadas de autonomia 
administrativa e financeira e podem prestar serviço público 
ou explorar atividade econômica, tal como definido em lei. 
Essas empresas constituem verdadeiros instrumentos de ação 
do Estado e podem revestir-se de qualquer forma societária 
prevista na legislação comercial. 
Sendo pessoa de direito privado, a empresa pública só passa 

a ter existência jurídica a partir da inscrição de seus atos 
constitutivos no cartório competente. Como entidade 
descentralizada, sujeita-se à supervisão de órgão da 
administração central, que fiscalizará sua atuação a fim de 
verificar se ela atende aos fins para os quais foi 
instituída. No caso em tela, esse controle administrativo 
será efetivado pela Secretaria de Estado da Fazenda. Como 
entidade autônoma administrativa e financeiramente, tal 
empresa tem competência para organizar o seu próprio 
serviço, observadas as prescrições legais e as normas do 
estatuto. 
Conforme o ensinamento do ilustre Mestre Hely Lopes 

Meirelles, "o que caracteriza a empresa pública é o seu 
capital exclusivamente público, de uma só ou de var1as 
entidades, mas sempre capital público. Sua personalidade é 
de direito privado .e suas atividades se regem pelos 
preceitos comerciais. E uma empresa, mas uma empresa estatal 
por excelência, constituída, organizada e controlada pelo 
poder público" ("Direito Administrativo Brasileiro", 16~ ed. 
São Paulo, "Revista dos Tribunais", 1991, p. 320). 

Continuando sua exposição, o renomado jurista arremata: 
"Concluímos, assim, que qualquer das entidades políticas 

pode criar empresa pública, desde que o faça por lei 
especifica (Const. Rep., art. 37, IX); que a empresa pública 
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pode ter forma societária convencional ou especial; que 
tanto é apta para realizar atividade econômica como qualquer 
outra da competência da entidade estatal instituidora ... ". 
(op.cit.p.322). 

De acordo com a proposição sob comento, a entidade a ser 
constituída prestará serviço de natureza administrativa, 
auxiliando o Estado na administração da divida pública. 
Nesse particular, a matéria compatibiliza-se com o 
ordenamento constitucional mineiro, que só admite a criação 
de entidade da administração indireta para a prestação de 
serviço público. 

Inegável reconhecer que, como titular do Poder Executivo, o 
Governador do Estado dispõe de competência discricionária 
para decidir sobre a conveniência e a oportunidade de 
descentralizar serviços, na expectativa de melhor atender 
aos interesses da coletividade. O Estado tem o dever de 
zelar pela continuidade do serviço a ser oferecigo à 
comunidade e, para tanto, poderá utilizar as técnicas de 
descentralização administrativa que reputar mais vantajosas, 
visando a maior eficiência na atuação estatal. 

Conclusão 
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação do Projeto 

de Lei nQ 428/95 na forma do Substitutivo nQ 1, apresentado 
pela Comissão de Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 10 de outubro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente- Ajalmar Silva, relator 

Carlos Murta - Jairo Ataíde - Bonifácio Mourão Marcos 
Helênio. · 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nQ 
428/95 autoriza o Poder Executivo a constituir a empresa 
pública Caixa de Amortização da Dívida- CADIV. 
Publicada, foi a matéria distribuída às Comissões de 

Constituição e Justiça, de Administração Pública e de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária. A primeira das 
mencionadas Comissões concluiu pela juridicidade, pela 
constitucionalidade e pela legalidade da proposição na forma 
do Substitutivo nQ 1, por ela apresentado, com as Emendas 
nQs 1 a 5. A Comissão seguinte opinou pela aprovação da 
matéria na forma do Substitutivo nQ 1, com a Emendas nQs 1 a 
5, apresentados pela Comissão de Constituição e Justiça. 
Agora, vem o projeto a esta Comissão para que seja elaborado 
parecer nos limites de nossa competência. 

Fundamentação 
A constituição da empresa pública de que trata este projeto 

tem como fim precípuo reduzir os custos de administração da 
dívida pública estadual. 
Conforme é salientado na exposição de motivos que acompanha 

o projeto de lei, as normas relacionadas a negociação de 
dívidas públicas estaduais são comuns, o que impõe aos 
diversos Estados da Federação condições financeiras 
semelhantes. 
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O Estado de Minas Gerais, que possui situação financeira 
melhor do que outros Estados, assume, assim, custo superior 
ao que seria possível obter. 

A CADIV torna-se, dessa forma, alternativa 
Estado se diferencie, colhendo os benefícios 
sua estável situação financeira e de seu 
patrimônio. 

Conclusão 

para que o 
derivados de 

significativo 

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de 
Lei nQ 428/95 no 1Q turno, na forma do Substitutivo nQ 1, 
apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 10 de outubro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Romeu Queiroz, relator 

Miguel Martini - Leonidio Bouças - Marcos Helênio- Ivair 
Nogueira. 

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 346/95 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

Do Deputado Dílzon Melo, o Projeto de Lei nQ 346/95 visa a 
declarar de utilidade pública a Associação dos Deficientes 
de Boa Esperança - ADEBE -, com sede no Município de Boa 
Esperança. 
Após sua aprovação no 1Q turno, na forma original, vem a 

matéria a esta Comissão para o 2Q turno de deliberação 
conclusiva, nos termos regimentais. 

Fundamentação 
A entidade que se pretende beneficiar com a declaração de 

utilidade pública presta atendimento a deficientes físicos, 
desenvolvendo amplo trabalho de aprimoramento físico, 
social, intelectual e científico a fim de integrá-los ã 
comunidade. 
Acreditamos, pois, ser a instituição merecedora do título 

declaratório de utilidade pública. 
Conclusão 

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto 
de Lei nQ 346/95 no 2Q turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 17 de outubro de 1995. 
Jorge Hannas, relator. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 
NQ 228/95 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei nQ 228/95, de autoria do Deputado Jairo 

Ataíde, que declara de utilidade pública a Associação 
Mantenedora da Guarda Mirim de Montes Claros, com sede no 
Município de Montes Claros, foi aprovado no 2Q turno, na 
forma do vencido no 1Q turno. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo 
a técnica legislativa, seja dada ã matéria a forma adequada, 
nos termos do art. 270, § 1Q, do Regimento Interno. 
Assim sendo, opinamos por se dar ã proposição a seguinte 

redação final, que está de acordo com o aprovado. 
PROJETO DE LEI NQ 228/95 
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Declara de utilidade pública a Associação Mantenedora da 
Guarda Mirim de Montes Claros, com sede no Município de 
Montes Claros. 

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

Mantenedora da Guarda Mirim de Montes Claros, com sede no 
Município de Montes Claros. 

Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 10 de outubro de 1995. 
Paulo Schettino, Presidente - José Maria Barros, relator -

Bonifácio Mourão. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

No 232/95 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei nQ 232/95, de autoria do Deputado Ronaldo 
Vasconcellos, que declara de utilidade pública a Loja 
Maçônica Dignidade e Luta, com sede no Município de Belo 
Horizonte, foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo 
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, 
nos termos do art. 270, § 1Q, do Regimento Interno. 
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte 

redação final, que está de acordo com o aprovado. 
PROJETO DE LEI NQ 232/95 

Declara de utilidade pública a Loja Maçônica Dignidade e 
Luta, com sede no Município de Belo Horizonte. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública 

Maçônica Dignidade e Luta, com sede no Município 
Horizonte. 
Art. 2Q 

publicação. 
Esta lei data entra vigor em na 

Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 10 de outubro de 1995. 
Paulo Schettino, Presidente - José Maria Barros, 

- Bonifácio Mourão. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

No 242/95 

decreta: 
a Loja 
de Belo 

de sua 

relator 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei nQ 242/95, de autoria da Deputada Elbe 

Brandão, que declara de utilidade pública a Liga das 
Mulheres Eleitoras do Brasil LIBRA , com sede no 
Município de Belo Horizonte, foi aprovado nos tur-~s 
regimentais, sem emenda. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo 
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, 
nos termos do art. 270, § 1Q, do Regimento Interno. 
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte 

redação final, que está de acordo com o aprovado. 
PROJETO DE LEI NQ 242/95 
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Declara de 
do Brasil 
Horizonte. 

utilidade pública a Liga das Mulheres Eleitoras 
LIBRA com sede no Município de Belo 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a 

Mulheres Eleitoras do Brasil LIBRA com 
Município de Belo Horizonte. 

decreta: 
Liga das 
sede no 

Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições 
Sala das Comissões, 10 de outubro 
Paulo Schettino, Presidente - José 

em contrário. 
de 1995. 
Maria Barros, relator -

Bonifácio Mourão. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

NQ 264/95 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei nQ 264/95, de autoria do Deputado 
Sebastião Helvécio, que declara de utilidade pública o Coral 
Bom Pastor, com sede no Município de Juiz de Fora, foi 
aprovado nos turnos regimentais, sem emenda. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo 
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, 
nos termos do art. 270, § 1Q, do Regimento Interno. 
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte 

redação final, que está de acordo com o aprovado. 
PROJETO DE LEI NQ 264/95 

Declara de utilidade pública o Coral Bom Pastor, com sede 
no Município de Juiz de Fora. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarado de utilidade pública o Coral Bom 

Pastor, com sede no Município de Juiz de Fora. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 10 de outubro de 1995. 
Paulo Schettino, Presidente - José Maria Barros, relator -

Bonifácio Mourão. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

NQ 265/95 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei nQ 265/95, de autoria da Deputada Maria 
Olívia, que declara de utilidê~e pública o Instituto 
Histórico e Cultural de Arceburgc - IHCA -, com sede no 
Município de Arceburgo, ~oi aprovado no 2Q turno, na forma 
do vencido no 1Q turno. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo 
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, 
nos termos do art. 270, § 1Q, do Regimento Interno. 
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte 

redação final, que está de acordo com o aprovado. 

Declara de 
Cultural de 
Arceburgo. 

PROJETO DE LEI NQ 265/95 
utilidade pública o Instituto Histórico e 

Arceburgo - IHCA - com sede no Município de 
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarado de utilidade pública o Instituto 

Histórico e Cultural de Arceburgo - IHCA -, com sede no 
Município de Arceburgo. 
Art. 2o Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicaçâo. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 10 de outubro de 1995. 
Paulo Schettino, Presidente - José Maria Barros, relator -

Bonifácio Mourão. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

No 266/95 
Comissâo de Redação 

O Projeto de Lei nQ 266/95, de autoria do Deputado Toninha 
Zeitune, que declara de utilidade pública a entidade Social 
Olímpico Ferroviário - SOF -, com sede no Município de Belo 
Horizonte, foi aprovado no 2Q turno, na forma do vencido no 
1Q turno. 
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo 

a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, 
nos termos do art. 270, § 1Q, do Regimento Interno. 
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte 

redação final, que está de acordo com o aprovado. 
PROJETO DE LEI NQ 266/95 

Declara de 
Ferroviário 
Horizonte. 

ut'lidade pública a entidade Social Olímpico 
SOF com sede no Município de Belo 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a entidade 

Social Olímpico Ferroviário- SOF -, com sede no Município 
de Belo Horizonte. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 10 de outubro de 1995. 
Paulo Schettino, Presidente - José Maria Barros, relator -

Bonifácio Mourão. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

No 268/95 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei nQ 268/95, de autoria do Deputado Kemil 
Kumaira, que declara de utilidade pública a entidade Esparta 
Voley Clube EVC , com sede no Município de Belo 
Horizonte, foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo 
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, 
nos termos do art. 270, § 1Q, do Reg'~ento Interno. 
Assim sendo, opinamos por se dar a proposição a seguinte 

redação final, que está de acordo com o aprovado. 
PROJETO DE LEI No 268/95 

Declara de utilidade pública a entidade Esparta Voley Clube 
- EVC -, com sede no Município de Belo Horizonte. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
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Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a entidade 
Esparta Voley Clube - EVC -, com sede no Município de Belo 
~~rizonte. 
~rt. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 10 de outubro de 1995. 
Paulo Schettino, Presidente- José Mar:a Barros, relator -

Bonifácio Mourão. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

NQ 274/95 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei nQ 274/95, de autoria do Deputado Toninho 
Zeitune, que declara de utilidade pública a Fundação 
Cultural dos Professores do Estado de Minas Gerais - FCPEMG 
-, com sede no Município de Belo Horizonte, foi aprovado no 
2Q turno, na forma do vencido no 1Q turno. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo 
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, 
nos termos do art. 270, § 1Q, do Regimento Interno. 
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte 

redação final, que está de acordo com o aprovado. 
PROJETO DE LEI No 274/95 

Declara de utilidade pública ã Fundação Cultural dos 
Professores do Estado de Minas Gerais - FCPEMG -, com sede 
no Município de Belo Horizonte. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a Fundação 

Cultural dos Professores do Estado de Minas Gerais -
FCPEMG -, com sede no Município de Belo Horizonte. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 10 de outubro de 1995. 
Paulo Schettino, Presidente - Bonifácio Mourão, relator -

José Maria Barros. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

NQ 296/95 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei nQ 296/95, de autoria do Deputado Geraldo 
Rezende, que declara de utilidade pública a Guarda Mirim de 
Ponte Nova, com sede no Município de Ponte Nova, foi 
aprovado no 2Q turno, na forma do vencido no 1Q turno. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo 
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, 
nos termos do art. 270, § 1Q, do Regimento Interno. 
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte 

redação final, que está de acordo com o aprovado. 
PROJETO DE LEI No 296/95 

Declara de utilidade pública a Guarda Mirim de Ponte Nova, 
com sede no Município de Ponte Nova. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a Guarda 

Mirim de Ponte Nova, com sede no Município de Ponte Nova. 
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Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 10 de outubro de 1995. 
Paulo Schettino, Presidente - Bonifácio Mourão, relator 
- José Maria Barros. 
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ATA DA 87a REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 17 DE OUTUBRO DE 1995 

Presidência dos Deputados Agostinho Patrús e 
Rêmolo Aloise 

SUMÁRIO: ABERTURA - 1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Atas-
Correspondência: Mensagens nQs 50 e 51/95 (encaminham, 
respectivamente, o Projeto de Lei nQ 530/95 e a Proposta de 
Emenda à Constituição nQ 21/95) e ofícios - Apresentação de 
Proposições: Projetos de Lei nQs 531 a 533/95 
Requerimentos nQs 800 a 806/95 - Requerimentos dos Deputados 
Carlos Pimenta, Gilmar Machado (2), Geraldo Rezende e Raul 
Lima Neto - Comunicações: Comunicações dos Deputados Alencar 
da Silveira Júnior, Wanderley Ávila e Wilson Trópia 
Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Mi~uel Martini, 
Geraldo Rezende, Maria José Haueisen, Durval Angelo, Simão 
Pedro Toledo e Ivo José- 2ª PARTE (ORDEM DO DIA): 1ª Fase: 
Abertura de inscrições Palavras do Sr. Presidente 
Questões de ordem - Leitura de comunicações apresentadas -
Discussão de pareceres: Parecer de Redação Final do Projeto 
de Lei nQ 222/95; questão de ordem; chamada para 
recomposição de "quorum"; existência de número regimental 
para discussão; encerramento da discussão - Pareceres de 
Redação Final dos Projetos de Lei nQs 46, 110 e 238/95; 
encerramento da discussão - Parecer de Redação Final do 
Projeto de Lei nQ 427/95; discursos dos Deputados Gilmar 
Machado e Ivo José; encerramento da discussão 
Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Gilmar Machado e 
Raul Lima Neto; inclusão do Projeto de Lei nQ 390/95 e do 
Projeto de Lei Complementar nQ 8/95 em ordem do dia, para os 
fins do art. 288 do Regimento Interno- Requerimento do 
Deputado Carlos Pimenta; encaminhamento à Comissão de Saúde 
e Ação Social - Requerimento do Deputado Geraldo Rezende; 
encaminhamento à Comissão de Assuntos Municipais 
Requerimento do Deputado Carlos Pimenta; a·~ovação; 
verificação de votação; inexistência de "quor~~· para 
votação; anulação da votação - 2ª Fase: Questão de ordem -
Discussão de proposições: Prosseguimento da votação, em 2Q 
turno, do Projeto de Lei nQ 407/95; discurso do Deputado 
Marcos Helênio; questões de ordem; chamada para recomposição 
de "quorum"; inexistência de número regimental para 
continuação dos trabalhos - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA. 

ABERTURA 
-Às 14h15min, comparecem os Deputados: 
Agostinho Patrús -Wanderley Ávila Sebastião Navarro 

Vieira - Rêmolo Aloise - Maria José Haueisen - Ibrahim Jacob 
- Ermano Batista- Antônio Júlio- Aílton Vilela- Ajalmar 
Silva- Alberto Pinto Coelho- Alencar da Silveira Júnior -
Almir Cardoso - Álvaro Antônio - Anderson Adauto - Anivaldo 
Coelho Antônio Andrade Antônio Genaro Arnaldo 
Canarinho - Arnaldo Penna - Bonifácio Mourão - Carlos Murta 
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- Clêuber Carneiro- Dílzon Melo- Dimas Rodrigues - Dinis 
Pinheiro - Durval Ângelo - Elmo Braz - Francisco Ramalho -
Geraldo Nascimento - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna -
Gilmar Machado- Glycon Terra Pinto- Hely Tarquínio- Irani 
Barbosa - Ivair Nogueira - Ivo José João Batista de 
Oliveira- João Leite -Jorge Eduardo de Oliveira- Jorge 
Hannas - José Braga - José Henrique - José Maria Barros -
Kemil Kumaira - Leonídio Bouças - Luiz Antônio Zanto 
Marcelo Cecé - Marcelo Gonçalves - Marco Régis Marcos 
Helênio- Maria Olívia - Mauri Torres- Miguel Martini -
Olinto Godinho -Paulo Piau- Paulo Schettino - Péricles 
Ferreira Raul Lima Neto Romeu Queiroz Ronaldo 
Vasconcellos- Sebastião Costa- Sebastião Helvécio- Simão 
Pedro Toledo- Toninho Zeitune- Wilson Trópia. 
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús)- A lista de 

comparecimento registra a existência de número regimental. 
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome 
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Cóm a 
palavra, o Sr. 2Q-Secretário, para proceder à leitura da ata 
da reunião anterior. 

1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE) 
Atas 

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

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

correspondência: 
"MENSAGEM No 50/95* 

Belo Horizonte, 13 de outubro de 1995. 
Senhor Presidente: 
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para ser 

submetido ao exame e deliberação dessa egrégia Assembléia 
Legislativa, o projeto de lei incluso, que altera 
dispositivos da Lei nQ 6.310, de 8 de maio de 1974, que 
autoriza o Poder Executivo a constituir e organizar empresa 
Pública para o desenvolvimento e execução de pesquisas no 
setor agropecuário. 
A modificação ora proposta incide sobre o artigo 8Q, cuja 

redação é a que foi introduzida pela Lei nQ 9.738, de 9 de 
dezembro de 1988. 
O dispositivo em apreço trata especificamente do Corpo 

Diretivo da EPAMIG, cuja estrutura mostrou-se desajustada às 
suas necessidades, uma vez que a citada Lei nQ 9.738, ao 
instituir regime presidencialista para a Empresa, acabou por 
trazer-lhe conflitos e desgastes institucionais e de 
hierarquia, com sério comprometimento de seu desempenho 
administrativo. 
A nova composição de sua administração, fruto de acurados 

estudos das áreas técnicas do Governo, virá possibilitar que 
a EPAMIG retome o caminho que inspirou a sua criação. 
Tratando-se de matéria urgente, solicito a Vossa Excelência 

que atribua ao projeto o regime de urgência a que se refere 
o artigo 69 da Constituição do Estado. 
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Nesta oportunidade, renovo a Vossa Excelência a 
manifestação de alto apreço e especial consideração. 

Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais. 
PROJETO DE LEI No 530/95 

Altera dispositivos da Lei nQ 6.310, de 8 de maio de 1974. 
Art. 1Q -O artigo 8Q e seus§§ 1Q e 2Q, da Lei ng 6.310, 

de 8 de maio de 1974, que autoriza o Poder Executivo a 
constituir e organizar empresa pública para o 
desenvolvimento e execução de pesquisas no setor da 
agropecuar1a, com a redação que lhes foi dada pela Lei nQ 
9.738, de 9 de dezembro de 1988, acrescido do§ 3Q, passam a 
vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 1Q -A administração da empresa compreenderá um 
Conselho de Administração, com 7 (sete) membros, e uma 
Diretoria Executiva, composta de um Presidente, um Diretor 
de Operações Técnicas e um Diretor de Administração e 
Finanças, nomeados pelo Governador do Estado. 

§ 1Q - O Conselho de Administração terá como membros natos 
o Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, que o presidirá, o Presidente da EPAMIG, um 
(1) dirigente da EMBRAPA e mais quatro (4) membros e 
respectivos suplentes, nomeados pelo Governador do Estado, 
escolhidos entre pessoas de nível universitário e de 
reconhecida capacidade técnica em atividades de ciência, 
tecnologia e desenvolvimento rural. 

§ 2Q - O mandato dos membros do Conselho de Administração e 
da Diretoria Executiva terá a duração de quatro (4) anos, 
permitida a recondução. 

§ 3Q - Os honorários dos membros nomeados do Conselho de 
Administração, exceto dos conselheiros natos e da Diretoria 
Executiva, serão fixados pelo Governador do Estado.". 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q Revogam-se as disposições em contrário, 

especialmente a Lei nQ 9.738, de 9 de dezembro de 1988." 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de 

Administração Pública e de Fiscalização Financeira para 
parece" nos termos do art. 195, c/c o art. 220, do 
Regime: :o Interno. 
*-Publicado de acordo com o texto original. 

"MENSAGEM NQ 51/95* 
Belo Horizonte, 13 de outubro de 1995. 
Senhor Presidente, 
Nos termos do artigo 64, II, da Constituição do Estado, 

tenho a honra de passar às mãos de Vossa Excelência, 
solicitando submeter à apreciação dessa egrégia Assembléia 
Legislativa, o incluso projeto de emenda, pela qual se 
revoga o § 2Q do artigo 15 da Constituição do Estado. 
O fundamento da emenda ora proposta é a necessidade de o 

Estado se adaptar à realidade econômica nacional e não 
propiciar a fuga de seus fornecedores e prestadores de 
serviços com normas mais severas que as adotadas fora de seu 
âmbito administrativo. 
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Valho-me do ensejo para renovar meus protestos de apreço 
por Vossa Excelência. 

Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais. 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO NQ 21/95 

Revoga o§ 2Q do artigo 15 da Constituição do Estado. 
Art. 1Q- Fica revogado o§ 2Q do artigo 15 da Constituição 

do Estado de Minas Gerais. 
Art. 2Q- Esta emenda à Constituição entra em vigor na data 

de sua publicação." 
-Publicada, anexe-se à 

nQ 14/95. 
Proposta de Emenda à Constituição 

*- Publica9o de acordo com o texto original. 
"OFICIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO* 

Belo Horizonte, 11 de outubro de 1995. 
Senhor Presidente, 
Para conhecimento de v. 

cópia da decisão por mim 
desta comarca, impetrado 

Ao ensejo, apresento a 
e distinta consideração. 

Exa. e providências cabíveis, envio 
exarada nos autos supramencionados, 
pelo Munic'oio de Santa Luzia. 
V. Exa. p·o:estos de elevada estima 

Alves de Melo, Desembargador relator. 
Mandado de Segurança nQ 56.793-3 
Comarca de: Belo Horizonte 
Requerente: Município de Santa Luzia, repdo. pelo Prefeito 

Wilson de Souza Vieira 
Coator: Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de 

Minas Gerais 
Relator: Des. Alves de Melo 

Vistos etc. 
Despacho 

O ilustre Presidente da nobre Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais postula a revogação de medida 
liminar, concedida nos autos do Mandado de Segurança nQ 
56.793-3, impetrado pelo Município de Santa Luzia com o 
objetivo de ser cassada a decisão que considerou regular o 
processo de emancipação do Distrito de São Benedito e 
solicitou ao egrégio Tribunal Regional Eleitoral a 
realização do necessário plebiscito. 
A medida liminar deferida consistiu na suspensão do 

plebiscito, marcado pelo egrégio Tribunal Regional Eleitoral 
para o dia 22 de outubro em curso. 

Foi reconhecida a existência do "fumus bani juris" porque a 
documentação acostada à peça proemial convenceu-nos de que a 
cr·ação do novo município importaria no desmembramento de 
área territorial situada dentro da zona urbana do Município 
de Santa Luzia, assim afrontando o comando do art. 5Q, 
inciso III, § 1Q, da Lei Complementar nQ 37, de 18 de 
janeiro de 1995. 
Quanto ao "periculum in mora", o despacho cuja revogação se 

pretende arrimou-se em V. Aresto do STF, estampado na RT. 
685, p. 217, no qual se lê: "O STF - não obstante decidindo 
em sede de controle concentrado de constitucionalidade- tem 
proclamado que a 1m1nencia da realização do plebiscito 
caracteriza, objetivamente, o "periculum in mora". E a 
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proximidade da data marcada para o plebiscito ... evidencia 
que a demora no julgamento traz riscos de despesas inúteis 
pela Justiça Eleitoral e de quebra da ordem pública pela 
frustração da vontade popular, se vier a ser manifestada e, 
depois, contrariada". 
Ocorre que, segundo demonstra o ilustre Presidente da 

Assembléia Legislativa, se for mantida a liminar, esta 
assumirá caráter satisfativo, pois inviabilizará a criação 
do novo municipio até o ano 2000, mesmo se vier a ser negada 
a segurança requerida, uma vez que os prazos legais para 
convocação de novo plebiscito, homologação do resultado pela 
Justiça Eleitoral e tramitação do projeto de lei impedirão 
seja sancionada a respectiva lei ainda no corrente ano - o 
que é de importância fundamental, visto como, segundo o art. 
12 da Lei Complementar nQ 37/95, o projeto de lei de criação 
de município só poderá tramitar no ano imediatamente 
anterior ao das eleições municipais. 

Diante desse argumento, inclino-me ao reconhecimento de que 
o "periculum in mora'', decorrente da sustação do plebiscito, 
é de conseqüências mais danosas do que as advindas de sua 
realização. 
Se, afinal, for concedida a segurança impetrada, o 

plebiscito se tornará sem efeito. 
Revogo, pois, a medida liminar. 
Oficie-se ao ilustre Presidente da Assembléia Legislativa, 

comunicando o teor desta decisão. 
Já se encontrando nos autos as informações da autoridade 

apontada como coatora, sejam os mesmos remetidos à ilustrada 
Procuradoria de Justiça, para emissão de parecer. 
p. I. 
Belo Horizonte, 6 de outubro de 1995. 
Des. Alves de Melo" 
*-Publicado de acordo com o texto original. 

"OFÍCIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO* 
Mandado de Citação 

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Francisco Figueiredo, 
Relator da Ação Direta de Inconstitucionalidade nç 46.550-0, 
da Comarca de Belo Horizonte, na forma da lei, et~ 

Mando, a qualquer Oficial de Justiça deste Tribunal, a quem 
for este apresentado, indo por mim assinado, que, em seu 
cumprimento e a requerimento do Governador do Estado de 
Minas Gerais, cite, nesta cidade a Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais, na pessoa de seu Presidente, por 
todo o conteúdo da inicial e despacho que adiante seguem, 
extraídos pelo sistema xerox, para que, querendo, no prazo 
de 15 (quinze) dias, apresentar defesa do texto impugnado. 

Fique, ainda, ciente de que o expediente deste Tribunal se 
realiza dê. 08:00 às 18:30 horas de todos os dias úteis, 
exceto aos sábados." 
*-Publicado de acordo com o texto original. 

OFÍCIO 
Do Sr. João Nogueira Neto, Presidente 

Emancipacionista do Distrito de Flor de Minas, 
de Gurinhatã, ratificando dados contidos na 

da Comissão 
no Município 
documentação 



I 
/ 

464 

enviada a esta Casa para emancipação do referido distrito e 
encaminhando cópia da Lei nQ 634, de 12/4/95. (- À Comissão 
de Assuntos Municipais.) 

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a 
conceder a palavra aos oradores inscritos para o Pequeno 
Expediente. 

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

proposições: 
PROJETO DE LEI NQ 531/95 

Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de 
Açucena terreno recebido em doação. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q Fica o Poder Executivo autorizado a fazer 

reverter ao Município de Açucena, sem ônus para o Estado, um 
terreno em área urbana, recebido em doação, medindo 360,00m2 
(trezentos e sessenta metros quadrados), situado na rua 
Antônio Alticiano, confrontando-se, pela frente, numa 
extensão de 12,00m (doze metros), com a rua Antônio 
Alticiano; pela esquerda, numa extensão de 30,00m (trinta 
metros), com Cecília Pires de Araújo; pela direita. numa 
extensão de 30,00m (trinta metros), com a casa nQ 19; pelos 
fundos, numa extensão de 12,00m (doze metros), com terrenos 
de propriedade da Prefeitura Municipal de Açucena, conforme 
escritura lavrada no livro de notas nQ 10- às fls. 24V-25 
do Cartório do 2Q Ofício da Comarca de Açucena. 

Parágrafo único - A reversão autorizada no artigo far-se-á 
pelo fato de não ter sido construída, no terreno, uma 
clínica médica. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 27 de setembro de 1995. 
Elbe Brandão 
Justificação: Vários municípios fizeram doações ao Estado, 

buscando, mediante a cooperação mútua e a execução de obras 
de cunho social, o seu desenvolvimento. 
O terreno em questão foi doado com vistas à construção de 

uma clínica médica, mas, até a presente data, a obra não foi 
concretizada. 
Agora, o Município de Açucena pleiteia a reversão do 

terreno para a construção de um educandário pré-escolar, uma 
v~z que não dispõe de espaço físico para a referida obra. 

E justo e oportuno, portanto, o pedido, para o qual 
esperamos contar com o indispensável apoio dos ilustres 
pares. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de 

Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 
195, c/c o art. 103, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI NQ 532/95 
Dispõe sobre a divulgação, pelos órgãos oficiais de 

comunicação social, de informações sobre cuidados com a 
saúde e sobre os direitos e as garantias fundamentais do 
cidadão. 
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica o Poder Executivo autorizado a reservar, em 

seus órgãos oficiais de comunicação social, espaço destinado 
à divulgação, em caráter educativo e de forma permanente, de 
informações à população acerca de cuidados com a saúde, bem 
como sobre os direitos e as garantias fundamentais previstos 
nos textos constitucionais vigentes. 
Art. 2Q -Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo 

no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data de sua 
publicação. 
Art. 3Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 4Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 11 de outubro de 1995. 
Hely Tarquínio 
Justificação: As campanhas educativas levadas a termo nos 

meios de comunicação têm sido insuficientes para o 
esclarecimento da população tanto sobre os cuidados 
preventivos e educativos com a saúde quanto sobre à 
aplicação dos direitos e das garantias fundamentais 
previstos nos textos das Cartas Políticas do Brasil. 
A proposição que ora se discute tem o objetivo de permitir 

principalmente às famílias de baixa renda um nível maior de 
informação acerca desses direitos, propiciando-lhes um 
exercício menos limitado do direito à cidadania. 

No que tange à saúde, basta lembrar que o erário despende 
quantias vultosas para prestar assistência à população, o 
que poderá ser evitado com a adoção da medida que ora se 
propõe, uma vez que a prevenção impede, muitas vezes, o 
agravamento da doença e até mesmo a sua ocorrência. 
São esses os fundamentos que nos levam a conclamar o apoio 

desta Casa para a aprovação da nossa proposição. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de 

Educação e de Fiscalização Financeira para parecer, nos 
termos do art. 195, c/c o art. 103, do Regimento Interno. 

PROJ~-o DE LEI No 533/95 
Declara de utilidade pública a Loja Maçônica Fidelidade 

Escocesa nQ 9, com sede no Município de Belo Horizonte. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a Loja 

Maçônica Fidelidade Escocesa nQ 9, com sede no Município de 
Belo Horizonte. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de outubro de 1995. 
Wanderley Ávila 
Justificação: Conforme a documentação anexa, a Loja 

Maçônica Fidelidade Escocesa nQ 9 tem como objetivo o 
aperfeiçoamento moral, espiritual, intelectual e social da 
humanidade, a fim de incentivar sua evolução progressiva e 
pacífica. 
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Se declarada de utilidade pública, a entidade terá maiores 
chances de ampliar seu programa de assistência à comunidade, 
visando a promover o bem-estar das pessoas carentes. 
-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 
NQ 800/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se 

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçônica Nova Filadélfia, localizada no Município de Carlos 
Chagas, por seus 46 anos de existência. 

NQ 801/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçônica Mensageiros da Paz localizada no Município de 
Teófilo Otoni, por seus 14 a~os de existência. 

NQ 802/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com á Loja 
Maçônica Confraternização de Itanhomi, localizada no 
Município de Itanhomi, por seus 39 anos de existência. 

NQ 803/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçônica Mestres do Divino, localizada no Município de 
Divino, por seus 14 anos de existência. 

NQ 804/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçônica Trabalho, Fraternidade e Justiça, localizada no 
Município de Betim, por seus oito anos de existência. (-
Distribuídos à Comissão de Educação.) 

NQ 805/95, do Deputado Gil Pereira, solicitando se consigne 
nos anais da Casa voto de congratulações com a Associação 
Comercial e Industrial de Montes Claros por seus 45 a~os de 
existência. (-À Comissão de Administração Pública.) 

NQ 806/95, do Deputado Antônio Andrade, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com o 
Município de Paracatu por seus 197 anos de emancipação 
político-administrativa. (- À Comissão de Assuntos 
Municipais.) Do Deputado Geraldo Rezende, solicitando seja 
suspenso temporariamente, o processo de emancipação do 
Distrito de Taparuba, no Município de Ipanema. 

Do Deputado Raul Lima Neto, solicitando a retirada de 
tramitação do Projeto de Lei Complementar nQ 8/95. 

Do Deputado Carlos Pimenta, solicitando seja o Projeto de 
Lei nQ 517/95 distribuído à Comissão de Saúde e Ação Social. 

Do Deputado Gilmar Machado (2), solicitando seja o Projeto 
de Lei nQ 368/95 distribuído à Comissão de Meio Ambiente e 
seja o Projeto de Lei nQ 390/95 retirado de tramitação. 

COMUNICAÇÕES 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados 

Alencar da Silveira Júnior, Wanderley Ávila e Wilson Trópia. 
Oradores Inscritos 

O Sr. Presidente Com a palavra, o Deputado Miguel 
Martini. 
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O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
público da galeria, imprensa. dois motivos principais me 
trazem a esta tribuna, neste dia. O primeiro é para 
registrar, desta tribuna, o repúdio de nós, os católicos, 
contra o absurdo de uma manifestação impensada e 
irresponsável de um cidadão que se diz bispo pertencente a 
uma determinada Igreja não reconhecida. Ao fazer aquelas 
cenas absurdas, mostradas pela TV, ele demonstrou sua falta 
de preparo e o quanto está distante da verdadeira mensagem 
do Evangelho. Ele agrediu não só os católicos. mas também o 
povo brasileiro. Queria, portanto, deixar registrada uma 
moção de repúdio contra a atitude daquele cidadão que a 
imprensa divulgou. 
O segundo motivo que me traz aqui é um projeto de nossa 

autoria, que está tramitando nesta Casa e que dispõe sobre 
matéria de gravidade incalculável. Trata-se do projeto de 
lei que diz respeito ao tratamento que é dispensado à 
batata, um alimento indispensável na vida de cada família. 
Muitas discussões têm sido travadas acerca dos problemas 

ambientais e ecológicos e quero apresentar mais algumas 
reflexões sobre eles. No que se refere à questão ecológica, 
considero que a ocasião é propícia para se refle: ~ sobre a 
forma como o homem vem se comportando com a natureza e o 
meio ambiente. 

Ao percorrermos Belo Horizonte, com extrema freqüência 
deparamos com ambientes desagradáveis em decorrência da 
acumulação e até da queima de lixo nas ruas, avenidas e 
praças da Zona Central da cidade. Nos bairros periféricos. 
esses problemas se agudizam com a conseqüência grave das 
doenças de toda a espécie e suas seqüelas. O lixo degrada o 
meio ambiente, uma vez que apresenta, quase sempre. resíduos 
não degradáveis, não assimilados pela natureza. O grande 
acúmulo de lixo reflete o desperdício dos recursos naturais 
e o descaso com eles. É reflexo do modo de produção de uma 
sociedade inescrupulosamente consumista. Obviamente, este 
fato toca diretamente à responsabilidade dos nossos 
administradores municipais. As Prefeituras não estão, ainda, 
conseguindo erradicar os pontos de acumulação do lixo que, 
por sua decomposição, poluem, cada dia mais, as nossas 
cidades. 

Gostaríamos de solicitar ao Sr. Prefeito e aos Srs. 
Vereadores por Belo Horizonte, em primeiro lugar, que dêem o 
exemplo; e a todos os municípios que resolvam os problemas 
de acumulação de lixo e de poluição, pois uma obrigação 
prioritária é cuidarmos da saúde de toda a nossa população. 
Quero conclamar também os Srs. Deputados e a esta 

conceituada Casa a promovermos um seminário sobre a questão 
do lixo doméstico. seguido de campanhas educativas de 
mobilização da sociedade, das entidades ambientais, das 
instituições privadas e do poder público, a fim de que, por 
meio do debate e da participação, encontremos soluções para 
tais problemas. 

Ao Governo Estadual. gostaríamos de pedir que tome efetivas 
providências para fazer cessarem os incêndios que, ano a 
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ano, estão acabando com as nossas florestas, desequilibrando 
terrivelmente o nosso ecossistema. 
Mas, a isso tudo e a toda a sua gravidade e consequencias 

sociais, se sobrepõe um fato que é ainda mais terrível. Como 
todos nós sabemos, a França, ou melhor, o Sr. Jacques 
Chirac, Presidente da França, tem-se colocado de costas ao 
clamor do mundo inteiro contra as provas nucleares no Atol 
de Mururoa. Nossos Governos, nacional e estadual. nós 
mesmos, como Poder Legislativo, não nos temos pronunciado ou 
feito campanha contundente contra essas provas nucleares 
absurdas, provocadoras, atentatórias da paz e, sobretudo, 
prepotentes. Me preocupa muit~ a personalidade arrogante do 
atual chefe de estado francé~. Corremos o risco de que 
ressurjam daí velhas e condenadas formas de atentados contra 
a humanidade. 
O outro assunto que anunciei refere-se a um projeto de lei, 

cuja apresentação perante a Mesa desta Casa formalizei na 
última semana. Trata-se de um projeto que visa à proteção da 
saúde das pessoas e do meio ambiente, pela regulamentação 
do processo de lavagem de batatas em nosso Estado. 
Quando entramos, como consumidores, em um estabelecimento 

comercial. o bom senso nos recomenda atenção para dois 
fatores: o preço e a qualidade. Essa norma, de aplicação 
universal, tornou-se particularmente necessária em nosso 
País - tanto pela enorme disparidade dos valores atribuídos 
às mercadorias quanto pelo risco de levarmos para casa 
produtos de satisfação duvidosa. 
Tais distorções, decorrentes da cultura inflacionária e da 

frágil vigilância dos direitos do consumidor, devem ser 
combatidas, especialmente, no setor de alimentação em que 
pode ser afetado não apenas o nosso bolso mas também a nossa 
saúde. 

Essa preocupação com a aparência jos produtos, que nos 
acompanha ao percorrermos um superme-cado, uma mercearia, 
uma feira de hortifrutigranjeiros, às vezes, porém, pode nos 
trair. É o caso, por exemplo, da batata, alimento de largo 
consumo na mesa do brasileiro. Qualquer dona-de-casa é 
levada a dar preferência ao produto mais bonito, mais 
limpinho, pela convicção de que é mais saudável. mais livre 
de impurezas e de contaminações. Com a batata e demais 
tubérculos), não é bem assim. Precisamente para ter mais 
apelo junto ao comprador, esse produto passou a chegar às 
bancas e às prateleiras só depois de ser submetido a um 
processo industrial de lavagem. Não há dúvida de que fica 
com um aspecto melhor. Mas não se garante que seja mais 
recomendável para a saúde. 
A explicação, fundada em análises do Instituto Mineiro de 

Agropecuária - IMA -. órgão da Secretaria da Agricultura, é 
simples. Em primeiro lugar, ao ser lavada, a batata perde 
uma camada natural de proteção, que preserva suas 
características nutricionais, prolonga seu período de 
conservação e evita o esverdeamento, resultante de um 
processo químico que a torna imprópria para o consumo. 



z 
G 

469 

Em segundo lugar, a água utilizada pelas unidades lavadoras 
é quase sempre inadequada do ponto de vista sanitário, 
constituindo-se em veículo potencial de transmissão de 
doenças. Pesquisa realizada pelo IMA, em municípios 
produtores de batata no Sul de Minas, revela que apenas 20% 
dessas unidades trabalham com água da COPASA, enquanto o 
restante faz a captação direta dos cursos de água naturais, 
açudes, represas, poços artesianos, sem qualquer tratamento. 

Um terceiro fator negativo, apresentado pelo sistema de 
lavagem de batatas, são suas conseqüências para o meio 
ambiente. É praticamente unânime entre as lavadoras o 
procedimento de despejar nos mananc1a1s a água usada na 
limpeza do produto, sem qualquer processo de purificação. 
Resíduos de agrotóxicos e de fertilizantes, ente outros, são 
lançados, em grande quantidade, como efluentes, em nossos 
rios e lagoas. Ressaltem-se, nesse aspecto, os casos em que, 
à jusante das instalações, a água contaminada é captada 
pelas Prefeituras para distribuição municipal. Os danos 
causados ao meio ambiente e os riscos de transmissão de 
doenças levaram var1os países da Comunidade Européia a 
proibir o sistema de lavagem industrial de batatas. Alguns 
Estados brasileiros, como o Rio de Janeiro e o Paraná, 
também já possuem normas legais disciplinando o assunto. 
Estamos apresentando à Casa um projeto de lei que 

estabelece um meio termo, considerando, de um lado, a 
necessidade de proteger a saúde da população e os recursos 
hídricos e, de outro, respeitar os hábitos de consumo e os 
investimentos feitos pelos empresários do setor. 
Propomos, em resumo, que o processo industrial de limpeza 

das batatas seja condicionado à adoção de padrões sanitários 
referentes à água utilizada e aos cuidados posteriores para 
evitar a ~- ~ição dos mananciais. Inserimos também no 
projeto a ~·~posta de que o poder público promova, junto à 
população, campanhas de esclarecimento sobre as vantagens do 
consumo de batatas escovadas, ao invés de lavadas. A limpeza 
a seco, sabemos, não deixa o produto com aparência tão boa, 
mas, com certeza, convém mais à saúde do consumidor e à 
preservação do meio ambiente. 
Estamos convictos de que, com a transformação desse projeto 

em diploma legal, Minas estará dando mais um passo 
importante para conciliar as atividades agrícolas com os 
interesses da população e a proteção dos recursos naturais. 
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) Esta 

Presidência comunica ao nobre Deputado que o seu tempo já se 
esgotou. Existem inúmeros Deputados inscritos e não podemos 
ceder dois ou três minutos para cada um. 

O Deputado Miguel Martini Já estou encerrando, Sr. 
Presidente. Gostaria apenas de dizer que Minas Gerais produz 
20% de toda batata produzida no Brasil. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Geraldo 
Resende. 

O Deputado Geraldo Rezende Sr. Presidente, Sras. 
Deputadas, Srs. Deputados, no segundo semestre deste ano 
tenho ocupado esta tribuna para debatermos a minha idéia da 



470 

não-emancipação, da não-criação de municípios no Estado de 
Minas Gerais. 

Meu objetivo ao debater tal questão é fazer com que esta 
Casa entenda que não é o momento propício, não é o momento 
certo para criar municípios no Estado. Tenho dito que as 
emancipações, com as finanças públicas brasileiras da forma 
como se encontram, são absolutamente inviáveis; com as 
finanças públicas estaduais, da mesma forma, também são 
absolutamente inviáveis. 

No entanto, devemos reconhecer que existem distritos que, 
com as finanças públicas em dia, com uma política social 
aplicada em termos de Estado e da Federação, podem 
naturalmente ser emancipados. Mas neste momento é uma 
incoerência, é trabalhar contra o povo brasileiro e mineiro 
optar pela criação de municípios em Minas Gerais. 
Será uma forma de criar emprego para Prefeitos e para uma 

Câmara de, no mínimo, nove Vereadores, para fo~~ar aqui um 
curral eleitoral futuro. Ano que vem tem eieição para 
Prefeito e Vereadores, e, em 1998 teremos eleições para 
Presidente da República, Governadores de Estado, Deputados 
Federais e Estaduais e Senadores. Então, entendo que neste 
momento não podemos ficar de acordo com a criação de 
municípios em Minas Gerais, porque as finanças públicas 
estão de arrasto, as finanças públicas estão deterioradas. 
Amanhã ou depois, quando tudo isso se consertar, daqui a 
oito ou dez anos, quem sabe, aí sim, poderemos, com a 
consciência tranqüila, propor a emancipação e a criação de 
municípios em nosso Estado. Fora isso, sou absolutamente 
contrário e tenho debatido e lutado aqui na Assembléia 
Legislativa. 
Fui procurado, na semana passada, pelas lideranças 

políticas da cidade de Ipanema, Minas Gerais, na pessoa do 
Prefeito, o médico Dr. Jairo de Souza Coelho, e por várias 
lideranças no sentido de fazermos com que o Distrito de 
Taparuba fosse retirado da consulta plebiscitária que vai se 
dar no próximo domingo, dia 22. Assumi esse compromisso com 
a comunidade de Ipanema, com o Distrito de Taparuba. cujas 
lideranças estão, em grande parte, aqui representadas. Por 
que queremos que se retire Taparuba da consulta 
plebiscitária de domingo? Acompanhando o requerimento estão 
diversos documentos que comprovam que o distrito não 
preenche os pré-requisitos da lei: não possui os 2.000 
eleitores nem as 400 casas. Isso está muito bem explicado. 
Como se não bastasse, existem diversas dúvidas que os 
senhores vão observar na leitura do requerimento que vou 
oferecer à Mesa desta Casa, para a retirada de Taparuba da 
consulta plebiscitária de domingo. O requerimento tem o 
seguinte teor: (Lê requerimento de sua autoria, publicado na 
edição de 19/10/95, cuja justificação é a que se segue.) 
-O requerimento lido pelo Deputado Geraldo Rezende foi 

publicado na edição do dia 19/10/95. 
De acordo com a documentação anexa, o Distrito de Taparuba, 

pertencente ao Município de Ipanema não atende aos 
requisitos legais, motivo pelo qual venho requerer a 
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apuração dos 
a seguir: 

fatos apresentados nos documentos relacionados 

A relação dos eleitores da 
com as respectivas seções, 
falsas, conforme está sendo 
nQ 002/95, em tramitação 
Polícia Civil. 

129ª zona eleitoral de Ipanema, 
possui assinaturas supostamente 
apurado pelo Inquérito Policial 
na Superintendência Geral de 

Nessa mesma relação, pode ser constatado que 65 eleitores 
pertencem ao Distrito de Três Barras, e não a Taparuba, pois 
os eleitores das 26ª e 27ª seções da 129ª zona eleitoral de 
Ipanema, de acordo com a Justiça Eleitoral, estão inscritos 
no Distrito de Três Barras. 
O Prefeito Municipal não remeteu a esta Casa a declaração 

exigida por lei de que existem 400 moradias, pelo fato do 
Distrito de Tapuraba possuir apenas 237 moradias 
regularmente cadastradas, conforme atesta ofício do Prefeito 
dirigido ao ilustre Presidente. 

A certidão da Justiça Eleitoral, datada de 8/5/95, comprova 
a existência de 1.482 eleitores no Distrito de Taparuba, 
número inferior ao exigido pela Lei Complementar nQ 37. 
Somados aos 646 eleitores do Distrito de Três Barras, 
perfaz-se um total de 2.128 eleitores. 
Segue cópia da certidão expedida pela Superintendência 

Geral de Polícia Civil informando sobre a abertura de 
inquérito policial para apurar possível prática do delito de 
falsificação de assinaturas de eleitores visando fundamentar 
o processo de emancipação. de Taparuba. E também declaração 
do engenheiro da Prefeitura Municipal de Ipanema informando 
a inexistência de 400 moradias e relatando a forma como foi 
feita a recontagem das moradias pelos funcionários desta 
Casa indicados para tal fim. 
Quero, Sr. Presidente, protocolar esse requerimento aqui na 

Assembléia e pedir que ele tenha prioridade, no sentido de 
que até no próximo domingo seja suspenso pelo TRE o 
plebiscito a ser realizado em Taparuba. 

Encerrando, quero dizer que a nossa luta nesta Casa vai 
continuar, mesmo que a consulta plebiscitária seja realizada 
em Taparuba, e nosso voto, aqui na Assembléia Legislativa, 
será contrário à criação do município. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palvra, a Deputada Maria José 
Haueisen. 

A Deputada Maria José Haueisen* -
Deputadas e Srs. Deputados, distinta 
da imprensa, no último dia 15, 
professores. 

Sr. Presidente, Sras. 
galeria, representantes 
celebramos o dia dos 

Como professora que sou, desde que entrei para esta Casa, 
sempre fiz questão de, nesta data, lembrar a luta dessa 
classe por dignidade, melhores salários e reconhecimento. 
Lembro sempre, também, o luto que encobre a educação desde 
que, gradualmente, a ditadura e os governantes neoliberais 
provocaram o sucateamento do ensino pü···~co e a completa 
desvalorização do professor. 

Infelizmente, ainda não chegou a hora das boas novas: a 
maioria dos professores vive hoje sobrecarregada por 
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jornadas de trabalho que incluem dois ou três turnos e uma 
média de quinze horas diárias de trabalho. As pressões e 
tensões são constantes, levando-os às doenças 
cardiovasculares e aos transtornos mentais, responsáveis por 
50% dos casos de doença registrados na categoria. Em comum 
com o sacerdócio resta o sacrifício, a dedicação total e a 
esperança de dias melhores. E quando se espera a luz no fim 
do túnel, chegam mais sustos e tensões: ao lado do fim da 
estabilidade, o Presidente Fernando Henrique propõe o fim da 
aposentadoria especial, que permite à professora aposentar-
se após 25 anos de trabalho e ao professor após 30 anos. 
Pela nova proposta, o professor passa a trabalhar 40 anos ou 
precisa chegar aos 60 para requerer a aposentadoria. Em uma 
carreira do nível de exigência contido no magistério, é um 
tempo inconcebível. 
Quero ressaltar, também, a falácia que percebemos no 

discurso do Sr. Fernando Henrique, quando alardeia, 
justamente no Dia do Professor, que a sua reforma 
possibilita a elevação do salário dos professores de la a 4a 
série do primeiro grau, para R$300,00, em média. Em 
contrapartida, algumas das poucas vantagens da classe seriam 
cortadas: abono de faltas justificadas e licenças. 

Na verdade, o salário proposto para o inicio de carreira 
significa R$150,00 para os professores com 2Q grau e 
R$250,00 para os professores com 3Q grau, projetando, para o 
final de carreira, R$300,00 e R$500,00, respectivamente. O 
que o Presidente consegue com isso é apenas confundir o 
magistério, sem nenhum avanço, para não dizer com 
retrocessos. 
O que Fernando Henrique fez foi rasgar o acordo firmado em 

setembro, na Granja do Torto, durant' a Conferência Nacional 
de Educação para Todos, que asseg~-ava o piso salarial 
profissional nacional e o plano de cargos e salários para 
todos os trabalhadores e trabalhadoras em educação no Pais. 
O que Fernando Henrique faz é investir na propaganda 

maciça, passando à sociedade a falsa idéia de que as 
demandas educacionais estão sendo atendidas, que a escola 
pública e o magistério estão sendo contemplados. 
O que Fernando Henrique faz é agilizar a tramitação da Lei 

de Diretrizes e Bases no Senado, passando por cima da LDB 
democrática que foi resultado do esforço de seis anos da 
sociedade civil e do Fórum Nacional em Defesa da Escola 
Pública. 
O que Fernando Henrique faz é, além de romper o acordo, 

enviar ao Congresso emendas constitucionais que não 
resultaram do pacto das várias entidades comprometidas com a 
valorização do magistério. O pacto firma o piso salarial do 
magistério em R$431,07 para 24 horas semanais. 
O tratamento dispensado por Fernando Henrique à situação 

demonstra o caráter autoritário deste governo neoliberal, 
que revela a sua estratégia de empurrar para os Estados e 
municípios as demandas educacionais e jogar para a 
iniciativa privada os gastos com as escolas, afastando cada 
vez mais o Estado de seu compromisso para com as políticas 
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públicas de educação básica, eximindo-se, inclusive, de 
aplicar os 91. que são obrigação da União. 
A proposta do MEC de criação dos fundos estaduais divide a 

miséria, compondo o fundo com 601. dos recursos vinculados de 
Estados e municípios. Todos sabem que Estados e municípios 
estão de pires na mão. 

Não há que pensar em qualidade do ensino com essa proposta 
do MEC, que praticamente torna institucional as duplas e 
triplas jornadas, por uma questão de sobrevivência. Diante 
desse quadro, a qualidade total do ensino é uma falácia, uma 
grande bravata, que devemos denunciar em alto e bom som. 

Aos professores, nesta data, os nossos votos de muita força 
para lutar contra a corrente. A eles, o nosso abraço de 
pêsames pela educação que a cada dia é golpeada pelos 
ataques neoliberais travestidos de conquistas. Que os 
professores não se deixem enganar. Que saibam reagir e 
impor-se, a fim de que sejam minimamente reconhecidos e 
recompensados. 
~~. Presidente, quero, ainda, abordar outro assunto, que 

c~~tinuarei abordando, seja qual for minha fala nesta 
tribuna. Queria lembrar quanto é importante para nós que 
esse painel funcione. Ele custou dinheiro a Assembléia 
Legislativa, deu a todos nós a esperança de que a apuração 
do voto neste Plenário seria rápida e que manteria, com 
muita lisura, o resultado das votações. 
O que temos visto, Sr. Presidente, é um painel enfeitando a 

parede deste Plenário. O que temos visto é o descaso que 
existe na direção desta Assembléia Legislativa em colocar 
esse painel funcionando. Já sei, como participante da Mesa, 
que o requerimento para agilizar o funcionamento do painel 
já foi encaminhado à comissão técnica, mas isso não basta. O 
nosso empenho tem que ser constante, a nossa luta para o uso 
do painel tem que ser diária. Esperamos que o painel desta 
Casa funcione. Muito obrigada. 
* - Sem revisão da oradora. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Durval 

Ângelo. 
O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

demais presentes, é com alegria que venho à tribuna para 
registrar um fato acontecido entre 12 e 15 de outubro 
último: a III Assembléia Nacional dos Organismos do Povo de 
Deus. Reuniram-se, em Itaici, representantes da CNBB 
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil; da CNIS 
Conferência Nacional dos Institutos Seculares; da CRB 
Conferência dos Religiosos do Brasil; da CND Comissão 
Nacional dos Diáconos; da CNC - Comissão Nacional do Clero· 
e do CNL - Conselho Nacional dos Leigos. Foram cerca de 244 
delegados de todo o Brasil, representando os seis organismos 
que compõem o povo de Deus no Brasil. Lá estivemos como 
delegado do Conselho Nacional de Leigos de Minas Gerais e do 
Espírito Santo. 

É importante registrar a discussão que lá tivemos, com a 
presença de irmãos de outras igrejas cristãs, como a 
Anglicana, a Metodista e a Luterana, mostrando que o clima 
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entre as verdadeiras igrejas evangélicas é um clima de 
união, diferentemente do que temos visto nos últimos dias, 
nas atitudes criminosas daqueles que se dizem evangélicos, 
mas que são seguidores do Bispo Edir Macedo. Esta assembléia 
mostra que, hoje, no Brasil, o clima de intolerância não tem 
mais espaço, não tem mais sentido e, por isso, deve ser 
deixado no esquecimento. 

Além da discussão que tivemos sobre a questão dos rumos da 
evangelização da Igreja Católica no ano 2000, duas moções 
foram aprovadas nessa III Assembléia dos Organismos do Povo 
de Deus: uma moção de apoio à reforma agrária e outra ao 
Tricentenário de Zumbi dos Palmares, as quais gostaria de 
ler, para deixar bem claro qual é o pensamento da Igreja 
Católica do Brasil com relação a essas duas questões 
fundamentais e o que anda sendo discutido nas bases e na 
cúpula da Igreja. 
O título da moção da reforma agrar1a é "Terra de _Deus, 

Terra de Irmãos!". Segue-se uma citação do Papa João Paulo 
II: "Sobre toda propriedade privada pesa uma hipoteca 
social". O texto é o seguinte: (-Lê:) 

"Reunidos, na III Assembléia Nacional dos Organismos do 
Povo de Deus (Conferência Nacional dos Institutos Seculares 

CNIS, Conferência dos Religiosos do Brasil - CRB, 
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil - CNBB, Comissão 
Nacional de Diáconos - CND, Comissão Nacional do Clero -
CNC, Conselho Nacional dos Leigos- CNL), 244 delegados 
Vindos de todas as regiões do Brasil, como Igreja, renovamos 
nosso compromisso de participar da construção de uma 
sociedade justa e solidária. 
Dentro deste compromisso, acompanhamos atentamente a 

situação de milhares de famílias sem terra, que ainda 
precisam enfrentar tantas resistências para conseguirem o 
que lhes é de direito, de maneira justa e pacífica: terra 
para trabalhar e viver com dignidade. "Se Deus, em sua 
providência, tinha entregue a terra aos homens, isso queria 
significar que a tinha dado a todos. Por isso, as riquezas 
da criação haviam de ser consideradas como um bem comum da 
humanidade inteira" (João Paulo II, Terceiro Milênio, 13). 
Ameaças de morte, atentados, torturas, massacres, 

truculência policial, morosidade das autoridades, tudo isto 
acaba acirrando a violência no campo e mostra a urgência de 
que no Brasil se efetive uma reforma agrária verdadeira e 
eficaz, acompanhada de uma política agrícola de apoio à 
pequena propriedade e à produção de alimentos. 
Corumbiara; Fazenda Triângulo em Rondônia; Fazenda Mocambo, 

em Vitória da Conquista, Bahia; Pontal e Mirante do 
Paranapanema, em São Paulo, são, entre outras, situações que 
exigem medidas rápidas e eficazes do Congresso Nacional, do 
Poder Executivo Federal, do Judiciário, com o acompanhamento 
atento do Ministério Público, na condição de defensor da 
cidadania, para que a reforma agrária no Brasil deixe de ser 
tratada como caso de polícia. 
A omissão grave das autoridades tem levado muitos 

trabalhadores às ocupações, com incríveis sofrimentos. 
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Queremos, com veemência, recordar os seguintes princ1p1os 
fundamentais consagrados na Constituição, que inspiram os 
esforços para concretizar a justiça social no campo: a 
erradicação da pobreza e da marginalização, bem como a 
redução das desigualdades sociais e regionais; é 
desapropriação do imóvel rural que não cumpre sua funçãc 
social; a destinação das terras públicas devolutas deve se 
compatibilizar com os planos de reforma agrária. 

Manifestamos nossa solidariedade aos trabalhadores e 
trabalhadoras que, no sonho e no direito de ter uma vida 
melhor, prestam um serviço à democracia, colocando em risco 
sua própria vida para conquistar a justa distribuição de 
terra no Brasil. Em especial, exigimos das autoridades 
competentes que garantam a integridade física e moral desses 
cidadãos, prescrita na Constituição Federal." 

Esse manifesto da III Assembléia dos Organismos do Povo de 
Deus registra, de forma clara, o apoio da Igreja do Brasil à 
reforma agrária e à ocupação de terra, pois está vendo que a 
luta dos trabalhadores rurais é, antes de tudo, uma luta por 
justiça social e por conquista de direitos. 
A outra moção apresentada teve, também, o apoio da III 

Assembléia dos Organismos do Povo de Deus e foi assinada por 
seis entidades que compõem esses organismos. É uma 
manifestação de apoio ao Tricentenário de Zumbi. Vou ler 
algumas partes dessa moção. A Igreja Católica diz: (-Lê:) 

"Queremos participar da mobilização em prol da comemoração 
do Tricentenário de Zumbi dos Palmares, um importante 
símbolo da luta de resistência e libertação do povo negro e 
demais povos marginalizados. Reconhecemos Zumbi como mártir 
e líder da República dos Palmares no final do Século XVIII. 

Expressamos nosso repúdio ao processo de escravidão que 
pesou sobre o povo negro e cujas conseqüências permanecem 
ainda fortes, até hoje, nos descendentes dos africanos no 
Bras i 1 • 

Os negros e negras compõem a maioria dos excluídos sociais, 
como os sem-terra, os sem-teto, os desempregados, os que 
lotam as cadeias públicas. 
As comemorações do Tricentenário de Zumbi dos Palmares 

constituem um momento oportuno para reforçar e fortalecer a 
luta dos negros, negras e empobrecidos de nosso Pais em 
favor dos direitos humanos e do direito às oportunidades de 
promoção humana dos excluídos." 

E, conclui a nota, de forma incisiva e bem clara: (- Lê:) 
"Há uma imensa divida social do Brasil para com os 

afrobrasileiros, que só será resgatada mediante o 
investimento real na sua promoção humana, com políticas 
sociais compensatórias. Apoiamos a reivindicação de 
indenização justa aos descendentes de africanos no Brasil, 
pelos trabalhos forçados e as injustiças sociais acontecidos 
no regime de escravidão, com seus antepassados." 
Gostaríamos, também, de aproveitar, após falar dessa 

assembléia, que é um marco na caminhada da Igreja no Brasil, 
para registrar aos companheiros de Ipanema e Taparuba 
presentes que somos a favor da emancipação desses distritos 

~ 
~ 
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mas, em hipótese alguma, podemos aceitar emancipação que 
seja fraudulenta e não cumpra o que a lei estabelece. Desse 
modo, os moradores de Ipanema e de Taparuba têm direito de 
vir aqui, e reivindicar, e exigir um posicionamento desta 
Assembléia. Parabéns à luta de vocês. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Simão Pedro 
Toledo. 

- O Deputado Simão Pedro Toledo - Sr. Presidente, Srs. 
Deputados, público das galerias, uma série de acontecimentos 
político-econômicos vem transformando, para melhor, as 
perspectivas do Estado de Minas Gerais. 
A recente viagem ao exterior do Exmo. Sr. Governador do 

Estado, Dr. Eduardo Azeredo, com amplos resultados 
favoráveis, projeta um quadro complexo de fatos que 
representam um salto qualitativo nas ações governamentais, 
sem precedentes noi últimos anos. 
Antes de tudo, devemos levar em conta um aspecto 

substancial para as ações estaduais: o sucesso da 
estabilização monetária. A moeda forte, livre da 
desvalorização freqüente, funciona como um suporte fático 
imprescindível para a implementação de negociações, 
previsões e planejamento. Afasta a ilusão do ganho fácil. 
proporcionada pela inflação, fazendo com que as alternativas 
econômicas centrem-se no campo da produção de riquezas, 
evitando a especulação de valores. É dentro desse paradigma 
macroeconômico - e contando com sua continuidade - que todos 
os passos têm sido dados. 

Nessa medida, nosso Estado coloca-se como sócio no sucesso 
da estabilização, apresentando-se como um dos Estados mais 
aptos a colher os seus frutos. Essa foi a opinião corrente 
no Seminário Por Que Investir em Minas - Como Chegar ao Ano 
~.ooo Como Estado-Modelo, que contou com a participação de 
lmportantes representantes tanto do Governo Estadual quanto 
do mundo dos negócios. Esse sem1nar1o, promovido pela 
revista Exame, destacou os elementos essenciais que tornam 
no~so Estado extremamente atraente para investimentos 
pr1vados, de um modo geral. 
A generosidade da natureza para com Minas é indiscutível, e 

esse foi um dos fatores apontados. Mas outros elementos 
fazem parte de um elenco, cujo mérito pertence 
exclusivamente ao povo do nosso Estado. Ressaltem-se a 
capacidade produtiva do operar1o de Minas Gerais, sua 
~acilidade de aprendizado e seu desempenho reconhecido 
lnternacionalmente. Não seria demais lembrar, a título de 
exemplo, que recentemente destacamos, nesta tribuna, a marca 
alcançada pelos operários da Refinações de Milho Brasil, do 
Sul de Minas: bateram o recorde mundial de segurança no 
trabalho no setor da indústria de alimentos. 
Digna de nota, além da qualidade da produção mineira, é a 

tranqüilidade que observamos no ambiente trabalhista, onde 
existe um esforço de negociação, e não de confronto, entre 
trabalho e capital. Nesse tópico, podemos destacar a posição 
de Adam Przeworsk, em sua obra "Capitalismo e Social-
Democracia". Esse renomado cientista político foi conclusivo 
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ao demonstrar, através de uma ser1e histórica, tendo como 
base a Europa Ocidental, que o sindicalismo que optou pela 
negociação, sistematicamente, teve maiores ganhos salariais 
a longo prazo, comparativamente aos movimentos que buscaram 
o confronto com o capital. 

Finalmente, no item planejamento e políticas públicas, 
surge o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI -. 
que tem como objetivo dar suporte ao desenvolvimento 
econ6mico e diminuir as desigualdades regionais. No que se 
refere propriamente a recursos a serem investidos com esse 
objetivo geral, existem programas já definidos com 
organismos internacionais, na ordem de US$1.700.000.000,00, 
além de outros US$1.500.000.000,00 em tratativas. Além 
disso, o setor elétrico estadual espera receber, nos 
próximos anos, investimentos próximos dos 
US$2.500.000.000,00, advindos do Governo Federal e da 
iniciativa privada. O plano de expansão da TELEMIG, por sua 
vez, prevê investimentos de US$2. 100.000.000,00 nos próximos 
três anos. O conjunto desses investimentos, ao lado do bom 
desempenho que vem alcançando a educação pública em nosso 
Estado, a conhecida racionalidade e confiabilidade do atual 
Governo, os novos recursos oriundos do FGTS destinado às 
moradias populares e a notícia de investimentos sem 
precedentes no setor da saúde para o próximo ano, compõe o 
quadro que sempre esperamos para alavancar definitivamente a 
economia de Minas Gerais. 

Não poderia ser em melhor hora, portanto, o esforço 
promovido pelo Governador, abrindo novas fronteiras no 
Extremo Oriente, com visão corajosa, arrojada, 
verdadeiramente pioneira. Ao que se sabe, não há notícia de 
terem havido efetivos esforços nesse sentido em qualquer 
outro Governo Estadual. Os eventuais investimentos que se 
anunciam, por parte de coreanos e japoneses, ao lado da 
abertura do mercado chinês, podem vir a se constituir em 
nova fronteira econ6mica, projetando Minas num cenário de 
grande crescimento, alta produtividade e tecnologia de 
ponta. 
Acreditamos que essa é a melhor solução. No passado, optou-

se pelo endividamento do setor público, de modo a financiar 
um megal6mano projeto de empresas estatais. Os resultados 
desse modelo mostraram-se mundialmente equivocados. Agora, 
chamamos a iniciativa privada para promover o 
desenvolvimento econ6mico, tornando-a sócia e contribuinte 
em nosso eventual sucesso. Tudo isso sem riscos para o setor 
público, que poderá, a partir do aumento de sua base 
tributária, •~orientar seus investimentos para os setores de 
real interesse social. apartando-se, finalmente, do papel 
espúrio de financiador de grandes fortunas privadas. A 
desprivatização do setor público passa pela privatização das 
estatais. Abrir a economia significa fechar o Estado para os 
interesses exclusivamente privados, afastando-o do papel de 
gestor de princípios corporativos e cartoriais. 
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É isso, Senhores Deputados, que esperamos obter nos 
próximos anos. Tornar realidade o quadro que ora, 
auspiciosamente, se apresenta. Muito obrigado. 

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

amigos da imprensa, estamos ocupando novamente a tribuna 
para cobrar providências do Governo Estadual sobre as 
condições da BR-381, principalmente no trecho que liga Belo 
Horizonte a Governador Valadares. 

Não podemos desconhecer a imprudência de alguns motoristas, 
mas temos a certeza de que, se forem realizadas as obras de 
duplicação dessa rodovia, e se houver uma manutenção 
constante, as tragédias que ali ocorrem não seriam tantas. 
Hoje, pela madrugada, mais uma tragédia entra para a triste 

estatística da BR-381. 
O ônibus -placa BWA 9954 -, uma linha clandestina de 

propriedade de Francisco Duzie, saindo de São Paulo com 
destino a Sonolópolis, no Ceará, desabou da Ponte de Sá 
Carvalho, de uma altura de 30m no Km277 da BR-381, Município 
de Antônio Dias, deixando o triste saldo de 11 mortos, entre 
o~ quais uma criança de 4 anos e outra de 14 e alguns ainda 
nao identificados, além de 25 feridos, que foram atendidos 
Pelos Hospitais Vital Brazil, em Timóteo, Nossa Senhora do 
Carmo, em Coronel Fabriciano, e Márcio Cunha, em Ipatinga. 
O acidente ocorreu à 1h10min da madrugada de hoje. 
Cabe destacar o pronto atendimer-o dos hospitais regionais, 

da 85Q Companhia da Policia Mil~:2r, sob a responsabilidade 
do Capitão Vivaldo de Figueiredo, que pessoalmente comandou 
toda a operação de resgate das vitimas, bem como a ação do 
Corpo de Bombeiros, das Policias Civil e Rodoviária Federal. 
Apesar da suspeita de que o motorista tenha cochilado ao 
P~ssar pela ponte, provocando o acidente, o próprio Capitão 
Vl~a~do de Figueiredo, em entrevista às emissoras de rádio, 
cr1t1cou as condições de sinalização da estrada, em 
espe~ial, nas proximidades da Ponte de Sá Carvalho. 

E n~o- precisa ser especialista em trânsito para avaliar as 
cond1çoes de tráfego desse trecho da BR-381. 
Po~~mos dar o nosso depoimento pessoal, pois residimos na 

reg1ao, para demonstrar o risco de vida que correm as 
pessoas que, por qualquer motivo, precisam se utilizar 
dessa estrada. 
Portanto, solicitamos do Governador do Estado, providências 

urgentes para que cessem de uma vez por todas, estas 
tragédias que dizimam familias. 
Algumas medidas imediatas, como recuperar a sinalização da 

rodovia, intensificar a fiscalização dos veiculas, 
Principalmente dos ônibus podem diminuir os riscos de 
acidentes. ' 

Esperamos que não sejam necessárias mais tragédias como a 
que ocorreu hoje para que 

as autoridades se concientizem da urgência destas 
decisões. 

2ª PARTE (ORDEM DO DIA) 1ª Fase 
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Abertura de Inscrições 
O Sr. Presidente- Esgotada a hora destinada a esta parte, 

a Presidência passa à 2ª 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. 

Palavras do Sr. Presidente 
A Presidência comunica ao Plenário que, atendendo a 

consideração da Comissão de Assuntos Municipais, fez retirar 
da listagem encaminhada ao TRE-MG os nomes dos Distritos de 
Flor de Minas, no Município de Gurinhatã; Serra Azul, no 
Município de Mateus Leme; Estévão de Araújo, no Município de 
Araponga; Engenheiro Schnoor, no Município de Araçuaí; 
Condado do Norte e Olímpio Campos, no Município de São João 
da Ponte; São Brás de Minas, no Município de Lagamar; 
Catuni, no Município de Francisco Sá; Tocos do Mogi, no 
Município de Borda da Mata; São Vicente da Estrela e São 
Sebastião do óculo, no Município de Raul Soares; São 
Sebastião do Sacramento, no Município de Manhuaçu; São Pedro 
de Caldas, no Município de Caldas; Morro do Horizonte, no 
Município de São Francisco; Glaucilândia, no Município de 
Juramento; Ponto do Marambaia e Maranhão, no Município de 
Caraí; Honorópolis, no Município de Campina Verde, por não 
preencherem os requisitos previstos no inciso li do art. 3Q 
da Lei Complementar nQ 37, de 18/1/95. 

Questões de Ordem 
O Deputado ~lêuber Carneiro - Sr. Presidente, acabamos de 

ouvir de v. E~a. a leitura dos nomes dos distritos que foram 
retirados da listagem encaminhada ao TRE-MG e que serão 
excluídos do plebiscito do próximo dia 22 de outubro. Causa 
espécie a este Deputado essa atitude abrupta de V. Exa., que 
sempre foi um democrata reconhecido por todos nós e que, 
ultrapassando os limites, se põe além da decisão do Plenário 
da Casa, que já havia recomendado ao Tribunal a realização 
dos plebiscitos. Ora, se o processo foi estudado na douta 
Comissão de Assuntos Municipais e veio a este Plenário com a 
recomendação de que fosse votado, como ocorreu, encaminhando 
o projeto ao TRE-MG, não vejo, Sr. Presidente, salvo melhor 
juízo, como ultrapassar essa decisão do próprio Plenário, 
que é a instância maior desta Casa. Não é possível tomar uma 
atitude que contraria isso, sem que este Plenário reveja a 
decisão tomada por ele. Por isso, este Deputado requereu à 
Comissão de Assuntos Municipais, e ela não votou o 
requerimento no dia em que ele foi apresentado, que 
submetesse à Comissão de Justiça a sua afoita decisão para 
que ela se tornasse elemento do cadastro imobiliário das 
Prefeituras, uma vez que saíram contando casas por esta 
Minas Gerais afora e apresentaram modificações que foram 
anunciadas por V. Exa. Agora, sem que o requerimento deste 
Deputado fosse examinado, sem que a Comissão de Justiça 
fosse ouvida, a decisão do Plenário é ultrapassada por outra 
de V. Exa., ao recomendar o cancelamento do plebiscito nos 
citados distritos. Os jornais estampam, hoje, essa decisão, 
para espanto e frustração de tantos e de muitos. O erro 
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original não se corrige com o pecado original. Era esta a 
minha intervenção, Sr. Presidente. 
o Sr. Presidente - Esta Presidência apenas cumpriu decisão 

da Comissão de Assuntos Municipais, que, verificando erro de 
origem, reconhece que induziu o Plenário a uma votação que, 
na realidade, não deveria ter acontecido. Como o Presidente 
é o primeiro fiscal do Regimento Interno e das leis, fez 
cumprir a decisão daquela Comissão. 
O Deputado Clêuber Carneiro - Sr. Presidente, V. Exa. não 

apresentou uma decisão sobre o meu requerimento verbal. A 
anulação de uma decisão anterior de v. Exa. tem que ser 
submetida ao Plenário. O Plenário da Casa tem que ser 
ouvido. Ele tomou uma decisão, que está superada por 
expedientes alheios à vontade maior deste Plenário. 
Reconheço o seu espírito democrático, mas o senhor pode 
estar sendo, neste momento, induzido, pela assessoria, a um 
erro, assim como nós fomos - talvez, não sei - induzidos ao 
erro pela Comissão de Assuntos Municipais. 
O Sr. Presidente - Sem querer provocar polêmica com o 

Deputado Clêuber Carneiro, reafirmo a posição da Presidência 
- não induzido pela Cc~sultoria, mas informado pela 
Procuradoria da Casa, que esta Presidência consultou , 
quanto ao entendimento de que fica nula a decisão do 
Plenário quando há erro de origem no encaminhamento do 
processo. Assim, a Presidência declarou nula essa decisão do 
Plenário, não sendo o caso de reformulação de decisão 
anterior. 
O Deputado Clêuber Carneiro - Sr. Presidente, permito-me 

comunicar a v. Exa. que se abre o canal da justiça para 
verificarmos e avaliarmos essa decisão. 
O Sr. Presidente - Não há dúvida. Fica, portanto, essa 

possibilidade, e a Presidência registra as palavras do 
Deputado Clêuber Carneiro. 

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

comunicações apresentadas nesta reun1ao pelos Deputados 
Alencar da Silveira Júnior- falecimento do Sr. Luís Carlos 
Lopes, em Belo Horizonte; Wanderley Ávila- falecimento da 
Sra. Maria de Lourdes Silva, em Pirapora; e Wilson Trópia-
falecimento do Sr. Hélio Coelho de Oliveira, em Belo 
Horizonte. Ciente. Oficie-se. 

Discussão de Pareceres 
O Sr. Presidente - Parecer de Redação Final do Projeto de 

Lei nQ 222/95, da Deputada Maria José Haueisen, que torna 
obrigatória a divulgação de informações sobre o seguro 
obrigatório de danos pessoais causados por veículos 
automotores de vias terrestres, que foi aprovado em 2Q 
turno, na forma do vencido em 1Q turno. Em discussão, o 
parecer. 

Questão de Ordem 
O Deputado Gllmar Machado -Sr. Presidente, um projeto 

dessa magnitude necessita, evidentemente, de "quorum" para 
que possamos debatê-lo. Quero discuti-lo, mas gostaria que 
fosse feita a recomposição do •quorum", para que eu tivesse 
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condições de expressar, mais uma vez, a minha posição a 
respeito da matéria. 
O Sr. Presidente É regimental a questão de ordem 

suscitada pelo Deputado Gilmar Machado. A Presidência 
solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada dos 
Deputados. 

O Sr. 1Q-Secretário (Deputado Rêmolo Aloise) - (- Faz a 
chamada. i 

O Sr. ~residente - Responderam à chamada 20 Deputados. 
Estão presentes nas comissões 15 Deputados. Portanto, estão 
presentes 35 Deputados. Há •quorum" para discussão. Continua 
em discussão o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nQ 
222/95, da Deputada Maria José Haueisen. Não há oradores 
inscritos. Encerra-se a discussão. 
- A seguir, têm suas discussões encerradas, na forma 

regimental, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de 
Lei nQs 46/95, do Deputado Marcos Helênio, que autoriza o 
Poder Executivo a doar ao Município de Resende Costa imóvel 
que especifica; e 110/95, do Deputado Ronaldo Vasconcellos, 
que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Santa 
Cruz do Escalvado imóvel que especifica; e do Projeto de 
Resolução nQ 238/95, do Deputado Anivaldo Coelho, que dá 
nova redação ao art. 1Q da Resolução nQ 5.129. 

O Sr. Presidente - Parecer de Redação Final do Projeto de 
Lei nQ 427/95, do Governador do Estado, que altera 
dispositivos da Lei nQ 11.803, de 18 de janeiro de 1995. 

O Sr. Presidente Com a palavra, o Deputado Gilmar 
Machado. 

O Deputado Gilmar Machado- Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
aqui estamos para discutir o Projeto de Lei nQ 427/95, que 
tem o seguinte teor: (-Lê:) 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 
No 427/95 

O Projeto de Lei nQ 427/95, de autoria do Governador do 
Estado, que altera dispositivos da Lei nQ 11.803, de 18 de 
janeiro de 1995, foi aprovado em turno único, sem emenda. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo 
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, 
nos termos do art. 270, § 1Q, do Regimento Interno. 
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte 

redação final, que está de acordo com o aprovado. 
PROJETO DE LEI No 427/95 

Altera disoositivos da Lei nQ 11.803, de 18 de janeiro de 
1995. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -O "caput" do art. 8Q e o do art. 9Q da Lei nQ 

11.803, de 18 de janeiro de 1995, que estima as receitas e 
fixa as despesas do orçamento fiscal do Estado de Minas 
Gerais e do orçamento de investimento das empresas 
controladas pelo Estado para o exercício de 1995, passam a 
vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 8Q -Fica o Poder Executivo autorizado a abrir 
créditos suplementares ao orçamento fiscal até o limite de 
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40% (quarenta por cento) da despesa fixada no art. 1Q desta 
lei. 
Art. 9Q -O Poder Executivo poderá suplementar o orçamento 

de investimento das empresas controladas pelo Estado até o 
limite de 30% (trinta por cento) do valor referido no art. 
5Q desta lei.". 

Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposiç6es em contrário." 
Queremos encaminhar e discutir esse projeto, pois vemos que 

o Governo pede um aumento nas suas operaç6es de crédito, nas 
suas receitas e pede um crédito suplementar, o que 
descaracteriza, em muito, o orçamento anteriormente 
apresentado. Entendemos que e preciso, cada vez mais, 
fazermos debates sobre o orçamento para que ele se torne o 
mais real possível. Que não tenhamos que estabelecer 
orçamento apenas como peça de ficção, mas que ele seja mais 
realista, com dados concretos e objetivos. Que o Governo não 
ap~esente orçamentos fictícios e, depois, comece, cada vez 
ma1s, a apresentar créditos suplementares para que ele possa 
obter recursos e não tenha que ter votação clara, definindo 
item por item, e que possa usar valores, como pede aqui, em 
torno de 40%, da forma que entender melhor. 
Isso dificulta e prejudica o debate sério que fazemos. Essa 

discussão tem que vir à tona, pois estaremos, no final do 
ano, debatendo e discutindo a aprovação do orçamento para o 
ano de 1996. Queremos que o orçamento, de fato, reflita 
aquilo que o Estado vai executar e as receitas que vai 
obter, para que todos nós, ao votarmos, 
possamos saber o que votamos, e o povo de Minas possa ter 
acesso a informaç6es claras e precisas sobre tais receitas e 
despesas, para que não tenhamos que ficar observando e 
assistindo a artifícios como esses que estamos agora 
presenciando, que são a apresentação, durante o ano, de 
Pedidos de créditos suplementares. Isso, acrescido do 
automático, que já havíamos votado durante a apreciação do 
orçamento corresponde a 25%. Além desse, o Governo ainda 
pro~õe um acréscimo. Compreendemos que é preciso maior 
~er1edade, ainda mais no momento em que - e é o discurso, 
lnclusive repetido por todos -há uma estabilização, que 
deveria se refletir, também, no orçamento. Muito obrigado. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ivo José. 
O Deputado Ivo José - Sr. Presidente e Srs. Deputados, 
r~a~mente essa questão do orçamento é muito polêmica e 
ser1a. De fato, exige uma atenção por parte dos Srs. 
Deputados e, em conseqüência, da sociedade como um t9do, 
porque a questão dos créditos suplementares nada mais e do 
que assinar um cheque em branco. Temos uma política 
econômica, no momento, que não está justificando essa 
proposta que foi apresentada no projeto. Vamos retornar à 
leitura, para que não pairem dúvidas com relação ao parecer 
da Comissão de Redação. O parecer é o seguinte: 
- Lê o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nQ 

427/95, publicado na edição de 24/10/95. 
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Entendemos que, diante de toda essa propaganda desenvolvida 
pelos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário no sentido 
de se promover o debate com a sociedade, em nenhum momento 
apareceu a questão da suplementação como peça importante 
para assegurar a execução orçamentária. Achamos que essa 
forma de trazer a suplementação, por meio de projeto de lei, 
é complicada e deveria ser muito mais debatida, não só com 
os Deputados, mas também com a sociedade, uma vez que ela 
traz em seu bojo uma série de questões e de dúvidas que 
estariam acobertadas simplesmente com a lei. No entanto, 
ficam o Poder Legislativo e a sociedade sem instrumento 
eficaz para fazer esse acompanhamento. Principalmente quando 
nós, no Legislativo, não temos acesso direto aos dados do 
Poder Executivo na execução orçamentária. Aliás, por 
diversas vezes foram feitas tentativas e esforços, 
principalmente da parte do PT, no sentido de que os 
Deputados tivessem acesso à execução orçamentária de forma 
detalhada, no dia-a-dia, a exemplo do Senado, que acompanha 
de perto o orçamento do Executivo. 

Entendemos que deve ser mudada essa atitude adotada pelos 
Estados e municípios, no sentido de utilização dos créditos 
suplementares como forma de gerenciamento e controle do 
orçamento. 

Queremos, nesta oportunidade, mesmo diante do parecer da 
redação final, manifestar a nossa discordância quanto a essa 
postura adotada pelo Governo. Muito obrigado. · 
O Sr. Presidente Não há outros oradores inscritos. 

Encerra-se a discussão. 
Requerimentos 

O Sr. Presidente- Requerimento do Deputado Gilmar Machado, 
em que solicita a retirada de tramitação do Projeto de Lei 
nQ 390/95. Inclua-se o projeto em ordem do dia para fins do 
art. 288. 

Requerimento do Deputado Raul Lima Neto, em que solicita a 
retirada de tramitação do Projeto de Lei Complementar nQ 
8/95, de sua autoria. Inclua-se o projeto em ordem do dia 
para fins do art. 288. 
Requerimento do Deputado Carlos Pimenta, em que solicita 

seja enviado ofício ao Secretário Executivo do CEDEC. 
Ciente. À Comissão de Saúde e Ação Social. 

Requerimento do Deputado Geraldo Rezende, em que solicita 
seja suspenso o processo de emancipação do Distrito de 
Taparuba, no Município de Ipanema, até que sejam apuradas 
todas as possíveis fraudes e que seja realizada constatação, 
"in loco", dos fatos ocorridos. Ciente. A Comissão de 
Assuntos Municipais. 

Requerimento do Deputado Carlos Pimenta, em que, nos termos 
do art. 190 do Regimento Interno, solicita seja distribuído 
à Comissão de Saúde e Ação Social o Projeto de Lei nQ 
517/95. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. 

O Deputado Gilmar Machado Sr. Presidente, solicito 
verificação de votação. 
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O Sr. Presidente- É regimental o pedido do Deputado Gilmar 
Machado. Solicito aos Deputados que ocupem seus lugares. Os 
Deputados que votaram a favor do requerimento queiram se 
levantar. (- Pausa.) Podem se assentar. Os Deputados que 
votaram contra o requerimento queiram se levantar. (-
Pausa.) Podem se assentar. (-Pausa.) Votaram a favor 19 
Deputados; votaram contra 4 Deputados. Encontram-se nas 
comissões 6 Deputados, perfazendo um total de 29 
parlamentares presentes. Portanto, não há "quorum" para 
votação, motivo pelo qual a Presidência torna sem efeito a 
votação do requerimento. 

2a Fase 
O Sr. Presidente- Esgotada-a matéria em fase de discussão, 

a Presidência passa à 2a fase da Ordem do Dia, com a 
discussão da matéria constante na pauta. 

Questão de Ordem 
O Deputado Gilmar Machado Sr. Presidente, na fase 

anterior havia ainda um requerimento e havia "quorum" para 
sua discussão. Ele deveria ter sido apreciado, uma vez que 
consta na nossa pauta. 
~Sr. Presidente- Deputado Gilmar Machado. requerimento 

nao tem fase de discussão; ele é apenas vota=o. Por isso, 
estou passando à 2a fase, em que há projetos a discutir. 

Discussão de Proposições 
O Sr. Presidente - Prosseguimento da discussão, em 2Q 

turno, do Projeto de Le' nQ 407/95, do Governador do Estado, 
que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter imóvel ao 
patrimônio do Município de Ouro Preto. Em discussão. Com a 
palavra, para discutir o projeto, o Deputado Marcos Helênio. 
O Sr. Presidente Com a palavra, o Deputado Marcos 

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

Sras. Deputadas, público presente, em primeiro lugar, somos 
contrários ao Projeto de Lei nQ 407/95, do Governador do 
Estado, que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter 
imóvel ao patrimônio do Município de Ouro Preto. Entendemos 
que não há esclarecimento satisfatório, então estamos contra 
ele. 
Aproveitando alguns aspectos fundamentais, queríamos também 

hipotecar nosso apoio à denúncia de Taparuba com relação às 
f~audes que vêm ocorrendo para emancipação de distritos que 
nao apresentam as condições legais. Queremos manifestar 
nosso apoio a esse povo ordeiro, organizado, que fez o 
levantamento e constatou as irregularidades. 
Lamentavelmente, isso está ocorrendo em vários municípios. 
Alguns processos estão sendo cancelados; outros permanecem, 
e vão ter ainda o plebiscito no dia 22. Mesmo que ocorra o 
plebiscito, mesmo que haja aprovação dos distritos, por 
parte do município, acredito que ainda é tempo de a 
Assembléia procurar corr1g1r os erros grosseiros, as 
fraudes, aquele tipo de falcatrua que só visa atender 
interesses de alguns setores da sociedade. Portanto, quando 
voltar para cá, depois do dia 22, entendemos que a 
legislação específica de emancipação poderá corrigir uma 
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série de falhas. Desses aproximadamente 110 mun1Clp1os que 
vão fazer o plebiscito talvez nem 1/3 tenha as reais 
condições, que são 2.000 eleitores, 400 moradias, entre 
outras. Portanto, acho que vocês estão com a razão. 

Queríamos aproveitar essa denúncia para fazer alguns 
comentários. Quando se fala em fraude, preocupam-nos todos 
os setores da sociedade. Isso está se avolumando; as coisas 
estão crescendo de maneira assustadora. 

Estamos aqui com uma matéria a respeito da fraude nas 
construções civis, principalmente em Belo Horizonte. Esse 
quadro cresceu de tal forma, que as construtoras estão 
vendendo apartamentos como projetos, sem serem concluídos e, 
muitas vezes, o mesmo imóvel é vendido duas vezes. 

As denúncias que estão chegando à Comissão de Defesa do 
Consumidor serão apuradas, e vamos convocar o Presidente do 
SINDUSCON, do CREA, o PROCON Municipal, o Ministério Público 
e essas construtoras que estão lesando o consumidor. 
Todo comprador de imóvel deve ficar atento, tomar os 

maiores cuidados ao comprar um imóvel apenas no projeto. A 
maioria das empresas não estão cumprindo o contrato e vendem 
o mesmo imóvel para mais de um adquirente. Na maior parte 
das vezes, as construtoras não têm como bancar aquele 
empreendimento. As pessoas ficam no prejuízo e não são 
ressarcidas, porque a justiça é muito lenta, 
lamentavelmente. 
Essa é a nossa denúncia a respeito do que vem ocorrendo no 

mercado imobiliário e vamos convocar aqui var1as dessas 
empresas. Algumas já foram fechadas e para outras já existe 
o pedido de falência, como a Ponta Engenharia, a Encol, a 
Marialva, e outras. Todas estão sendo denunciadas por lesar 
o consumidor. Queremos convocá-las e, na Comissão de Defesa 
do Consumidor, as pessoas que se sentirem lesadas poderão, 
também, vir aqui prestar seus depoimentos. Convidaremos o 
Ministério Público para que as pessoas não continuem nessa 
empreitada criminosa, acobertadas por determinados cartéis, 
que mantêm esse esquema de prejuízo a terceiros. 

As pessoas que estão comprando imóveis na planta que venham 
aqui para nos dar maiores detalhes. Pediremos ajuda ao 
Ministério Público e ao PROCON porque, às vezes, a obra está 
em fase adiantada de construção mas se encontra parada. 
Aproveitando a oportunidade, queremos também falar sobre a 

questão do planejamento. A suplementação de 401., que foi 
solicitada à Casa, como disse, foi aprovada, mas causa 
preocupação - já que se fala que, para o ano que vem, foi um 
orçamento sem correção, devido à estabilidade econômica. Não 
está previsto nenhum tipo de correção monetária, porque 
teoricamente a inflação seria zero. 
Ocorre, entretanto, que esse mecanismo da suplementação 

acaba permitindo ao Governo manter uma situação irreal. 
Quanto tivemos de inflação do ano passado até agora? Pouco 
mais de 301.. No entanto, o Governo, que tinha autorização de 
251. de suplementação, pediu 401., o que já foi aprovado, sem 
maiores detalhes esclarecedores. 
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Sr. Presidente, queremos aproveitar e pedir o encerramento, 
de plano. da reunião porque não há Deputado no Plenário, 
embora o assunto de que estamos falando seja importante. Não 
temos "quorum" nem para discussão. Dai o nosso pedido. 

Questões de Ordem 
O Deputado Marcos Helênio Sr. Presidente, queremos 

aproveitar e pedir o encerramento, de plano, da reun1ao, 
porque não há Deputado no Plenário, embora o assunto de que 
estou falando seja importante. Não temos •quorum" nem para 
discussão. Dai o nosso pedido. 

O Deputado Romeu Queiroz -Sr. Presidente, solicito seja 
feita a chamada para recomposição de "quorum" .. 
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - E regimental o 

pedido. A Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda 
à chamada dos Deputados. 

O Sr. SQ-Secretário (Deputado Antônio Júlio) - (- Faz a 
chamada.) 

O ~r. Presidente - Responderam à chamada 9 Deputados. 15 
estao presentes nas comissões, perfazendo um total de 24 
parlamentares, número insuficiente para continuação dos 
trabalhos. 

ENCERRAMENTO 
O Sr. Presidente A Presidência encerra a reun1ao, 

convocando os Deputados para as extraordinárias de amanhã, 
dia 18, às 9 e às 20 horas, nos termos do edital de 
~onvocação, e para a ordinária deliberativa, da mesma data, 
as 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia 
anunciada pelo Sr. Presidente é a publicada na edição 
anterior.). Levanta-se a reunião. 

ATA DA REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR 
~ARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO NQ 12/95 
As q~inze horas e quinze minutos do dia dezenove de setembro 
de m11 novecentos e noventa e cinco, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Hely Tarquínio, João Leite 
(substituindo este ao Deputado Kemil Kumaira, por indicação 
da Li~erança do PSDB), Maria Olivia, Antônio Andrade 
~su~st1tuindo este ao Deputado Bonifácio Mourão. por 
1 ~d1c~ção da Liderança do PMDB), José Henrique, Alencar da 
SllVe1ra Júnior, Carlos Pimenta e Arnaldo Penna, membros da 
Comissão supracitada. Havendo número regimental, o 
Presidente "ad hoc", Deputado Hely Tarquinio, declara 
abertos os trabalhos e informa que a reunião se destina a 
eleger o Presidente e o Vice-Presidente e designar o 
r~lator. A seguir, o Presidente determina a distribuição das 
cedulas de votação, devidamente rubricadas, e convida o 
Deputado Alencar da Silveira Júnior para atuar como 
escrutinador. Recolhidas as cédulas, verifica-se que foram 
eleitos Presidente e Vice-Presidente, respectivamente, os 
Deputados Hely Tarquinio.e Maria Olívia, com oito votos. O 
Presidente "ad hoc" dá posse ao Deputado Hely Tarquinio, 
que, por sua vez, empossa a Vice-Presidente. O Deputado Hely 
Tarquínio agradece a escolha de seu nome e designa como 
relator da matéria o Deputado José Henrique. A seguir, o 
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Presidente desconvoca as reuniões previstas para os dias 20 
e 21/9/95. Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente 
agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura 
da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 17 de outubro de 1995. 
Hely Tarquinio, Presidente - Péricles Ferreira - José Maria 

Barros- Ajalmar Silva -Bonifácio Mourão- Carlos Murta-
Leonídio Bouças -Marcos Helênio- Arnaldo Penna- Olinto 
Godinho. 
ATA DA REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR 
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO No 15/95 
Às quatorze horas e cinqüenta e cinco minutos do diã vinte e 
oito de setembro de mil novecentos e noventa e cinco, 
comparecem na Sala das Comissões os Deputados José Maria 
Barros, Arnaldo_ Penna, Hely Tarquínio, Elbe Brandão 
(substituindo esta ao Deputado Mauri Torres, por indicação 
da Liderança do PSDB), Gilmar Machado (substituindo o 
Deputado Ivo José, por indicação da Liderança do PT), Olinto 
Godinho, Kemil Kumaira, Clêuber Carneiro e Dilzon Melo, 
membros da Comissão supracitada. Havendo número regimental, 
o Presidente "ad hoc", Deputado Arnaldo Penna, declara 
abertos os trabalhos e informa que esta reunião se destina a 
eleger o Presidente e o Vice-Presidente e a designar o 
relator. A seguir, o Presidente determina a distribuição das 
cédulas de votação, devidamente rubricadas, e convida a 
Deputada Elbe Brandão para atuar como escrutinadora. 
Recolhidas as cédulas, verifica-se que foram eleitos 
Presidente e Vice-Presidente os Deputados Hely Tarquínio e 
Marcos Helênio, ambos com nove votos. O Presidente "ad hoc", 
Deputado Arnaldo Penna, dá posse ao Deputado Hely Tarquinio, 
que agradece a escolha de seu nome e designa o Deputado 
Leonídio Bouças como relator da matéria. O Presidente 
informa ainda que será dada posse ao Vice-Presidente, 
Deputado Marcos Helênio, em reunião a ser convocada por 
edital. Cumprida a finalidade da reun1ao, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura 
da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 17 de outubro de 1995. 
Hely Tarquinio, Presidente - Marcos Helênio - José Maria 

Barros - Arnaldo Penna Péricles Ferreira Bonifácio 
Mourão- Sebastião Costa- Leonídio Bouças- Olinto Godinho. 
ATA DA la REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 
PROCEDER Ã ESTUDOS QUE VENHAM CRIAR MELHORES CONDIÇÕES DE 
ÇOMUNICAÇÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS 
As quatorze horas e trinta minutos do dia dez de outubro de 
mil novecentos e noventa e cinco, reúnem-se na Sala das 
Çomissões os Deputados Paulo Piau, Alberto Pinto Coelho e 
Alvaro Antônio, membros da Comissão supracitada. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado Paulo Piau, 
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Álvaro 
Antônio que proceda à leitura da ata da reunião anterior, 
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A 
seguir, o Presidente informa que a reunião se destina a 
programar os trabalhos da Comissão e indaga dos membros 

~ 
~ 
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presentes se há alguma sugestão a ser feita. O Deputado 
Alberto Pinto Coelho apresenta requerimento para que sejam 
convidados a participar da reunião da Comissão, nas datas a 
seguir, representantes das seguintes entidades: SECOM, 
DETEL-MG, Rede Minas e Rádio Inconfidência, no dia 17/10/95; 
DENTEL, EMBRATEL, TELEMIG e ECT, no dia 24/10/95; AMIRT, 
AMITEC, ADJORI, SINDJORI e jornais "Hoje em Dia", "Diário do 
Comércio", "Estado de Minas" e "Diário da Tarde", no dia 
31/10/95; ·câmara de Comunicação da FIEMG, Sindicato dos 
Jornalistas, Associação Comercial de Minas e SUCESU, no dia 
7/11/95. Colocado em votação, é o requerimento aprovado. 
Nada mais havendo a ser tratado, a Presidência agradece a 
presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 17 de outubro de 1995. 
Paulo Piau, Presidente - Ivair Nogueira - Alberto Pinto 

Coelho. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

PARECER PARA O lo TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO NQ 12/95 

Comissão Especial 
Relatório 

.De autoria do Deputado Miguel Martini, a Proposta de Emenda 
a Constituição nQ 12/95 dá nova redação ao§ ~Q do art. 53 
da Constituição do Estado e ao art. 68 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias. 
Publicada, foi a matéria distribuída a esta Comissão 

Especial para receber parecer, nos termos do art. 112, I, 
"a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A emenda em exame visa a sanar problema encontrado na 

tramitação da proposta orçamentária para o segundo ano do 
mandato dos governadores. Estabelece a nossa Constituição 
que o orçamento deve ser compatível com o Plano Plurianual 
de Ação Governamental. 
A Constituição prevê em seu art. 68 que o projeto do Plan9 

Plurianual de Ação Governamental deve ser encaminhado ate 
três meses antes do encerramento do primeiro exerc1c1o 
financeiro. No mesmo artigo, a Constituição prevê a mesma 
data como limite para o envio do projeto da lei 
orçamentária. 

A dificuldade encontra-se exatamente em se obter a 
compatibilidade mantendo-se os atuais prazos para envio dos 
projetos mencionados, pois ambos tramitam simultaneamente. 
A solução para o problema nos parece ter sido encontrada 

com a proposta de emenda em análise, que antecipa a 
tramitação do projeto do Plano Plurianual de Ação 
Governamental e retarda a tramitação dos projetos de lei do 
orçamento e da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Trata-se de 
solução consistente, que estabelece uma seqüência que 
possibilitaria à Assembléia Legislativa apreciar as matérias 
sem que surja incompatibilidade entre as peças legais. 
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É importante salientar, contudo, a enorme complexidade de 
se elaborar o projeto do Plano Plurianual de Ação 
Governamental. De fato, trata-se de projeto de lei em que o 
Poder Executivo praticamente define as grandes metas de seu 
governo. A elaboração dessa peça, se feita da forma como 
seria recomendável, deve refletir ampla avaliação sobre a 
evolução da receita e da despesa, das normas tributárias, 
das reais necessidades do Estado em termos de investimentos, 
etc. Sob esse ponto de vista, a redução do prazo para envio 
do projeto do Plano Plurianual de Ação Governamental pode 
redundar em grande obstáculo para c~e a proposição seja 
elaborada com a perfeição que todos Eo~eramos. 

Entendemos, no entanto, que o Poder Executivo deve buscar 
superar tais dificuldades com o intuito de possibilitar a 
alteração e o exame da proposta de lei orçamentária sem que 
surjam incompatibilidades com o Plano Plurianual de Ação 
Governamental. Nos moldes atuais, a análise da proposta 
orçamentária bem como a realização das mudanças necessárias 
ficam extremamente prejudicadas. 

Em face 
Emenda à 
proposta. 

Conclusão 
do exposto, opinamos pela aprovação da Proposta de 
Constituição nQ 12/95 no 1Q turno, na forma 

Sala das Comissões, 17 de outubro de 1995. 
Hely Tarquinio, Presidente - Leonidio Bouças, relator 

Péricles Ferreira -José Maria Barros - Ajalmar Silva 
Bonifácio Mourão - Carlos Murta - Marcos Helênio - Arnaldo 
Penna- Olinto Godinho. 

PARECER PARA O lo TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO NQ 15/95 

Comissão Especial 
Relatório 

De aut~~ia do Governador do Estado, a propos1çao em exame 
dá nova redação ao art. 239 da Constituição do Estado, que 
trata da arrecadação de tributos e demais receitas públicas 
estaduais pelas instituições financeiras oficiais. 

Publicada em 7/9/95, a proposta permaneceu sobre a mesa 
pelo prazo de três dias, para receber emenda, na forma 
prevista no art. 209 do Regimento Interno. 

Esgotado o tríduo regimental sem apresentação de emendas, 
veio a matéria a esta Comissão Especial para receber 
parecer, nos termos do art. 210 do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A nova redação proposta para o art. 239 da Constituição 

Estadual estende às instituições financeiras privadas, desde 
que autorizadas pela administração fazendária, a competência 
para recolher tributos e demais receitas públicas estaduais. 
Até então, por força da atual redação do art. 239, o 

recolhimento de impostos, taxas, contribuições e demais 
receitas é feito exclusivamente nos Bancos oficiais do 
Estado, sem alternativa para os contribuintes que efetuam 
movimentações financeiras de suas empresas em Bancos 
privados. 
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O cerceamento da liberdade de escolha da instituição 
financeira pelo contribuinte, para fins de recolhimento de 
tributos, como está bem assinalado na exposição de motivos 
da Secretaria de Estado da Fazenda, destoa do atual clima de 
abertura econômica e de redefinição do papel do Estado. 
O art. 7Q, ~ 3Q, do Código Tributário Nacional -CTN- já 

prevê a possibilidade de recolhimento de tributos na rede 
bancária oficial ou privada, sem qualquer distinção. 
A proposta em tela preserva os interesses do Estado, na 

medida em que mantém o sistema de centralização das receitas 
públicas, sem comprometer, pois, o caixa único do Tesouro, 
bem como remete à Secretaria de Estado da Fazenda a 
autorização para que instituições privadas possam arrecadar 
os tributos e as demais receitas públicas estaduais. 

Como não consta na nova redação proposta para o art. 239 da 
Constituição EstadG~l a expressão "financeiras", sendo certo 
que o recolhimento de tributos e demais receitas deve ser 
feito, obviamente, perante as instituições financeiras, 
apresentamos a Emenda nQ 1, de modo a suprir a omissão 
verificada. 

Conclusão 
Diante do exposto, nosso parecer é pela aprovação da 

Proposta de Emenda à Constituição nQ 15/95 com a Emenda nQ 
1, a seguir apresentada. 

EMENDA No 1 
Dê-se ao art. 1Q a seguinte redaÇão: 
:Art. 1Q -O art. 239 da Constituição do Estado passa a 

v1gorar com a seguinte redação: 
"Art. 239 -Sem prejuízo do sistema de centralização das 

receitas públicas, os recolhimentos de tributos e demais 
receitas públicas estaduais se darão nas instituições 
fin~n~eiras, públicas ou privadas, autorizadas pela 
adm1n1stração fazendária.".". 
Sala das Comissões, 17 de outubro de 1995. 
Hely Tarquinio, Presidente - Leonídio Bouças, relator 

Marcos Helênio José Maria Barros Arnaldo Penna 
Péricles Ferreira -Bonifácio Mourão- Sebastião Costa 
Olinto Godinho. 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 390/95 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Gilmar Machado, o projeto de lei em 
análise tem por objetivo obrigar estádios, teatros ou 
espaços culturais pertencentes às administrações direta e 
indireta do Estado ou os que sejam patrocinados por órgãos 
estatais a permitir a apresentação de artistas ou grupos 
artísticos amadores, antes da realização do espetáculo 
principal. 
Publicada em 18/8/95, vem a matéria a 

no que tange aos aspectos de 
constitucionalidade e legalidade, ser 
preliminar, nos termos do art. 195, c/c 
do Regimento Interno. 

esta Comissão para, 
sua juridicidade, 
submetida a exame 
o art. 103, V, "a", 
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Fundamentação 
O projeto de lei em apreço objetiva assegurar um espaço 

para a apresentação de artistas amadores, estimulando, dessa 
forma, a revelação de novos talentos e incentivando o 
intercâmbio das manifestações culturais das diversas regiões 
do Estado. 

O princípio da separação dos Poderes, alicerce da 
organização do Estado, está consolidado na Constituição 
Federal e na Constituição mineira, nos seus arts. 2Q e 6Q, 
respectivamente, que asseguram a independência e a harmonia 
entre os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário. É 
sobremaneira oportuno o comando expresso no parágrafo único 
do art. 6Q da Constituição do Estado, que veda a qualquer 
dos Poderes a delegação de atribuição e a quem for investido 
na função de um deles o exercício da função de outro, 
ressalvados os casos previstos na própria Constituição. 

Também as disposições contidas no art. 90, XIV, da referida 
Carta constituem fundamento para o exame da proposição em 
tela, pois que nesse dispositivo está preconizada, sem 
cogitar-se da hipótese de delegação, a competência privativa 
do Governador do Estado para dispor, na forma da lei, sobre 
a organização e a atividade do Poder Executivo. 
Considerando tais disposições, entendemos que o projeto de 

lei em análise não é o legítimo instrumento para dispor 
sobre a matéria, cuja natureza é, eminentemente, 
administrativa. 

Conclusão 
Em face do exposto, 

inconstitucionalidade e 
390/95. 

concluímos pela antijuridicidade, 
ilegalidade do Projeto de Lei nQ 

Sala das Comissões, 10 de outubro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Simão Pedro Toledo, relator 

- Ivair Nogueira- Anivaldo Coelho. 
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 404/95 
(Nos Termos do Art. 138~ § 2Q, do Regimento Interno) 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Almir Cardoso, o Projeto de Lei nQ 
404/95 dispõe sobre as condições para preenchimento, 
exercício e vacância de cargos de direção em autarquias, 
empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações 
pertencentes ao Estado de Minas Gerais. 
Publicada em 26/8/95, a matéria foi distribuída às 

Comissões competentes para receber parecer nos termos do 
art. 195, c/c o art. 103, ambos do Regimento Interno. 

Rejeitado o parecer pela constitucionalidade da matéria, o 
Presidente designou novo relator para emitir parecer 
conforme o disposto no art. 138, § 2Q, do mesmo Regimento, 
fundamentado nos termos a seguir. 

A proposição 
preenchimento 
pertencentes 

Fundamentação 
em análise objetiva criar 
dos cargos de direção 

à administração indireta 

requisitos para o 
das entidades 
do Estado e 
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estabelecer regras de comportamento para seus ocupantes e 
para o poder público. 
Saliente-se a exigência de condicionar à anuência prévia da 

Comissão de Administração Pública desta Casa a nomeação dos 
dirigentes indicados pelo Poder Executivo. 

Convém esclarecer, inicialmente, que as autarquias e 
fundações públicas são pessoas jurídicas de direito público, 
enquanto as empresas públicas e sociedades de economia mista 
são pessoas jurídicas de direito privado, mas submetidas a 
disposições específicas, concernentes aos princípios e às 
regras de direito público, que lhes são atribuídas em 
atenção às suas peculiaridades, na maioria impostas pelo 
próprio texto constitucional. 
Entre os preceitos constitucionais pertinentes às entidades 

supracitadas destacam-se a autorização legal para a sua 
criação (art. 14, § 4Q, I e II, da Constituição Estadual), a 
submissão aos princípios da legalidade, da impessoalidade, 
da moralidade e da publicidade (art. 37, "caput", da 
C?nstituição Federal), a proibição de acumular cargos 
publicas (inciso XVII do mesmo artigo) e o controle exercido 
pelo Tribunal de Contas no que concerne às contas dos 
a~mi~istradores e demais responsáveis por bens e valores 
publ1cos (art. 76 da Carta mineira). 
A matéria está relacionada com a fiscalização e o controle 

da administração indireta, exercida pela Assembléia 
Legislativa mediante controle externo. 
~o~avia, não contém inovação jurídica quando obriga os 

d1r1gentes da administração indireta a declarar seus bens, 
2~ tomarem posse e ao serem exonerados, uma vez que a nossa 
C~nstituição Estadual, no art. 258, "caput" das Disposições 
Gerais, já dispõe a respeito. 
Por outro lado, ao instituir mecanismo de controle de um 
Pode~_sobre o outro, por meio de uma lei ordinária, além do 
que Ja está previsto na Constituição mineira, o projeto em 
~preço c9ntraria o princípio constitucional de harmonia e 
lndependencia dos Poderes, "ex vi" do art. 25, "caput", da 
~ar~a Fede~al. Uma vez que as entidades da administração 
1nd1reta sao criadas como instrumentos descentralizadores da 
a~iv~dade de qualquer dos Poderes do Estado, à luz do que 
dlspoe o art. 37, "caput", da nossa Lei Maior, a sua 
organização administrativa, notadamente a eleição ou 
de~ignação de seus dirigentes, está adstrita à forma que a 
le1 ou seu estatuto estabelecer, de iniciativa privativa de 
cada Poder. 
Destarte, a proposição em exame contém vício de ordem 

constitucional. 
Outro aspecto que se impõe observar trata da proibição ao 

poder público de contratar, pelo período de 2 anos, empresas 
gu~ empreguem ex-dirigentes, conforme se infere do parágrafo 
un1co do art. 5Q do projeto. 
Entendemos que tal medida não encontra amparo no nosso 

ordenamento jurídico vigente, porque interfere na 
discricionariedade que os Poderes do Estado exercem na 
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condução de seus serviços, de acordo com a conveniência e a 
oportunidade. 

Finalmente, cumpre 
algumas impropriedades 
texto de lei, conforme 
apresentar inovação em 
Pelas considerações 

conclusão. 

Concluímos pela 
inconstitucionalidade e 
nQ 404/95. 

salientar que o projeto apresenta 
terminológicas, inadequadas para um 

se infere do seu art. 4Q, além de não 
seu conteúdo. 
expostas, apresentamos a seguinte 

Conclusão 
antijuridicidade, pela 

pela ilegalidade do Projeto de Lei 

Sala das Comissões, 17 de outubro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Ivair Nogueira, relator -

Simão Pedro Toledo - Leonídio Bouças - Anivaldo Coelho (voto 
contrário). 

PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 413/95 

Comissão de CÕnstituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Kemil Kumaira, o Projeto de Lei nQ 
413/95 acrescenta dispositivo á Lei nQ 11.717, de 27/12/94, 
que institui o Adicional de Local de Trabalho para servidor 
em efetivo exercício em estabelecimento penitenciário. 
Publicada em 31/8/95, a matéria foi distribuída às 

comissões competentes para receber parecer, nos termos do 
art. 195, c/c o art. 103, do Regimento Interno. 

Preliminarmente, cumpre a esta Comissão emitir parecer 
quanto aos aspectos jurídico-constitucionais pertinentes ao 
projeto, fundamentado nos termos a seguir. 

Fundamentação 
A~ acrescentar dispositivo à Lei nQ 11.717, de 27/12/94, a 

pr:~osição em apreço objetiva estender ao pessoal do 
magistério público o Adicional de Local de Trabalho, 
instituído para o servidor em efetivo exercício em 
estabelecimento penitenciário que, no desempenho de suas 
funções, exerça atividade permanente junto à população 
carcerária de sentenciados e adolescentes infratores, 
expondo-se a situações de desgaste psíquico ou de risco de 
agressão física, conforme se infere do art. 1Q da referida 
lei. 

Na lição do administrativista Hely Lopes Meirelles, 
"adicionais são vantagens pecuniárias que a Administração 
concede aos servidores· em razão do tempo de exercício 
(adicional de tempo de serviço) ou em face da natureza 
peculiar da função, que exige conhecimentos especializados 
ou um regime próprio de trabalho (adicionais de função)". 
("Direito Administrativo Brasileiro", 16ª ed. São Paulo. 
Revista dos Tribunais, 1991. p. 399). 

Os adicionais, pertencentes ao gênero das vantagen~ 
pecuniárias, compõem a remuneração dos servidores públicos, 
nas condições estabelecidas pela lei. 

A fixação da remuneração - vencimento e vantagens - dos 
servidores públicos é matéria de iniciativa privativa do 
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Governador do Estado, nos termos do art. 66, III, "b", da 
Constituição Estadual. 
O projeto sob comento, ao instituir o Adicional de Local de 

Trabalho para os servidores do Quadro do Magistério, aumenta 
a remuneração dessa categoria de servidores públicos, 
contrariando regra constitucional de reserva de iniciativa. 

Cumpre ressaltar, neste ponto, a Lei nQ 869, de 5/7/52, que 
dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do 
Estado de Minas Gerais, notadamente o art. 1Q e seu 
parágrafo único, "In verbis": 

"Art. 1Q - Esta lei regula as condições de provimento dos 
cargos públicos, os direitos e vantagens, os deveres e 
responsabilidades dos funcionários civis do Estado. 
Parágrafo ~,ico- As suas disposições aplicam-se igualmente 

ao Ministér:o Público e ao Magistério.". (grifas nossos) . 
. P~las razões aduzidas, o projeto de lei em apreço encontra 
ob1ces de natureza jurídico-constitucional que impedem a 
deflagração do processo por iniciativa parlamentar. · 

_concluímos, portanto, 
lnconstitucionalidade e 
nQ 413/95. 

Conclusão 
pela antijuridicidade, pela 

pela ilegalidade do Projeto de Lei 

Sala das Comissões, 17 de outubro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Anivaldo Coelho, relator -

Leonídio Bouças - Ivair Nogueira. 
PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 436/95 
Comissão de,Saúde e Ação social 

Relatório 
De autoria do Deputado Antônio Júlio, o Projeto de Lei nQ 

436/95 visa a declarar de utilidade pública a Associação de 
Pais e Amigos dos Excepcionais- APAE de Dom Silvério -, com 
sede no Município de Dom Silvérío. 
Publicado, foi o projeto submetido à apreciação da Comissão 

~e Constituição e Justiça, que concluiu por sua 
JUridicidade, constitucionalidade e legalidade e apresentou-
lhe a Emenda nQ 1. Cabe agora a esta Comissão deliberar 
conclusivamente sobre a matéria, conforme prescreve o 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
Voltada ao atendimento das crianças portadoras de 

deficiências psicopedagógicas, a APAE de Dom Silvério 
propicia tratamento, educação e habitação à criança 
excepcional. 
Para o cumprimento de seus objetivos, a instituição vem 

desenvolvendo uma ser1e de atividades junto à comunidade, 
com vistas a assegurar o ajustamento social e o bem-estar do 
excepcional em seu ambiente. 
Pelas atividades desenvolvidas, a entidade merece ser 

declarada de utilidade pública. 
Conclusão 

Pelos motivos expostos, somos pela aprovação do Projeto de 
Lei nQ 436/95 no 1Q turno, com a Emenda nQ 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça. 
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Sala das Comissões, 17 de outubro de 1995. 
Luiz Antônio Zanto, relator. 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 443/95 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 
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O projeto de lei em estudo, de autoria do Deputado Gil 
Pereira, tem como objetivos a concessão de incentivos 
fiscais e a adoção de taxas de juros subsidiados para as 
operações relativas ao plantio e à comercialização de 
produtos agrícolas tratados de forma biológica, sem emprego 
de aditivos químicos. 

Publicada em 14/9/95, foi a proposição distribuída a esta 
Comissão para receber parecer quanto aos aspectos de 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme 
dispõe o art. 195, c/c o art. 103, V, "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
O projeto ora analisado trata de dois temas distintos: a 

concessão de incentivos fiscais e a adoção de taxa de juros 
subsidiados por parte do poder público estadual em operações 
realizadas por suas instituições financeiras. 
Assim sendo, os temas tratados na proposição devem ser 

apreciados distintamente à luz do ordenamento jurídico-
constitucional vigente, a saber: 

a) Concessão de incentivos fiscais 
O art. 155, XII, "g", da Constituição Federal dispõe 

textualmente: 
"Art. 155- ............................. · .. .. 
XII - cabe à lei complementar: 
a) ........................................ .. 
g) regular a forma como, mediante Jeliberação dos Estados e 

do Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios 
fiscais serão concedidos e revogados". 
A mesma Carta Política de 1988, no§ 8Q do art. 34 do Ato 

das Disposições Constitucionais Transitórias, dispõe: 
"Art. 34- .................................. . 
§ 8Q - Se, no prazo de 60 (sessenta) dias contados da 

promulgação da Constituição, não foi editada a lei 
complementar necessária à instituição do imposto de que 
trata o art. 155, I, "b", os Estados e o Distrito Federal, 
mediante convênio celebrado nos termos da Lei Complementar 
nQ 24, de 7 de janeiro de 1975, fixarão normas para reç.lar 
provisoriamente a matéria". 

Até esta data, ainda não foi 
no dispositivo transcrito, 
silêncio da Câmara Federal, 
nQ 24, de 1975. 

editada a lei federal cogitada 
prevalecendo, em razão do 

nesse caso, a Lei Complementar 

O art. 1Q desse diploma legal é bastante claro quando 
preceitua que as isenções do imposto sobre operações 
relativas à circulação de mercadorias serão concedidas ou 
revogadas nos termos de convênios celebrados e ratificados 
pelos Estados membros quando o assunto em pauta diz respeito 
ao ICMS". 
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Assim, em razão dessas limitações previstas na Constituição 
Federal, não há como prosperar a tese contida na primeira 
parte do projeto. 
b) Concessão de juros subsidiados 
Da interpretação do art. 1Q do projeto (2ª parte), vê-se 

que o comando nele contido, não obstante ser uma medida que 
interfere na autonomia das instituições financeiras do 
Estado, acaba por acarretar, ainda, um ônus a mais para o 
erário estadual. 
Se, de um lado, as instituições financeiras do Estado devem 

se submeter às regras estabelecidas pelo Banco Central 
naquilo que se refere às taxas de juros cobradas, por outro 
não há como o Poder Executivo suportar esse ônus, não 
previsto na sua lei orçamentária anual. Aliás, a medida ora 
sugerida tem como foro mais apropriado para a sua 
implementação um programa com a finalidade de contemplar o 
meio rural, por via de uma política ainda mais abrangente. 
Tal programa deve ser precedido da inserção, na lei 
orçamentária, dos recursos a serem nele empregados, sob pena 
de se violar, como é o caso, o art. 161, I, da Constituição 
Estadua 1 . 

Conclusão 
Pelas razões aduzidas, concluímos pela antijuridicidade, 

pela inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de 
Lei nQ 443/95. 
Sala das Comissões, 17 de outubro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Anivaldo Coelho, relator -

Leonídio Bouças - Ivair Nogueira. 
PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 450/95 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria da Deputada Elbe Brandão, o projeto de lei em 

apreço pretende alterar os arts. 3Q e 4Q da Lei nQ 7.230, de 
17/5/78, que cria a Medalha do Mérito Barão de Eschwege. 
Publicada em 15/9/95, a proposição foi distribuída a esta 

Comissão para ser examinada quanto aos aspectos jurídico, 
constitucional e legal, nos termos do art. 195, c/c o art. 
103, V, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto de lei em tela altera a redação dos arts. 3Q e 4Q 

da Lei nQ 7.230, de 17/05/78, que cria a Medalha do Mérito 
Barão Eschwege. 
~"etende a proposição modificar os artigos acima 

mencionados, em face da Lei nQ 10.635, de 16/1/92, que 
transferiu da Secretaria de Estado de Indústria e Comércio 
para a Secretaria de Estado de Recursos Minerais, Hídricos e 
E~ergéticos a competência referente a mineração. 
A primeira vista, parece que o assunto em pauta se 

enquadraria nas matérias cuja disciplina jurídica seria de 
iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo. Todavia, 
entendemos que a proposição sob comento não invade esfera de 
competência do Governador do Estado, uma vez que seu 
objetivo é tão-somente adequar a Lei nQ 7.230/78, que criou 
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a Medalha do Mérito Barão de Eschwege, à legislação 
posterior. Assim, o projeto não cria medalha nem altera a 
estrutura do conselho competente para a escolha do 
agraciado, o que seria inviável por iniciativa desta Casa 
Parlamentar. 

Como esta Assembléia Legislativa desfruta de competência 
constitucional para dispor sobre os assuntos de interesse do 
Estado, tal como previsto no art. 61 da Carta mineira, e por 
não se tratar de matéria reservada privativamente ao 
Governador do Estado, inexiste óbice que possa comprometer a 
normal tramitação do projeto nesta Casa. 

Conclusão 
Diante do exposto, 

constitucionalidade e 
450/95. 

concluímos pela juridicidade, pela 
pela legalidade do Projeto de Lei nQ 

Sala das Comissões, 17 de outubro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Leonídio Bouças, relator -

Ivair Nogueira - Anivaldo Coelho. 
PARECER PARA O to TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 452/95 
Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer 

Relatório 
De autoria do Deputado Djalma Diniz, o Projeto de Lei nQ 

452/95 visa a declarar de utilidade pública a Guarda Mirim 
de Inhapim, com sede no Município de Inhapim. 

Após ser encaminhado o projeto à Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade, vem a matéria a esta 
Comissão para o 1Q turno de deliberação conclusiva. 

Fundamentação 
De grande alcance social é o trabalho praticado pela 

referida entidade. Dedica-se ela ao desenvolvimento da 
personalidade do menor entre 12 e 15 anos e a sua adaptação 
ao meio social. Para tanto, prepara-o física, moral e 
intelectualmente, respeitando as tendências vocacionais de 
cada um, por meio de cursos profissionalizantes. 

Pelos relevantes serviços que a instituição vem prestando à 
sociedade de Inhapim, concluímos ser justa a declaração de 
sua utilidade pública. 

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

452/95 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 18 de outubro de 1995. 
João Leite, relator. 

PARECER PARA O 

Comissão de 

De autoria do Deputado 
458/95 cria o Programa 
dá outras providências. 

to TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 458/95 

Constituição e Justiça 
Relatório 

Hely Tarquínio, o Projeto de Lei nQ 
Mineiro de Incentivo à Avicultura e 

Publicada em 16/9/95, a matéria foi distribuída às 
comissões competentes para receber parecer, nos termos do 
art. 195, c/c o art. 103, do Regimento Interno. 
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Com a incumbência de nos pronunciarmos preliminarmente 

sobre os aspectos jurídico-constitucionais pertinentes a~ 
projeto, passamos à fundamentação do parecer nos termo abaixo. 

Fundamentação de o projeto em tela visa à criação de um programa ·s 
incentivo à avicultura, no âmbito do Estado de Minas Ge~ald~ 
cuja execução ficará a cargo do Poder Executivo, P?r m~ 10 .do 
recursos destinados por um fundo contábil a ser 1nst1tu1 pelo Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG: ao 
A medida proposta, ao objetivar a promoção e o e~t1mulo de 

aumento da produtividade, bem como o desenvo1~1mento ma 
tecnologia aplicável à avicultura, consubstanc,a-se _nu 

0 ação econômica do Estado destinada a agir sobre determ1nad setor econômico. 
A participação do poder público na evolução da economi~ 

estadual encontra amparo na Constituição da República, "exe 
vi" do seu art. 24, que permitiu ao Estado legislar sobr direito econômico. 
Ademais, compete ao Estado, como agente 

regulador da atividade econômica, exercer as 
incentivo e planejamento em conformidade co~ o 
art. 174 da referida Carta Política. 
Por outro lado, a instituição de um fundo contábil 

destinado ao financiamento das ações do programa que se 
pretende criar, por meio do art. 4Q do projeto, apresenta vício de natureza legal. 
A Lei Complementar no 27/93, que 

instituição, a gestão -e a extinção 
preceitos que devem ser observados para a 

normativo e 
funções de 
disposto no 

de um fundo. 
Com efeito, nos termos da referida lei complementar, a 

autorização legislativa deve ser específica para _a 
instituição de um fundo e ser precedida de demonstraçao 
pormenorizada de viabilidade técnica e econômica, conforme 
se infere do parágrafo único do seu art. 1Q. Ressalte-se 0 art. 3Q da norma legal citada, que impõe requisitos para a lei de criação do fundo. 
Por ~star em desconformidade com 

0 
diploma l~g~l 

suprac1tado, Propomos a supressão do art. 4Q da propos1çao 
em análise, por meio da Emenda nQ 1, ao final transcrita. 

dispõe sobre .a 
de fundo, cont~m 
criação e a gestao 

Examinados, Pois, os aspectos jurídico constitucional e 
legal eertinentes ao projeto, aprese~tamos a seguinte conclusao. 

Conclusão 
Concluímos Pela juridicidade, pela constitucionalidade e 

pela legalidade do Projeto de Lei nQ 458/95 juntamente com a Emenda nQ 1, a seguir redigida. 
EMENDA No 1 

Suprima-se o art. 4Q, renumerandÕ-se os demais. 
Sala das Comissões, 17 de outubro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Ivair Nogueira, relator -

Leonidio Bouças - Simão Pedro Toledo - Anivaldo Coelho. 
PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
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No 459/95 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 0 Projeto de lei em tela, de autoria do Deputado José 
Boni~áci~, tem como objetivo disciplinar a forma de 
~Ubl,caçao no "Minas Gerais" de atos e matérias de interesse 
~s P9deres Executivo, Legislativo e Judiciário. 
CoU~l,~ada em 16/9/95, foi a proposição distribuída a esta 
. m~s~a9 para receber parecer quanto aos aspectos de 
~~r 1 ~1Cldade, constitucionalidade e legalidade, conforme 
In,StPoe o art. 195, c/c o art. 103, V, "a", do Regimento 

erno. 
o . Fundamentação 

0 ProJeto de lei ora analisado tem o propósito de facilitar 
In~cesso dos leitores às informações de que necessitam. 
Si e~e~se que a forma preceituada no projeto tem um 
Pagn,~,cado didático relevante uma vez que, na prática, 
Pr~sa_s~ para o leitor a noção de separação dos poderes, 
V. nclp1o este adotado em nosso ordenamento constitucional 1gente. 
Avaliada a proposição à luz do nosso sistema 

~~~Stitucional, ~onstata-se que a matéria está adstri~a ~o 
0 Pode competencia legiferante do Estado, conforme d1spoe 
Qart. 25, § 1Q, da Carta mineira. 

cauanto à iniciativa do projeto, entendemos ser aplicável a9 
qu~o a regra contida no art. 65 da Constituição Estadual, ja 
Pre ? tema nele tratado não está incluído no rol daqueles 
A v~stos no art. 66 da mesma Carta. 

co~s~~· d~ante da inexistência de óbice de ordem jurídica, 
tra~·ltU~lonal e legal, não há como interromper a normal 

No ltaçao do projeto de lei em estudo. _ 
1Q dentant9, para aprimorar tecnicamente a redaçao do art. 
a Emo proJeto, apresentamos, na conclusão do nosso parecer, 

enda nQ 1. 
Pel _ Conclusão 

consr~ ra~oes aduzidas, concluímos pela juridicidade, pela 
45919~tuc1onalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 

com a Emenda nQ 1. 
Dê-s EMENDA NQ 1 
"Ar e ao art. 1Q a seguinte redação: . . _ 

Ofic~· 1 1 Q -A publicação inicial no "Minas Gera1s", orgao 
intera dos Poderes do Estado, de ato~ e mat~r~~s. de 
de t ess~ dos Poderes Executivo, Legislat1vo e Jud1c1ar1o e 
Exe er~elros, respectivamente, sob os títulos "Diário do 
e .. ~~t,~o",_"Diário do Legislativo", ."Diár~o_do Ju~ic~ário" 
com bl,caçoes de Terceiros" far-se-a em pag1nas d1st1ntas, 
p ~umeração própria. ' aragrafo · · · PUbl. un1co No "Diário do Legislativo" sera 

Cont~~a~o. sob título próprio, o expediente do Tribunal de 
Sala da· c . _ Geral s om1ssoes, 17 de outubro de 1995. 

Ivair ~o Sa~tanna, Presidente - Leonídio Bouças, relator -
ogue1ra - João Leite - Anivaldo Coelho. 

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 

~ 
fL._:J} 
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1 e i em tela 
dispõe sobre 
Médicos. 
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NQ 460/95 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
do Deputado Ronaldo Vasconcellos, o projeto de 
dá novo texto à Lei nQ 954, de 29/7/53, que 

a organização do Serviço de Assistência 9°s 
Publicada no "Diário do Legislativo" de 16/9/95, vem a 

matéria a esta Comissão, para exame preliminar quan~o aos 
aspectos de juridicidade constitucionalidade e 1egal1dade. 
nos termos do art. 195, c~c o art. 103, v, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação . 
Em seus diversos aspectos, a proposição auto~1~a 0 

Executivo a criar o Serviço de Assistência aos Med1co~. 
institui a taxa de assistência aos médicos para prov~r ~s 
despesas do Serviço a ser criado e indica a Assoc1açao 
Médica d~ Minas Gerais como gestora do prod~to da 
arr~ca~açao da taxa; portanto, confia o Serv1ço de 
Ass1stencia aos Médicos à referida Associação. 

Considerando-se que a Associação em questão já exerce todas 
~s ~tri~uições cometidas ao Serviço, conclui-se que, em 
ult1ma 1nstância a proposição visa beneficiar a clas~e 
médica do Estad~ pelo fortalecimento de sua associaçao 
profissional, que passa a contar com nova fonte de rece~ta. 
Tal receita, como já se mencionou anteriormente, advem do 

recolhimento da taxa de assistência aos médicos. A 
proposição não indica quem é obrigado a esse pag~m~nto. 
Entret~nto, a sua efetivação se faz no ato da aquis1çao do 
formularia obrigatório para atestado médico, a s~r 
C?n~eccionado e distribuído para venda pela Ass?ciaçao 
Med1ca. Assim, é de se presumir que o profissional l1beral • 
~empresa de direito privado ou o órgão público que_a~uem na 
are~ de saúde sejam os adquirentes desses formular1os: ?s 
qua1s, na verdade, constituem parte do material necessarlO 
aos seus serviços. Entendimento diverso, pelo qual 0 
pacien~e. antes de ir consultar-se, já deveria se m~nir de 
formularias médicos, e, portanto, ele, paciente, e qu~m 
pagaria a mencionada taxa, não pode ser aceito, pela razao 
evidente de que o prestador de serviços médicos é quem deve 
possuir o material necessário ao seu trab~lho: 
principalmente se se tratar de órgão público, pois a saude e 
direito de todos e dever do Estado, conforme os termos 
claros do art. 196 da Constituição Federal. 

Como se sabe, taxa é espécie do gênero tributo. 
Efetivamente, a cobrança prevista na proposição em t~la 
reveste-se de natureza tributária, uma vez que concr~t~za 
com perfeição o conceito legal fixado no art. 3Q do Cod1go 
Tributário Nacional, "In 1 itteris": .. 

"Art. 3Q- Tributo é toda prestaç~o pecuniária compulsor1~, 
em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que nao 
constitui sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada 
mediante atividade administrativa plenamente vinculada". 
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É imprescindível ressaltar que o Código Tributário 
Nacional, em seu art. 4Q, dispõe expressamente não ser 
relevante para a caracterização da espécie tributária o nome 
eventualmente utilizado pelo legislador, mas sim a natureza 
do fato cuja ocorrência vai gerar a cobrança compulsória. 

Como reza o inciso II do art. 145 do Estatuto Maior, o fato 
gerador típico das taxas é o exercício, pela União, pelo 
Estado, pelo Distrito Federal ou pelo Município, do poder de 
polícia ou a utilização efetiva ou potencial de serviço 
público específico e divisível, presta~~ ao contribuinte ou 
posto ã sua disposição. Na lição de A ~ornar Baleeiro, quem 
paga taxa recebeu serviço ou vantagem do poder público. 
Evidentemente, o médico ou qualquer outra pessoa, ao 
adquirir o formulário obrigatório para atestado médico 
emitido pela Associação Médica de Minas Gerais, não estará 
utilizando qualquer serviço público, e tampouco o Estado 
estará exercendo o poder de polícia que o autorizaria a 
cobrar taxa. Destarte, malgrado a designação "taxa de 
assistência aos médicos", o pagamento obrigatório que se 
pretende instituir não se caracteriza como uma taxa. O 
esclarecimento desse ponto é importantíssimo. Explica-se: a 
cobrança compulsória de prestação pecuniária pelo poder 
público há de se fazer dentro dos limites das normas 
constitucionais do sistema tributário nacional e das leis 
complementares, as quais relacionam as espécies tributárias 
e conferem disciplina rigorosa a cada uma delas, sendo 
vedado ao legislador ordinário criar espécie nova, com 
disciplina distinta. 

Assim, estando evidenciado que a proposição sob comento não 
cria uma taxa, importa perquirir qual a natureza jurídica da 
cobrança que institui, contrastando os seus caracteres com 
as notas típicas das diversas espécies tributárias. 

Conforme a lição de Aliomar Baleeiro, imposto é a prestação 
de dinheiro que, para fins de interesse coletivo, uma pessoa 
jurídica de direito público exige coativamente por meio de 
lei, sem assegurar qualquer vantagem ou serviço específico 
em retribuição. No caso presente, a arrecadação se institui 
com o objetivo definido de prover ãs despesas do Serviço de 
Assistência aos Médicos. Logo, não se trata de um impos~~
Tampouco se cuida de uma contribuição de melhoria, pois esta 
tem como fato gerador a valorização de imóvel. 

Por exclusão, o que se delineia no projeto em exame é a 
criação de contribuição especial, especificamente a 
contribuição de interesse de categoria profissional, 
prevista no art. 149 da Constituição de 1988. Nesse passo 
observamos que imposição de tal espécie tributária' 
justificável apenas na medida em que o capítulo da orde~ 
económica e social o permita, se insere no âmbito da 
competência exclusiva da União. Destarte, a iniciativa de 
membro do Poder Legislativo estadual encontra aqui óbice 
intransponível na divisão da competência para tributar 
estabelecida na Constituição Federal. 

Conclusão 



Pelos motivos acima aduzidos, concluímos 
antijuridicidade, pela inconstitucionalidade e 
ilegalidade do Projeto de Lei nQ 460/95. 
Sala das Comissões, 17 de outubro de 1995. 
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pela 
pela 

Geraldo Santanna, Presidente João Leite, relator 
Anivaldo Coelho - Simão Pedro Toledo - Ivair Nogueira 
Leonídio Bouças. 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 464/95 

Comissão de CÕnstituição e Justiça 
Relatório 

A proposição em análise, do Deputado Aílton Vilela, 
pretende seja declarada de utilidade pública a Associação de 
Moradores da Vila Jessé, com sede no Município de Três 
Corações. 

Publicado em 
Comissão para 
o art. 103, v, 

21/9/95, foi o projeto distribuído a esta 
exame preliminar, nos termos do art. 19?, c/c 
"a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A entidade em apreço tem personalidade jurídica, funciona 

há mais de dois anos, e sua diretoria é ~omposta por pessoas 
id6neas, que não recebem remuneração pelos cargos que 
exercem. 
Dessa forma, encontram-se preenchidos os requisitos 

estabelecidos pela Lei nQ 5.830, de 6/12/71, que disciplina 
a matéria. 

Conclusão 
Em face do exposto, coricluímos ~ela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
464/95 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 17 de outubro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Leonídio Bouças, relator -

Simão Pedro Toledo - João Leite - Ivair Nogueira - Anivaldo 
Coelho. 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 469/95 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O projeto de lei em epígrafe, de autoria do Deputado José 
Bonifácio, estabelece incentivos para exoneração voluntária 
de servidores públicos estaduais. 

Publicada em 21/9/95, foi a proposição distribuída a esta 
Comissão, para exame preliminar quanto aos aspectos de 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos 
do art. 195, c/c o art. 103, v, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A instituição do Programa Especial de Exoneração Voluntária 

- PEEV -, no âmbito do serviço público do Estado de Minas 
Gerais, é compatível com os preceitos constitucionais e 
legais que versam sobre a matéria. 
O art. 169 da Constituição da República estabelece que a 

despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os 
limites estabelecidos em lei complementar. 
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Regulamentando o mencionado dispositivo, a Lei Complementar 
nQ 82, de 27/3/95, estipula, em seu art. lQ, que as 
mencionadas despesas não poderão exceder a 60% das receitas 
correntes líquidas, deduzidos os valores das transferências 
por participações, constitucionais e legais, dos municípios 
na arrecadação de tributos de competência dos Estados. 

O poder público carece, contudo, de mecanismos eficazes 
para proceder ao ajuste da máquina estatal, em conformidade 
com o preceito contido na norma anteriormente referenciada. 

O incentivo à exoneração voluntária, nos termos em que foi 
proposto, virá a suprir esta lacuna, proporcionando ao 
Estado a oportunidade de compatibilizar a despesa com 
pessoal com as normas constitucionais aplicáveis à espécie, 
sem tocar, contudo, nas garantias relativas à estabilidade e 
à irredutibilidade dos vencimentos dos servidores públicos. 

A matéria deve ser apreciada por esta Casa, uma vez que o 
art. 61, IX, da Constituição mineira, coloca entre as 
atribuições da Assembléia Legislativa as disposições acerca 
do servidor público da administração direta, autárquica e 
fundacional, seu regime jurídico único, provimento de 
cargos, estabilidade e aposentadoria de civil e reforma e 
transferência de militar para a inatividade. 

Não vislumbramos, portanto, nenhum impeditivo de ordem 
constitucional ou legal que possa criar obstáculos à 
tramitação do projeto. 

Em face do exposto, 
constitucionalidade e 
469/95. 

Conclusão 
concluímos pela 
pela legalidade 

juridicidade, pela 
do Projeto de Lei nQ 

Sala das Comissões, 17 de outubro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Leonídio Bouças, relator -

Ivair Nogueira - Simão Pedro Toledo - João Leite - Anivaldo 
Coelho. 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 470/95 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O projeto de lei em análise, de autoria do Deputado João 
Batista de Oliveira, dispõe sobre a remoção de moradores, 
pelo Estado, para a realização de obras públicas. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 21/9/95, a matéria 
foi distribuída a esta Comissão para exame de juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade, atendendo ao disposto no 
art. 195, c/c o art. 103, V, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A realização de obras públicas pelo Estado implica, muitas 

vezes, a necessidade de remoção de moradores. 
Sensível a essa realidade, o autor do projeto busca 

compatibilizar a necessidade pública com o interesse desses 
moradores, estabelecendo que, quando a remoção se der por 
meio de permuta, esta será feita por imóvel com área mínima 
de 200m2, 60m2 dos quais construídos e divididos em sala, 
cozinha, banheiro e três quartos. 
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Com efeito, a proposição trata do despojamento compulsório 
da propriedade particular pelo Estado vale dizer, de desapropriação. ' 

Não obstante o caráter meritório do projeto, a competência 
material para dispor sobre expropriação é privativa da 
Uniã?, consoante o art. 22, II, da Constituição Federal. "In verb1s": 

"Art. 22- Compete privativamente ã União legislar sobre: 
I - .......................................... . 
II- desapropriação;". 
O parágrafo único desse dispositivo estabelece que_ lei 

complementar federal poderá autorizar os Estados a 1eg1s1ar 
sobre questões específicas das matérias relacionadas no 
mencionado artigo. 
A referida lei complementar ainda não foi editada, mas, 

mesmo que os Estados fossem autorizados a legislar sobre 
desapropriação, implicitamente proíbe a Magna Carta que 0 
pagamento feito pelo Estado ao expropriado se faça por outro 
mecanismo que não a in:enização em dinheiro. Veja-se o art. 
5Q, XXIV, textualmente: 

"Art. 5Q - ................................... . 
XXIV a lei estabelecerá o procedimento para 

desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por 
interesse social, mediante justa e prévia indenização em 
dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta 
Constituição;" (grifo nosso). 

As ressalvas feitas pelo texto constitucional são as 
previstas nos arts. 182, § 4Q, III, e 184, "caput" .. em_que 
se estabelece pagamento mediante títulos da dívida publ1ca, 
d~ emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, e 
t1tulos da dívida agrária. 
Assim, a proposição carece de respaldo no ordenamento 

jurídico para a sua regular tramitação nesta Casa. 
· Conclusão 

Concluímos pela antijuridicidade, pela 
inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei 
nQ 470/95. 
Sala das Comissões, 17 de outubro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Anivaldo Coelho, relator -

Leonídio Bouças - Ivair Nogueira - João Leite - Simão Pedro Toledo. 
PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 494/95 
Comissão de Constituição e Justiça 

De autoria 
494/95 visa 
Coral Mater 
Barbacena. 

Relatório 
do Deputado José Bonifácio, o Projeto de L~i ~Q 
a declarar de utilidade pública a Assoc1açao 
Dei de Barbacena, com sede no Município de 

Publicado em 28/9/95, foi o projeto encaminhado a esta 
Comissão para exame preliminar, nos termos do art. 103, V, 
"a", c/c o art. 195, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
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A proposiçãc está corretamente instruída com os documentos 
indispensáveis à declaração de utilidade pública de 
entidades, prevista na Lei nQ 5.830, de 6/12/71. 
Constata-se, pois, que a mencionada associação está em 

funcionamento há mais de dois anos, tem personalidade 
jurídica e sua diretoria é composta por pessoas idôneas, que 
nada recebem pelos cargos que ocupam. 

Em face do exposto, 
constitucionalidade e 
494/95. 

Conclusão 
concluímos pela juridicidade, pela 
pela legalidade do Projeto de Lei nQ 

Sala das Comissões, 17 de outubro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Leonídio Bouças, relator -

Simão Pedro Toledo - Ivair Nogueira - João Leite - Anivaldo 
Coelho. 

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 137/95 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado Sebastião Costa, o projeto de lei em 
exame pretende dar a denominação de Lêda Maria Campos ao 
posto de saúde do Distrito de Orizânia, no Município de 
Divino. 

Aprovada no 1Q turno, sem emenda, deve a proposição agora 
ser apreciada no 2o turno de deliberação conclusiva, 
conforme disposições regimentais. 

Fundamentação 
A proposta de dar a denominação de Lêda Maria Campos ao 

posto de saúde do Distrito de Orizânia e meritória e 
oportuna por prestar homenagem a uma profissional devotada, 
que fez de sua vida exemplar um modelo de abnegação à causa 
humana. 

Conclusão 
Pelas razões aduzidas, somos pela aprovação do Projeto de 

Lei nQ 137/95 na forma original. 
Sala das Comissões, 17 de outubro de 1995. 
Jorge Eduardo de Oliveira, relator. 

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 321/95 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

O Projeto de Lei nQ 321/95, de autoria do Deputado Paulo 
Piau, objetiva declarar de utilidade pública o Centro 
Espírita José Horta, com sede no Município de Uberaba. 

Aprovado o projeto no 1Q turno, em sua forma original, cabe 
a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no 
2Q turno, em cumprimento das disposições do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
A mencionac~ entidade trabalha em prol das pessoas carentes 

de Uberaba. promovendo seu bem-estar e incentivando a 
prática da amizade, da fraternidade e do amor ao próximo. 

Dessa forma, julgamos oportuno que a entidade seja 
declarada de utilidade pública. 
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Conclusão 
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei 

nQ 321/95 no 2Q turno, na forma original. 
Sala das Comissões, 17 de outubro de 1995. 
Jorge Eduardo de Oliveira, relator. 

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 336/95 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

O projeto de lei em exame, de autoria do Deputado Bonifácio 
Mourão, propõe seja declarada de utilidade pública a 
Associação Cultural e Comunitária de Milho Verde, com sede 
no Município do Serro. 
Aprovado o projeto no 1o turno, em sua forma original, cabe 

a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no 
2Q turno, em cumprimento das disposições do Regimento Interno. 

Fundamentação . 
A Associação Cultural e Comunitária de Milho Verde e uma 

sociedade civil sem fins lucrativos que tem por finalida~e 
promover a cultura e preservar o folclore regional. Al~m 
disso, promove palestras visando ao bem-estar e à integraçao 
social da comunidade. A entidade merece, assim, ser 
reconhecida como de utilidade pública. 

Conclusão 
Pela~ razões aduzidas, opinamos pela aprovação do Projeto 

de Le1 nQ 336/95, no 2Q turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 17 de outubro de 1995. 
Luiz Antônio Zanto, relator. 

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 373/95 

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

De autoria do Deputado Ajalmar Silva, o projeto de lei em 
tela objetiva declarar de utilidade pública o Colégio Nossa 
Senhora do Amparo, localizado no Município de Monte Car~el~. 

Aprovado no 1Q turno, vem agora o projeto a esta Com1ssao 
para o 2Q turno de deliberação conclusiva, nos termos do 
art. 104, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A entidade acima citada vem desenvolvendo, desde a sua 

fundação, em 1939, atividades filantrópicas e assistenciais 
e promovendo o amparo à infância e à juventude. 
Assim sendo, reiteramos o posicionamento anterior desta 

Comissão, favorável à declaração de utilidade pública do 
Colégio Nossa Senhora do Amparo. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de 

Lei nQ 373/95 no 2Q turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 18 de outubro 1995. 
Gilmar Machado, relator. 

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 376/95 

Comissão de Saúde e Ação Social 
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Relatório 
De autoria do Deputado Ivo José, o projeto de lei em exame 

pretende declarar de utilidade pública a Sociedade de 
Prevenção e Assistência aos Cancerosos de Raul Soares 
SOPAC -, com sede no Município de Raul Soares. 

Aprovada no 1Q turno, sem emenda, deve a proposição agora 
ser apreciada no 2Q turno de deliberação conclusiva, 
conforme disposições regimentais. 

Fundamentação 
A SOPAC desenvolve com as pessoas carentes portadoras de 

câncer um trabalho filantrópico de amparo e orientação, 
proporcionando-lhes total assistência. 

Conclusão 
Pelas razões exaradas, concluímos pela aprovação do Projeto 

de Lei nQ 376/95, na forma original. 
Sala das Comissões, 17 de outubro de 1995. 
Jorge Eduardo de Oliveira, relator. 

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 385/95 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcellos, a proposição 
em tela tem por fim declarar de utilidade pública a Fundação 
José Guerra Pinto Coelho, com sede no Município de Iguatama. 
Aprovado o projeto em 1Q turno, sem emenda, cabe a esta 

Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2Q 
turno, nos termos regimentais. 

Fundamentação 
A entidade que se pretende declarar de utilidade pública 

desenvolve ações de grande alcance social, presta 
assistência médico-hospitalar e mantém instituições 
educacionais, juntamente com órgãos municipais, estaduais e 
federais. 
Pela importância de que se reveste o trabalho da entidade, 

ratificamos o parecer desta Comissão no 1Q turno. 
Conclusão 

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei 
nQ 385/95 no 2Q turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 17 de outubro de 1995. 
Luiz Antônio Zanto, relator. 

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 392/95 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

O projeto de lei em análise, de autoria do Deputado Jorge 
Hannas, pretende seja declarada de utilidade pública a 
Associação de Promoção ao Idoso - APRI com sede no 
Município de Manhuaçu. 

Aprovada no 1Q turno, em sua forma original, deve agora a 
proposição ser apreciada no 2Q turno de deliberação 
conclusiva, em cumprimento das disposições regimentais. 

Fundamentação 
A mencionada entidade tem como princípio fundamental a 

promoção de programas assistenciais e de valorização do 
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idoso. Ela se propõe a criar clubes e promover encontros e 
sem1nar1os que visem a sensibilizar a comunidade, na luta 
pela melhoria das condições de vida de seus assistidos. 

Em face do exposto, julgamos a entidade merecedora da 
declaração pleiteada. 

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

nQ 392/95 no 2Q turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 17 de outubro de 1995. 
Jorge Eduardo de Oliveira, relator. 

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 393/95 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

O projeto em epígrafe, do Deputado José Bonifácio, tem por 
objetivo declarar de utilidade pública o Centro de 
Recuperação e Integração de Vidas á Sociedade Desafio 
Jovem IMECRIS, com sede no Município de Barbacena. 
Aprovado o projeto no 1Q turno, na forma proposta, cabe a 

esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no 
2Q turno, nos termos do art. 104, I, "a", do Regimento 
Interno. 

Fundame:1tação 
A referida entidade possui caráter beneficente e desenvolve 

um importante trabalho visando à recuperação física, moral e 
espiritual e à reintegração social de jovens toxicômanos e 
alcoólatras. 
Dessa forma, reiteramos o posicionamento anterior desta 

Comissão, favorável à pretendida declaração. 
Conclusão 

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de 
Lei nQ 393/95 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 17 de outubro de 1995. 
Jorge Hannas, relator. 
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ATA DA 88ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA, EM 18 DE OUTUBRO DE 1995 

Presidência do Deputado Agostinho Patrús 
SUMÁRIO: ABERTURA - 1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata-

Correspondência: Ofícios, telegramas e cartões 
Apresentação de Proposições: Projeto de Lei ng 534/95 
Requerimentos nQs 807 a 811/95- Requerimentos dos Deputados 
Marcos Helênio(2), José Henrique, Almir Cardoso, Péricles 
Ferreira, e Geraldo Rezende - Comunicações: Comunicações dos 
Deputados Paulo Schettino(3), Carlos Pimenta, Alberto Pinto 
Coelho e Marcelo Gonçalves(4); da Comissão de Educação e da 
Comissão Especial para Proceder a Estudos sobre o MERCOSUL e 
Seu Impacto Político, Econômico e Social em Minas Gerais-
Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Geraldo Rezende, 
Paulo Piau, Gilmar Machado, Hely Tarquinio, Ronaldo 
Vasconcellos, Marcelo Gonçalves e Miguel Martini -Questões 
de ordem - 2ª PARTE (ORDEM DO DIA): 1ª Fase: Abertura de 
inscr1çoes - Questão de ordem; chamada para recomposição de 
"quorum"; inexistência de número regimental para votação mas 
existência de número regimental para continuação dos 
trabalhos Leitura de comunicações apresentadas 
Requerimentos: Requerimento do Deputado Almir Cardoso; 
inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei nQ 404/95 para os 
fins do art. 288 do Regimento Interno- Requerimento do 
Deputado Geraldo Rezende; encaminhamento à Comissão de 
Assuntos Municipais Requerimento do Deputado Marcos 
Helênio; deferimento - Existência de "quorum" para votação -
Votação de pareceres: Pareceres de Redação Final dos 
Projetos de Lei nQs 46, 110 e 222/95; aprovação- Votação do 
Parecer de Redação Final do Projeto de Resolução nQ 238/95; 
aprovação; verificação de votação; inexistência de "quorum" 
para votação e para continuação dos trabalhos; anulação da 
votação - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA. 

ABERTURA 
-Às 14h15min, comparecem os Deputados: 
Agostinho Patrús -Wanderley Ávila- Rêmolo Aloise- Maria 

José Haueisen - Ibrahim Jacob - Ermano Batista - Antônio 
Júlio- Aílton Vilela- Ajalmar Silva- Alberto Pinto Coelho 
-Alencar da Silveira Júnior - Almir Cardoso - Álvaro 
Antônio - Anderson Adauto Anivaldo Coelho Antônio 
Andrade - Antônio Genaro - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna 
- Bilac Pinto- Bonifácio Mourão -Carlos Murta- Clêuber 
Carneiro - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
Durval Ângelo - Elmo Braz - Francisco Ramalho Geraldo 
Nascimento- Geraldo Rezende -Geraldo Santanna- Gilmar 
Machado - Glycon Terra Pinto Hely Tarquinio Irani 
Barbosa - Ivair Nogueira - Ivo José João Batista de 
Oliveira- João Leite -Jorge Eduardo de Oliveira- Jorge 
Hannas- José Bonifácio- José Braga- José Henrique- Kemil 
Kumaira - Leonidio Bouças - Luiz Antônio Zanto - Marcelo 
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Cecé - Marcelo Gonçalves - Marco Régis - Marcos Helênio -
Maria Olívia - Mauri Torres Miguel Martini Olinto 
Godinho- Paulo Piau- Péricles Ferreira - Raul Lima Neto-
Romeu Queiroz -Ronaldo Vasconcellos- Sebastião Costa 
Sebastião Helvécio - Simão Pedro Toledo - Toninho Zeitune -
Wilson Trópia. 

O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús)- A lista de 
comparecimento registra a existência de número regimental. 
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome 
do povo mineiro, 1n1c1amos os nossos trabalhos. Com a 
palavra, o Sr. 2Q-Secretário, para proceder à leitura da ata 
da reunião anterior. 

1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE) 
Ata 

- A Deputada Maria José Haueisen, 2ª-secretária, procede à 
leitura da ata da ·feunião anterior, que é aprovada sem 
restrições. 

- O Deputado Rêmolo 
correspondência: 

Correspondência 
Aloise, 1Q-Secretário, lê a seguinte 

OFÍCIOS 
Dos Srs. Pedro Bittencourt, Presidente da Assembléia 

Legislativa de Santa Catarina, Flávio Régis Xavier de Moura 
e Castro, Presidente do Tribunal de Contas do Estado, e 
Fernando Zaidan, Chefe de Gabinete do Presidente da 
Assembléia Legislativa da Bahia, agradecendo o envio do 
relatório das aud'ªncias públicas regionais de 1995. 

Da Sra. Beren:ce Menegale, Secretária da Cultura, 
informando, em atenção a requerimento do Deputado Dimas 
Rodrigues, sobre a impossibilidade de liberação de verbas 
para construção de um teatro no Município de Janaúba. 

Do Sr. João Ferreira Lima, Prefeito Municipal de Januária, 
informando o número de moradias nos Distritos de São 
Joaquim, Bonito e Tijuco. (- À Comissão de Assuntos 
Municipais.) 

Do Sr. João Ferreira Lima, Prefeito Municipal de Januária, 
manifestando posição contrária à aprovação do Projeto de Lei 
nQ 252/95. (-Anexe-se ao Projeto de Lei nQ 252/95.) 

Do Sr. Manoel Messias M. Dias, Prefeito Municipal de 
Araçuaí, encaminhando certidão referente ao número de 
moradias do Distrito de Engenheiro Schnoor. (- À Comissão de 
Assuntos Municipais.) 

Da Sra. Maria Gabriela de o. Santos, Prefeita Municipal de 
Juramento, ratificando informações para fins de emancipação 
do Distrito de Glaucilândia. (- À Comissão de Assuntos 
Municipais.) 

Do Sr. Oswaldo Botelho Filho, Presidente da Câmara 
Municipal de Congonhas, solicitando agilidade na apreciaçã9 
de questões ligadas aos ex-servidores da MinasCaixa. (-A 
Comissão de Administração Pública.) 

Do Sr. Ronaldo Wilson Santos, Presidente da Câmara 
Municipal de Frutal, agradecendo convite para participar do 
Ciclo Nacional de Debates. 
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Do Sr. José Afonso Bicalho Beltrão da Silva, Diretor 
Presidente do BEMGE, informando, em relação ao Requerimento 
nQ 578/95, do Deputado Elmo Braz (solicitando medidas que 
possam viabilizar a renegociação da divida dos pequenos e 
médios empresários do Município de São João Nepomuceno), que 
os gerentes desse Banco estão orientados para negociar uma 
solução que satisfaça os interesses das partes. 

Do Sr. Aluisio Pimenta, Reitor da UEMG, informando que a 
Assessora do Reitor, Profª Virgínia Santos Mendes, estará 
representando essa universidade na audiência pública para 
discussão de políticas relativas aos arquivos públicos. (-À 
Comissão de Educação.) 

Do Sr. Hazenclever Lopes C~~çado, Secretário Municipal de 
Administração de João Pinneiro, encaminhando certidões 
relativas ao número de moradias existentes ncs Distritos de 
Brasilândia e Luislândia. (- À Comissão de Assuntos 
Municipais.) 

Da Sra. Zazá Schettino, Vereadora à Câmara Municipal de 
Belo Horizonte, agradecendo o convite para a reunião 
especial em homenagem à Escola Agrotécnica Federal de Rio 
Pomba. 

Do Sr. Ronaldo Cézar Salles, Chefe de Gabinete da 
Secretaria de Transportes e Obras Públicas, encaminhando 
cópia do parecer do DER-MG sobre o Projeto de Lei nQ 305/95. 
(-À Comissão de Justiça.) 

Do Sr. Sérgio Carvalho de Castro, Diretor Superintendente 
de Bens Imóveis, informando, sobre o Projeto de Lei nQ 
363/95, que o imóvel em questão está vinculado à PMMG e que 
a Secretaria está aguardando a manifestação desse órgão 
sobre a doação. (-À Comissão de Justiça.) 

Do Sr. Eduardo Silveira de Noronha Filho, Presidente da 
Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte, 
encaminhando cópia do documento "TermOmetro de Vendas". (-À 
Comissão de Defesa do Consumidor.) 

Do Sr. José Ed~~rdo Lewer de Amorim, Procurador do 
Município de Barbacena, expondo a situação dos Distritos de 
Correia de Almeida, São Sebastião e Mantiqueira e 
solicitando da Casa exclusão dos dois últimos, no tocante 
aos procedimentos para emancipação do Di~trito de Correia de 
Almeida. (-À Comissão de Assuntos Munic pais.) 

Do Sr. Sidney Fantini, Presidente do Caiçara Clube de 
Pesca, agradecendo convite para reunião destinada a se 
discutir a pesca no Estado. (-À Comissão de Meio Ambiente.) 

Do Sr. José Nadi Néri, Oficial do Registro Civil das 
Pessoas Jurídicas, e do Presidente da Associação dos 
Oficiais do Registro Civil das Pessoas Naturais de Minas 
Gerais - RECIVIL -, expondo considerações acerca do Projeto 
de Lei nQ 34/95. (-Anexem-se ao Projeto de Lei nQ 34/95.) 

Do Sr. João Justino Gomes, advogado no Município de 
Alvinópolis, solicitando o empenho desta Casa para a urgente 
regulamentação de lei para o pagamento de honorários 
advocatícios aos que prestam assistência judiciária 
gratuita. (-À Comissão de Administração Pública.) 
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Jo~é_Nadi Néri, Oficial do Registro Civil d~S 
Jur1d1cas, expondo as razões em virtude das qualS 
rejeição do Projeto de Lei nQ 175/95. (- Anexe-se ao 
de Lei nQ 175/95.) 

TELEGRAMAS 
Dos Srs. José Sarney, Presidente do Senado Federal • e 
I~rael Pinheiro Filho, Secretário de Transportes e Obras 
Publicas, agradecendo o recebimento do relatório das 
audiências Públicas regionais de 1995. .. 

Do Sr. Luiz Bitte~court, Presidente da Assemblela 
~egislati~a de Goiás, convidando para as festividades de 
lnauguraçao das novas instalações do Palácio Alfredo Nasser. 

Da Associação Comercial e Industrial de Campanha, do 
Municíp~o de Campanha, manifestando apoio à Proposta de 
Emenda a Con~tituição nQ 13/95, do Deputado Anderson Adauto. 
(-Anexe-se a Proposta de Emenda à Constituição nQ 13/95.) 

CARTÕES . 
Dos Srs. Aníbal Khury, Presidente da Assembléia Legislatlva 

do E~tado do Paraná; Ronaldo Perim, Deputado Federal; 
Ber~n1ce Menegale, Secretária da Cultura, agradec~nd? 0 
env1o, por 9Sta Casa do relatório das audiências publlcas regionais o~ 1995. ' 

Do Sr. Márcio Aristeu Monteiro de Barros, Presidente_ do 
Tribunal de Justiça do Estado, da Sra. Maria Elv,ra, 
Depu~ada Federal e do Sr. Flávio Régis de Moura e Castro, 
Pres1dente do Tribunal de Contas do Estado agradecendo 0 
envio, por esta Casa do relatório finaÍ da comissão 
especial para apurar a ~iolência contra a mulher no Esta~o: 

Dos Srs. Tomaz Aroldo da Mota Santos Reitor da UFMG; FablO 
Eugênio Ferreira Lima, Secretário Àdjunto da Habitação, 
agradecendo o convite para participar de mais uma etapa do 
Ciclo Nacional de Debates. 

Do Sr. José Henrique Santos Portugal, Chefe de Gabinete do 
Governado~. encaminhando cópia do documento Perfil ~a 
Remuneraçao do Servidor Público, elaborado pela Secretarla 
de Administração. 

Da Sra. Judite Franklin Vidal Delegada de Administração do 
Ministério da Fazenda em Minas'Gerais, agradecendo o convite 
para a reunião especial em homenagem à Escola Agrotécnica 
Federal de Rio Pomba. 

Da Sra. Maria das Graças Pedrosa Bittencourt, Diretor~ ~a 
23ª Superintendência Regional de Ensino de Mur1ae, 
agradecendo o convite para o lançamento da coleção de livros 
"Cidadão Mirim". 

Do Sr. Paulo Eduardo Almeida de Mello, Presidente do Minas 
Tênis Clube, agradecendo a consignação nos anais da Casa do 
voto de congratulações pelo 60Q aniversário do Clube, a 
requerimento do Deputado Alberto Pinto Coelho. 
O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a 

conceder a palavra aos oradores inscritos para o Pequeno 
Expediente. · 

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

proposições: 
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PROJETO DE LEI No 534/95 
Declara de utilidade pública a Assistência Social da Igreja 

Evangélica Assembléia de Deus de Governador Valadares. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q- Fica declarada de utilidade pública a Assistência 

Social da Igreja Evangélica Assembléia de Deus de Governador 
Valadares, com sede no Município de Governador Valadares. 

Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 5 de outubro de 1995. 
Bonifácio Mourão 
Justificação: A Assistência Social da Igreja Evangélica 

Assembléia de Deus de Governador Valadares, localizada no 
Município de Governador Valadares, é uma sociedade civil sem 
finalidade lucrativa que presta um serviço inigualável à 
comunidade desse município. 

São objetivos da referida entidade: prestar auxílio 
financeiro às pessoas necessitadas e auxiliar as pessoas 
doentes doando-lhes medicamentos; distribuir cestas básicas 
de alimentação a famílias carentes, uma vez por mês ou 
quando se fizer necessário; criar e manter asilos, creches, 
orfanatos e albergues; prover famílias necessitadas com 
agasalhos e promover a educação sanitária, por meio de 
seminários, cursos, palestras e "workshops", com pessoal 
especializado na área da saúde. 

Criada em 1966, a entidade tem sede na Rua Afonso Pena, 
3.374 - Centro, no Município de Governador Valadares, e sua 
diretoria é composta de pessoas idóneas, que não recebem 
remuneração pelo exercício dos cargos que ocupam. 
Por considerar de fundamental importância para a sociedade 

as instituições que visem à prestação de serviços tão 
relevantes é que submeto à apreciação dos meus nobres pares 
o presente projeto de lei. Ademais, preenchendo a 
Assistência Social da Igreja Evangélica Assembléia de Deus 
de Governador Valadares todos os requisitos exigidos pela 
Lei nQ 5.830, de 1971, combinada com o artigo 178, § 5Q, 
incisos I e II, do Regimento Interno, aguardo de meus pares 
a aprovação deste projeto de lei . 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para 

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

REQUERIMENTOS 
NQ 807/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se 

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçónica Luz, Amor e Liberdade, localizada no Município de 
Belo Horizonte, por seus 13 anos de existência. 

NQ 808/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se 
consi~ne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçón1ca Charitas I!, localizada no Município de São João 
del-Rei, por seus 100 anos de existência. 

NQ ~09/95, do ~eputado Wanderley Ávila, solicitando se 
cons1gne nos ana1s da Casa voto de congratulações com a Loja 
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Maçônica União e Trabalho, localizada no Município de Belo 
Horizonte, por seus 22 anos de existência. 

NQ 810/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loj2 
Maçônica Estrela da Mantiqueira, localizada no Município de 
Passa-Quatro, por seus 41 anos de existência. (-
Distribuídos à Comissão de Educação.) -

NQ 811/95, do Deputado Miguel Martini, solicitando seja 
formulado apelo ao Presidente do Tribunal de Justiça com 
vistas a que sejam dadas a esta Casa informações sobre os 
procedimentos referentes à organização e ao processo eletivo 
afetos à Justiça de Paz. (-À Mesa da Assembléia.) 

Do Deputado Marcos Helênio (2), solicitando a anexação do 
Projeto de Lei nQ 444/95 ao Projeto de Lei nQ 380/95, e a 
distribuição do Projeto de Lei nQ 478/95 à Comissão de 
Direitos e Garantias Fundamentais. 

Do Deputado José Henrique, solicitando regime de urgência à 
tramitação do Projeto de Lei nQ 371/95. 

Do Deputado Almir Cardoso, solicitando a retirada de 
tramitação do Projeto de Lei nQ 404/95. 

Do Deputado Péricles Ferreira, solicitando regime de 
urgência à tramitação do Projeto de Lei nQ 426/95. 

Do Deputado Geraldo Rezende, solicitando a suspensão do 
processo de emancipação do Distrito de Indaiabira, no 
Município de Rio Pardo de Minas. 

COMUNICAÇÕES 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados 

Paulo Schettino (3), Carlos Pimenta, Alberto Pinto Coelho e 
Marcelo Gonçalves (4); da Comissãc ce Educação e da Comissão 
Espeçial para Proceder a Estudos sobre o MERCOSUL e Seu 
Imp~::o Político, Econômico e Social em Minas Gerais. 

Oradores Inscritos 
Com a palavra, o Deputado Geraldo O Sr. Presidente -

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

Deputadas, Srs. Deputados, o assunto desta tarde, como não 
POderia deixar de ser é a questão das emancipaçõe~ 
impe~sadas, desreguladas,' que, sem sombra de dúvida, so 
trarao prejuízos à sociedade mineira. Emancipações que vamos 
continuar, aqui da tribuna deste Plenário, combatendo 
P?rq~e. repito, são emancipações inoportunas. Não é hora, 
nao e o momento de Minas Gerais criar mais de 100 municípios 
P~ra_onerar as finanças públicas do Estado e as finanças 
publ1cas da Nação Nação que está à procura do 
desenvolvimento, da estabilidade econômica, da estabilidade 
política para poder conduzir bem essa imensa população de 
mais de 150 milhões de brasileiros. 
Sr. Presidente, Srs. Deputados, o nosso gabinete virou, na 

verdade, um ponto de romaria daqueles mineiros responsáveis, 
que não querem, na verdade, essas famigeradas emancipações. 
Fundamentalmente porque a grande maioria dessas 

emancipações - eu diria acima de 801. - não satisfazem às 
exigências da lei. Os distritos não apresentam os requisitos 
legais para se tornarem cidades. Isso sem dizer da questão 
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económica. Na verdade, dos 177 distritos que prc~useram as 
emancipações, cerca de 10 ou 15, no máximo, para ser 
bastante democrático, terão condições de ter uma vida 
própria e de sobreviver como cidade no seio da sociedade 
mineira. Então, estas são as razões pelas quais o Deputado 
Geraldo Rezende continuará, desta tribuna, em toda 
oportunidade que tiver, a combater essas emancipações. 

Mas, Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero apresentar mais 
um requerimento, desta vez sobre outra região. Ontem, 
tivemos oportunidade de falar sobre Taparuba, distrito da 
cidade de Ipanema, perto da divisa do Espírito Santo, na 
Zona da Mata. Na outra semana, falamos de Flor de Minas, no 
Triângulo Mineiro. Hoje, vamos falar sobre Indaiabira, 
Município de Rio Pardo de Minas. Recebi a visita de 
lideranças políti~as, como o Presidente da Câmara de Rio 
Pardo e de pessoas que representam a região, pessoas que me 
pediram que fizesse um requerimento do seguinte teor: 
(- Faz a leitura de requerimento de sua autoria, o qual foi 

publicado na edição de 20/10/95 e tem a seguinte 
justificação:) 

"0 Distrito de Indaiabira, situado no Município de Rio 
Pardo de Minas, de acordo com as informações recebidas do 
Presidente da Câmara Municipal, Marceno Pereira de Brito, 
não atende os requisitos legais, tendo em vista a 
inexistência de 400 moradias, conforme atesta declaração 
anexa, endereçada a esta Casa em 19/9/95. (É aquilo que eu 
tenho dito sempre: vamos recontar as casinhas.) 

De acordo com a Lei Complementar nQ 37, de 18/1/95, (essa 
lei é boa, é de 1995), para criação de município é 
necessário que o serviço de cadastro e lançamento da 
Prefeitura Municipal remeta informações escritas, nas quais 
constem que o distrito possui núcleo urbano já constituído, 
com mais de 400 moradias. No entanto, na referida declaração 
consta que o distrito possui apenas 241 moradias, conforme 
atesta documento anexo da Prefeitura Municipal, em que a 
própria Prefeita Maria Raimunda de Faria Costa solicita a 
nomeação de comissão especial para examinar a contagem das 
casas. 

Além do mais, o distrito não possui edifício capaz de 
fornecer condições de funcionamento ao governo municipal e 
aos órgãos de segurança." 
Sr. Presidente, passo a ler a comunicação da Prefeita 

Municipal de Rio Pardo de Minas: (-Lê:) 
"Prefeitura Municipal de Rio Pardo de Minas 
Deputado Geraldo Gomes Rezende 
A fim de atender solicitação telefónica desta data, informo 

2 V. Exa. que, conforme declaração já encaminhada à Comissão 
ae Emancipação da Assembléia, as informações quanto ao 
número de residências das sedes dos Distritos de Indaiabira, 
Vargem Grande e Santo AntOnio do Retiro, deste Município, se 
basearam em informações fornecidas pelos próprios membros da 
Comissão Municipal de Emancipação (Essa é boa! Oito 
Deputados fazem uma lei no dia 18 de janeiro, nomeiam uma 
comissão, daqui da Assembléia, que não é formada por 
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Deputados, para ir ao município.), uma vez que o município 
não dispõe de dados atualizados pelo cadastramento do IPTU. 

De fato, os dados disponíveis datam de 1993, os quais são: 
Distrito de Vargem Grande, 411 casas; (Tudo bem. Pelo menos 
a esse requisito da lei esse distrito obedeceu.) Santo 
Antônio de Retiro, 237 casas, e Indaiatuba (que é o distrito 
em questão), 241 casas. Nesta oportunidade, sugerimos à 
egrégia Assembléia Legislativa nomear comissão especial para 
examinar a contagem "in loco", conforme critério usado em 
outros municípios. 

Aproveito a oportunidade para apresentar a V. Exa. nossos 
protestos de elevada estima e respeito. 
Rio Pardo de Minas, 18 de outubro de 1995. 
Maria Raimunda de Faria Costa, Prefeita Municipal." 
Sr. Presidente, tenho mais declarações de Rio Pardo de 

Minas, que anexo ao requerimento. Em uma delas, a Prefeita 
Municipal da época pedia a contagem das casas dos distritos 
daquela cidade do Norte Mineiro. Então, Sr. Presidente, Srs. 
Deputados, vamos continuar na luta, vamos continuar nessa 
trincheira de defesa da não-criação de mais municípios em 
nosso Estado. Seriam criados 177 municípios, se o Deputado 
Geraldo Rezende não tivesse gritado desta tribuna. Depois, 
esse número caiu para 110, 112 ou 120. Em 1999, ano que 
antecede outra eleição para prefeito municipal, vamos ter 
uma enxurrada de criação de municípios. Poderão ser criados 
200, 300 ou até 400. Aí, teremos oportunidade de votar, aqui 
na Assembléia, a emancipação de posto de gasolina- Posto 
Nossa Senhora das Graças, Posto do Chapadão, posto do não-
sei-o-quê, tudo vai virar cidade. Vai ser uma beleza! A 
partir do ano 2000 vamos ter cerca de 1300 ou 1400 
municípios em Minas Gerais, tornando o Estado 
inadministrável. Quem vai administrar um Estado de 1400 
municípios? Isso não existe. É o que tenho dito sempre desta 
tribuna: é a socialização da miséria, quando deveria ser a 
distribuição da riqueza. Somos contra e vamos continuar 
debatendo essa questão. Era o que tinha a dizer, Sr. 
Presidente. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Paulo Piau. 
O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

Sras. Deputadas, servidores desta Casa, membros da imprensa, 
demais cidadãos aqui presentes, gostaria de dizer que 
estamos distribuindo para os Deputados uma cartilha chamada 
Cartilha do PLADIR- Plano de Desenvolvimento Integra~o do 
Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Noroeste de Minas. E uma 
correspondência assinada pelo coc~denador desse movimento, 
Dr. Virgílio Galaci, ex-Prefeito:: Uberlândia, movimento do 
qual fazemos parte. 
A nossa presença hoje, nesta tribuna, justifica-se por dois 

motivos. Primeiramente, estamos aqui para prestar justa 
homenagem aos engenheiros agrônomos que tiveram o dia 
comemorado na data de 12 de outubro. Os engenheiros 
agrônomos merecem os aplausos da sociedade mineira e 
brasileira pelo grande serviço prestado no que concerne à 
melhoria da qualidade de vida da nossa gente. Igualmente 
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merecem destaque as Escolas de Agronomia de Viçosa, Lavras, 
Uberaba, Uberlândia, Machado, Ituiutaba, Alfenas, etc., como 
tantas outras espalhadas pelo Brasil. 
Se neste momento o nosso País exporta US$16.000.000.000,00 

em produtos agrícolas, "in natura" ou industrializados, que 
representam 50% de toda a exportação brasileira com grande 
vantagem para o equilíbrio da balança de pagamentos; se hoje 
o complexo agroindustrial emprega a metade da população 
brasileira; se estamos podendo sonhar com uma moeda 
brasileira que vale, o real, e conseqüentemente em poder 
conviver com uma economia estável; se somos competentes para 
competir no mercado internacional com a nossa soja, nosso 
suco de laranja, nosso papel e nossa celulose, nossas 
carnes, nossas frutas tropicais, nossas flores; se hoje o 
brasileiro está comendo melhor a um preço mais baixo é 
porque muitos engenheiros agr6nomos pesquisaram, geraram 
novas técnicas agrícolas e levaram novas tecnologias até os 
produtores rurais, fazendo nascer no Brasil a primeira 
agricultura tropical competitiva do globo. 

O segundo motivo refere-se ao dia de anteontem, 16 de 
outubro, data em que o mundo todo comemora o Dia Mundial da 
Alimentação. Certamente, inúmeros países de todos os 
continentes que praticam efetivamente a política de 
segurança alimentar comemoraram o Dia Mundial da Alimentação 
com mais propriedade. Que pena o desprezo dos brasileiros 
pela sua galinha dos ovos de ouro. O nosso País não comemora 
com galhardia o Dia Mundial da Alimentação porque ainda não 
tivemos competência, nesses 500 anos de existência, para 
implantar uma política agrícola ser1a, objetiva, 
transparente, ficando o sistema produtivo entregue à própria 
sorte. Enquanto isso acontece, os carros importados, os 
eletrodomésticos, os equipamentos eletr6nicos, os sapatos e 
roupas recebem altas taxas para serem importados, sob pena 
de destruir toda indústria nacional relacionada com esses 
produtos, numa demonstração clara de que não somos 
competitivos par2 ~reduzir tais produtos. 

Enquanto isso c ~osso suco de laranja, a nossa soja estão 
sendo taxados nos Estados Unidos e na Europa e o nosso 
frango está concorrendo com pesados subsídios americanos e 
europeus, evidenciando o nosso poder de competição no 
mercado internacional na produção de alimentos. Enquanto a 
União, os Estados e os Municípios não colocarem em prática 
uma política de segurança alimentar ou política agrícola 
séria e transparente; enquanto a sociedade brasileira não se 
conscientizar de que não basta incentivar a produção de 
matéria-prima sem considerar toda a cadeia do complexo 
agroindustrial ou agribusiness; enquanto persistirem a 
desinformação e o preconceito contra a atividade agrícola; 
enquanto não houver decisão política e busca da parceria 
entre o setor público e o privado no apoio e no estímulo à 
produção de alimentos, o Brasil continuará se arrastando 
pelo Terceiro Mundo, sem estabilidade econ6mica, sem moeda 
e, conseqüentemente, cometendo graves injustiças sociais com 
a presença vergonhosa da fome entre os brasileiros irmãos. 
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A situação da agropecuária brasileira é caótica neste 
momento. Os produtores rurais estão endividados ou 
descapitalizados pela perda de até 30% da ren~a. 
considerando o feijão, o milho, a soja, 0 arroz e o alg~dao, 
somente neste ano de 1995. Há dificuldade de obtençao d~ 
recursos financeiros para financiar a safra que já esta 
sendo Plantada. Enfrentamos o êxodo de aproximadamente 
200.000 famílias do campo para a periferia dos centros 
ur~anos! e, para completar, os insumos agrícolas ~ecebem 
m~Joraçao de preços inexplicavelmente. A conseqüênc1a pod~ 
nao s~r muito boa em curto prazo, pois a área cultivada s~ra 
r~d~zlda, o uso de tecnologia será diminuído e nessa estelra 
Vl~a menos produtividade e, portanto, teremos menos 
allmentos, rompendo com a âncora verde e ameaçando o plano 
para a estabilização econômica, que todos almejamos .. Que 
pena os partidos d~ esquerda não compreenderem a necess,dade 
de_lutar pela implantação de uma política de s~gurança 
a~lm~ntar, ou política agrícola, já que os part1do~ de 
dlrelta sempre a subestimaram. Que contra-senso cont1nuar 
exp~lsan~o o homem do campo e, depois, incentivar movim~n~os 
de ~nvasao de terras. Será que vamos conquistar a pol1t~ca 
agrlcola por meio da política agrária? Isso é a mesma C? 1 s~ 
que fazer uma grande viagem com o carro de marcha a re. E 
burrice ou sem-vergonhice!!! 
Precisamos nos unir neste momento crucial da vida 
~rasilei~a. para que a nossa economia não se torne 1rrevers1ve1mente marginalizada. A un1ao de partidos de 
esquerda, de centro, de direita, se é que isso existe, do 
Gover~o, d~ iniciativa privada, da sociedade civil 
~rgan1zada e fundamental para a busca do fortalecimento dos 
ln~tru~e~tos de política agrícola, como: Revisão _d~ ~arga 
trlbutarla sobre os produtos da cesta básica; def1n1çao de 
uma ~olítica de crédito e seguro agrícola compatí~el _com_a 
real1dade; política de preços mínimos e de comerc1al1z~çao 
com regr~s bem definidas e confiáveis; política de gera9a? e 
transferencia de tecnologias; além da PO!ltlca 
m~croeconômica estável e capaz de estimular a geraçao de 
r1quezas e de empregos. 
Evidentemente, sem a prática do paternalismo, cabe n~ste 

momento ao governo colocar a economia nos trilhos da 11vre 
iniciativa, porém estimulando os pequenos e médios 
empresários a se modernizarem para evitar a exacerbada 
concentração de renda. 
A crise bem administrada é um prenúncio de organização 

futura e de maior capacidade para competir. Acredito na 
competência de todos aqueles que dependem direta ou 
indiretamente do setor agropecuário e tenho certeza de que_o 
Brasil vai poder, em breve, comemorar com propriedade o D1a 
Mundial da Alimentação. Obrigado. 

O Sr. Presidente Com a palavra, o Deputado Gilmar 
Machado. 

O Deputado Gilmar Machado- Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
público aqui presente, gostaríamos de fazer a leit~ra de uma 
nota publicada pelo Movimento Evangélico Progress1sta- MEP 
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_ a qual está circulando entre seus membros, em nível 
n~cional. Enviamos a referida nota a todos os órgãos de 
comunicação e a todas as igrejas. Este é o teor do texto: (-
Lê:) "Evangélicos Progressistas Condenam Fanatismo Religioso* 

1-Considerando-se que amplos setores da imprensa e- da 
sociedade brasileira têm identificado a Igreja Universal do 
Reino de Deus como evangélica; 

2-Considerando-se que a Igreja Universal do Reino de Deus 
tem, de forma sistemática e reiterada, se portado de forma 
agressiva e intolerante para com outras expressões 
religiosas do Brasil; 
3-Considerando-se que a Associação Evangélica Brasileira e 

seu presidente, Rev. Caio Fábio d'Araújo Filho, têm sido 
alvo de comentários desairosos e falaciosos por parte de 
liderança da Igreja Universal do Reino de Deus e tendo como 
pre 1 i minares: 
a) a condenação bíblica, enérgica e categórica, tanto da 

idolatria quanto da simonia (comercialização do sagrado) -
Atos 8:9-24; 

b) a condenação bíblica dos que tentam enganar a Deus e à 
comunidade de fé na administração de recursos materiais -
Atos 5 : 1 - 1 1 ; 
c) a condenação por parte de Jesus dos guias religiosos que 

mantinham alto padrão de vida explorando a religiosidade 
popular; 

Reconhecimento: Com tristeza e furor, com vergonha e dor, 
que líderes religiosos têm desobedecido às instruções 
bíblicas, semeando facções e dissensões (Gálatas 5:20) de 
forma arrogante e cruel (II Timóteo 5:1-9). 

Em clima de respeito e amor cristãos, mas diante da 
gravidade do momento que ameaça a convivência social 
civilizada e a própria ordem democrática, o MEP- Movimento 
Evangélico Progressista vem, perante a opinião pública, e, 
em particular, a comunidade evangélica, esclarecer: 

I - o MEP considera injustas e injustificadas a culpa e as 
acusações estendidas aos evangélicos em conjunto em virtude 
de atos e palavras condenáveis da Igreja Universal do Reino 
de Deus, cuja identidade como igreja evangélica é 
questionada por respeitáveis estudiosos tanto da teologia 
quanto da sociologia da religião; 

II - o MEP percebe, com justa preocupação, que tanto a 
sociedade civil quanto as comunidades cristãs, em se 
tratando de atos da Igreja Universal do Reino de Deus, não 
conseguem saber onde termina a ação de uma instituição 
religiosa e onde começam os interesses de uma empresa de 
comunicação e as ambições de um grupo de políticos com 
tentações teocráticas; 
III - o MEP saúda o recente interesse da Rede Globo pela 

liberdade e pluralismo religioso, ao mesmo tempo que 
denuncia a falta de cuidados de suas matérias concernentes 
às minorias religiosas; 
IV- o MEP reitera a sua solidariedade para com a AEVB e 

para com Rev. Caio Fábio d'Araújo Filho, intercedendo para 
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que saibam sempre discernir a tarefa profética das redes de 
intrigas envolvendo hoje as redes Globo e Record de 
televisão; 
V - o MEP reitera seu propósito de contribuir para unidade 

dos cristãos e se solidariza com os que são atingidos por 
gestos grosseiros como os ocorridos em 11 de outubro de 
1995, quando foi vilipendiado um símbolo da fé católica. 
Pela coordenação do MEP: Joaquim Brito, Coordenador 

Nacional (Maceió, Alagoas) Rev. Robinson Cavalcante 
(Recife, Pernambuco) Presb. José Fernandes Pacheco 
(Contagem, Minas Gerais) - Dep. Gilmar Machado (Triângulo 
Mineiro)- Gessé Dornelas (Betim, Minas Gerais). 
Aguardam-se assinaturas dos demais membros da coordenação. 
Telefone para contato: 361-1505." 
Em nome da coordenação nacional do movimento evangélico, 

fizemos circular esse manifesto, expressando nosso 
posicionamento quanto a essa questão, que pode colocar em 
risco a convivência pacifica e nos levar a vivenciar o 
extremismo religioso, como em alguns lugares do mundo. 

O segundo objetivo que nos traz a esta tribuna é lamentar a 
~ituação vivida, ontem na cadeia pública de Uberlândia, que 
e de 1972 e foi construída quando a cidade tinha 100 mil 
habitantes. Hoje, Uberlândia, com mais de 400 mil 
habitantes, continua com a mesma cadeia. Temos cobrado do 
Governo a construção da nova cadeia pública daquela cidade. 
Infelizmente, tivemos que assistir a uma rebelião que deixou 
pessoas feridas e colocou em pânico os moradores próximo à 
cadeia e os estudantes dos cursos da área biomédica da 
Universidade Federal, pois a cadeia é localizada no centro 
do "campus". 
O ex-Governador Hélio Garcia se comprometeu a construir a 

nova cadeia, o município colocou as condições, o Estado 
iniciou a obra, que foi paralisada. Não há ainda previsão de 
quando será reiniciada. 
Segurança pública é responsabilidade do Estado. Temos 

repetido, ano após ano, que é necessária a conclusão dessa 
obra. Vemos o descaso das autoridades em relação àquela 
cidade. Não podemos compreender a insensibilidade diante de 
uma situação grave por que passa a nossa comunidade. 
Queremos reiterar essa denúncia e solicitar que haja uma 

solução rápida, sendo imediatamente reiniciadas as obras de 
construção da nova cadeia pública de Uberlândia, para que 
não tenhamos mais cenas lamentáveis, como as que vimos 
ontem, durante mais de oito horas, numa cadeia que já 
possui, hoje, 32 presos com AIDS, colocando em risco todo o 
sistema penitenciário de Uberlândia, contaminando os demais 
presos. Entendemos que o Estado não pode ficar omisso, 
virando as costas a uma questão grave, que é de sua única e 
inteira responsabilidade: a da segurança pública. Os 
Deputados Geraldo Rezende e Leonidio Bouças, também de 
Uberlândia, e este Deputado já estamos solicitando uma 
audiência com o Governador do Estado, para expressarmos a S. 
Exa. a nossa preocupação e a da cidade de Uberlândia e seus 
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representantes, com essa situação extremamente grave. Muito 
obrigado. 
*-Publicado de acordo com o texto original. 
O Sr. Presidente Com a palavra, o Deputado Hely 

Tarquínio. 
O Deputado Hely Tarquinio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

venho a esta tribuna saudar a classe médica do Brasil, 
especialmente os colegas de Minas Gerais, em virtude da 
passagem do Dia do Médico. Desde Esculápio, o Deus da 
Medicina, segundo a mitologia greco-romana, sendo Hipócrates 
o Pai da Medicina, até os nossos dias, o médico encarna ou 
representa a figura mítica, com a missão de exercer o 
apostolado da arte e ciência de curar. É bom lembrar que o 
exercício da medicina, em busca da cura, em certas 
circunstâncias obtém resultados que transcendem a tecnologia 
ou mesmo a própria ciência. É, na essência, um encontro 
ético e fraterno com esperança de vida. No aspecto temporal, 
não existe ato mais político do que o ato médico, porque ele 
representa a síntese da solução das expectativas 
existenciais do paciente. Ao enaltecer, porém, tão nobre 
profissão, cabe a nós, neste momento, fazer algumas 
reflexões. Se o médico, no passado, já foi colocado no 
pedestal, hoje ele está relegado a segundo plano, porque os 
governos e a sociedade deixaram de reconhecer a importância 
e a qualificação desse profissional como agente social 
fundamental para a tranqüilidade e o bem-estar da população. 
Quero, desta tribuna, em meu nome e em nome da Assembléia 

Legislativa de Minas Gerais, protestar contra a situação de 
indiferença dos governos em relação à citada categoria, e 
solicitar para ela salários mais justos, dignos e melhores 
condições de trabalho. Gostaria de refletir também sobre o 
diagnóstico caótico de nosso País. O Brasil, como já se 
disse, é um grande hospital cheio de doentes. É dever nosso 
encontrar de forma pragmática e ágil soluções a curto, médio 
e longo prazos. Somos apologistas e comungamos com o 
desiderato de nosso nobre Ministro da Saúde, Dr. Adib 
Jatene, que tem peregrinado através dos gabinetes de 
Ministros e Deputados, em Brasília, em busca de apoio, 
esgotando todos os argumentos, a fim de definir uma fonte de 
financiamento específica para o setor da saúde. Só assim 
será possível termos a certeza de planejar e executar um 
programa mínimo, razoável, para atender às prioridades da 
medicina preventiva e às doenças de nossos irmãos 
brasileiros, principalmente os excluídos, que são a maioria. 
Esse esforço, o Sr. Ministro o faz exclusivamente por 
preceito de honra e compromisso ético, sem nenhuma vaidade, 
incondicionalmente. Por isso, é muito importante a aprovação 
da CMF. Reconheço, entretanto, que, para parte da população 
da classe média, esta contribuição social representa mais um 
sacrifício que a conjuntura económica exige de todos nós, em 
nome da vida do povo. 
Sabemos, também, que pode ser uma medida antipática para 

muitos, principalmente para as elites acostumadas à cultura 
cega e permanente do maior lucro, indiferente às doenças do 
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povo carente, contribuindo para a morte de milhares de 
miseráveis. Todos nós juntos, Governo e povo, temos que 
estar alertas, numa verdadeira cruzada contra as fraudes e 
os sistemas de corrupção constituídos por grupos de pessoa~ 
que agem dentro e fora do próprio Governo, porque o SUS e 
frágil e ocioso. Há necessidade de auditorias permanent~s 
nos órgãos de saúde pública e privados conveniados, em todos 
os níveis, federal, estadual e municipal. Só assim poderemos 
evitar as fraudes e o desperdício de dinheiro público. 
identificando e punindo severamente os culpados. 
A saúde, no Brasil, não tem merecido o devido respeito ~os 

Governos, porque já ouvimos do Ministro da Justiça que saude 
não é prioridade. Como é do conhecimento dos senhores, no 
Brasil ainda não gastamos nem mesmo US$50,00 por habitante 
ao ano, o que nos coloca juntamente com outros indicadores 
sociais, sofríveis, no 91Q lugar quanto à qualidade de ~ida, 
embora, quanto ao PIB estejamos no 9Q lugar com relaçao ao 
resto do mundo. Em Minas Gerais nos cinco últimos governos, 
não se gastaram nem mesmo 5% do'orçamento anual. Acreditamos 
que o nosso Governador, Sr. Eduardo Azeredo, será sensível 
aos reclamos da população, destinando para o setor receitas 
compatíveis com o diagnóstico básico de saúde do povo do 
Estado de Minas Gerais. Só assim, com consciência e 
humildade, mas sobretudo com competência e compromisso, 
poderemos evitar muitas mortes desnecessárias, aliviando e 
curando os nossos semelhantes. 
Diante desse quadro dantesco de deterioração do atendimento 
~elativo à saúde no Brasil, penso que deveríamos debater 
JUntos, político e povo, a fim de encontrarmos soluções para 
a viabilização do SUS, de fato, ou encontrarmos outras 
alternativas; porque, do contrário, os dispositivos 
constitucionais e a Lei nQ 8.080 continuarão a figurar so~ 
letra morta da lei, sendo negado ao cidadão o direito a saúde e à vida. 
Finalmente, Sr. Presidente e Srs. Deputados, para terminar, 

mais uma vez me dirijo aos médicos deste País, pelos bons 
serviços por eles prestados, confessando nosso 
reconhecimento e respeito e prestando-lhes nossa homenagem 
pelo seu dia. Muito obrigado. 
* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Pres;dente - Com a palavra, o Deputado Ronaldo Vasconcellos. 
O Deputado Ronaldo Vasconcellos* -Sr. Presidente, Sras. 

Deputadas, Srs. Deputados, assessoria, representantes da 
imprensa, público presente nas galerias, gostaria de tratar 
hoje, desta tribuna, de um assunto muito importante para o 
Estado de Minas Gerais, que é a questão da Mendes Júnior, 
pois temos fatos novos a respeito de tal questão. 
O Banco c~ Brasil ingressou com ação no Fórum de Belo 

Horizonte c~ntra o Grupo Mendes Júnior, por uma dívida de 
R$326.000.000,00, quando é devedor confesso de valor que 
supera R$800.000.000,00. A dívida da empresa mineir~. 
segundo o Banco, refere-se a financiamentos vencidos e nao 
quitados, e a dívida do BB para com a Mendes diz respeito a 
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cessão de créditos do Grupo Mendes Júnior junto ao Governo 
do Iraque. 

Lideranças dos operários e dos engenheiros do Grupo Mendes 
Júnior tomaram, esta semana, a decisão de ajuizar uma ação 
de grande monta que possa sensibilizar de vez o Governo 
Federal para quitar suas dívidas para com o Grupo e, assim, 
possibilitar solução para a grave questão social que criou 
para os empregados, a inadimplência dos órgãos públicos 
clientes da construtora. São cerca de 10 mil empregados 
diretos e quase 60 mil indiretos. 
Quando ficamos, enquanto governo, procurando a instalação 

de uma indústria aqui e outra acolá, que gerará 1.000, 
1.200. 500, 800 empregos, a Mendes Júnior tem hoje cerca de 
10 mil empregados diretos, e o Governo Federal não se 
sensibiliza ainda. com essa questão tão importante para a 
economia mineira. Queríamos comentar a verdade sobre a 
Mendes Júnior. (-Lê:) 

"A Verdade sobre a G2ndes Júnior 
A chamada "Questão Mendes Júnior" reduz-se a um quadro de 

débitos e créditos, em que os débitos (a preços de dezembro 
de 1994) somam US$2.590.000.000,00, e os créditos 
US$3.530.000.000,00. O principal credor é também o principal 
devedor: o Estado. A divida da CHESF, referente à construção 
de Itaparica, é matéria, quanto ao seu mérito, transitada em 
julgado, com decisão unânime do Tribunal de Justiça do 
Estado de Pernambuco e do STJ. A comprovação dos demais 
créditos é demonstrada com detalhes pelo Grupo Mendes 
Júnior, através da caracterização, um a um, do devedor, da 
origem do débito e sua comprovação através de dcê.umentos. 

Capacidade de Resposta 
O Grupo Mendes Júnior está preparado para demonstrar forte 

capacidade de resposta à reconquista, pela empresa, da 
liquidez financeira, tão logo obtenha o pagamento dos 
créditos de que dispõe junto ao Governo Federal, por obras 
contratadas, serviços efetivamente prestados e não pagos. 

No Brasil e no exterior a Construtora Mendes Júnior dispõe, 
neste momento, de uma carteira de obras que, oxigenada pela 
injeção de recursos financeiros, é capaz de proporcionar 
receita anual da ordem de R$360.000.000,00, expressiva 
contribuição aos cofres públicos federais e estaduais e 
segurança a um quadro de 18 mil empregados, sem falar nos 
beneficios a uma vasta rede de fornecedores." 
Quem perde com a "Questão Mendes Júnior"? Eu gostaria de 

comentar com os Srs. Deputados que não vamos citar 
nominalmente algumas empresas, até para não causar 
dificuldades e pânico aos seus clientes. Vamos comentar o 
aspecto de quem perde com a insolvência da Mendes Júnior, 
apenas no caráter geral, mas para que sirva de reflexão para 
os Srs. Deputados. 

"Os prejuízos de uma insolvência do Grupo Mendes Júnior 
caso não ocorra o pagamento dos créditos da empresa junto ac 
Governo Federal, terão grave extensão: haverá repercussões 
sérias para os credores, prejuízo definitivo para pequenos, 
médios e grandes fornecedores, além da dramática situação de 
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cerca de 100 mil famílias que, envolvendo subempreiteiras de 
fornecedores, dependem das atividades do grupo. 

No campo tributário, haveria considerável perda de 
arrecadação de impostos, contribuições sociais e taxas, que 
atingiriam os três níveis da administração pública, não só 
decorrentes da insolvência do grupo como também de eventuais 
quebras decorrentes. é o famoso "efeito-cascata": perde um 
aqui, outro mais adiante. O "efeito- cascata" prejudica 
muita gente. Pessoas jurídicas de direito público e privado 
sob controle estatal e agentes públicos se verão envolvidos 
em ações jurídicas de indenização e responsabilização, 
acrescentando-se repercussões políticas, em nível estadual, 
nacional e internacional. 

Quem ganha com a questão Mendes Júnior? Se houver solução, 
ou na verdade, com o acerto de contas com o Governo Federal, 
se o grupo receber o crédito que a Justiça Ja decidiu, 
repito, que a Justiça já decidiu, e em última instância, a 
que esse grupo tem direito junto à CHESF, a empresa dará 
prioridade ao pagamento dos funcionários e dos pequenos 
credores e tratará de alavancar a operacionalização, 
partindo para novas contratações, que se mostrem seguras e 
adequadas à realidade do mercado. 

Por fim, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, gostaria 
de dizer que o Governador do Estado, Eduardo Azeredo, vem 
conduzindo com muita distinção, competência e firmeza e 
assumindo a liderança política efetiva do Estado de Minas 
Gerais nesta questão da Mendes Júnior. Ressalto publicamente 
o esforço do nosso Governador junto ao Governo Federal para 
que este faça um acerto de contas com a construtora. 
Ressaltar, sim, essa importante participação do Governador 
Eduardo Azeredo, que tem uma preocupação, em primeiro lugar, 
de não colocar nem um tostão do Governo do Estado aqui ou 
acolá, inclusive na construtora , e tem uma segunda 
preocupação, que é a geração de empregos ou, no mínimo, a 
manutenção de empregos aqui no Estado de Minas Gerais. 
Gostaria que o Líder do Governo, Deputado Romeu Queiroz, e 

o Líder da Maioria, Deputado Péricles Ferreira, 
manifestassem ao Governador o nosso respeito e a nossa 
admiração pela maneira firme com que vem conduzindo e 
tentando dar uma solução definitiva para essa questão. 
Finalmente, quero deixar uma palavra de reflexão aos Srs. 

Deputados no sentido de que, se estamos buscando aqui ou 
acolá empresas para geração de 300, 400, 500 empregos, não 
podemos, de maneira nenhuma, deixar escapar e chegar à 
insolvência uma empresa que dá 10 mil empregos diretos no 
Estado de Minas Gerais. Muito obrigado. 
* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marcelo 

Gonçalves. 
O Deputado Marcelo Gonçalves Sr. Presidente, Srs. 

Deputados, ocupo esta tribuna a fim de parabenizar a classe 
médica pelo seu dia, classe representada nesta Casa por 13 
companheiros, inclusive o nosso Presidente, Deputado 
Agostinho Patrús, e o nosso 1Q-Secretário, Deputado Rêmolo 
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Aloise. É uma classe que, corajosamente, presta seus 
serviços, com responsabilidade e dedicação, apesar das 
dificuldades que enfrenta no que diz respeito, 
principalmente, aos honorários pagos pelo SUS. Em oposição 
ao esforço da classe, vemos o descaso do sistema de saúde: 
primeiro, com a diminuição das AIH's; agora, com a recente 
determinação de que os hospitais devem manter os doentes 
internados por número maior de dias. Ou seja, para um 
paciente que fazia cirurgia de vesícula, o SUS dava seis 
diárias. Com o avanço da medicina e com o avanço da 
videolaparoscopia, esse doente precisaria ficar internado 
apenas três dias mas, em contrapartida o SUS quer obrigar 
esse doente a permanecer no hospital os seis dias, onerando 
o hospital, prejudicando o doente, que corre o risco de 
adquirir infecção hospitalar. Em suma, é um descaso total 
com o dono do hospital, com o doente e com o médico. O mesmo 
se dá no caso de paciente que vai fazer um parto cesáreo. 
Para ela, o SUS dá cinco dias de internação. No entanto, 
esta paciente pode ficar apenas dois dias internada, pois 
tem maior conforto em casa, com banheiro próprio e 
familiares para auxiliá-la. Mas, o SUS quer obrigar essa 
paciente a ficar cinco dias no hospital, com maior risco de 
infecção para ela e para seu bebê. É um absurdo o que estão 
fazendo com o sistema de saúde no nosso País. Acho que não 
podemos ficar calados diante de tal situação. Primeiro as 
AIH's e, agora, essa recente determinação do Governo 
Federal. 

Com a diminuição da oferta de vagas nos hospitais, que hoje 
já é sentida em todo o Estado, fica claro o desrespeito à 
classe médica, sem falar na decorrente falência dos 
hospitais, como é o caso do Hospital da Baleia, que já está 
fechando e da Santa Casa, que não conseguirá sobreviver. O 
número de internações está diminuindo. Já era reduzidíssimo 
e, agora, praticamente vai deixar de existir. Deixará de 
existir rotatividade dos doentes e com essa maior 
permanência determinada. Apesar de tudo isso, tenho certeza, 
essa classe, tão sacrificada e desrespeitada, continuará 
prestando seus serviços, apesar do pouco que lhe é 
oferecido. Parabéns, médicos de todo o nosso País, pelo seu 
dia. 
Quero ressaltar aqui também o descaso que vem acontecendo 

com a classe médica da Região Oeste de '"inas, pela 
Superintendência Regional de Saúde do Oeste, ~ue engloba 
Itaúna, Divinópolis, Pará de Minas e Formiga. O Centro 
Regional de Saúde da Região Oeste está acéfalo, está sem 
cabeça. Não tem comando. Tem uma leiga no comando, que não é 
médica, que possui apenas curso técnico de medicina. Já 
foram indicados médicos, responsáveis e capacitados, para o 
cargo mas, até hoje, seus nomes não foram apreciados pelo 
nosso Secretário de Saúde, a quem faço o apelo de olhar com 
carinho aquela região. Era o que eu tinha a dizer, Sr. 
Presidente. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente Com a palavra, o Deputado Miguel 
Martini. 
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t e Srs. o Deputado Miguel Martini Sr. Presiden e fazer 
Deputados, com esses 6 minutos que restam, vou tentar 
uma mágica. que 

É quase unânime entre os brasileiros o s~n~imento d~ixam 
neste País se paga muito imposto. Os empresar1os se5q~re os 
das alíquotas elevadas e do excesso de encargos .. 0 ária, 
assalariados incide, indiretamente, essa carga trlbut ual 
além do desconto compulsório na folha de pagame~to: do qnão 
não têm como escapar. No âmbito dos podere~ publlcos,sos 
são raros os casos de denúncias de malversaçao de rec~~entb 
seja por aplicação inadequada, seja por favor~c, nto 
próprio ou a terceiros, caracterizando-se esbanJame ' 
fraude e corrupção. "butos 

Em ambas as situações - a aversão ao pagamento de ~~~dão é 
e a suspeita de improbidade administrativa_ - o Cl . 

0 

do 
movido por uma forte desconfiança com relaça? ao destl~ras 
dinheiro que sai do seu bolso para ser apl1cado em 0 . ntb 
investimentos e outras formas de benefício p~ra o C?nJ~as 
da população. Torna-se muito difícil, nessas Clrcunstanclas' 
convencer esse cidadão do acerto na distribuição das verb d~ 
da falta de recursos para determinados setores. de 
impossibilidade de atender a certas demandas. E~e _ten n~ 
muito mais, a acreditar em manipulações contabels, seu 
cultura do desperdício, na versão introjetad~ _e~ de 
imaginário de que programas governamentais são s1non1mo 
depósito em saco sem fundo. . ma 

Neste momento em que o País tem diante de s~ .udo 
oportunidade concreta de dar um salto qualitativo, ~efln~nes 
as ~a~es de seu crescimento econômico, de suas dlretrlZum 
pol1t1cas e de sua dinâmica administrativa, em b~sca d~ el 
desenvolvimento equilibrado e sustentável, é ind1s~ensavra 
que os poderes públicos contem com um fator primor~1~l .~a de 
o apoio da população: a credibilidade. E a cred1b1: 1 aos 
passa, n~c~ssari~mente, pela lisura e pela tra~sparêncla dso 
atos adm1n1strat1vos. O brasileiro, vivendo hOJe um ~roc~sar 
~e crescente conscientização política, não admite ma1s flCeu 
a margem dos_acontecimentos e das decisões tomadas em s a 
nome. El~ ex1ge clareza e prestação de contas sobre to 
destinaç~o_dos re~ursos públicos. Foi essa realidade, fruta 
do exerc1c1o da Cldadania, que nos levou a apresentar ne~ 

0 Casa o Projeto de Lei nQ 473/95, referente ao ~erv 1 Te Integrado de Administração Financeira - SIAFI - Cidadao. E a 
~repõe, _basicamente, que as pessoas tenham ace~so do 
lnformaçoes S?bre a execução orçamentária e finance1ra e 
Estado. Atraves je relatórios sucintos, em linguagem quá 
possa ser entend~~a sem dificuldades, o cidadão comum P?der 
sab~r como an~a a ~ituação econômico-financeira de Mlna~~ 
ass1m como os 1nvest1mentos nos diversos setores, os va~orde 
orçados, as atualizações monetárias, a etapa de execuçao á 
uma obra, os processos de licitação. Assim, ele tere 
elementos concretos para avaliar a capacidade do Estado do 
promover investimentos ou de honrar seus compromissos e. ~o 
mesmo tempo, conscient~zar-se da necessidade de extrem? ze s 
para com os gastos publicas e da importância dos tr1buto 
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como fonte d f. . Prefeitu e 1nanc1amento dos programas de governo. As 
de inte~~s, por sua vez, poderão ter acesso a informações 
investim sse de cada município referentes a obras, 
Relatór;~~tos, P~r~icipação na quota-parte do ICMS e do IPI. 
Programado espec1f1cos mostrarão o que está sendo feito ou 
setoriais no contexto das microrregiões, das políticas 

Em suma e dos programas orçamentários. 
POderes 'ú t~nto a sociedade civil quanto os membros dos 
alcance ~a~llcos, em suas diversas instâncias, terão ao seu 
Passa com os 9ue lhes possibilitem acompanhar o que se 
disso, comoas flnanças e.o ?rçamento do Estado. Em funç~o 
-!Pediria nos~o tempo e mu1to reduzido -.um minuto e me1? 
dlreito do 0 ~POl~ dos parl~mentares, pois e ~e~er nosso e e 
tenha Pol .t_Cldadao, garant1do pela Constitu1çao, que ele 
Que quere~ lcos probos, que tenha acesso às informações. O 
Colocar eos com_esse projeto é, nada mais nada menos, isso: 
Prefeiturasse 1nstrumento nas mãos do cidadão, das 
com a ét~' dos Vereadores, daqueles que estão interessados 
Públicos ~c~, a moralização e a seriedade dos gastos 

· lsso Que queria expor. Agradeço a todos. 
O Deputad _Questões de Ordem 

Questão deo Durval Angelo - Sr. Presidente, tenho um~ 
~onstando ordem a. susc~tar sobre a ordem do dia. Não est~ 
lnformado ~ela a d1scussao do Projeto de Lei nQ 408/95. Fu1 
est~belece e qu; V: Exa: se baseou no art. 27~. que 
Urgenc;a ngue A d1scuss~o de proposição em reg1m~ de 
contadas d ao ultrapassara quatro reuniões consecut1vas, 
também, noe su~ inclusão na ordem do dia". Mas encontramos, 
9eral da d. Reg1~ento Interno, o art. 250, que é a norma 
Claramentelscussao ~e projeto e que diz, no seu "caput", be~ 
Orgânica ' 0 seg~,~te: "Excetuados os projetos de 1e1 
Propos;ç~ estatutar1a ou equivalente a código, nenhuma 
cada turno Permane~erá na ordem do dia para discussão, _em 
0 Parãgra~Ó P9r_ma1s de seis reuniões". Aí, se vê em segu1~a 
Q~e o art un,co ~o citado artigo que esclarece a questao 
d1scussão · ~ 76 om1 te: "Para efeito de encerramento de 
Proposição ~ao se con~ide~a a reunião de cuja pauta conste 
234, f 3Q" om a tram1taçao prevista nos arts. 220, f 1Q, e 
Pois é 0 ~ No caso, é o art: 220, f ]Q. que no~ interessa, 
se for de q e trata da questao da urgencia. Entao, acho que 
esse Paráacordo com a interpretação que a Mesa está dando a 
Pr~cisariagrafo único, ele seria desnecessário, não 
0 .obv; 0 ulconstar no Regimento Interno porque seria constar 
a, Que, naulant~. Não haveria necessidade dele. E~tá claro 
~Prec;ados ~ea~1dade, os projetos, que ainda n~o fo~am 

0 caso P ec,sam ter mantido seu processo de d1scussao, 
Quando v oEque se aplicaria ao de nQ 408/95. E vejo mais, 
Projetos.po xa. _diz que essa norma existe para resguacda~ os 
~ue teriam ster,or~s. que não estão em regime ~e urg~ncla e 
sso també garant,do seu processo de discussao. VeJO que 

esse Parámr ser;~ desnecessário. Acho que, na realidade, 
Qualquer P; ~fo unico resguarda a discussão de todo e 
coloca essOJeto. Vencida a etapa da discussão é que se 

a outra, que é a de suspender a pauta 
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imediatamente, porque é evidente que os projetos 
posteriores, que não estão na ordem do dia, não podem ser 
prejudicados em sua discussão. 
Gostaríamos que houvesse uma revisão da ordem do dia, por 

parte da Presidência, já que v. Exa. é uma pessoa que tem se 
pautado pelo respeito ao Regimento Interno, deixando bem 
claro que não podemos interpretar um artigo isoladamente. 
d~ssociando-o de outro. 

Então, gostaríamos que, para a reunião de hoje à noite, se 
reconsiderasse essa questão da ordem do dia e que .f?sse 
garantida a discuss~o dos projetos, porque acho que e. ,sso 
que esta Casa quer. E isso o que todo mundo espera. ProJeto~ 
de tal envergadura devem realmente ser discutidos a exaustão. 
,o Sr. Presidente - Tem absoluta razão o Deputado Durval 
Angelo, quando diz que o Presidente quer se pautar pelo 
cumprimento do Regimento Interno. Na realidade, esse 
documento, no seu art. 250, dispõe, de um modo geral. s~bre 
t?dos os projetos, que, incluídos na pauta de seis r~u~ioes. 
tem sua discussão encerrada. Aí vem o parágrafo un1co do 
referido artigo que determina que quando há projetos que 
es~ão sobrestando a pauta, ou seja, vetos ou projetos de 
or1gem do Executivo, com regime de urgência, aquele chamado 
regime constitucional, aqueles que entram na fase 
constitucional, que sobrestam totalmente a pauta, nesse 
momento, não se deve contar para projetos acobertados.eelo 
art. 250, ou seja, qualquer projeto, as seis reun1oes. 
Estamos encerrando a discussão exatamente dos projetos que 
estão sobrestando a pauta, ou seja, dos projetos a que se 
referem o art. 220, § 1Q, que são os projetos de origem ~o 
Executivo, com regime de urgência, e o 234, § 3Q, que dlZ 
respeit9 a vetos. Então, no meu entendimento, Deputado 
Durval Angelo, é passível o entendimento de v. Exa. porque. 
realmente, são dois artigos, mas cada artigo trata de 
matérias inteiramente diferentes. Um trata de projetos em 
regime normal, outro trata de projetos em regime de 
urgência. E, no que trata de projetos em regime normal, faz-
se exceção aos projetos em regime normal que não estão em 
regime de urgência, quando estão na pauta juntamente com 
projetos que estão sobrestando, que é, por exemplo, na pau!a 
de hoje, o caso do projeto do Deputado Marcos Helênio. Nao 
podemos contar para esse projeto seis reuniões, porque 
existe na pauta dessas últimas quatro reuniões matéria que 
vem sobrestando a pauta e que é referente ao art. 220, § 1Q. 
Portanto, Deputado Durval Ângelo, salvo melhor juízo, o 
entendimento da Mesa é o que está expresso transparentemente 
no Regimento Interno. 
O Deputado Durval Ângelo o discurso da hermenêutica 

jurídica.não me convenceu. Acho que podemos usar o da 
lógica. E claro que o que se sobresta é a deliberação quanto 
aos demais assuntos. Isso está claro no art. 220. E, dentro 
da questão da lógica, o único projeto que esteve em quatro 
reuniões para discussão, sendo discutido, foi o nQ 407. Na 
realidade, não se abriu processo de discussão sobre o nQ 408 
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e os demais. Esses só constavam na ordem do dia. Apenas o nQ 
407 esteve em discussão. Por quê? Não vencemos, nas últimas 
quatro reuniões, incluída esta, a discussão do Projeto de 
Lei nQ 407. Inclusive, o Deputado Marcos Helênio inscreveu-
se hoje de manhã, assim como o Deputado Almir Cardoso. Esse 
raciocínio aplicar-se-ia ao Projeto de Lei nQ 407, por uma 
questão de lógica. No caso do Projeto de Lei nQ 408 e dos 
demais, não nos inscrevemos formalmente porque não foi 
aberta a inscrição. Portanto, por questão de lógica, não 
podemos ter um regime de urgência que esteja sobrestando a 
discussão de todos. Em função da discussão de um projeto, 
não podemos anular todo o processo de discussão dos 
anteriores. Se assim for, não estaremos aqui votando nem 
debatendo, mas homologando. 

Acreditando que -OS legisladores que fizeram o Regimento 
Interno - e V. Exa. se encontra entre eles - não votariam um 
dispositivo tão autoritário, que, por si, cassasse a 
discussão de todos os outros projetos, penso que o 
raciocínio se aplica apenas ao Projeto de Lei nQ 407. É esse 
o entendimento deste Deputado. 
o Sr. Presidente Não é esse o entendimento da 

Presidência, Deputado Durval Ângelo. O artigo é muito claro. 
Vou lê-lo: "A discussão de proposição em regime de urgência 
não ultrapassará quatro reuniões consecutivas, contadas de 
sua inclusão na ordem do dia". 

As proposições são quatro e estão as quatro, durante quatro 
reuniões, em regime de discussão. A oposição poderia ter 
discutido as quatro, mas, realmente, preferiu discutir o 
Projeto de Lei nQ 407. 

2ª PARTE (ORDEM DO DIA) 
1a Fase 

Abertura de Inscrições 
O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, 

a Presidência passa à 2a 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. 

Questão de Ordem 
O Deputado Durval Ângelo- Solicito, por questão de ordem, 

a suspensao da reunião. V. Exa. pode verificar, de plano, 
que não temos número regimental para discutir a matéria e 
dar prosseguimento aos nossos trabalhos. 

O Sr. Presidente É regimental a questão de ordem 
levantada pelo Deputado Durval Ângelo, mas, como temos 
projetos da maior importância em redação final, como o 
projeto do Deputado Marcos Helênio, que considero da maior 
importância, solicito a~ Sr. Secretário que proceda à 
chamada dos Deputados. 

O Sr. 1Q-Secretário (Deputado Rêmolo Aloise) - (- Faz a 
chamada.) 

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 26 Deputados. 
Existem nove Deputados nas comissões, perfazendo um total de 
35 parlamentares presentes. Portanto, não há "quorum" para a 
votação, mas o há para o prosseguimento da reunião. 
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Leitura de Comunicações Apresentadas 
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das 

comunicações apresentadas nesta reunião pelos Deputados 
Alberto Pinto Coelho c1encia de que a TELEMIG, em 
decorrência do competente trabalho desenvolvido pelos seus 
funcionários, gerentes e diretores, foi considerada empresa-
modelo; Carlos Pimenta - transcurso, em 18 de outubro, dos 
45 anos de fundação da Associação Comercial e Industrial de 
Montes Claros; Paulo Schettino (3) - falecimento dos Srs. 
Daniel Antônio Pinto, José Soares do Nascimento e Antônio 
Alves Sobrinho, em Três Rios; Marcelo Gonçalves (4) 
falecimento de Leonídio Ferreira da Silva, Lídia Barbosa e 
Carmem Barroso, em Pedro Leopoldo, e Nílton Teixeira da 
Silva, nesta Capital (Ciente. Oficie-se.); pela Comissão de 
Educação - aprovação, na 16ª Reunião Ordinária, dos Projetos 
de Lei nQs 394/95, do Deputado Francisco Ramalho; 303/95, do 
Deputado Geraldo Nascimento; 300/95, do Deputado Geraldo 
Rezende; 311/95, do Deputado Glycon Terra Pinto; 324 e 
398/95, do Deputado Hely Tarquínio; 347/95, do Deputado José 
Bonifácio; 333 e 334/95, do Deputado Paulo Schettino; 
322/95, do Deputado Romeu Queiroz; 212/95, do Deputado 
Ronaldo Vasconcellos; 352/95, do Deputado Sebastião 
Helvécio; 353/95, do Deputado Sebastião Navarro Vieira; e 
381/95, do Deputado Toninha Zeitune; dos Requerimentos nQs 
54/95, do Deputado Carlos Murta; 780/95, do Deputado Gil 
Pereira; 70/95, do Deputado Ivair Nogueira; 762/95, do 
Deputado Jorge Hannas; 750 e 751/95, do Deputado Marco 
Régis; 752 a 754, 763, 765 a 769, 785 a 788/95, do Deputado 
Wanderley Ávila; e pela Comissão Especial para Proceder a 
Estudos Sobre o MERCOSUL e Seu Impacto Político, Econômico e 
Social em Minas Gerais - encaminhamento do relatório final 
aprovado na reunião do dia 5 do corrente (Ciente. Publique-
se.). 
- O ~eor do reiatório final é o seguinte: 

RELATORIO FINAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA PROCEDER A ESTUDO 
SOBRE O MERCOSUL E SEU IMPACTO POLÍTICO, ECONÔMICO E SOCIAL 

EM MINAS GERAIS 
Constituída em função de requerimento apresentado pelo 

Deputado Sebastião Navarro Vieira, a Comissão Especial que 
se encerra visou a realizar estudos sobre os impactos do 
MERCOSUL no Estado de Minas Gerais. 

Instituída em 16/6/95, com prazo para encerramento no dia 
8/9/95, o qual foi posteriormente prorrogado para 10/10/95 
em face de requerimento aprovado pela comissão, teve como 
membros efetivos os Deputados Kemil Kumaira, Alberto Pinto 
Coelho, Bilac Pinto, José Maria Barros e Elbe Brandão; e 
como suplentes os Deputados Toninha Zeitune, Sebastião 
Helvécio, Djalma Diniz, Miguel Martini e Ivair Nogueira. 
Para a realização de seus trabalhos, a Comissão realizou 

audiências com técnicos de órgãos especializados e de 
setores representativos da sociedade afetos à questão do 
MERCOSUL. Estiveram presentes às reun1oes os Srs. Carlos 
Arruda e Eliane Pampolini, técnicos ~a Fundação Dom Cabral; 
Romeu Scarioli, Presidente do Cent:: das Indústrias das 
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Cidades Industriais de Minas Gerais; Baques V. c. Sanna, 
representante da FIEMG; Nasser Rajab, Secretário-Geral da 
Câmara de Comércio do MERCOSUL; Ademir Lucas, Secretário de 
Esportes, Lazer e Turismo; Paulo Safady Simão, Presidente da 
TURMINAS. 

1 - Introdução 
Criado por meio do Tratado de Assunção, em 26/3/91, o 

MERCOSUL representa hoje, por um lado, a possibilidade de 
realização de grandes negoc1os para alguns setores da 
economia mineira e, por outro, séria ameaça para outros cuja 
competitividade não supera a dos demais países signatários 
do tratado. Esta Comissão buscou dirigir seus trabalhos no 
sentido de avaliar esses impactos, tanto os positivos quanto 
os negativos. 

Iniciamos este relatório pela análise do contexto 
internacional em que se dá a formação do MERCOSUL. 
A seguir, passamos a examinar as oportunidades e as ameaças 

para alguns setores econômicos de nosso Estado. 
Finalmente, fazemos algumas propostas de aproveitamento das 

opções que podem ser oferecidas pelo MERCOSUL. 
2 - Inserção do MERCOSUL no Contexto Internacional 
O mundo assistiu a grandes transformações econômicas no 

período posterior à 2a Guerra Mundial. Nessa época, veio a 
conhecer a enorme força das empresas transnacionais, fato 
anterior ao ano de 1945, mas que veio a se multiplicar a 
partir dai. 

No decorrer dos anos, essas empresas foram modificando as 
formas de atuação até chegarem, nos dias de hoje, a atuar de 
forma absolutamente desconcentrada sob o ponto de vista 
geográfico, combinando ações de filiais localizadas na Ásia 
com filiais da América do Sul. 

Concomitantemente com esse movimento, a Europa começou a 
formar o que veio a se tornar a mais consolidada e profunda 
integração entre países com diferenças nos mais diversos 
aspectos. 
Tal integração, lenta e restrita no momento inicial, 

caminha agora para pontos mais controvertidos e complexos, 
como a coordenação das políticas nacionais e a criação de 
uma moeda para todo o bloco. 

O aprofundamento da integração na Europa foi, então, 
seguido da formação de outros blocos econômicos, necessários 
para fazer face aos gigantescos mercados exigidos pelas 
atuais plantas de produção das grandes empresas. Foi 
observada a formação de blocos na América do Norte e também 
na Ásia. 
O Brasil, porém, permanecia isolado e ameaçado também pela 

integração dos países do Leste europeu ao mundo capitalista, 
os quais passaram a concorrer pelos investimentos 
internacionais. 
Foi nesse contexto de fortíssima globalização econômica, de 

predominância das empresas multinacionais e de dúvidas 
quanto às perspectivas de inserção do Brasil na economia 
internacional nas próximas décadas, que marcam o inicio do 
novo milênio, que surgiu o MERCOSUL. 
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3 - Impactos Positivos do MERCOSUL para Minas Gerais 
O primeiro aspecto positivo a mencionar como decorrente do 

MERCOSUL relaciona-se à possibilidade de que as grandes 
empresas de nosso Estado possam obter ganhos de escala em 
função do aumento das dimensões do mercado consumidor. 

Como é sabido, as plantas industriais modernas, na busca de 
produzir com os menores custos possíveis, requerem mercados 
superiores aos de alguns países. O Brasil, em que pese à sua 
população, possui mercado pequeno para uma série de 
produtos, em virtude da elevada concentração de renda 
existente em nosso País. 
O MERCOSUL representa, assim, excelente oportunidade para 
que as empresas brasileiras e, em especial, as mineiras 
elaborem seu planejamento estratégico tendo em vista a 
existência de um mercado ampliado, que possibilite a redução 
de custos pelo maior volume de produção. 

Em relação às empresas instaladas em Minas Gerais, o 
exemplo mais nítido de atuação nesses moldes talvez seja a 
FIAT. Além dos ganhos referentes à escala, deve-se 
considerar que o processo econômico de globalização veio com 
força e tende a manter seus efeitos por determinado tempo. 
Isso traz para as empresas mineiras grande desafio, pois 
muito há que ser feito para que estejam preparadas para 
resistir à entrada dos produtos estrangeiros num mercado 
anteriormente cativo e, também, para que consigam penetrar 
nos mercados externos. 
O MERCOSUL se apresenta, dessa forma, como uma escola para 

que nossos empresários tenham a oportunidade de concorrer 
com seus colegas de outros países e perceber o que é o 
processo competitivo e o que fazer para se defender dele. 
Pode-se argumentar que tal fato não consiste em impacto 

positivo. Pensamos, no entanto, que a empresa nacional, 
durante o período em que a economia esteve fechada, 
acomodou-se excessivamente, punindo o consumidor com 
produtos caros e ruins. A opção de abertura atende aos 
anseios do consumidor. Às empresas cabe reagir a essa ameaça 
e, em nosso entender, a concorrência de produtos argentinos 
acrescenta gradualidade ao processo, pois no momento 
seguinte virão os japoneses, os coreanos, os americanos, com 
experiência de comércio internacional e alavancagem de 
recursos bastante maiores do que os argentinos. 
Destacaríamos, finalmente, nossa preocupação com o pequeno 

número de empresas mineiras que vêm buscando aproveitar as 
oportunidades decorrentes do MERCOSUL, instalando-se em 
outros países ou buscando outras formas de participaçãc. Foi 
ressaltada a atuação de algumas empresas, entre as quais a 
USIMINAS, a LOCALIZA, a TECNOWAT e a CONSTRUTEL. 
4 - Impactos Negativos do MERCOSUL 
Inicialmente, não podemos deixar de nos manifestar 

favoravelmente ao processo de integração econômica que o 
MERCOSUL representa. Salientamos, no entanto, a existência 
de ameaças, que discutiremos a seguir. Nosso intuito não é o 
de criticar o processo, mas intervir para que seja revertida 
a situação que hoje se apresenta. 
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Visualizamos dificuldades relacionadas às pequenas e às 
microempresas em dois aspectos essenciais: o primeiro diz 
respeito à possibilidade de que tenham seus mercados 
ameaçados por empresas de outros países e o segundo se 
refere à forma como poderiam essas empresas crescer e 
conquistar mercados externos. 

Mais preocupante ainda é a situação do setor agropecuário. 
Isso porque, se a microempresa tem estrutura insuficiente 
para se preparar para o que está por vir, boa parte do setor 
agropecuário sequer sabe o que virá. Trata-se de atividade 
em que o nível de informação sobre as perspectivas de 
mercado é muito baixo. 

É claro que, quando fazemos essas observações, não estamos 
nos esquecendo da enorme heterogeneidade da agricultura e da 
pecuária mineiras. Acrescentaríamos, inclusive, nossa 
opinião de que os locais onde predomina o chamado 
"agribusiness" tendem até mesmo a ter ganhos com o acesso a 
novos mercados. 

Entendemos, contudo, que essa não é a situação mais 
freqüentemente observada em nosso Estado. Predomina, 
nitidamente, a produção agropecuária do pequeno e do médio 
produtor, que não têm condições de enfrentar, com chances de 
sucesso, a maior produtividade da agropecuária praticada em 
partes da Argentina, do Paraguai e do Uruguai. 

Da conjugação dos itens descritos, podemos destacar algumas 
conseqüências nefastas para Minas Gerais. Estão elas 
relacionadas à questão regional, à problemática da geração 
de empregos e ao próprio dinamismo da economia estadual. 

Em relação à questão regional, deve-se perceber que os 
benefícios decorrentes do MERCOSUL estão tremendamente 
concentrados espacialmente. Minas Gerais foi, até 1994, o 
primeiro Estado brasileirc ~~ volume de exportações para o 
MERCOSUL. Isso é muito bom. Sabemos, contudo, que poucas 
empresas estiveram envolv"das nesse processo. Analogamente, 
se analisarmos o proble~~ sob o ponto de vista de produtos, 
veremos que as exportaçõ~: concentraram-se em minério de 
ferro, produtos automotivos, siderúrgicos e mais alguns 
poucos. 

Dessa convergência de produtos e de empresas decorre uma 
grande concentração de benefícios a determinadas cidades. 
Basicamente, beneficiam-se das exportações os locais onde 
estão sediados os setores econômicos nos quais se centraliza 
a pauta de exportações. 

A questão é bastante diferente quando consideramos as 
ameaças do MERCOSUL para Minas Gerais. As pequenas e 
microempresas e os pequenos e microprodutores estão 
dispersos por todo o território do Estado. Problemas a ser 
por eles enfrentados terão repercussão em muitos municípios. 
Quanto às cidades beneficiadas, os problemas serão menores, 
pois os ganhos de arrecadação possibilitarão que se realizem 
políticas de cunho compensatório. Alguns municípios, 
contudo, não ganharão em termos de arrecadação e terão 
alguns problemas novos. 
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Outra questão relacionada a esse problema· é exatamente 0 
emprego. Ora, é de conhecimento geral que as grand~S 
empresas proporcionam maiores benefícios para a arrecadaçao 
do que para o emprego. Esse fato é ainda mais significat,vo 
quando se percebe que as grandes empresas buscam alcançar 
competítividade internacional pela compra de tecnol0~ 1 as 
desenvolvid~s.no primeiro mundo, as quais se caracter1zam 
pela predom1nancia do fator capital sobre o fator trabalhO. 

As empresas de menor dimensão assim como os pequenos 
Pr?dutore~ agrícolas devem, portanto, ser vistos como os 
ma1s provaveis absorvedores da enorme massa de pessoas que 
todos os anos chega ao mercado de trabalho no País e no 
Estado. No entanto, serão exatamente essas unidades as que. 
entendemos, tendem a ser as mais afetadas pelo MERCOSUL. 
5 - Propostas de Ações para o Governo Estadual 
Os depoimentos prestados a esta Comissão tendem a 

considerar existente mas não suficiente a atuação do Governo 
Esta~ual diante da questão do MERCOSUL. Conforme ?s 
depo1mentos, outros governos estaduais estariam atuando malS 
intensamente ante as ameaças e oportunidades derivadas do 
MERCOSUL. 
Saliente-se que todos os governos estaduais cuja atuação 

foi destacada no âmbito desta Comissão são geograficamente 
mais próximos dos demais países componentes do MERCOSUL. 
Essa atuação seria, assim, resultado de uma proximidade 
econômica, social e cultural que, em termos cronológicos. se 
teria iniciado antes mesmo do MERCOSUL. 

Não é, portanto, o caso de criticar o nosso Governo. O 
MERCOSUL é fenômeno relativamente recente, e deve:se 
considerar que o Governo Estadual tem preocupaçoes 
imediatas, de importância indiscutível. É o caso, isso sim, 
de se reverter o mais rápido possível essa situação com 
vistas a nos prepararmos para o que está aí. . . 

Foram mencionadas nesta Comissão algumas pol1t1cas 
implementadas com sucesso em outros Estados da Federação. De 
uma forma geral, salientaríamos que cabe ao Estado atuar 
para que os setores sem competitividade se modernizem. 
5.1 -O Setor Agrícola . 
Em termos mais imediatos, há que se discutir o que sera 

feito com a produção de leite em nosso Estado. Ora, ima~i~ar 
que um produtor que tenha produtividade nos níveis med1os 
observados em Minas Gerais possa competir com os produtores 
da Argentina, onde a produtividade é infinitamente superior, 
é ingenuidade. Devemos, portanto, examinar o que fazer. 
Ainda temos tempo para isso. Já perdemos alguns anos e, por 
isso, devemos decidir rapidamente que tipo de política deve 
ser implementada. Acrescente-se que muitas vezes pequenos 
produtores jamais ouviram falar de MERCOSUL. Cabe ao Estado 
conduzir o processo e possibilitar que seja realizada 
intensa modernização das técnicas de produção. 

Uma alternativa que se apresenta é a de buscarmos 
complementaridade em vez de competição. Por meio desta 
alternativa, estimularíamos a produção de bens em que nossa 
capacidade de competir fosse razoável. Assim, se, de um 
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lado, viéssemos a ter o mercado de determinado produto 
dominado pelos argentinos, por outro, teríamos, lá na 
Argentina, um mercado dominado por produtos mineiros. Essa 
alternativa tem a vantagem de preparar nossa economia para a 
globalização econômica que mencionamos anteriormente. 

Esse processo, contudo, tem custos, que devem ser assumidos 
pelo Estádo. Não se trata de tornar públicos os gastos que 
deveriam ser realizados pelos particulares. O fato é que as 
pequenas e microempres~s não possuem esses recursos. É o 
caso de o Estado real1zar esses ga~:os agora, para que não 
precise enfrentar a queda de recei:a tributária advinda da 
quebra desses estabelecimentos e da redução da atividade 
econômica, bem como o aumento de gastos derivado do 
incremento do desemprego. De qualquer forma, é processo que, 
em nossa opinião, envolve necessariamente gastos e 
coordenação do Governo Estadual. 
outra opção levantada nas discussões, também referente à 

área agrícola, é o plantio rotativo. Percebeu-se que as 
safras dos demais países do MERCOSUL são muitas vezes não 
coincidentes com as safras de nosso Estado. Baseando-se 
nesse fato, foi realizada experiência bem sucedida no CEASA 
com o alho. Trata-se de sugestão interessante apresentada a 
esta Comissão. Saliente-se que para um produtor individual é 
muito difícil perceber esse fato e, mais uma vez, cabe ao 
Estado divulgá-lo e analisar quais produtos se adaptariam a 
soluções semelhantes. 
5.2 - As Pequenas e Microempresas 
Outro aspecto que obrigatoriamente deve ser incluído nas 

políticas a serem desenvolvidas pele ~overno refere-se às 
microempresas. Ora, tais empresas n~~ possuem estrutura 
administrativa, e seus proprietários, presos às questões do 
dia-a-dia, não observam o que está por vir nem têm preparo 
para isso, por serem, normalmente, profissionais com 
conhecimento apenas da área em que atuam. 

O Estado pode ajudá-los chamando sua atenção tanto para a 
ameaça quanto para a potencialidade que o MERCOSUL 
representa, assim como reduzindo os custos de aproximação 
entre a empresa e esse novo mercado e realizando feiras e 
outros eventos em que o custo possa ser dividido entre 
diversas empresas. 
5.3 - Outros Aspectos a Serem Tratados em Minas Gerais 
Foi salientada nos trabalhos desta Comissão a inexistênci: 

de mecanismos específicos no Estado de Minas Gerais par~ 
atrair investimentos originados do MERCOSUL. 

Diante desse fato, seria interessante que a Assembléia 
Legislativa e o Governo Estadual promovessem evento a fim de 
discutir tais questões, que envolvem não somente a oferta de 
incentivos para a instalação de empresas em nosso território 
mas também o estabelecimento de uma política especialmente 
voltada para esses países. 
Percebe-se, por exemplo, o pequeno número de pessoas 

efetivamente aptas a falar o espanhol, a ausência de vôos 
para a Argentina, embora já os tenhamos para Nova Iorque, e 
a carência da cidade e do Estado de uma estrutura de nível 
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internacional para receber pessoas de outros países, 
especialmente no que se refere ao trânsito, às comunicações 
e demais serviços. 
5.4 - Aspectos de Âmbito Federal 
No âmbito federal, foi manifestada em nossas reuniões 

preocupação com as questões tributária e cambial. 
Em relação à questão tributária, ficaram patentes as 

enormes diferenças entre a legislação tributária do Brasil e 
a dos demais países do MERCOSUL. 
O problema das políticas cambiais também foi objeto de 

discussões nesta Comissão. Concluiu-se que elas 
desestabilizam as relações comerciais, encarecendo 
demasiadamente os produtos ora de um país, ora de outro. 
Urge, portanto, sejam resolvidos tais problemas. 
Percebeu-se, também, que devem ser intensificadas diversas 

ações só passíveis de implementação pelo país todo e não 
apenas pelo Estado. 
São ações referentes à intensificação e à aceleração dos 

diversos fluxos envolvidos na formação de um bloco comercial 
como o MERCOSUL. 

Envolvem a superação de uma ser1e de barreiras que ainda 
estão presentes e dificultam o aumento da relação comercial 
e cultural entre os países. 

Percebemos, também, uma relativa ausência de divulgação no 
exterior do fenômeno econômico do MERCOSUL e suas 
potencialidades. Trata-se da divulgação das potencialidades 
do bloco econômico e não das de seus países membros. De 
fato, analisando-se o probiema detidamente, percebe-se que a 
formação de um bloco gera efeitos sinérgicos, que vêm a 
multiplicar a potencialidade dos países membros. 
Some-se a esse fato a nova concorrência que se está 

formando, em que blocos econômicos competem com outros 
blocos enquanto os países, em muitos aspectos, são meros 
componentes deles. Há que se divulgar, portanto, o MERCOSUL 
e enfatizar suas potencialidades diante dos demais blocos. 
Isso, em nosso entender. vem sendo feito com pouco empenho. 
Para que possamos atingir todas essas metas, propomos seja 

promovido - se possível, em Belo Horizonte - evento que 
reúna todos os países do MERCOSUL, além do Chile, com o 
intuito de se discutirem os problemas mencionados e outros 
que venham a ser levantados, pela participação dos diversos 
parlamentos e dos demais Poderes desses países. 
5.5 - O Turismo 
Fato bastante destacado durante os trabalhos da Comissão 

foi a importância do :urismo, seja no aspecto econom1co. 
seja no aspecto do int~~câmbio que ele representa. 
Esse fato motivou requerimento convidando o Secretário de 

Estado de Esportes. Lazer e Turismo, Deputado Federal Ademir 
Lucas, e o Presidente da TURMINAS, Dr. Paulo Safady Simão, 
para exporem as ações que vinham sendo preparadas para 
atrair turistas, bem como para realizar diagnóstico do 
potencial dos países membros do MERCOSUL no incremento do 
turismo no Estado. 
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Ficou evidente que os países do MERCOSUL constituem hoje um 
dos principais mercados emissores para o turismo nacional. 
Constatou-se, no entanto, que a participação de Minas Gerais 
nesse fluxo é bastante reduzida, em função não só da 
distância mas também da localização, pois o litoral, 
indiscutivelmente, exerce enorme atração sobre os turistas. 
Foi salientado, então, o que agora repetimos, que fosse 

realizado um evento "Minas além das Gerais" em Buenos Aires. 
Tal evento, em nossa op1n1ao, constitui iniciativa 
importante do Governo para a promoção da cultura mineira, e 
Buenos Aires, não bastasse sua relevância econômica, 
influencia todo o Cone Sul, razão pela qual optamos por 
enfatizar essa idéia. 

6 - A Questão da Comunicação 
Questão da maior-relevância é a que envolve a superação das 

dificuldades associadas a diferenças entre os idiomas. 
Tal discussão é, normalmente, problema distante de nosso 

cotidiano, dado que muitos brasileiros passam a vida sem 
sequer cruzar as fronteiras do País e experimentar a 
sensação de conviver com outras culturas e idiomas. 

Esse problema também afeta nossos parlamentares, que, 
muitas vezes, não conseguem se expressar adequadamente em 
outros idiomas. 

Com o intuito de superar esses obstáculos, foi solicitado 
por esta Comissão que a Assembléia Legislativa elaborasse 
glossário, em inglês e espanhol, com os principais termos 
usados pelos parlamentares em seu dia-a-dia, o que vem sendo 
feito. 
Tal glossário tende a facilitar nossa relação com 

parlamentares dos demais países do MERCOSUL, o que, 
esperamos, se realize de forma cada vez mais intensa. A 
opção pela inclusão do inglês se deve a nossa opinião de que 
o inglês é língua universal, que, embora ausente do âmbito 
do MERCOSUL, está irreversivelmente inserido na realidade 
mundial. 

Gostaríamos, finalmente, de que este relatório fosse 
enviado às comissões permanentes desta Casa que tratam das 
questões afetadas pela instituição do MERCOSUL, a fim de que 
seja possível dar continuidade aos nossos estudos. 
Sala das Comissões, 5 de outubro de 1995. 
José Maria Barros, Presidente - Elbe Brandão, relatora -

João Leite. 
-Publicado, inclua-se o relatório em Ordem do Dia. 

Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Almir Cardoso, 

em que solicita seja retirado de tramitação o Projeto de Lei 
nQ 404/95, de sua autoria. Inclua-se o projeto em Ordem do 
Dia, para os fins do art. 288. 

Requerimento do Deputado Geraldo Rezende, em que solicita 
seja suspenso o processo de emancipação do Distrito de 
Indaiabira, no Município de Rio Pardo de Minas. Ciente. À 
Comissão de Assuntos Municipais. 

Requerimento do Deputado Marcos Helênio, em que solicita 
seja o Projeto de Lei nQ 444/95, de sua autoria, anexado ao 
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Projeto de Lei nQ 380/95, de autoria do Deputado Almir 
Cardoso. A Presidência defere o requerimento, de 
conformidade com o inciso XIII do art. 244. 
O Sr. Presidente - A Presidência verifica de plano o 

restabelecimento do "quorum" para votação da matéria 
constante na pauta. 

Votação de Pareceres 
- A seguir, são submetidos a votação e aprovados, cada um 

por sua vez, na forma regimental, os Pareceres de Redação 
Final dos Projetos de Lei nQs 46/95, do Deputado Marcos 
Helênio, que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao 
Município de Resende Costa; 110/95, do Deputado Ronaldo 
Vasconcellos, que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel 
ao Município de Santa Cruz do Escalvado; e 222/95, da 
D~Putada Maria José Haueisen, que torna obrigatória a 
divulgação de informações sobre o Seguro Obrigatório de 
Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores. ( À 
sanção.) 
O Sr. Presidente - Parecer de Redação Final do Projeto de 

Resolução nQ 238/95, de autoria do Deputado Anivaldo Coelho, 
que dá nova redação ao art. 1Q da Resolução nQ 5. 129. Em 
votação, o parecer. Os Deputados que o aprovam permaneçam 
como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. 
O Deputado Durval Ângelo - Peço verificação de votação, Sr. 

Presidente. 
O Sr. Presidente- É regimental. Solicito aos Deputados que 

ocupem seus lugares. (- Pausa.) Os Deputados que votaram a 
favor do Parecer de Redação Final do Projeto de Resolução nQ 
238/95, de autoria do Deputado Anivaldo Coelho, queiram se 
levantar. (- Pausa.) Podem se assentar. Os Deputados que 
votaram contra o parecer queiram se levantar. (- Pausa.) 
Podem se assentar. Votaram apenas 21 Deputados. Portanto, 
não há "quorum" para votação nem para continuação dos 
trabalhos. A Presidência torna sem efeito a votação do 
Parecer de Redação Final do Projeto de Resolução nQ 238/95. 

ENCERRAMENTO 
O Sr. Presidente A Presidência encerra a reunião 

convocando os Deputados para as extraordinárias de logo 
mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 19, às 9 horas, nos 
termos dos editais de convocação, e para a ordinária 
deliberativa de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do 
dia: (- A ordem do dia anunciada pelo Sr. Presidente é a 
publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

PARECER PARA O lo TURNO DA PROPOSTA 
CONSTITUIÇÃO NQ 8/95 

Comissão Especial 

DE EMENDA À 

Relatório 
De autoria de mais de 1/3 dos 

Legislativa, tendo como primeiro 
Leonidio Bouças, a proposição 
acrescentar inciso ao art. 63 da 

Assembléia 
Deputado 
objetiva 

Estado, 

membros da 
signatário o 

em epígrafe 
Constituição do 
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incluindo o decreto legislativo entre as propos1çoes que se 
compreendem no processo legislativo estadual. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 5/8/95, a 
proposição ficou de posse da Mesa durante o prazo regimental 
para receber emendas. 
Esgotado o prazo sem apresentação de emenda, a proposta foi 

encaminhada a esta Comissão Especial para receber parecer, 
conforme dispõe o art. 210 do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Respaldados no mandamento contido no art. 64, I, da 

Constituição do Estado, os parlamentares mineiros 
apresentaram a proposta de emenda à Constituição em 
epígrafe. 

Das proposições relacionadas no art. 63 da Constituição do 
Estado, apenas as resoluções se enquadram na categoria de 
atos administrativos normativos do Poder Legislativo. Todas 
as demais constituem atos eminentemente legislativos, 
emanados desse Poder e vinculados ao desempenho das 
atribuições específicas de legislar. Desse modo, vemos que a 
Assembléia dispõe tão-somente das resoluções legislativas 
como instrumento administrativo normativo para formalizar 
tanto os seus atos de efeitos internos como os de efeitos 
externos. Eis que, a rigor, embora tanto as resoluções 
quanto os decretos legislativos constituam atos 
administrativos normativos destinados a regular matéria de 
competência dos corpos legislativos, as primeiras geram 
efeitos internos, ao passo que os outros apresentam efeitos 
extern;.-s. 

Os e~sinamentos do Prof. Hely Lopes Meirelles vêm 
corroborar nosso pensamento em favor da proposição, pois em 
sua obra "Direito Administrativo Brasileiro" (edição de 
1988, pp. 154 e 155), define o decreto legislativo como "ato 
de caráter administrativo dos corpos legislativos - Senado 
Federal, Câmara dos Deputados, Assembléia Legislativa, 
Câmara Municipal sobre assuntos de sua competência 
privativa e de efeitos externos". Esclarece, ainda, que 
atos de efeitos externos são aqueles que produzem efeitos 
sobre "os administradores, os contratantes e, em certos 
casos, os próprios servidores, provendo sobre seus direitos, 
obrigações, negócios ou conduta perante a Administração" 
(obra citada, p. 141). 
A título de ilustração, podemos exemplificar a aplicação do 

decreto legislativo no trato de matérias como: pedido de 
intervenção federal; fixação do subsídio e da representação 
do Governador e do Vice-Governador, bem como dos subsídios e 
ajuda de custo dos Deputados; aprovação ou suspensão da 
intervenção estadual nos municípios, julgamento das contas 
do Governador; licença para Deputado desempenhar missão 
diplomática em caráter transitório ou se ausentar do País; 
licença ao Governador e ao Vice-Governador; aprovação de 
convênios celebrados pelo Governo com a União, os Estados e 
os municípios, além de outras matérias. 

Os projetos de resolução deverão regular matérias de 
natureza política, processual legislativa ou administrativa, 
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além dos casos concretos nos quais deverá a Assembléia se 
pronunciar, tais como perda de mandato de Deputado, 
con~tituição de comissões temporárias, matéria de natureza 
reg1ment~l, conclusões sobre petições, representações ou 
reclamaçoes da sociedade civil além de assuntos de sua 
ec~nomia interna e dos serviços'administrativos. 
~ao pr~te~demos, aqui, esgotar todas as hipóteses em que 

sao cab1ve1s os projetos de decreto legislativo e os de 
resolução. 
José Afonso da Silva, em sua obra •curso de Direito 

Con~titu~ional Positivo", ensina que os decretos 
leg1slat1vos independem de sanção e de veto. Por outro lado, 
o processo de formação desses atos normativos legislativos 
constit~~ encargo dos respectivos regimentos internos das 
As~embl~1as (obra citada, 6a edição, Editora Revista dos 
Tnbuna1s, 1990, p. 452). 
Assim, ao Regimento Interno desta Casa caberá a 

regulamentação da matéria de forma completa, buscando-se 
es~otar todas as possibilidades. No mais, o exercício 
pratico dessa medida conduzirá ao seu próprio 
aperfeiçoamento. 

No âmbito da Constituição da República, por força do seu 
art. 18, que consagra o princípio da autonomia dos entes 
federados, poderá ser adotado ou não a critério do Estado, 
o conjunto de proposições relacionadas no art. 59 da Carta 
~eder~l, que compreende o processo legislativo da Un~ão_e 
1nclu1 o decreto legislativo. Em que pese ao livre arb1tr10 
concedido aos entes federados, observamos que, dos 26 
Estados do Brasil, pelo menos 17 optaram por acolher o 
decreto legislativo. Entre eles estão Rio Grande do Sul, 
San~a Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e 
Bah1a. 
Esses Estados .vivenciam uma experiência positiva quanto ao 
~esenvolvimento e à organização dos seus trabalhos, pois se 
1nstrumentalizaram com as duas classes de atos 
administrativos próprios do Poder Legislativo, quais sejam a 
resolução e o decreto legislativo. _ 

Com base nessas informações, podemos constatar que a adoçao 
do decreto legislativo só se reveste de caráter inovador no 
âmbito do processo legislativo mineiro, pois tal figura 
jurídica está consagrada na maioria dos Estados membros. 
Trata-se de medida constitucionalmente adotada por, pelo 
menos, 2/3 dos Estados brasileiros, nos quais vem ela se 
mostrando profícua. 

Como vemos, as razões em favor da adoção do decreto 
legislativo são consists~:es e demonstram que a proposta 
cuida de matéria oportuna e necessar1a, uma vez que 
permitirá à administração do corpo legislativo do Estado a 
utilização de institutos específicos para cada classe de ato 
administrativo conforme seu efeito externo ou interno. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação da Proposta de 

Emenda à Constituição nQ 8/95 no 1Q turno. 
Sala das Comissões, 17 de outubro de 1995. 
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Clêuber Carneiro, Presidente - Arnaldo Penna, relator 
Ajalmar Silva - Leonidio Bouças- Olinto Godinho- Ailton 
Vilela- João Leite - Toninho Zeitune. 

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 140/95 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

oe autoria do Deputado Sebastião Costa, o projeto de lei em 
análise propõe seja declarado de utilidade pública o 
Hospital São João Batista de Itamogi, com sede no Município 
de Itamogi. 

Publicada, foi a matéria encaminhada para exame preliminar 
à comissão de Constituição e Justiça, que não encontrou 
óbice à sua tramitação. 

vem, agora, o projeto a esta Comissão para o 1Q turno de 
deliberação conclusiva, em cumprimento das normas 
regimentais. 

Fundamentação 
o referido hospital é uma entidade civil sem fins 

lucrativos, voltada para a assistência médica, o amparo à 
maternidade e à infância, e tem como objetivo maior proteger 
os habitantes de Itamogi contra moléstias, contribuindo para 
que tenham uma vida sadia. 

Conclusão 
Pelas razões exaradas, opinamos pela aprovação do Projeto 

de Lei nQ 140/95 em sua forma original. 
Sala das Comissões, 17 de outubro de 1995. 
Jorge Eduardo de Oliveira, relator. 

PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 279/95 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Miguel Barbosa, o projeto de lei em 
análise pretende seja dada a denominação de Prefeito Oswaldo 
Américo dos Reis à Rodovia MG-446, no trecho compreendido 
entre a MG-050 e a BR-265, que dá acesso ao Município de 
Alpinópolis. 

Publicado em 3/6/95, veio o projeto a esta Comissão para 
exame preliminar, em atendimento ao que dispõe o art. 195, 
c/c o art. 103, V, "a", do Regimento Interno. 

Cumprida a diligência solicitada em reunião anterior, esta 
Comissão passa agora à análise da matéria. 

Fundamentação 
A proposição em EAame dá a denominação de Prefeito Oswaldo 

Américo dos Reis à Rodovia MG-446, no trecho compreendido 
entre a MG-050 e a BR-265. A iniciativa atende ao disposto 
no art. 61, XIV, da Constituição Estadual, que estabelece 
como atribuição desta Casa legislar, com a sanção do 
Governador, sobre bens do domínio público, e na Lei nQ 
5.378, de 3/12/79, que estabelece normas para a denominação 
de estabelecimento, instituição e próprios públicos. Segundo 
tal lei, não deve haver no mesmo município bem público com 
denominação idêntica, e deve a escolha desta recair em nome 
de pessoas falecidas e de notórias qualidades. 
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Segundo informa o DER-MG, a referida 
denominação oficial. 

estrada não possui 

Não existe, pois, impedimento legal 
projeto, que se encontra de acordo 
pertinente. 

à tramitação do 
com a legislação 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
279/95 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 17 de outubro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Leonídio Bouças, relator -

Ivair Nogueira -Simão Pedro Toledo - Anivaldo Coelho - João 
Leite. 

PARECER PARA O to TURNO DO PROJETO DE LEI 
-No 3t2/95 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado Ajalmar Silva, o projeto de lei em 
epígrafe objetiva declarar de utilidade pública o Núcleo 
Espírita Labor, Fé e Amor, com sede no Município de Araxá. 
Publicada, foi a matéria encaminhada, para exame 

preliminar, à Comissão de Constituição e Justiça, que 
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade. 
Vem, agora, a proposição a esta Comissão, a fim de receber 

parecer para o 1o turno de deliberação conclusiva, nos 
termos regimentais. 

Fundamentação 
Desde a sua fundação, a referida entidade 

um trabalho filantrópico de assistência 
espiritual ao carente de Araxá, além 
ensinamentos do espiritismo, baseados 
sobrevivência e no primado do espírito 
condições materiais. 

vem desenvolvendo 
médica, moral e 

de difundir os 
na crença da 
com relação às 

Por praticar atividades de cunho eminentemente social em 
prol dos mais necessitados, a entidade faz jus à declaração 
de utilidade pública. 

Conclusão 
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei 

nQ 312/95 no 1Q turno, na forma original. 
Sala das Comissões, 17 de outubro de 1995. 
Luiz Antônio Zanto, relator. 

PARECER PARA O to TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 3t4/95 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado Rêmolo Aloise, o Projeto de Lei nQ 

314/95 visa declarar de utilidade pública a Associação de 
Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Pains -, com sede 
no Município de Pains. 
Após a sua publicação em 22/6/95, vem o projeto a esta 

Comissão para exame preliminar, nos termos do art. 195, c/c 
o art. 103, V , "a", do Regimento Interno. 
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Cumprida a diligência solicitada em reun1ao anterior, esta 
Comissão passa agora à análise da matéria. 

Fundamentação 
Em regular funcionamento há mais de dois anos, a entidade 

mencionada tem personalidade jurídica, não possui fins 
lucrativos, e os membros de sua diretoria são pessoas 
idôneas, que não percebem nenhum tipo de remuneração pelo 
exercício dos cargos que ocupam. 

Assim, a APAE de Pains atende plenamente ao disposto na Lei 
nQ 5.830, de 6/12/71, que disciplina a declaração de 
utilidade pública de entidades. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
314/95 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 17 de outubro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Leonídio Bouças, relator -

Simão Pedro Toledo - Ivair Nogueira - Anivaldo Coelho João 
Leite. 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 338/95 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

A proposição em apreço, do Deputado Jairo Ataíde, tem por 
escopo declarar de utilidade pública a Associação da Creche 
Recanto Feliz em Monte Azul ACRFMA com sede no 
Município de Monte Azul. 

Publicado em 1Q/7/95, veio o projeto a esta Comissão para 
exame preliminar, de acordo com o que dispõe o art. 195, c/c 
o art. 103, V, "a", do Regimento Int~"no. 

Cumprida a diligência solicitada pé;o relator do processo, 
passamos ao exame da matéria. 

Fundamentação 
Conforme documentação anexada ao projeto, a Associação da 

Creche Recanto Feliz em Monte Azul é pessoa jurídica sem 
fins lucrativos, funciona há mais de dois anos e os membros 
de sua diretoria não são remunerados pelo exercício de seus 
cargos. Assim, a instituição satisfaz plenamente o disposto 
na Lei nQ 5.830, de 6/12/71. 
Entretanto, faz-se necessário alterar a redação do art. 1Q 

do projeto com vistas à correção do nome da entidade, o que 
fazemos por meio de emenda. 

Pelo exposto, 
constitucionalidade 
338/95 com a Emenda 

Conclusão 
concluímos pela juridicidade, pela 
e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
nQ 1, a seguir redigida. 

EMENDA No 1 
Dê-se a seguinte redação ao art.-1Q: 
"Art. 1Q- Fica declarada de utilidade pública a Associação 

da Creche Recanto Feliz em Monte Azul - ACRFMA -, com sede 
no Município de Monte Azul.". 
Sala das Comissões, 17 de outubro de 1995. 
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Geraldo Santanna, Presidente - Leonídio Bouças, relator -
Simão Pedro Toledo - Ivair Nogueira - Anivalco Coelho - João 
Leite. 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 339/95 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

Do Deputado Jairo Ataíde, o projeto de lei em análise tem 
por objetivo declarar de utilidade pública o Conselho de 
Desenvolvimento Comunitário de Riachinho - CDC -, com sede 
no Município de Riachinho. 
Publicado em 1Q/7/95, veio o projeto a esta Comissão para 

exame preliminar, em atendimento ao que dispõe o art. 195, 
c/c o art. 103, V, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A matéria é regulada pela Lei nQ 3.373, de 12/5/65, com a 

redação dada pela Lei nQ 5.830, de 6/12/71, que dispõe sobre 
os requisitos para a declaração de utilidade públiéa de 
entidades. 
Compulsando a documentação juntada ao processo, verifica-se 

que a entidade atende às exigências da lei citada, nada 
havendo, pois, que impeça a tramitação do projeto nesta 
Casa. 
Entretanto, faz-se necessário alterar a redação de seu art. 

1Q, com vistas à correção do nome da entidade, o que fazemos 
por meio da Emenda n: 1. 

Conclusão 
Pelo exposto, conclu~mos pela jurídicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
339/95 com a Emenda nQ 1, redigida a seguir. 

EMENDA No 1 
Dê-se a seguinte redação ao art.-1Q: 
"Art. 1Q -Fica declarado de utilidade pública o Conselho 

de Desenvolvimento Comunitário de Riachinho - CDC -, com 
sede no Município de Riachinho.". 
Sala das Comissões, 17 de outubro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Leonídio Bouças, relator -

Simão Pedro Toledo - Ivair Nogueira - Anivaldo Coelho - João 
Lei te. 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 340/95 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

Do Deputado Jairo Ataíde, o projeto de lei 
por objetivo declarar de utilidade pública 
Desenvolvimento Comunitário de Rebentão - CDC 
Município de Monte Azul. 

em análise tem 
o Conselho de 
-, com sede no 

Publicado em 1Q/7/95, veio o projeto a esta Comissão para 
exame preliminar, em atendimento ao que dispõe o art. 195, 
c/c o art. 103, V, "a", do Regimento Interno. 
Cumprida a diligência solicitada em reunião anterior, esta 

Comissão passa agora à análise da matéria. 
Fundamentação 
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Pela documentação apresentada, verifica-se que a entidade 
funciona há mais de dois anos, tem personalidade jurídica, e 
sua diretoria é composta por pessoas idôneas, que não 
recebem remuneração pelo exercício de seus cargos. =ica 
atendido, assim, o disposto na Lei nQ 5.830, de 6/12/7 
Entretanto, faz-se necessário alterar a redação do art. 1Q 

do projeto, com vistas à correção do nome da entidade, o que 
fazemos por meio da Emenda nQ 1. 

Pelo exposto, 
constitucionalidade 
Lei nQ 340/95 com a 

Conclusão 
concluímos pela juridicidade, pela 

e pela legalidade do Projeto de 
Emenda nQ 1, a seguir redigida. 

EMENDA No 1 
Dê-se a seguinte redação ao art.-1Q: 
"Art. 1Q -Fica declarado de utilidade pública o Conselho 

de Desenvolvimento Comunitário de Rebentão - CDC -, com sede 
no Município de Monte Azul.". 
Sala das Comissões, 17 de outubro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Leonídio Bouças, relator -

Simão Pedro Toledo - Ivair Nogueira - Anivaldo Coelho - João 
Leite. 

PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 384/95 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Paulo Schettino, o projeto de lei em 
análise tem por escopo declarar de utilidade pública a 
Federação Mineira de Tênis - FMT -, com sede no Município de 
Belo Horizonte. 
Publicado em 12/8/95, veio o projeto a esta Comissão para 

exame preliminar, em atendimento ao que dispõe o art. 195, 
c/c o art. 103, v, "a", do Regimento Interno. 

Cumprida a diligência solicitada pelo relator do processo, 
passamos ao exame da matéria. 

Fundamentação 
Conforme documentação apresentada, a FMT é pessoa jurídica, 

sem fins lucrativos, funciona há mais de dois anos, e os 
membros de sua diretoria não são remunerados. Assim, atende 
plenamente ao disposto na Lei nQ 5.830, de 6/12/71. 
Entretanto, faz-se necessário alterar a redação do art. 1Q 

do projeto, com vistas à correção do nome da entidade, o que 
fazemos por meio da Emenda nQ 1. 

Pelo exposto, 
constitucionalidade 
384/95 com a Emenda 

Conclusão 
concluímos pela juridicidade, pela 
e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
nQ 1, a seguir transcrita. 

EMENDA No 1 
Dê-se a seguinte redação ao art~ 1Q: 
"Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a Federação 

Mineira de Tênis - FMT -, com sede no Município de Belo 
Horizonte.". 
Sala das Comissões, 17 de outubro de 1995. 
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Geraldo Santanna, Presidente- Leonídio Bouças, relator_-
Simão Pedro Toledo - Ivair Nogueira - Anivaldo Coelho - Joao Leite. 

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 386/95 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório . 

De autoria do Deputado Ermano Batista o Projeto de Lel nQ 
386/~5 visa a declarar de utilidade pÚblica a sociedade CA 
Bra~11, com sede no Município de Belo Horizonte. 

AP?S ~ua PUblicação em 12/8/95, vem o projeto a esta 
Comlssao para exame preliminar, nos termos do art. 195, c/c 
o art. 103, V, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação . . . 
A ~ntidade em causa é dotada de personalidade JUrld~ca~ 

esta em funcionamento há mais de dois anos e sua diretor~a.e 
formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exerclClO 
dos ~argos que ocupam. . 
E~tao, portanto, cumpridos os requisitos estabelecldos_pela 

Le~ ~Q 5.8~0, de 6/12/71, que disciplina a declaraçao de 
ut1l1dade publica de entidades. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, ~ela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lel nQ 
386/95 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 17 de outubro de 1995. 
Geraldo Santanna Presidente - Leonídio Bouças, relator -

Simão Pedro Toled; - Ivair Nogueira - Anivaldo Coelho - João Leite. 
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 

NO 422/95 
Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer 

Relatório 
De autoria do Deputado Ermano Batista, o Projeto de Lei _nQ 

422/95, modifica o art. 1Q da Lei nQ 9.021/85, que da a 
denominação de Marta Sérgio Ferreira à Escola Estadu~l 
Clemente do Meio, localizada no Município de Visconde do RlO Branco. 

Em consonancia com o art. 195, c/c o art. 103, V, "a", d~ 
Regimento Interno, o projeto foi publicado e submetido a 
apreciação da Comissão de Constituição e Justiça que 
concluiu por sua legalidade, juridicidade e 
constitucionalidade. 

Agora, vem o projeto a esta Comissão, para o 1Q turno de 
deliberação conclusiva. 

Fundamentação 
Trata a proposição de homenagear Marta Sérgio Ferreira, que 

desempenhou valioso trabalho em prol dos municípios daq~ela 
região, dando um testemunho de fé ao longo de sua v1~a. 
dedicada à filantropia. Foi, portanto, a grande am1ga 
daquele povo, que encontrou em sua pessoa a bondade e a 
solidariedade. 

Conclusão 
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Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto 
de Lei nQ 422/95 no 1Q turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 18 de outubro de 1995. 
João Leite, relator. 

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 423/95 

comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer 
· Relatório 

o projeto de lei em estudo, do Deputado Wanderley Ávila, 
objetiva instituir o Dia do Maçom no Estado de Minas Gerais. 

A proposição foi encaminhada para estudo preliminar à 
comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, vindo agora 
a esta Comissão para o 1Q turno de deliberação conclusiva, 
nos termos regimentais. 

Fundamentação 
Escolher o dia 20 de agosto como Dia do Maçom no Estado é 

iniciativa louvável, que vem consagrar uma prática já 
consolidada pela maçonaria universal. Todas as lojas 
maçônicas se programam, nesse dia, para oferecer aos seus 
membros festas de confraternização, e, cada qual à sua 
maneira, tentam exaltar o ideal de liberdade, igualdade e 
fraternidade que guiou a franco-maçonaria desde os seus 
primórdios. 

É importante destacar que essa sociedade, além de ter sido, 
no passado, um dos principais veículos de divulgação das 
idéias iluministas, a partir de 1822 passou a ter fortes 
vínculos com o nosso País, marcando sua presença em muitos 
momentos importantes da nossa história. 

É, pois, muito oportuna a indicação de uma data para que se 
comemore oficialmente o Dia do Maçom. 

Conclusão 
Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de 

Lei nQ 423/95, no 1Q turno, em sua forma original. 
Sala das Comissões, 18 de outubro de 1995. 
Anderson Adauto, relator. 

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 438/95 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Dimas Rodrigues, o Projeto de Lei nQ 
438/95 visa declarar de utilidade pública a Associação de 
Reabilitação e Apoio Bem-me-Quer de Cataguases, com sede no 
~unicípio de Cataguases. 
Publicado em 14/9/95, vem o projeto a esta Comissão para 

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

Fundamentação 
A matéria em exame tem como suporte a Lei nQ 5.830, de 

6/12/71, que contém os requisitos para a declaração de 
utilidade pública de entidades. A referida instituição 
atende às condições estabelecidas pela citada lei, tendo em 
vista a documentação apresentada, razão pela qual não 
encontramos óbice à tramitação do projeto. 
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· · emendar a proposição para No entanto, torna-se_necessarlo 
corrigir 0 nome da ent1dade. _ 

Concl usao pela . t do exposto, concluímos pela juridicidade, de cg~~~i~ucionalidade e pela legalidade do ~rojeto 
Lei no 438/95 com a Emenda nQ 1, redigida a segu1r. 

- EMENDA No 1 
Dê-se ao art. 1Q a seguinte redaÇ~o: . . i ação 
"Art. 1Q- Fica declarada de utilldade publ1ca a Assoe sede 

de Reabilitação e Apoio Bem-me-Quer de Cataguases, com no Município de Cataguases.". 
Sala das Comissões, 17 de outubro de 1995. ~-ar -
Geraldo Santanna, Presidente - Leonídio Bouças, rel~-João 

Simão Pedro Toledo- Ivair Nogueira - Anivaldo Coelho Leite. 
PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LEI 

'Nº 449/95 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório nde A proposição em tela, do Deputado Ibrahim Jacob, _pr~te de 
seja declarada de utilidade pública a Ass9c1açao ede 
Trabalhadores, Aposentados e Pensionistas de Uba, com s 
no Município de Ubá. sta 
A proposição foi publicada em 14/9/95 e encaminhada

9
a
5 

ec/c 
Comissão para exame preliminar, nos termos do art. 1 ' 
o art. 103, V, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação . ·tos A entidade que se pretende beneficiar cumpre os r~qu~s~ina 
estabelecidos pela Lei nQ 5.830, de 6/12/71, que dlSC 1P 
a declaração de utilidade pública de entidades. Não há, 
portanto, óbice à tramitação da matéria. 
Por outro lado, o projeto contém vícios de técnica 

legislativa, razão que nos leva a aprimorá-lo mediante substitutivo. 

Conclusão 
Pelas razões exaradas, concluímos pela juridicidade, ~e~~ 

constitucionalidade e Pela legalidade do Projeto de_Lel 
449/95 na forma do Substitutivo nQ 1, redigido a segu1r. 

SUBSTITUTIVO No 1 AO PROJETO DE LEI No 449/95 
Declara de utilidade pública a Associação do~ 

Trabalhadores, Aposentados e Pensionistas de Ubá, com sed no Município de Ubá. . 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais dec~et~~ 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a Asso~,aç~m 

dos Trabalhadores, Aposentados e Pensionistas de Uba, c sede no Município de Ubá. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 17 de outubro de 1995. _ 
Gecaldo Santanna, Presldente- Leon1d1o Bouças, relator_

0 S1mao Pedro Toledo- IVair Nogueira - Anivaldo coelho - Joa Leite. 

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
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NQ 461/95 
Comissão de Constituição e Justiça 

De. autoria Relatório 
ObJetiva do Deputado Durval Ângelo, a proposição em tela 
Operári d~clarar de utilidade pública a Ação Social 
de BeloaHcr~sto Redentor - ASOCRE -, com sede no Município 
O or1zonte Pro·e : 
Comiss~oto, PUbl1cado em 16/9/95, foi encaminhado a esta 
o art 10~ara exame preliminar, nos termos do art. 195, c/c 

· • V, "a", do Regimento Interno. 
A entid Fundamentação . 

estabelea?e que se pretende beneficiar satisfaz os ~Jes1tos 
a autor Cldos P~la Lei nQ 5.830, de 6/12/71, que regulamen!a 
se en~a do t1tulo declaratório de utilidade pública, nao 
constituo~trando, portanto, impedimento de ordem 

Clonal ou legal à tramitação da matéria. 
Pelas r - Conclusão . 

constitua~oes .aduzidas, concluímos pela juridicidade, .pela 
461/9S Clonalldade e pela legalidade do Projeto de Le1 nQ 
Sala das c . -
Geraldo om,ssoes, 17 de outubro de 1995. 

Simão Ped~antanna, Presidente - Leonídio Bouças, rel~tor -
Coelho. 0 Toledo - Ivair Nogueira - João Leite - An1valdo 

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 463/95 

Comissão de Constituição e Justiça 
De autor; Relatório . 
a~álise ra do Deputado Leonídio Bouças, o projeto de le1 em 
V1das p etende declarar de utilidade pública o Grupo Salva 
P~bl~c~~= sed~ no Município de Uberlândia. 

Pr~limin ' ve,o a matéria a esta Comissão para exame 
do Reg· ar nos termos do art 103 V "a" c/c o art. 195, lmento Interno. . ' ' ' 
.A Proposi - . Fundamentação 
lndispensá~a? ~sta corretamente instruída com os documentos 
na Lei nQ 5e~~ a declaração de utilidade pública, prevista 
Constata-s· O, _de 6/12/71. 

ma;s de e, .Po1s, que a entidade está em 
diretoria .do,s anos, tem personalidade 
Pelos carge composta por pessoas idôneas, 

os que ocupam. 

funcionamento há 
jurídica e sua 
que nada recebem 

Em face Conclusão 
Constitucido e~posto, concluímos pela juridicidade, pela 
4~3/95. onal,dade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 

ala das Co . -
Geraldo s mlssoes, 17 de outubro de 1995. 

~e~nid; 0 s6ntanna, Presidente - Ivair Nogueira, relator -
oao Leite.uças - Anivaldo Coelho- Simão Pedro Toledo-

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 465/95 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

8 
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De autoria do Deputado Sebastião Navarro Vieira, o Projeto 
de Lei nQ 465/95 tem por objetivo declarar de utilidade 
pública a Instituição Beneficente Martin Lutero, com sede no 
Município de Belo Horizonte. 

Após sua publicação em 21/9/95, vem a matéria a esta 
Comissão para exame preliminar, nos termos do art. 195, c/c 
o art. 103, v, "a", do Regimento Interno. -

Fundamentação 
Do exame da documentação juntada ao processo, verifica-se 

que a mencionada instituição é uma sociedade civil, com 
personalidade jurídica, sem fins lucrativos, sendo sua 
diretoria constituída por pessoas idôneas, que nada percebem 
pelo exercício de seus cargos. Depreende-se, ainda, que a 
entidade está em pleno e regular funcionamento há mais de 
dois anos. 

Como se vê, estão atendidos os quesitos estabelecidos pela 
Lei nQ 5.830, de 6/12/71, que disciplina a declaração de 
utilidade pública de entidades. 

Conclusão 
Pelas razões aduzidas, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
465/95 na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 17 de outubro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Leonídio Bouças, relator -

João Leite - Simão Pedro Toledo - Ivair Nogueira - Anivaldo 
Coelho. 

PARECER PARA O to TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 467/95 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Ivair Nogueira, a propos1çao em 
análise objetiva declarar de utilidade pública a Associação 
Comunitária Tapajós, com sede no Município de Betim. 

Publicado o projeto em 21/9/95, foi ele encaminhado a esta 
Comissão para exame preliminar, nos termos do art. 195, c/c 
o art. 103, V, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A entidade que se pretende beneficiar atende aos requisitos 

estabelecidos pela Lei nQ 5.830, de 6/12/71, que regulamenta 
a matéria, não se encontrando, portanto, óbice à tramitação 
do projeto. 

Conclusão 
Pelas razões aduzidas, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
467/95. 
Sala das Comissões, 17 de outubro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Leonidio Bouças, relator -

Simão Pedro Toledo - Ivair Nogueira - João Leite - Anivaldo 
Coelho. 

PARECER PARA O to TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 468/95 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
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De autoria do Deputado Ivair Nogueira, a proposição em 
análise pretende seja declarado de utilidade pública o 
Conselho Central de Betim da Sociedade de São Vicente de 
Paulo, com sede no Município de Betim. 
O projeto foi publicado em 21/9/95 e encaminhado a esta 

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

Fundamentação 
A proposição trata de matéria regulada pela Lei nQ 5.830, 

de 6/12/71, que estabelece os critérios para a declaração de 
utilidade pública de entidades. 
O exame da documentação apresentada demonstra que a 

entidade cumpre todas as exigências da referida lei. 
Conclusão 

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
468/95 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 17 de outubro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Leonídio Bouças, relator -

Simão Pedro Toledo- Ivair Nogueira - João Leite - Anivaldo 
Coelho. 

PARECER PARA O to TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 472/95 

Comissão de CÕnstituição e Justiça 
Relatório 

A proposição em análise, do Deputado Arnaldo Penna, 
pretende seja declarada de utilidade pública a Associação 
Civil - Religiosa São Francisco de Assis- ASFA -, com sede 
no Município de Ouro Branco. 

O projeto foi publicado em 21/9/95 e veio a esta Comissão 
para exame preliminar, nos termos do art. 105, c/c o art. 
103. v, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Trata-se de matéria regulamentada pela Lei nQ 5.830, de 

6/12/71, que estabelece os critérios para a declaração de 
utilidade pública de entidades, quais sejam: estar a 
entidade em pleno e regular funcionamento há mais de dois 
anos, ser a diretoria composta por pessoas idôneas, que não 
recebem qualquer remuneração pelos cargos que exercem, além 
de servir desinteressadamente à comunidade. 
Tais exigências estão cumpridas pela instituição, como 

demonstrado pelos documentos anexados ao processo, não se 
encontrando impedimentos à tramitação do projeto . 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
472/95 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 17 de outubro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Leonídio Bouças, relator -

Simão Pedro Toledo - Ivair Nogueira - João Leite - Anivaldo 
Coelho. 

PARECER PARA O to TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 474/95 

Comissão de Constituição e Justiça 
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Relatório 
De autoria do Deputado Antônio Júlio, o Projeto de Lei nQ 

474/95 visa a declarar de utilidade pública o Clube da Maior 
Idade, com sede no Município de Bom Despacho. 
Publicado, o projeto foi encaminhado a esta Comissão para 

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

Fundamentação 
O Clube da Maior Idade cumpre os requisitos estipulados 

pela Lei nQ 5.830, de 6/12/71, conforme documentação 
apresentada, que comprova sua personalidade jurídica, seu 
tempo de funcionamento, a idoneidade e a não-remuneração de 
sua diretoria. 

Conclusão 
Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade-e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
474/95 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 17 de outubro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Leonídio Bouças, relator -

Simão Pedro Toledo - Ivair Nogueira - João Leite - Anivaldo 
Coelho. 

PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 475/95 

Comissão de CÕnstituição e Justiça 
Relatório 

Do Deputado Antônio Júlio, o projeto de lei em análise 
pretende declarar de utilidade pública a Fundação Educativa 
e Cultural José Alves Ferreira de Oliveira, com sede no 
Município de Pará de Minas. 
Desarquivado, nos termos do art. 185 do Regimento Interno, 

o projeto foi publicado e encaminhado a esta Comissão para 
exame preliminar, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, V, 
"a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição está corretamente instruída com os documentos 

indispensáveis à declaração de utilidade pública, prevista 
na Lei nQ 5.830, de 6/12/71. 
Constata-se, pois, que a entidade está em funcionamento há 

mais de dois anos, tem personalidade jurídica e sua 
diretoria é composta por pessoas idôneas, que nada percebem 
pelo exercício dos cargos que ocupam. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
475/95 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 17 de outubro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Leonídio Bouças, relator -

Simão Pedro Toledo - Ivair Nogueira - João Leite - Anivaldo 
Coelho. 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 476/95 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 
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De autoria do Deputado Wanderley Ávila, o Projeto de Lei nQ 
476/95 visa a declarar de utilidade pública a Loja Maçônica 
Círios de Nazaré nQ 191, com sede no Município de Belo 
Horizonte. 

Publicado, veio o projeto a esta Comissão para exame 
preliminar, nos termos do art. 103, V, "a", c/c o art. 195, 
do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição está corretamente instruída com os documentos 

indispensáveis à declaração de utilidade pública de 
entidades, prevista na Lei 5.830, de 6/12/71. 
Constata-se, pois, que a entidade está em funcionamento há 

mais de dois anos, tem personalidade jurídica e sua 
diretoria é composta por pessoas idôneas, que nada recebem 
pelo exercício dos cargos que ocupam. 

Em face do exposto, 
constitucionalidade e 
na forma proposta. 

Conclusão 
concluímos pela juridícidade, pela 
pela legalidade do Projeto nQ 476/95 

Sala das Comissões, 17 de outubro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Leonídio Bouças, relator -

Simão Pedro Toledo - Ivair Nogueira - João Leite - Anivaldo 
Coelho. 

PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 479/95 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Júnior, o 
projeto de lei em análise pretende declarar de utilidade 
pública a Fraternidade Espiritual Cristã Obreiros da 
Vida Eterna - FECOVE -. com sede no Município de Belo 
Horizonte. 

Publicada, veio a matéria a esta Comissão para exame 
preliminar, nos termos do art. 103, V, "a", c/c o art. 195, 
do Regimento Interno. 

Fundamentação 
No tocante aos aspectos jurídicos e constitucionais 

pertinentes à matéria, verificamos que a entidade cumpriu o 
que determina a Lei nQ 5.830, de 6/12/71, que estabelece os 
requisitos para a declaração de utilidade pública de 
entidades . 
Entretanto, em face da necessidade de se acrescentar a 

sigla ao nome da entidade, apresentamos emenda ao art. 1Q do 
projeto. 

Diante do exposto, 
constitucionalidade e 
479/95 com a Emenda nQ 

Conclusão 
concluímos pela juridicidade, pela 
pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
1, redigida a seguir . 

EMENDA No 1 
Dê-se ao art. 1Q a seguinte redaÇão: 
"Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a entidade 

Fraternidade Espiritual Cristã Obreiros da Vida Eterna -
FECDVE -, com sede no Município de Belo Horizonte.". 
Sala das Comissões, 17 de outubro de 1995. 
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Geraldo Santanna, 

Simão Pedro Toledo . . B s relator -Presidente - Leon1d1~ ou~a · _ AnivaldO - Ivair Nogueira - Joao Le1te 
Coelho. PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 480/95 
Comissão de CÕnstituição e Justiça 

Relatório ·eto de Lei De autoria do Deputado Arnaldo Canarinho, .o ~rOJ Ipiranga 
nQ 480/95 visa a declarar de utilidad~ ~ubl1ca 0 a em. 
Futebol Clube- IFC -, com sede no Munic1p1o de_Cont ~ esta 

Após sua publicação em 23/9/95, vem o proJeto 
195 

c/c 
Comissão para exame preliminar, nos termos do art. ' 
o art. 103, V, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
5

_
8

30, de A matéria em exame tem como suporte a Lei nQ a ao de 
6/12/71, que contém os requisitos para a_ dec~a~trtuição 
utilidade pública de entidades. A refer1da ~n da lei, 
preenche as COndições estabelecidas eela Clta al nãO 
conforme a documentação apresentada, razao pela qu 
encontramos óbice à normal tramitação do projeto. ·ção para 

No entanto, torna-se necessário emendar a proposl corrigir o nome da entidade. 

Conclusão . . pela Diante do exposto, concluímos pela jurid1c1dade, . nQ 
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto deLe, 
480/95 com a Emenda nQ 1, redigida a seguir. 

EMENDA NQ 1 
Dê-se ao art. _1Q a seguinte redação: . . iranga 
"Art. 1Q - F1ca declarado de utilidade publ1ca o Ip m ". 

Futebol Clube - IFC -, com sede no Município de Contage · 
Sal a O as Comissões, 17 O e out ubco de 1995. t 

0

, -
Gecaloo Santanna, Pcesidente- Leonidio _ Bouyas,_cel~valdO 

S1mao Pedro Toledo - Ivair Nogueira - Joao Le1te An Coelho. 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 
"Nº 482/95 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório José O ~'9leto de lei em tela, de autocia do Oeputa9o ica a Bon1fac1o, Pretende seja declarada de utilidade publ 

Casa oo Velho Amigo, com sede no Municipio de Bacbacenai·cia P~blicada no "Diãcio do Legislativo• de 23/9(g5: a ma :nto 
fo1 dlstc,bu,da a esta Comissão paca exame pce11m1nac qudo o 
aos aspectos jurídico, constitucional e legal, cumpr~n nto 
disposto no art. 195, c/c 0 art. 103, v, "a", do Reg,me Interno. 

Fundamentação Lei Encontra-se em Vigor no ordenamento jurídico estadual a a 
5.830, de 6/12/71, Que estabelece os critérios para 
dec l a c ação de utl li da o e pública de en tl dad es . . . de 
Confocme seus _tecmos, a outocga oo titulo declacatoc~~tes ut1l~dade PUbl1ca devecã sec pceceOida dos segu, ois 

oues1tos, estac a entidade em atiVidade hl mais de dcia 
anos, possu1r personalidade jurídica e ser a sua d1reto 
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composta por pessoas idôneas, que nada recebam por sua 
atuação. 
~essa forma, em face 

Vlslumbra impedimento 
tramitação do projeto. 

da documentação apresentada, não se 
de ordem legal ou constitucional à 

Conclusão 
Em face do aduzido concluímos pela juridicidade, pela 
constitucionalidade~ pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
482/95. 
Sala das Comissões, 17 de outubro de 1995. 
S~e~aldo Santanna, Presidente- Leonídio Bouças, relator -
C

lmao Pedro Toledo - rvair Nogueira - João Leite - Anivaldo 
oelho. 

PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 483/95 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

A .P~oposição em estudo, de autoria do Deputado José 
~on,~acio, objetiva declarar de utilidade pública o 
B
nst,tuto Conde de Prados, com sede no Município de 
arbacena. 
Publicado em 23/9/95, o projeto foi encaminhado 
~re~i~inarmente a esta Comissão para o exame dos aspectos de 
J~r 1 ~1Cidade, constitucionalidade e legalidade, conforme 
dlspoe o art. 195, c/c o art. 103, V, "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
Trata-se de matéria regulamentada pela Lei nQ 5.830! de 

6/~2~71, que estabelece os requisitos para a declaraçao de 
ut1l1dade pública de entidades, quais sejam: ter a entidade 
Personalidade jurídica estar em pleno e regular 
fun~ionamento há mais' de dois anos, além de servir 
des1nteressaaamente à comunidade e ser sua diretoria 
composta por pessoas idôneas, que não recebem qualquer 
rem~neração pelo exercício de seus cargos. 
Ta,s exigências estão preenchidas pela entidade, conforme 
~e~ons~ram os documentos anexados ao processo, não havendo 
Ob1ce a tramitação do projeto. 

Conclusão 
Pelas razões explicitadas, concluímos pela juridicidade, 

Pela constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei 
nQ 483/95. 
Sala das Comissões, 17 de outubro de 1995. 
S~e~aldo Santanna, Presidente - Leonídi~ Bou~as, relator -
C

lmao Pedro Toledo - Ivair Nogueira - Joao Le1te - Anivaldo 
oelho. 

PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 484/95 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Durval Ângelo, o Projeto de Lei nQ 
184~95 visa a declarar de utilidade pública o _centro de 

POlo Promocional e Educacional Santo Hermann Jose - CEPA -
com sede no Município de Contagem. 
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Publicada, veio a matéria a esta Comissão para exame 
preliminar, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, V, "a", 
do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A entidade em apreço atende aos requisitos estipulados pela 

Lei nQ 5.830, de 6/12/71, conforme a documentação 
apresentada, que comprova sua personalidade jurídica, seu 
tempo de funcionamento, a idoneidade e a não-remuneração de 
sua diretoria. 

Conclusão 
Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
484/95. 
Sala das Comissões, 17 de outubro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Leonídio Bouças, relator -

Simão Pedro Toledo - Ivair Nogueira - João Leite - Anivaldo 
Coelho. 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 489/95 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

Do Deputado Wanderley Ávila, o projeto de lei em análise 
pretende seja declarada de utilidade pública a Associação 
Feminina Obreiras do Bem , com sede no Município de São 
Sebastião do Paraíso. 

Publicado em 28/9/95, o projeto foi encaminhado a esta 
Comissão para exame preliminar, nos termos do art. 195, c/c 
o art. 103, V, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Associação Feminina Obreiras do Bem satisfaz os 

requisitos estabelecidos pela Lei nQ 5.830, de 6/12/71, 
conforme documentação apresentada, comprovando-se, dessa 
forma, sua personalidade jurídica, seu tempo de 
funcionamento, sua idoneidade e a não-remuneração de sua 
diretoria. 

Conclusão 
Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
489/95. 
Sala das Comissões, 17 de outubro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Leonídio Bouças, relator -

Simão Pedro Toledo - Ivair Nogueira - João Leite - Anívaldo 
Coelho. 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 490/95 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado Wanderley Ávila, a propos1çao em 

tela objetiva declarar de utilidade pública a Loja Maçónica 
Deus, Humanidade e Luz nQ 0506, com sede no Município de 
Belo Horizonte. 
O projeto foi publicado em 28/9/95 e encaminhado a esta 

Comissão para exame preliminar, nos termos do art. 195, c/c 
o art. 103, V, "a", do Regimento Interno. 
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Fundamentação 
A entidade que se pretende beneficiar atende aos quesitos 

estabelecidos pela Lei nQ 5.830, de 6/12/71, que regulamenta 
a outorga do título declaratório de utilidade pública, não 
se encontrando, portanto, impedimento de ordem 
constitucional ou legal à tramitação da matéria. 

Conclusão 
Pelas razões aduzidas, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
490/95. 
Sala das Comissões, 17 de outubro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Leonídio Bouças, relator -

Simão Pedro Toledo - Ivair Nogueira - João Leite - An•valdo 
Coelho. 

PARECER-PARA O lo TURNO DO PROJETO DE 
No 496/95 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

LEI 

A proposição em estudo, de autoria 
Canarinho, objetiva declarar de 
Comunidade do Bom Pastor, com 

do Deputado Arnaldo 
utilidade pública a 

sede no Município de 
Congonhal. 

Publicado em 
esta Comissão 
juridicidade, 
dispõe o art. 
Interno. 

28/9/95, vem o projeto, 
para exame quanto 

constitucionalidade e 
195, c/c o art. 103, 

Fundamentação 

preliminarmente, a 
aos aspectos de 

legalidade, conforme 
v, "a", do Regimento 

Trata-se de matéria regulamentada pela Lei nQ 5.830, de 
6/12/71. A entidade preenche os requisitos para a declaração 
de sua utilidade pública, uma vez que possui personalidade 
jurídica, està em pleno e regular funcionamento hà mais de 
dois anos, servindo desinteressadamente à comunidade. Sua 
diretoria é composta por pessoas idôneas, que não recebem 
qualquer remuneração pelo exercício de seus cargos. 

Esses dados estão comprovados por documentação anexada ao 
processo, não se encontrando óbice à tramitação do projeto. 

Conclusão 
Pelas razões explicitadas, somos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
496/95. 
Sala das Comissões, 17 de outubro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Leonídio Bouças, relator -

Simão Pedro Toledo - Ivair Nogueira - João Leite - Anivaldo 
Coelho. 

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 316/95 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

O Projeto de Lei nQ 316/95, do Deputado 
objetiva declarar de utilidade pública 
Comunitária dos Amigos de Iapu - ACAMI 
Município de Iapu. 

Ermano Batista, 
a Associação 

com sede no 
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Aprovada a proposição no 1Q turno, com a Emenda 
a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a 
2Q turno, nos termos do art. 104, I, "a", do 
Interno. 
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nQ 1, cabe 
matéria no 

Regimento 

Cabe-nos ainda, na forma regimental, elaborar a redação do 
vencido, que é parte deste parecer. 

Fundamentação 
A finalidade da instituição em apreço é a de dar suporte 

para que a estrutura fundamental da sociedade tenha bons 
alicerces, mediante cursos, campanhas e mutirões. 

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

nQ 316/95 na forma do vencido no 1Q turno. 
Sala das Comissões, 17 de outubro de 1995. 
Luiz Antônio Zanto, relator. 

Redação do Vencido no 1o Turno 
PROJETO DE LEI No 31S/95 

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos 
Amigos de Iapu - ACAMI -. com sede no Município de Iapu. 

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

Comunitária dos Amigos de Iapu - ACAMI com sede no 
Município de Iapu. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as 

PARECER PARA O 
disposições em contrário. 
2o TURNO DO PROJETO DE LEI No 374/95 

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

De autoria do Deputado João Leite, o projeto em análise 
visa a declarar de utilidade pública a Federação Mineira de 
Basketball - FMB com sede no Município de Belo 
Horizonte. · 
Aprovado o projeto no 1Q turno, com a Emenda nQ 1, 

apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça, cabe 
agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a 
matéria para o 2Q turno, nos termos regimentais. 
Atendendo ao disposto no § 1Q do art. 196 do Regimento 

Interno, elaboramos a redação do vencido, que segue em anexo 
e é parte deste parecer. 

Fundamentação 
Renovando o posicionamento anterior desta Comissão sobre a 

matéria, entendemos ser pertinente declarar de utilidade 
pública a entidade mencionada, tendo em vista a relevância 
de seus trabalhos no que diz respeito à difusão, ao estímulo 
e ao aprimoramento técnico daquela modalidade esportiva. 

Conclusão 
Mediante o exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de 

Lei nQ 374/95 na forma do vencido no 1Q turno. 
Sala das Comissões, 18 de outubro de 1995. 
Gilmar Machado, relator. 

Redação do Vencido no 1Q Turno 
PROJETO DE LEI NQ 374/95 
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Declara de utilidade pública a Federação Mineira de 
Basketball - FMB -, com sede no Município de Belo Horizonte. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a Federação 

Mineira de Basketball - FMB -, com sede no Município de Belo 
Horizonte. 
Art. 2Q 

publicação. 
Esta 1 e i entra em vigor na data de sua 

Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

No 46/95 
Comiss~o de Redação 

Projeto de Lei nQ 46/95, de autoria do 
Helênio, que autoriza o Poder Executivo a 
de Resende Costa imóvel que especifica, 
turnos regimentais, sem emenda. 

Deputado Marcos 
doar ao Município 
foi aprovado nos 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo 
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, 
nos termos do art. 270, § 1Q, do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte 
redação final, que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI NQ 46/95 
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Resende 

Costa imóvel que especifica. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao 

Município de Resende Costa o imóvel denominado Ribeirão de 
Santo Antônio, constituído por um terreno de 2.730m2 (dois 
mil setecentos e trinta metros quadrados), situado naquele 
mun1c1plo, em área rural, registrado sob o nQ 1500, a fls. 
300 do livro 2-E do Cartório de Registro de Imóveis da 
Comarca de Resende Costa, e que confronta por seus diversos 
lados com imóveis de propriedade de João Pedro Simão, José 
Luiz Sobrinho, Expedito José da Silva e Xisto José da Silva. 
Parágrafo Único - O imóvel descrito neste artigo destina-se 

à ampliação da escola municipal que funciona em terreno 
anexo. 
Art. 2Q- O imóvel reverterá ao patrimônio do Estado se, no 

prazo de 3 (três) anos contados da data de publicação desta 
lei, não lhe for dada a destinação prevista no parágrafo 
único do art. 1Q . 
Art. 3Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 4Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 31 de agosto de 1995. 
Paulo Schettino, Presidente - José Maria Barros, relator -

Alberto Pinto Coelho. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

NQ 110/95 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei nQ 110/95, de autoria do Deputado Ronaldo 
Vasconcellos, que autoriza o Poder Executivo a doar ao 
Município de Santa Cruz do Escalvado imóvel que especifica, 
foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda. 
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Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo 
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, 
nos termos do art. 270, § 1Q, do Regimento Interno. 
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte 

redação final, que está de acordo com o aprovado. 
PROJETO DE LEI No 110/95 

Autoriza o Poder Executivo a doãr ao Município de Santa 
Cruz do Escalvado imóvel que especifica. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao 

Município de Santa Cruz do Escalvado o imóvel constituído 
por um terreno de 2.SOOm2 (dois mil e quinhentos metros 
quadrados), situado naquele município, no lugar denominado 
Património, que confronta pela frente, numa extensão de SOm 
(cinqüenta metros), com a Rua São Bento; pela direita, numa 
extensão de SOm (cinqüenta metros), com a Rua Santo Antônio; 
pela esquerda, numa extensão de SOm (cinqüenta metros), com 
imóvel de propriedade de Luiz João de Deus; e, pelos fundos, 
numa extensão de SOm (cinqüenta metros), com imóvel de 
propriedade de Manoel Rocha, conforme certidão de 
transcrição referente à aquisição do imóvel pelo Estado de 
Minas Gerais, passada no Cartório de Registro de Imóveis da 
Comarca de ~onte Nova, datada de 8 de julho de 1993. 
Parágrafo Unico- O imóvel descrito neste artigo destina-se 

à construção de uma área de lazer para a comunidade local. 
Art. 2Q- O imóvel reverterá ao património do Estado se, no 

prazo de 3 (três) anos contados da data de publicação desta 
lei, não lhe for dada a destinação prevista no parágrafo 
único do art. 1Q. 
Art. 3Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 4Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 31 de agosto de 199S. 
Paulo Schettíno, Presidente e relator - José Maria Barros -

Alberto Pinto Coelho. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

No 222/95 
Comíss~o de Redação 

O Projeto de Lei nQ 222/9S, da Deputada Maria José 
Haueisen, que torna obrigatória a divulgação de informações 
sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por 
Veículos Automotores de Vias Terrestres DPVAT foi 
aprovado no 2Q turno, na forma do vencido no 1Q turno. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo 
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, 
nos termos do art. 270, § 1Q, do Regimento Interno. 
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte 

redação final, que está de acordo com o aprovado. 
PROJETO DE LEI NQ 222/95 

Torna obrigatória a divulgação de informações sobre o 
Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 
Automotores de Vias Terrestres- DPVAT. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
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Art. 1Q -Fica o Poder Executivo obrigado a 
amplamente, todas as informações relativas a 
indenização e demais procedimentos envolvendo 
Obrigatório de Danos Pessoais Causados por 
Automotores de Vias Terrestres- DPVAT. 
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divulgar, 
cobrança, 
o Seguro 

Veículos 

§ 1Q - A divulgação de que trata este artigo compreenderá, 
além de outras formas de publicidade, a afixação, em locais 
de fácil acesso, nos hospitais públicos e convenicdos, nas 
delegacias de polícia e nas demais entidades QUE prestam 
imediato atendimento a vítimas de acidentes de tr~~sito, de 
cartazes nos quais constem, de forma clara e destacada, 
todos os direitos básicos dos segurados. 

§ 2Q - As guias do Imposto sobre Propriedade de Veículos 
Automotores- IPVA- deverão ser acompanhadas de cartilha 
explicativa dos direitos dos segurados pelo DPVAT e dos 
procedimentos necessários ao recebimento da indenização 
devida, em caso de sinistro. 

Art. 2Q- O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo 
de 60 (sessenta) dias contados da data de sua publicação. 
Art. 3Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 4Q - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 31 de agosto de 1995. 
Paulo Schettino, Presidente - Alberto Pinto Coelho, relator 

- José Maria Barros. 
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ATA DA 89a REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 19 DE OUTUBRO DE 1995 

Presidência dos Deputados Agostinho Patrús e 
Ibrahim Jacob 

SUMÁRIO: ABERTURA - 1a PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata-
Correspondência: Mensagem nQ 52/95 (Projeto de Lei nQ 
535/95), do Governador do Estado; oficios, telegramas e 
cartões - Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nQs 
536 a 538/95 Requerimentos nQs 812 a 816/95 
Requerimentos dos Deputados Almir Cardoso e Romeu Queiroz -
Comunicações: Comunicações dos Deputados Maria Olivia (3) e 
José Braga e da Comissão de Política Energética- Oradores 
Inscritos: Discursos dos Deputados Raul Lima Neto e Ibrahim 
Jacob- 2ª PARTE (ORDEM DO DIA): 1ª Fase: Abertura de 
inscrições Palavras do Sr. P~ssidente Leitura de 
comunicações apresentadas -Votação de pareceres: Pareceres 
de Redação Final do Projeto de Resolução nQ 238/95 e do 
Projeto de Lei nQ 427/95; aprovação Requerimentos: 
Requerimento do Deputado Romeu Queiroz; encaminhamento à 
Comissão de Assuntos Municipais - Requerimento do Deputado 
Almir Cardoso; inclusão do Projeto de Lei nQ 419/95 em ordem 
do dia Requerimentos dos Deputados Marcos Helênio, 
Péricles Ferreira e José Henrique; aprovação - Requerimento 
do Deputado Durval Ângelo; decisão de não-recebimento de 
proposição Requerimento nQ 540/95; votação do 
requerimento, salvo emenda; discurso do Deputado Jorge 
Hannas; votação da Emenda nQ 1; aprovação- Requerimento nQ 
582/95; aprovação com a Emenda nQ 1 Requerimento nQ 
593/95; aprovação - Requerimento nQ 725/95; aprovação na 
forma do Substitutivo nQ 1 - 2ª Fase: Questões de ordem; 
chamada para recomposição de "quorum"; inexistência de 
número regimental para continuação dos trabalhos 
ENCERRAMENTO. 

ABERTURA 
-Às 14h15min, comparecem os Deputados: 
Agostinho Patrús - Sebastião Navarro Vieira - Rêmolo Aloise 

-Maria José Haueisen - Ibrahim Jacob- Antônio Júlio 
Aílton Vilela- Ajalmar Silva - Alencar da Silveira Júnior -
Álvaro Antônio - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio 
Andrade - Antônio Genaro - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna 
- Bilac Pinto- Bonifácio Mourão -Carlos Murta- Carlos 
Pimenta- Clêuber Carneiro- Dílzon Melo- Dimas Rodrigues -
Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Elbe Brandão - Elmo Braz -
Francisco Ramalho - Geraldo Nascimento - Geraldo Rezende -
Geraldo Santanna -Gil Pereira- Gilmar Machado - Glycon 
Terra Pinto Hely Tarquínio Irani Barbosa Ivair 
Nogueira- Ivo José- João Batista de Oliveira- João Leite 
-Jorge Eduardo de Oliveira- Jorge Hannas -José Braga-
José Maria Barros- Kemil Kumaira- Leonidio Bouças- Luiz 
Antônio Zanto - Marcelo Cecé - Marcelo Gonçalves - Marco 



Régis - Marcos Helênio -Maria Olívia- Miguel 
Olinto Godinho -Paulo Piau- Péricles Ferreira-
Neto- Romeu Queiroz -Ronaldo Vasconcellos 
Helvécio - Simão Pedro Toledo - Toninha Zeitune 
Trópia. 
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Martini -
Raul Lima 
Sebastião 
-Wilson 

O Sr. Presidente (Deputado Ibrahim Jacob) -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, 1n1c1amos os nossos trabalhos. Com a 
palavra, a Sra. 2a-Secretária, para proceder à leitura da 
ata da reunião anterior. 

1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE) 
Ata 

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

- O Deputado Rêmolo 
correspondência: 

Correspondência 
Aloise, 1Q-Secretário, 

"MENSAGEM No 52/95* 
Belo Horizonte, 18 de outubro de 1995. 
Senhor Presidente, 

lê a seguinte 

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame 
dessa egrégia Assembléia Legislativa, o projeto de lei 
incluso, que acrescenta inciso ao artigo 4Q da Lei nQ 6.763, 
de 26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação 
tributária do Estado de Minas Gerais e dá outras 
providências. 
O projeto encaminhado prevê o restabelecimento da Taxa de 

Segurança Pública, que passará a ser exigida, nas hipóteses 
previstas em tabela própria, a partir de primeiro de janeiro 
do exercício de 1996. 

Os recursos que resultarem da cobrança da mencionada taxa 
serão destinados à Secretaria de Estado de Segurança Pública 
e por esta aplicados na aquisição de equipamentos para os 
serviços que lhe compete executar no Estado. 

Como subsídio para o exame da matéria por essa Casa, segue 
o anexo documento contendo exposição do Secretário de Estado 
da Segurança Pública sobre a conveniência do 
restabelecimento da taxa e sua cobrança para financiar 
investimentos de capital para aquele setor, cuidando-se de 
provimento previamente examinado pela Secretaria de Estado 
da Fazenda. 

Por se tratar de matéria urgente, solicito a Vossa 
Excelência que o projeto seja apreciado nos termos do artigo 
69 da Constituição do Estado. 

Prevaleço-me da oportunidade para reiterar a Vossa 
Excelência as expressões de elevado apreço e distinta 
consideração. 

Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais. 
Secretaria de Estado da Segurança Pública 

Taxa de Segurança Pública. Motivos que justificam o seu 
restabelecimento. 
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A conven1encia da reinstituição dessa taxa é imensa, a 
propiciar à Secretaria de Estado da Segurança Pública 
recursos indispensáveis ao reequipamento e reaparelhamento 
técnico de toda a Polícia Civil, para torná-la mais 
eficiente e capaz de cumprir todos os impositivos de ordem 
constitucional e legal. 
O anteprojeto em questão tem sua constitucionalidade 

alicerçada no próprio texto da Carta da República, que, em 
seu artigo 145, estabelece que a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os 
seguintes tributos: 

I - ......................................... . 
II- taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou 

pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos 
específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou 
postos à sua disposição. 
Depreende-se deste dispositivo constitucional, lastreado 

nos princípios e normas do Direito Tributário e, de.forma 
explícita, na sistemática do Código Tributário Nacional, a 
viabilização de serem instituídas taxas como contraprestação 
de serviços oferecidos no âmbito estadual. 
A Constituição Estadual explicitou a constitucionalidade de 

ditas taxas. 
Esses serviços não são hoje tributados por efeito da Lei nQ 

11.508, de 27 de junho de 1994, que revogou aquela taxa de 
Segurança Pública, decorrente de atos de autoridades 
policiais. 
A dispensa da cobrança ~a taxa mencionada acarretou sério 

comprometimento de nossas dotações orçamentárias, sem o 
correspondente aporte de novos recursos para custear as 
elevadas despesas com a execução dos serviços de segurança 
pública. 
A cobrança desses serviços propiciaria a arrecadação de 

receitas a beneficiar aqueles serviços essenc1a1s de 
segurança pública, com dotações orçamentárias insuficientes, 
tais como os prestados pelo Instituto Médico Legal e por 
toda a Polícia Técnica e Científica. 
A destinação específica desses recursos para o orçamento 

destinado à Secretaria de Estado da Segurança Pública é 
fundamental à continuidade de tais serviços. 
Seu restabelecimento é imperativo que se coaduna com uma 

política séria de segurança pública, constituindo esforço 
governamental capaz de responder às exigências e à urgência 
requerida pelos setores sociais e econ6micos do Estado. 
Acurados estudos sobre essas taxas que integravam a Tabela 

D da Lei nQ 6.763/75 concluíram pela redução de seus 114 
(cento e quatorze) ítens para apenas 70 (setenta), sendo 
observada como premissa determinante a "expressão econ6mica" 
incidente sobre os contribuintes, tornando-as adstritas 
àqueles que, por sua situação ou atividade, detenham um 
maior suporte econ6mico, a exemplo das taxas sobre laudos 
periciais para fins judiciais c1v1s, registro e 
licenciamento de empresas especializadas em vigilância 
ostensiva e transporte de valores, licença de porte de arma 
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e seu registro, além de atos decorrentes da administração de 
trânsito. 
A outro tanto, seriam mantidos graciosos ou cobrados apenas 

seus preços de custo os serviços destinados ao atendimento 
da sociedade civil, nas inúmeras modalidades de atuação da 
polícia civil como, por exemplo, na expedição de carteira de 
identidade, certidões e atestados em geral. 
A evolução dos índices de criminalidade é patente e de 

velocidade assustadora; de igual magnitude, a demanda social 
que surge a exigir do Governo maior e mais adequada ação 
policial e investigação técnica dos delitos. 
Sabidamente, o quadro de violência criminal que se observa 

no Estado cresceu por vários motivos, sendo um dos mais 
relevantes aquele decorrente do desaparelhamento ou 
aparelhamento inadequado dos organismos policiais, 
ineficientes no enfrentamento diário à criminalidade, 
organizada ou não. 

O aperfeiçoamento das instituições policiais encarregadas 
de prover a segurança do cidadão e das empresas não tem 
correspondido ao substancial aumento da criminalidade e da 
violência. 

As carências refletem-se mais agudamente na Polícia Civil, 
com sério comprometimento da consecução de seus objetivos de 
polícia judiciária, e daqueles inerentes à sua atuação no 
âmbito administrativo. 

A dotação de recursos financeiros de reequipamento e 
reaparelhamento da Policia Civil é o escopo maior deste 
anteprojeto, capaz. de evitar o comprometimento da ordem 
social, garantindo o exercício da cidadania, o que, ao 
contrário, desgasta a harmonia da vida em comunidade, 
fazendo o cidadão e o empresário desacreditar da atuação do 
Estado. 
Tal é a relevância das questões de segurança pública, que 

hoje é notório o inigualável esforço despendido pelo Governo 
Federal, sob a liderança ímpar do Senhor Presidente da 
República, Doutor Fernando Henrique Cardoso, na aglutinação 
de forças militares e policiais, federais e estaduais, 
capazes de reverter o iníquo avanço da criminalidade e da 
violência no País, inimigos públicos número um. 

O Governo do Estado avaliou e compreendeu a grave situação 
de segurança pública que nos assola e não deixará de envidar 
esforços no sentido de proporcionar à sociedade todas as 
garantias indispensáveis ao seu bem-estar. 
Enfatiza-se a oportunidade, conveniência e necessidade real 

e urgente da adoção da Taxa de Segurança Pública, na forma 
do anteprojeto de lei em anexo, com a recomendação de 
urgência para sua apreciação e votação na Assembléia 
Legislativa. 
Santos Moreira da Silva, Secretário de Estado da Segurança 

Pública. 
PROJETO DE LEI No 535/95** 

Acrescenta inciso ao artigo 4Q-da Lei nQ 6.763, de 26 de 
dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do 
Estado de Minas Gerais e dá outras providências. 
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Art. 1Q -Fica acrescentado ao artigo 4Q da Lei nQ 6.763, 
de 26 de dezembro de 1975, com a redação dada pela Lei nQ 
11.508, de 27 de junho de 1994, o seguinte inciso III: 

"Art. 4Q - .................................. . 
III- Taxa de Segurança Pública". 
Art. 2Q -Ficam revigorados os artigos 113 a 120 da Lei nQ 

6.763, de 26 de dezembro de 1975, relativos à Taxa de 
Segurança Pública, nos seguintes termos: 

"Capitulo IV 
Da Taxa de Segurança Pública 

Seção I 
Da Incidência 

Art. 113 -A Taxa de Segurança Pública é devida pela 
utilização de se~vi~os especificas e divisiveis, prestados 
pelo Estado, em orgaos de sua administração ou colocados à 
disposição de pessoas fisicas ou juridicas, cujas atividades 
exijam do poder público estadual permanente vigilância 
policial ou administrativa, visando à preservação da 
segurança, tranqüilidade, ordem, costumes e garantias 
oferecidas ao direito de propriedade. 

Parágrafo único -A Taxa de Segurança Pública não incide 
sobre o fornecimento de certidões, por repartições públicas 
estaduais, para defesa de direitos e esclarecimento de 
situações de interesse pessoal. 

Seção II 
Das Isenções 

Art. 114 -São isentos da Taxa de Segurança Pública os atos 
e documentos relativos: 
I- às finalidades militares c_ eleitorais, bem como às 

referentes à situação de interessados que devam produzir 
prova perante estabelecimentos escolares; 
II - à vida funcional dos servidores do Estado; 
III- aos interesses de entidades de assistência social, de 

beneficência, de educação ou de cultura, devidamente 
reconhecidas, observados os requisitos previstos em 
regulamento; 

IV - aos antecedentes cr1m1nais, para fins de emprego ou 
profissão, quando o interessado for comprovadamente carente 
de recursos; 
V - à situação e residência de viúvas e pensionistas da 

previdência social, que perante esta devam produzir tal 
prova; 

VI - às promoções de caráter recreativo, desde que o total 
da renda seja destinado a instituições de caridade, 
devidamente reconhecidas; 
VII - aos estabelecimentos de interesse turistico assim 

considerados pelos órgãos competentes do Estado, desde que 
registrados na Empresa Brasileira de Turismo- EMBRATUR; 
VIII - ao funcionamento e às atividades desenvolvidas por 

grêmios e diretórios estudantis de qualquer nivel; 
IX - ao funcionamento de estabelecimento de exibição de 

peliculas cinematográficas e teatral; 
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X- aos interesses da União, Estados, Distrito Federal, 
Municípios e demais pessoas jurídicas de direito público 
interno; 
XI- aos interesses dos partidos políticos e templos de 

qualquer culto; 
XII - às viagens ao exterior destinadas à participação em 

congressos ou conferências internacionais, e também nos 
casos de bolsas de estudos concedidas por entidades 
educacionais ou representações de outros países ou, ainda, 
quando a viagem ao exterior seja a serviço da União, Estado, 
Distrito Federal, Município e demais pessoas de direito 
público interno. 

Seção III 
Da Alíquota e da Base de Cálculo 

Art. 115 -A Taxa de Segurança Pública tem por base de 
cálculo o valor da UPFMG, prevista no artigo 224 da Lei nQ 
6.763, de 26 de dezembro de 1975, ou outro índice substituto 
da UPFMG, vigente na data do efetivo pagamento, observado o 
prazo legal, e será cobrada de acordo com as alíquotas 
constantes da Tabela "D" desta lei. 

Seção IV 
Dos Contribuintes 

Art. 116- Contribuinte da Taxa de Segurança Pública é toda 
pessoa física ou jurídica que promova ou se beneficie de 
quaisquer atividades previstas e enumeradas na Tabela "D" 
desta lei. 

Seção v 
Da Forma de Pagamento 

Art. 117 -A Taxa de Segurança Pública será recolhida em 
estabelecimento bancário autorizado ou repartição 
arrecadadora, a critério da Secretaria de Estado da Fazenda, 
ficando sua receita vinculada à Secretaria de Estado da 
Segurança Pública. 

Seção VI 
Dos Prazos de Pagamento 

Art. 118- A Taxa de Segurança Pública será exigida: 
I - de ordinário, antes da prática do ato ou da assinatura 

do documento; 
II- para renovação, quando a taxa for anual, até 31 de 

março do exercício objeto da renovação. 
Seção VII 

Da Fiscalização 
Art. 119 A fiscalização e a exigência 

Segurança Pública competem aos servidores 
Estadual, às autoridades policiais e às 
administrativas, na forma do regulamento. 

Seção VIII 
Das Penalidades 

da Taxa de 
da Fazenda 
autoridades 

Art. 120 -A falta de pagamento da Taxa de Segurança 
Pública, assim como seu pagamento insuficiente ou 
intempestivo, acarretará a aplicação das seguintes 
penalidades, calculadas sobre o valor da taxa devi~a: 

I - havendo espontaneidade no recolhimento do principal e 
acessórios: 
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a) 3% (três por cento), se recolhido o débito integral, 
dentro de 15 (quinze) dias; 

b) 7% (sete por cento), se recolhido depois de 15 (quinze) 
dias até 30 (trinta) dias; 
c) 15% (quinze por cento), se recolhido depois de 30 

(trinta) dias até 60 (sessenta) dias; 
d) 25% (vinte e cinco por cento), se recolhido depois de 60 

(sessenta) até 90 (noventa) dias; 
e) 30% (trinta por cento), se recolhido depois de 90 

(noventa) dias; 
II- havendo ação fiscal, 100% (cem por cento) sobre o 

valor da taxa, observadas as seguintes reduções: 
a) a 30% (trinta por cento) de seu valor, quando o 

recolhimento ocorrer dentro do prazo de 10 (dez) dias, 
contados da data do recebimento do termo expedido pela 
Fazenda Pública Estadual; 
b) a 40% (quarenta por cento) de seu valor, quando o 

recolhimento ocorrer depois de 10 (dez) e até 30 (trinta) 
dias, contados da data do recebimento do termo expedido pela 
Fazenda Pública Estadual, ou até o momento do recebimento do 
auto de infração, se este ocorrer em prazo menor; 
c) a 50% (cinqüenta por cento) de seu valor, quando o 

recolhimento ocorrer dentro de 30 (trinta) dias, contados da 
data de recebimento do auto de infração, ou, na falta deste, 
após esgotado o prazo previsto na alínea anterior; 
d) a 70% (setenta por cento) de seu valor, quando o 

recolhimento ocorrer depois de 30 (trinta) dias do 
recebimento do auto de infração e antes de vencido o prazo 
para interposição de recurso contra a primeira decisão de 
mérito proferida na esfera administrativa; 
e) a 70% (setenta por cento) de seu valor, quando o 

recolhimento ocorrer dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, 
contados da data de recebimento do auto de infração, se 
revel o autuado. 

§ 1Q - Os prazos a que se refere o inciso I contam-se a 
partir do término dos prazos previstos para o recolhimento 
tempestivo. 

§ 2Q - As multas previstas neste artigo denominam-se: 
1 -de mora, nas hipóteses do inciso I; 
2- de revalidação, nas hipóteses do inciso II." 
Art. 3Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 4Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
**- A Tabela "D"mencionada foi publicada na edição do 

Diário do Legislativo de 21/10/95. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiçam de 

Defesa Social e de Fiscalização Financeira para parecer, nos 
termos do art. 195, c/c o art. 220, do Regimento Interno. 
*- Publicado de acordo com o texto original. 

OFÍCIOS 
Do Sr. Darcísio Perondi, Deputado Federal, encaminhando 

cópia do relatório final da comissão especial destinada a 
proferir parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição 
nQ 169-A, de 1993. (-À Comissão de Saúde e Ação Social.) 
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Do Sr. Aluízio Fantini Valéria, Presidente da RURALMINAS, 
encaminhando o _processo solicitado pelo Ofício nQ 2.142/94, 
desta Casa. (-A Comissão de Agropecuária.) 

Do Sr. Robson Luiz dos Santos, pai de vítima de 
atropelamento na Av. Cristiano Machado, encaminhando abaixo-
assinado em que se reivindicam soluções para a segurança de 
pedestres e usuários do referido logradouro. (- A Comissão 
de Administração Pública.) 

TELEGRAMAS 
Do Sr. Chico Ferramenta, Deputado Federal, agradecendo o 

convite para a reunião especial em homenagem à Escola 
Agrotécnica Federal de Rio Pomba. 

Do Sr. Zaire Rezende, Deputado Federal, agradecendo o 
convite para participar da etapa do Ciclo Nacional de 
Debates sobre cooperativismo. 

Do Sr. José Lucena Dantas, Chefe de Gabinete do Ministro 
das Comunicações, agradecendo o envio do relatório geral das 
audiências públicas regionais promovidas por esta 
Assembléia. 

Do Sr. Carlos Roberto Silva, defendendo a manutenção dos 
dispositivos da Constituição Federal relativos ao concurso 
público e à estabilidade dos servidores. (-À Comissão de 
Administração Pública.) 

CARTÕES 
Do Sr. Eduardo Azeredo, Governador do Estado, agradecendo o 

envio do relatório final da comissão especial destinada a 
estudar a violência contra a mulher em Minas Gerais. 

Dos Srs. Victor Motta, Diretor Regional do SENAI, e Maria 
Regina Nabuco, Secretária Municipal de Abastecimento, 
agradecendo o convite para a reunião especial em homenagem à 
Escola Agrotécnica Federal de Rio Pomba. 

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a 
conceder a palavra aos oradores inscritos para o Pequeno 
Expediente. 

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

proposições: 
PROJETO DE LEI No 536/95 

Dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de faróis durante 
todo o dia para os veículos automotores que transitem em 
rodovias estaduais. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q - Fica obrigatório o uso de faróis durante todo o 

dia para os veículos automotores que transitem em rodovias 
estaduais. 

Parágrafo único - São considerados veículos automotores as 
seguintes categorias de automóveis: carros particulares, 
táxis, caminhões e ónibus. 
Art. 2Q -Será aplicada multa para os proprietários de 

veículos automotores que infrinjam o disposto nesta lei. 
Art. 3Q- O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo 

de 60 (sessenta) dias a contar de sua publicação. 
Art. 4Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
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Art. 5Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala de Reuniões, 17 de outubro de 1995. 
Ronaldo Vasconcellos . . .. tério dos 
Justificação: Pelas est1mat1vas do M1n1ss e 

300
.ooo 

Transportes, serão apenas neste an? 25.000 morte rincipais 
feridos no trânsito em todo_o_ Pa1s. Entre suas ~radas, _a 
causas estão o estado precar1o das nossas _es nservaçao 
imprudência dos motoristas e Pedestres e a ma.co é muito 
dos veículos. Em nosso Estado a situação tambem 
grave. . reduzam 

É urgente a necessi~a~e de ~~didas prev~nt1va~ 6u~e do uso 
esses números. Sem duv1da, Ja com a obr1gator 1e a Com este 
do cinto de segurança, muitas vidas são salvas. toristas 
projeto, propomos a obrigatoriedade de os moveículos trafegarem nas estradas com os faróis de seus 
acesos também durante o dia. que os 
o próprio Ministério dos Transportes confirma levado 

problemas mais sérios estão nas estradas, devendo ser são de 
em conta que a imensa maioria das nossas estradas o"is 

C os far pista simples, com dupla mão de direção. om ndo as 
acesos, os veículos ficarão mais visíveis, t?rna uros. 
ultrapassagens e os cruzamentos de veículos ma~s se~ue é 
Outra característica das estradas do nosso Pa 1s, no meio 
marcante em nosso Estado, é que quase todas pa~sam vários 
de povoados e cidades, ocorrendo ass 1m duzidOS 
atropelamentos, os quais serão consideravelme~te re melhor 
com esta iniciativa, Pela melhor visualizaçao e 
possibilidade de cálculo da velocidade dos veí~ulos. ber que 

Os que se preocupam com os gastos a mais prec1sam sa nsumo 
esta medida representará apenas 0,2% de aumento n? co pela 
de combustível, como se constatou em teste. f~ 1 to fato 
"Quatro Rodas", revista especializada em automove1s. 9ta o 
de os carros possuírem geradores ou alternadores ev 1 desgaste prematuro das baterias. tem o 

Sem dúvida, a sociedade aplaudirá tal iniciativa, que área 
aval d~. L~iz Roberto Clanset, especialista da vista 
automob1l1st1ca, com muitos anos de trabalho na re de 
"Quatro Rodas• e, mais recentemente, como dire~or de "Para~ri~as", a mais importante revista a~gent 1 naista autom?ve1s. Ele cons~ata que a Suécia, que já fo1 record no 
de ac1dentes, hoje e considerada modelo de segurança óiS 
trânsito, deVido ao fato da obrigatoriedade dos far 
acesos durante o dia. . ·buS 
Por fim, algo a refletir. Se, nesta Capital, os on 1dia coletlvo~ urbanos já estão tcansltando também d~rante 0 por 

com f~ro1s acesos, com o ObJetivo de evitar ac1de~tes, ara 
que nao estender esta medida às rodovias estadua1s ~ Pque 
todos os veículos automotores? Caberá alguma alegaç~o s e 
desabone ~st~ ~mportante Projeto, que salvará muitas V1da prese~vara var~as famílias do sofrimento? . 

Com 1s~o. Ple1te~mos a aprovação deste projeto de 1~ 1 · de 
- Publ1ca~o. va1 o. Projeto às Comissões de Just1ça, nos 

Defesa Soc1a1 e de F1scalízação Financeira para parecer, 
termos do art. 195, C/c o art. 103, do Regimento Interno. 
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Cria PROJETO DE LEI NQ 537/95 . 
A 0 Programa Estadual de Conservação da Agua. 

Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: Art. 1Q _ F Conservação ica instituído o Programa Estadual de 
os recur da Agu~, com o objetivo de proteger e preservar 
exploraç~os natu~a1s das bacias hidrográficas sujeitas a 
geração ~o com ~1nal~dade de abastecimento público ou de 
Art 2 e_energ1a eletrica. 

lei · ~ Para a consecução dos objetivos previstos nesta 
aba~tec·s empre~as concessionárias de serviços de 
Pública~mento de_ agua e de geração de energia elétrica, 
equival e pr1vadas, ficam obrigadas a investir o 
de sua ente ~· no mínimo, 1% (um por cento) do valor total 
ambienta~ece,ta oper~ciona~ na ~roteção e na preservação 
explora _ das bac1as hldrograficas em que ocorrer a 

P çao. arágrafo .. artigo 1 U~lco - O investimento a que se refere este 
no exerc~v~ra em ~onsideração a receita operacional apurada 
Art. 3 

1 c~o ant~r1or ~o da aplicação. . .. 
infratoº _As 1nfraçoes ao disposto nesta 1e1 suJeltam os 
no 11 5~~s as penalidades previstas nos arts. 26 e 27 da Lei 
Art. ·4 ' de 20 de j~nho de 1994. 
Minera;~ H~om~ete a Secretaria de Estado de Recursos 
cumprime't ldr1~os e Energéticos a fiscalização do 
Art. 5 n ~do d1sposto nesta lei. 

serviço~ As empresas que já dispõem de concessão de 
terão u de abastecimento de água e de energia elétrica 
adaptar~ praz9 de 180 (cento e oitenta) dias para se 
Art 6m ao d1sposto nesta lei. 
PUblicaç~ - Esta lei entra em vigor na data de sua 
Art ao. 
Sal· 7º - Revogam-se as disposições em contrário. 
Paufod~i=~uniões de de 1995. 
Justif; -maior imcaça?: ~ água é um dos elementos da _natureza ~e 

tiveram portanc1a para a humanidade. As naçoes que nao 
encontra ~ pre~aução de preservar os seus mananciais 
diminuiç~ se preJudicadas em seu desenvolvimento, em face da 
9eneral;ao da vazão das águas de superfície e à contaminação 
desenvol~~da dos recursos hídricos. Enquanto os países 
QUalidadeldos ~astam vultosos recursos na _reconqu~s~a da 
esse bem da agua, os subdesenvolvidos cont1nuam ut1l1zando 

No Bras;~atura~ de forma não sustentável. 
terrestre ' P~1s d~tentor de 1/3 da água doce .do_ glo~9 
~oma Prop' a_s,tuaçao de degradação dos recursos h1dr1cos Ja 
areas próo~çoes assustadoras. A exploração irracional das 
de qualqu~lmas às nascentes e às margens dos cursos d'água 
Gerais Es~ Porte pode ser facilmente constatada. Em Minas 
razão ~el ado considerado a "caixa d'água brasileira", 
conservaç~ qua~ temos maior responsabilidade no processo de 

Um dos o_da agua, a situação não é diferente. 
rural, 

0 
Prlncipais agentes desse processo é 9 pr~dutor 

regula a qua~ ~esconhece ou desconsidera a 1eg1slaçao que 
mater1a. Contudo, a água é um bem social e toda a 
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sociedade, rural e urbana, deve arcar com o ônus de sua 
conservação. Por essa razão, sugerimos que as empresas que 
detêm concessões do poder público para abastecimento de água 
e geração de energia hidrelétrica atuem como agentes de 
promoção e financiamento de ações voltadas à preservação das 
bacias hidrográficas em que atuam. 
Estima-se que a soma de recursos para o fim que se pretende 

é da ordem de R$15.000.000,00 por ano, em todo o Estado de 
Minas Gerais. Isso representa uma contribuição significativa 
para o processo de conservação que se pretende implantar. 
Por outro lado, sabe-se que as empresas concessionárias 

possuem capacidade para absorver tal impacto financeiro sem 
onerar os consumidores finais. 
o Programa de Conservação da Água que ora propomos é mais 

do que uma poupança; é na realidade um investimento de 
curto, médio e longo prazo, uma vez que a utilização da água 
deve ser considerada em suas finalidades múltiplas, com 
destaque para a produção de a 1 i mentos, a geração de en·ergi a 
elétrica e a proteção dos ecossistemas. 

Esperamos, com isso, estar contribuindo para 
um bem imprescindível à manute1ção da própria 
planeta, e por cujo uso, a:~al e futuro, 
responsabilizar. 

a proteção de 
vida em nosso 

devemos nos 

-Publicado, vai o 
Política Energética 
parecer, nos termos 
Regimento Interno. 

projeto às Comissões de Justiça, de 
e de Fiscalização Financeira para 

do art. 195, c/c o art. 103, do 

PROJETO OE LEI NQ 538/95 
Dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de aparelho sensor de 

vazamento de gás nos estabelecimentos comerciais, 
industriais e prédios residenciais no Estado de Minas Gerais 
e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -É obrigatória a utilização de aparelho sensor de 

gás, como prevenção para detectar vazamentos, pelos 
seguintes estabelecimentos e prédios residenciais do Estado 
de Minas Gerais que utilizem botijões de gás liquefeito de 
petróleo (GLP) ou gás encanado de nafta ou natural: 

I - todos os estabelecimentos comerciais, industriais, 
clubes, entidades, hospitais, escolas, hotéis, motéis, 
restaurantes e similares; 
II - todos os prédios residenciais com mais de cinco 

andares, devendo cada apartamento ser equipado com um 
aparelho sensor. 

Parágrafo único - Nos prédios residenciais com até cinco 
andares e nas casas térreas residenciais será facultativo o 
uso do sensor. 
Art. 2Q - O infrator do disposto nesta lei fica sujeito a 

multa correspondente a 40 (quarenta) UPFMGs, aplicada em 
dobro em caso de reincidência. 
Art. 3Q- O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo 

de 120 (cento e vinte) dias a contar da data da sua 
publicação. 
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Art. 4Q -As despesas decorrentes da execução desta lei 
correrão à conta de dotações orçamentárias próprias. 
Art. 5Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 6Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 18 de outubro de 1995. 
Miguel Barbosa 
Justificação: Visa o presente projeto de lei a criar um 

mecanismo que torne obrigatório o uso de aparelho sensor de 
vazamento de gás nos estabelecimentos comerciais, 
industriais e prédios residenciais localizados no Estado de 
Minas Gerais. 
A medida é justa e necessária, tendo em vista que oferece 

maior segurança a toda classe trabalhadora das indústrias e 
do comércio, assim como a todos os moradores de prédios 
residenciais do nosso Estado, no tocante a ocorrência, 
acidental ou não, de vazamento de gás, e perigo de incêndio. 

A proposta é a maneira mais simples de se protegerem as 
residências, os estabelecimentos comerciais, industriais, 
além de clubes, hospitais, escolas, hotéis, motéis, bares, 
restaurantes e seus similares. Com o detector de fuga de gás 
se fará a prevenção de vários acidentes, evitando-se, 
principalmente, mortes e incêndios desnecessários. 
A gente brasileira, por questão cultural, só se preocupa 

com fatos danosos à vida após o acontecimento de grave 
tragédia. A adoção desta lei em nosso Estado, com toda a 
certeza, estimulará a prevenção e evitará a ocorrência de 
sinistros. 

Já existe no mercado o aparelho detector de fuga de gás, 
fabricado em nosso próprio Estado, com tecnologia de ponta e 
características técnicas aprovadas por órgãos 
governamentais. Trata-se de equipamento simples e de custo 
relativamente modesto. 
Aguardo confiante a aprovação deste projeto de lei pelos 

meus ilustres pares desta Casa Legislativa que, mais uma 
vez, estarão sensíveis às causas de interesse de nossa 
população. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de 

Defesa Social e de Fiscalização Financeira para parecer, nos 
termos do art. 195, c/c o art. 103, do Regimento Interno. 

REQUERIMENTOS 
NQ 812/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se 

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçônica Cavaleiros da Paz. localizada no Município de 
Tocantins, pelo transcurso do seu 20Q aniversário de 
fundação. 

NQ 813/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçônica São João Evangelista, localizada no Município de 
São João Evangelista, pelo transcurso do seu 15Q aniversário 
de fundação. 

NQ 814/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
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Maçônica Salim Bittar, localizada no Município d~ Ituiutaba, 
pelo transcurso do seu 15Q aniversári9 de fundaçao. 

NQ 815/95, do Deputado Wanderley Avila, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulaçôes com a Loja 
Maçônica Aurora da Mantiqueira, localizada no Município de 
Machado, pelo transcurso do seu 12Q aniversário de fundação. 

NQ 816/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçônica Fraternidade Corintiana, localizada no Município de 
Corinto, pelo transcurso do seu 50Q aniversário de fundação. 
(-Distribuídos à Comissão de Educação.) 

Do Deputado Almir Cardoso, solicitando seja retirado de 
tramitação o Projeto de Lei nQ 419/95. 

Do Deputado Romeu Queiroz, solicitando sejam estabelecidas 
condições para que, após a emancipação, o Distrito de São 
Benedito adquira independência econômica. 

- São também 
Maria Olívia 
Energética. 

COMUNICAÇÕES 
encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados 
(3) e José Braga e da Comissão de Política 

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

Neto. 
O Deputado Raul Lima Neto - Exmo. Sr. Presidente "ad hoc" 
Ibrahim Jacob, Sr. Secretário, Rêmolo Aloise, membros da 
Mesa, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, meus senhores e 
minhas senhoras, subo a esta tribuna, nesta tarde, com 
humildade e temor a Deus, para deixar registrado nos anais 
desta Casa e na Imprensa Oficial e quisera eu, no coração de 
todo político do nosso Estado, o pronunciamento que faço 
agora, pressionado pelas circunstâncias que envolveram o 
nosso País na semana passada. Ao retornar de uma viagem a 
algumas cidades do Norte de Minas, onde fui cumprir 
compromissos políticos, 1eparei-me com repórteres e com 
amigos, que, de alguma éorma, aguardavam com expectativa o 
pronunciamento deste humilde Deputado a respeito do fato 
acontecido na semana passada, se não me engano, quando um 
bispo de uma igreja chutou a imagem da chamada Nossa Senhora 
Aparecida. 

Meus senhores e minhas senhoras, esse pronunciamento pode 
não parecer um pronunciamento de ordem, o~ pode parecer u~ 
pronunciamento apolítico e, portanto, nao apropriado a 
tribuna mais alta do Poder Legislativo do Estado. Faço-o, na 
verdade, porque sei que se trata de .um pronunciamento 
necessário, de um pronunciamento político e, sobretudo, de 
um pronunciamento que irá esclarecer aos senhores o que se 
passa no coração de todo cristão genuinamente compromissado 
com a maior ou a única regra de fé e prática religiosa, com 
a maior herança que Deus deixou ao homem, neste mundo de 
hoje, ou seja, a Sua Palavra, a Bíblia Sagrada. 
Sr. Presidente, Srs. Deputados, de maneira nenhuma, um 

evangélico tem -como se pensa, ou se tenta impingir na 
mente da população brasileira e de pessoas menos 
esclarecidas - ojeriza ou aversão à Maria. Essa impressão é 
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passada, tendenciosamente, pelo Diabo, que não quer que o 
povo entenda que todo cristão tem no exemplo da vida de 
Maria, da Virgem que concebeu e deu à luz o Filho do 
Altíssimo, um dos maiores exemplos cristãos legados à Igreja 
de Nosso Senhor Jesus Cristo. 
Quando o homem pecou no Jardim do Éden, Deus - ao consolar 

aquele triste casal que perdia a harmonia e a felicidade 
eternas e amaldiçoava, com seu pecado ou com a conseqüência 
de sua atitude de desobediência, toda raça humana, e, não 
somente a raça humana, mas toda a criação e todo o cosmo, 
porque, segundo a Bíblia, "maldita é a terra por vossa 
causa" - prometeu que da semente de uma mulher viria Aquele 
que esmagaria a cabeça da serpente. 
O Profeta Isaías vaticinou, 700 anos antes do nascimento de 

Nosso Senhor Jesus Cristo, que "a Virgem conceberá e dará à 
luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel (que 
quer dizer: 'Deus conosco')". E, ainda, completou, 
vislumbrando com alegria e com exultação um reinado de paz, 
um reinado eterno, a parúsia, a segunda volta de Nosso 
Senhor Jesus Cristo, para reinar, dizendo: "o povo que 
andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região 
da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz, porque um 
menino nos nasceu, um filho se nos deu; o governo estará 
sobre os seus ombros; e o seu nome será Maravilhoso 
Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da 
Paz." 
Maria, uma virgem, segundo a narração de São Lucas, que é 

quem mais detalhadamente fala sobre ela, foi visitadz pelo 
Anjo Gabriel, no sexto mês, o qual lhe disse que e:a era 
muito favorecida por Deus. Não entendendo ela aquela 
saudação angelical, o anjo, então, lhe disse: "Eis que 
conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome 
de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do 
Altíssimo; e o Seu reinado jamais terá fim". Então, ela 
questionou, dizendo: "Mas como pode ser isso? Eu não tenho 
relação com homem algum." Disse-lhe o anjo: "Descerá sobre 
ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com 
a Sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer 
será chamado Filho do Altíssimo". E ela nos deu um grande 
exemplo de humildade, dizendo: "Aqui está a serva do Senhor; 
que se cumpra em mim conforme a tua palavra". 
Tantas vezes, em orações, tenho pedido a Deus poder dar 

esse exemplo. Quando de sua simples saudação a Isabel, 
mulher de Zacarias, diz-nos a Bíblia que Isabel foi cheia do 
Espírito Santo e a criança saltou de alegria em seu ventre, 
a ponto de Isabel pronunciar, em êxtase: "Bem-aventurada és 
tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Ao 
ouvir a saudação dos teus lábios, a criança saltou de 
alegria dentro de mim". 

Apenas uma pausa, abrindo um parêntese rapidamente. Vejam, 
aí, os apologetas do aborto que, assim como a criança pode 
exultar de alegria num ventre, pode tremer e sofrer de 
tristeza ou de dor. João teve alegria no ventre da mãe, 
porque ouvia a saudação daquela que foi um exemplo de 
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humildade, a qual então cantou, dizendo: "A minha alma 
engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, 
meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. 
Pois, desde agora, todas as gerações me considerarão bem-
aventurada, porque o poder do Altíssimo operou em mim 
grandes coisas e a Sua misericórdia dura para sempre e de 
geração em geração sobre aqueles que o temem". 

Meus amigos Deputados, todos os cristãos e evangélicos têm 
na Bíblia, a regra de fé e prática religiosa, um dos mais 
lindos exemplos. E temos ~consciência perfeita de que ela 
está nos céus com o Senhor, de que vai ressuscitar um dia 
num corpo de glória, imortal, incorruptível, o mistério, na 
unidade do corpo, alma e espírito celestiais. Temos a 
convicção plena de que ela tornou-se, talvez, um dos maiores 
exemplos neotestamentários, como foi Paulo. Mas consideramos 
um acinte, consideramos uma afronta. consideramos um 
desrespeito a Maria, a esse exemplo cristão, a imensa 
quantidade de ídolos que se fazem para retratá-la. 

Um cunhado meu trabalhou numa fábrica de imagens, e lá, ele 
fabricava Exu. fabricava Lúcifer, fabricava São Jorge, 
fabricava Aparecida, fabricava Perpétuo Socorro, fabricava 
Fátima, fabricava Santo Antônio, São José, Cipriano, Pomba-
Gira, e, se você olhar na base do ídolo, a fábrica é a 
mesma. 
O primeiro mandamento da Lei de Deus diz: "Não farás para 

ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em 
~ima, nos céus, nem embaixo, na terra. Não te encurvarás a 
elas. nem lhss darás culto; porque eu sou o Senhor teu Deus, 
Deus zeloso. que visita a maldade dos pais nos filhos". E 
ainda conclui, dizendo: "E faço misericórdia até mil 
gerações daqueles que me amam. Somente ao Senhor teu Deus 
adorarás e só a ele darás culto". 

Foi-nos dito por meio de uma emissora de televisão que 
Nossa Senhora Aparecida é um objeto de adoração e culto do 
povo brasileiro. Diante disso, eu bati no peito, e disse: 
"Tenha misericórdia, Senhor, porque nesse dia iremos ver o 
dia em que Jesus virá, nas nuvens, com poder e glória, e 
temos certeza que Maria virá com Ele, com todos os santos, 
porque Ela é santa e Ela, se pudesse descer agora. diria: 
Está tudo errado. Adorem somente a Deus. Só Ele é 
onipresente. Se alguém invocou-me aqui, outro na China, 
outro na América, outro na Bahia, como posso atender a 
todos? Não sou onipresente. Há um só Deus, um só mediador 
entre o homem e Deus, Jesus Cristo". 

Ah, meus irmãos, é um acinte! No Salmo 115, Davi zomba dos 
ídolos, dizendo: "Têm boca e não falam; têm olhos e não 
vêem; têm ouvidos e não ouvem; têm nariz e não cheiram". E 
lança uma praga sobre eles, dizendo: "Tornem-se semelhantes 
a eles os que os fazem e quantos neles confiam". Nós 
confiamos em Deus. Nós confiamos naquele em quem Maria 
confiou e disse: "Ele ate~tou na humildade da sua serva". E 
foi ele quem disse:"Bem-aventurados os pobres de espírito, 
porque deles é o reino dos céus". Pobreza de espírito não é 
condição social, nem econômica. É reconhecimento de nossa 
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incapacidade e de nossa insuficiência para nos salvarmos e 
confiarmos unicamente na graça de Deus. 

Concluindo, Sr. Presidente, no Salmo 144, Davi ora a Deus, 
dizendo: "Livra-me e salva-me do poder dos estranhos, cuja 
boca profere mentiras e cuja direita é direita de falsidade. 
Que nossos filhos sejam, na sua mocidade, como plantas 
viçosas, e nossas filhas, como pedras angulares, lavradas 
como colunas de palácio; que transbordem os nossos celeiros, 
atulhados de toda sorte de provisões; que não haja gritos de 
lamento em nossas praças. Bem-aventurado o povo a quem assim 
sucede. Sim, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor". 

Nós confiamos, única e exclusivamente, no Senhor, porque 
só Jesus Cristo salva. Esse foi o exemplo da Virgem Maria e 
é o exemplo que nós também seguimos. Muito obrigado. 
o Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ibrahim Jacob. 
o Deputado Ibrahim Jacob - (- Lê requerimento em que pede 

seja feito apelo ao Secretário da Fazenda com vistas a que 
avalie a possibilidade de os servidores da extinta 
MinasCaixa absorvidos pela Pasta terem os mesmos direitos 
dos agentes fiscais. A justificação desse requerimento é a 
seguinte:) 

"Pretende esta propos1çao assegurar que servidores da 
extinta MinasCaixa, hoje prestando serviços na Secretaria da 
Fazenda e executando as mesmas tarefas que os ATFs executam 
com idêntica carga horária, tenham a isonomia salarial 
prevista no art. 39, § 1Q, da Constituição da República. 

O princípio da isonomia vem sendo freqüentemente invocado 
para a equiparação dos servidores não contemplados nas leis 
majoradoras de vencimentos ou concessoras de vantagem. O que 
o princípio da isonomia impõe é tratamento igual aos 
realmente iguais. 

Em face do exposto, oportuna se faz a aprovação do 
requerimento, por ser de inteira justiça social.". 

2ª PARTE (ORDEM DO DIA) 
la Fase 

Abertura-de Inscrições 
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - Não havendo 

outros oradores inscritos, a Presidência passa à 2ª 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. 

Palavras do Sr. Presidente 
Esta Presidência informa ao Plenário que os prazos para 

apresentação de emendas ao Projeto de Lei nQ 503/95, que 
estima as receitas e fixa as despesas do orçamento fiscal do 
Estado de Minas Gerais e do orçamento de investimento de 
empresas controladas pelo Estado para o exercício de 1996, e 
ao Projeto de Lei nQ 504/95, que dispõe sobre o Plano 
Plurianual de Ação Governamental - PPAG - para o quadriênio 
1996-1999 e dá outras providências, têm início hoje e se 
encerram no dia 6/11/95. Esta Presidência comunica, ainda, 
que as emendas deverão ser entregues na Secretaria da 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. 
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Leitura de Comunicações Apresentadas 
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das 

comunicações apresentadas nesta reunião pela Comissão de 
Política Energética -aprovação, na 13a reunião ordinária, 
dos Requerimentos nQs 771 a 779/95, do Deputado Gil Pereira 
(Ciente. Publique-se.); pela Deputada Maria Olívia (3) 
falecimento da Sra. Telmar Levindo Coelho, em Belo 
Horizonte, e dos Srs. Renato Luiz Bacarini, em São João del-
Rei, e Olavo José Batista, em Santo Antônio do Monte; e pelo 
Deputado José Braga - falecimento do Sr. Arnaldo Proença, em 
Brasília de Minas (Ciente. Oficie-se.). 

Votação de Pareceres 
O Sr. Presidente - Parecer de Redação Final do Projeto de 

Resolução nQ 238/95, do Deputado Anivaldo Coelho. Em 
votação, o parecer. Os Deputados que o aprovam permaneçam 
como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. À promulgação. 

Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nQ 427/~5. Em 
votação, o parecer. Os Deputados que o aprovam permaneçam 
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À sanção. 

Requerimentos 
O Sr. Presidente - O Deputado Romeu Queiroz requer, na 

forma regimental, uma vez aprovada em plebiscito a 
emancipação do Distrito de São Benedito, sejam 
estabelecidas, no projeto de lei de criação do novo 
município, condições para sua sobrevivência econom1ca, 
assegurando-lhe, para tanto, uma área de 44,5km2 e as 
empresas ali constituídas. Ciente. À Comissão de Assuntos 
Municipais. · -

O Deputado Almir Cardoso requer, com a devida base 
regimental, seja retirado de tramitação o Projeto de Lei nQ 
419/95, de sua autoria. Inclua-se o projeto em ordem do dia, 
para os fins do art. 288 do Regimento Interno. 
O Deputado Marcos Helênio requer à Casa audiência da 

Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais para emitir 
parecer sobre o Projeto de Lei nQ 478/95, de sua autoria, 
que dispõe sobre o livre acesso da sociedade aos 
estabelecimentos policiais e carcerar1os. Em votação, o 
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (-Pausa.) Aprovado. Cumpra-se. 
O Deputado Péricles Ferreira requer à Casa seja atribuído 

regime de urgência ao Projeto de Lei nQ 426/95, do 
Governador do Estado, que cria o Fundo Estadual de 
Desenvolvimento de Comunidades. Em votação, o requerimento. 
Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Cumpra-se. 
O Deputado José Henrique requer à Casa 

regime de urgência do Projeto de Lei nQ 
autoria. Em votação, o requerimento. Os 
aprovam permaneçam como se encontram. (-
Cumpra-se. 

a tramitação em 
371/95, de sua 

Deputados que o 
Pausa.) Aprovado. 

O Deputado Durval Ângelo requer, na forma do art. 245, XX, 
do Regimento Interno, seja submetido a votação em Plenário, 
em tempo hábil, o requerimento de suspensão dos plebiscitos 
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a serem realizados pelo TRE-MG, em 22/10/95, considerados 
irregulares r~la Comissão de Assuntos Municipais. 

DEC:SÃO DE NÃO-RECEBIMENTO DE PROPOSIÇÃO 
A Presidência deixa de receber o requerimento do Deputado 

Durval Ângelo, por tratar-se de matéria vencida, uma vez que 
a Presidência já se manifestou sobre o assunto na reunião 
ordinária de 17/10/95, quando comunicou ao Plenário a 
retirada dos distritos da lista do pedido de realização de 
plebiscitos sobre emancipações enviado ao TRE-MG, e também 
ao responder questão de ordem formulada pelo Deputado 
Clêuber Carneiro na referida reunião. 
Sala das Reuniões, 19 de outubro de 1995. 
Agostinho Patrús, Presidente. 
O Sr. Presidente - Requerimento nQ 540/95, do Deputado 

Alencar da Silveira Júnior, em que solicita seja encaminhado 
ao Governador do Estado pedido de informações sobre a 
situação funcional e financeira da Rádio Inconfidência. A 
Mesa da Assembléia opina pela aprovação do requerimento com 
a Emenda nQ 1, que apresenta. Em votação, o requerimento, 
salvo emenda. 

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

Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, há muito 
pretendia voltar a esta tribuna para tocar num assunto sobre 
o qual me adiantei em outras oportunidades, em legislaturas 
passadas. De manhã, ouvi uma notícia auspiciosa, dizendo que 
o G9verno pretende reativar o Programa do Álcool. O Programa 
do Alcool, fruto da inteligência do povo brasileiro, é como 
um programa de segurança nacional e, até, de salvação 
nacional. Todos nós conhecemos as maravilhas da cana-de-
açúcar, o seu potencial, quantos produtos ela pode dar. 

A importância no Programa do Álcool é de ordem econômica e 
social. Economizaremos mais de R$6.000.000.000,00 em 
importação de petróleo. Produzimos uma energia renovável, 
com baixa capacidade de poluição. Poderemos, organizando um 
programa à altura das necessidades deste País, aproveitar -
e isso é muito importante toda a mão-de-obra 
desqualificada, na formação das agrovilas e das usinas 
produtoras de álcool. Com isso, podemos começar uma marcha 
altamente saudável para o povo brasileiro, afastando dos 
grandes centros aquela significativa população com mão-de-
obra desqualificada, que vegeta, e não vive, nas favelas e 
periferias da cidade. Ao mesmo tempo em que essa população 
será integrada nos grandes programas das agrovilas, em que 
haverá, sem dúvida nenhuma, planos de saúde, assistência na 
educação, surgirá um novo tipo de vida para esses homens tão 
sofridos nas periferias das cidades. Estaremos pr .stando um 
inestimável serviço a nosso povo, sobretudo à popL ação mais 
sofrida, ao mesmo tempo em que estaremos tratando, 
paralelamente, da segurança nas grandes cidades, afastando 
delas os desempregados e os desqualificados, que, muitas 
vezes, são levados ao crime por contingências. 
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o Programa do Álcool é a salvação nacional. É um programa 
da inteligência brasileira. É um programa que nunca poderia 
ter sido sucateado como foi. 

Nós todos, brasileiros, que desejamos bem a este País, que 
temos na alma, ainda, um fogo de patriotismo, o fogo 
sagrado, como pregava Francisco de Miranda, devemos todos 
voltar os nossos olhos, a nossa alma, a nossa vontade e a 
nossa inteligência para esse programa, porque, sem dúvida 
nenhuma, isso resultará em benefício para toda a população 
brasileira. Muito obrigado. 
O Sr. Presidente Em votação, o requerimento, salvo 

emenda. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda nQ 1, 
que recebeu parecer pela aprovação. Os Deputados que a 
aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovada. 
Fica, portanto, aprovado o Requerimento nQ 540/95 com a 
Emenda nQ 1. Oficie-se. 
Requerimento nQ 582/95, do Deputado Marcos Helênio, em que 

solicita seja encaminhado ao Presidente da CEMIG pedido de 
informações sobre as operações da empresa no mercado de 
Eurobônus, bem como cópias dos documentos referentes a 
negócios entre a CEMIG e os Bancos que menciona, e, ainda, 
informações a respeito da investigação promovida pelo Birô 
Econômico Inglês sobre o assunto. A Mesa da Assembléia opina 
pela aprovação do requerimento com a Emenda nQ 1, que 
apresenta. Em votação, o requerimento, salvo emenda. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda nQ 1, que recebeu 
parecer pela aprovação. Os Deputados que a aprovam 
permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovada. Fica, 
portanto, aprovado o Requerimento nQ 582/95 com a Emenda nQ 
1. Oficie-se. 
Requerimento nQ 593/95, do Deputado Sebastião Navarro 

Vieira, em que solicita a transcrição, nos anais da Casa, do 
artigo "Audiências Públicas em Minas Gerais" do Dr. Gilson 
Assis Dayrell, publicado no "Estado de Minas" em 30/7/95. Em 
votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. Cumpra-
se. 

Requerimento nQ 725/95, do Deputado Gilmar Machado, em que 
solicita seja encaminhado ao Governador do Estado pedido de 
informações que menciona, referentes à situação financeira 
do Estado. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do 
requerimento na forma do Substitutivo nQ 1, que apresenta. 
Em votação, o Substitutivo nQ 1. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. Fica, 
portanto, aprovado o Requerimento nQ 725/95 na forma do 
Substitutivo nQ 1. Oficie-se. 2ª Fase 

O Sr. Presidente - Esgotada a 
fase, a Presidência passa à 2a 
discussão e a votação da matéria 

Questões de 

matéria destinada a 
Fase da Ordem do Dia, 
constante na pauta. 
Ordem 

esta 
com a 
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o Deputado Gilmar Machado -Sr. Presidente, como se pode 
verificar, de plano, não hã "quorum" para continuação dos 
nossos trabalhos. Portanto, peço o encerramento da reunião. 

A Deputada Maria Olivia Solicito recomposição de 
"quorum", Sr. Presidente. 
O Sr. Presidente - É regimental. Com a palavra, o Sr. 1Q-

Secretário, para proceder à chamada dos Deputados. 
o Sr. Secretário (Deputado Rêmolo Aloise) (- Faz a 

chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 19 Deputados. Não 

hã nenhuma comissão reunida. Portanto, não há "quorum" para 
o prosseguimento dos nossos trabalhos. 

ENCERRAMENTO 
O Sr. Presidente A Presidência encerra a reunião, 

convocando os Deputados para a ordinária de debates de 
amanhã, dia 20, às 9 horas. Levanta-se a reunião. 

ATA DA 48a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 18 DE OUTUBRO DE 1995 

Presidência do Deputado Agostinho Patrús 
SUMÁRIO: ABERTURA - 1ª PARTE: Questões de ordem; chamada 

para recompos1çao de "quorum"; existência de número 
regimental para continuação dos trabalhos Ata 2ª 
PARTE(ORDEM DO DIA): Prosseguimento da votação, em 2Q turno, 
do Projeto de Lei nQ 407/95; aprovação; verificação de 
votação; inexistência de "quorum" para continuação dos 
trabalhos; anulação da votação - ENCERRAMENTO. 

ABERTURA 
- Às 9h15min, comparecem os Deputados: 
Agostinho Patrús Wanderley Ávila Rêmolo Aloise 

Ibrahim Jacob - Ermano Batista- Antônio Júlio Aílton 
Vilela- Ajalmar Silva -Alberto Pinto Coelho- Alencar da 
Silveira Júnior -Almir Cardoso- Álvaro Antônio- Anderson 
Adauto Anivaldo Coelho Antônio Genaro Arnaldo 
Canarinho- Arnaldo Penna- Bilac Pinto- Bonifãcio Mourão-
Carlos Murta - Clêuber Carneiro - Dimas Rodrigues - Dinis 
Pinheiro - Djalma Diniz - Durval Ângelo - Francisco Ramalho 
- Geraldo Nascimento - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna -
Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto- Hely Tarquinio- Irani 
Barbosa - Ivair Nogueira - Ivo José João Batista de 
Oliveira- João Leite -Jorge Eduardo de Oliveira- José 
Henrique- Kemil Kumaira- Leonídio Bouças- Marcelo Cecé-
Marcelo Gonçalves -Marcos Helênio- Maria Olívia- Mauri 
Torres- Miguel Martini - Olinto Godinho- Paulo Piau 
Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Romeu Queiroz - Ronaldo 
Vasconcellos- Sebastião Costa- Sebastião Helvécio- Simão 
Pedro Toledo - Toninha Zeitune -

Wilson Trópia. 
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) -A lista de 

comparecimento registra a existência de número regimental. 
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome 
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a 
palavra, o Sr. 2Q-Secretãrio, para proceder à leitura da ata 
da reunião anterior. 
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la PARTE 
QuestÕes de Ordem . como v. Exa. o Deputado Marcos Helênio - Sr. Presldente, rabalhos. 

pode ver n~o há "quorum" para iniciarmos nossos t osíção de 
o Deputàdo Péricles Ferreira - Pedírí~m?s a r~co~~ na casa, 

"quorum", levando em ~anta que t!mos var1os co eg .. 
inclusive alí na can~1na, no Salao Ve~m~lho. S Secretar10 o Sr. Presidente- E regimental. Sol1c1to ao r. 
que proceda à chamada dos Deputados. Aloise) _ (- Faz a o Sr. lQ-Secretário (Deputado Rêmolo chamada.) 
o Sr. Presidente -

Portanto, há "quorum" 26 Deputados. Responderam à chamada .-
0 para o prosseguimento da reunla · 

Ata . . f nções de - o Deputado Ibrahim Jacob, 3Q-Secretarlo, n~~ ~nteríor, 2Q-Secretárío, procede à leitura da ata da reun1ao que é aprovada sem restrições. 
2ª PARTE (ORDEM DO DIA) a ão, a O 

Sr. Presidente - Nos termos do edital de co.~voc ç a 
com Presidência vaí passar à 2g parte da reun1ao, 

discussão e a votação da matéria constante na pau~at de Leí 
Prosseguimento da discussão, em 2Q turno, do Pr?Je 0

0 

Poder 
nQ 407/95, do Governador do Estado, que au~or1za ícípío 
Executivo a fazer reverter imóvel ao patrímô~1o d? Mu~adores 
de Ouro Preto. Em discussão, o projeto. ~ao ha ? o. os 
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votaçao, o pro]e~ (-
Deputados Que o aprovam permaneçam como se encontra · Pausa.) Aprovado. ão, 
O Deputado Gilmar Machado - Peço verificação de votaç 

Sr. Presidente. . . ntal 
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - E reglm~upem 

o pedido. A Presidência solícita aos Deputados que 0 jeto 
seus lugares. Os Deputados que votaram a favor do pro os 
queiram levantar-se. (- Pausa.) Podem assentar-se~-se. 
Deputados que vota,am cont,a o P'ojeto quei,am levant~ pa'a 
(-Pausa.) Votaram apenas 25 Deputados. Não há "quoru~ "ncía 
votação nem para continuação dos trabalhos. A Preslde 
torna sem efeito a votação do Projeto de Leí nQ 407/95. 

ENCERRAMENTO ;ão, O Sr. Presidente - A Presidência encerra a _reu~ 
1
4 

convocando os Deputados para a ordinária de logo ma1s, as a 
horas, com a ordem do dia já publicada, e ~ara 
extraordinária de hoje, às 20 horas nos termos do ed1tal de convocação. Levanta-se a reunião. ' 

ATA DA la REUNIÃO EXTRAORD!NÃR!A DA COMISSÃO ESPEC!AL PA~~ 
VERIFICAR- "IN LOCO" A SITUAÇÃO DO PROJETO JAIBA, MUNICÍPIO DE JAÍBA 
As Quato,ze ho,as e qua,enta minutos do dia vinte d~ 
setembro de mil novecentos e noventa e cinco, reúnem-se, ~o 
Sala das Comissões, os Deputados Caclos Pimenta, Pau a. 
Schettlno.e Alm,, Ca'doso, memo,os da Comissão sup,ac,tad s 
Havendo nume,o 'egtmental, o p,esidente, Deputado Ca' 10

0 Plmenta, declara aberta a reunião e solicita ao Deputad 
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Paulo Schett· anterior lno ~ue proceda à leitura da ata da reunião 
Presente~ q~e, l1~a.e _aprovada, é subscrita pelos membros 
apreciar 0 Pre~1~enc1a informa que a reunião se destina a 
estando aus r~lator1o ~inal da Comissão e comunica que, 
Brandão anen ~ do Pa1s, em missão oficial, a Deputada Elbe 
Deputaab Mater~ormente designada como relatora, indicou o 
Presidente ;ce ° Cecé para substitui-la. Em seguida, o 
Passa à Co ~z _uma_breve explanação sobre o Projeto Jaíba e 
naquela re ~~ssao 1nformações recentes sobre a situação 
Estanao pr~lao, conforme consta nas notas taquigráficas. 
Presidente ~~nte no recinto o Deputado Marcelo Cecé, o 
relatório e concede a palavra para fazer a leitura do 
com suge~tgue, submetido a discussão e votação, é aprovado 
taquigráficoes apresentadas, conforme consta nas notas 
~or 10 mina~. A seguir, a Presidência suspende os trabalhos 
Ultima reu~-~s Para que se elabore a ata, por ser esta a 
Presidente 1a? da Comissão. Reabertos os trabalhos, o 
leitura des~Ollcita ao Deputado Almir Cardoso que proceda à 
~embros Presa tata, que, lida e aprovada, é subscrita pelos 
residente aen es. Cumprida a finalidade da reunião, o 

encerrados gradece a presença aos parlamentares e declara 
Sala das c~s_tr~balhos da Comissão. 

_Carlos Pime~lssoes, ~o de setembro de 1995. . 
A Almir Cara ta, Pres1dente - Marcelo cecé - Paulo Schett1no 

TA DA S oso. _ 
rECNOLOGIÃ REUNIAO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CIÊNCIA E 
s d~z hor . . ge ~11 novas e qu1nze minutos do dia vinte e um de setembro 

Aom,ssões ~centos e noventa e cinco, comparecem na Sala das 
Gdauto, Gil~ Deputados Alberto Pinto Coelho, Anderson 
A~ralao Nasc·ar Machado (substituindo este ao Deputado 
sllton Vile~mento, por indicação da Liderança do _PT2, 
HUPracitaaa a _e Raul Lima Neto, membros da Com1ssao 
p{Venao núm~r;sta ~resente, também, 0 Deputado Paulo Piau. 
D nto Coelho reglmental, o Presidente, Deputado Alberto 
r~Put~ao Ailtondec~ara abertos os trabalhos e solicita ao 
m Uniao ante . Vllela que proceda à leitura da ata da 
r~mb~~s Pres;~or, que, lida e aprovada, é subscrita pelos 
Púun,ao se de t~s. Logo após, a Presidência informa que a 
Pa~licas sobr~t,na a debater com representantes de ent~d~des 
Gera_a Funda ã os recursos constitucionalmente def1n:dos 
0 a,s- FAP~ 0 de Amparo à Pesquisa ao Estado de _M,nas 
F~pSrs. Afrâ ~IG - , e convida para tomarem assento a mesa 
Un·EMIG; Josénlo Carvalho Aguiar, Diretor Científico da 
Ál~Versiaaae 

00
°swaldo Lasmar, Pró-Reitor de Planejament~ ~a 

Ag aro Corset Est~do de Minas Gerais - UEMG -; Anto~1o 
c;~0P~CUária: EPurc1no, da Empresa Brasileira de P~~qu1sa 
Un·on,, Pró-R _MBRAPA- de Sete Lagoas· :~quimedes D1ogenes 
su 1Versiaaae ~,t~: de Pesquisa e' ~ás-Graduação da 
Ag~erintenaenteea~ al de Uberlândia; Reginaldo Amar~l, 
Cá 0~ecuária d a~ Pesquisa da Empresa de Pesqu1s~ 
Sess,a Franc e Mlnas Gerais - EPAMIG -, e Robson Jose 

rvidores 00° 5 Afonso, Presidente da Associação _dos 
istema Operacional de Ciência e Tecnolog1a -

~ 
~ 
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ASSECT. O Presidente registra, ainda, a p~esença dos Sr~~ 
Renê Luiz de Oliveira Rigitano, da Univers1dade Federal. 
Lavras; Carlos Ribeiro Diniz, Diretor do_Centr? de Pe~gu~~~ 
e Desenvolvimento da Fundação Ezequ1el D1as; 1rrco 
Bartolomeu Greco, Pró-Reitor de Pós-Graduação da ~FMG;GMaais 
Paulo Dani, Presidente do Centro Tecnológico de M1nas ~rção 
- CETEC -; Maurício Andrés Ribeiro, Presiden~e.da Fun a·ra 
Estadual do Meio Ambiente - FEAM -; Paulo Roger1o J~nquel _ 
Almin, Pesquisador do Instituto de Geociências Apl~cad~~ão 
IGA , Roberto Martins, Presidente da Fundaçao . io 
Pinheiro; Linírio de Almeida Carvalho, da EMBRAPA ; ~arcll ia 
Vieira de Oliveira, Assistente Técnico da EPAMIG, Joaoc~~~ e 
Macedo, Pesquisador da EPAMIG; Paulo Gazzinelli, da PU . _ 
da Federação das Indústrias do Estado de Minas Geral~ as 
FIEMG -; Paulo Maciel Júnior, Gerente de Estudos, Pesqulsde 
e Planejamento Ambiental da FEAM; Sebastião Gonça~vesP"ló 
Oliveira, ~esq~isador Agropecuário, e as Sras: Dor1la 1 s 
Veloso, Pro-Reltora de Pesquisa da UFMG e Mar1a das Graç~o 
Rodrigues Brant, da FAPEMIG. Com a palavra, o_ D~putada 
Gilmar Machado tece considerações sobre o obJetlVO 
reunião. Prosseguindo, o Presidente passa a palavra ao Sr. 
Afrânio Carvalho Aguiar e aos demais componentes da_Mes~~ 
Passa-se à fase de debates, com a participaçao s 
parl~me~t~res e convidados, conforme consta na~- notaa 
taqu1graf1cas. Cumprida a finalidade da reun1ao, d s 
Presidência agradece a presença dos Deputados, .. 0 a 
conv~~ados, .c?n~oca os membros da Comissão para a proxlms 
reun1ao ord1nar1a, determina a lavratura da ata e encerra 0 trabalhos. 
Sala das Comissões, 19 de outubro de 1995. 
Alberto Pinto Coelho, Presidente - Raul Lima Neto - GeraldO Nascimento. 

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL_PARA 
EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇAO NQ 8/95 

Às quinze horas e vinte e cinco minutos do dia vinte e seis 
de setembro de mil novecentos e noventa e cinco, reúnem-se 
na Sala das Comissões os Deputados Simão Pedro To!edo. 
Arnal~o Penn~, Ajalmar Silva, Elbe Brandão, . Cleube~ 
Carne1ro, Alm1r Cardoso, Marcos Helênio (substitulndo est 
ao Deput~do Gilmar Machado, por indicação da Liderança do 
P:) e D1lz?n Melo, membros da Comissão supracitada. Havendo 
numero reg1mental, o Presidente, Deputado Simão Pedro 
Toledo, declara abertos os trabalhos e solicita ao Deput~~o 
Clêub~r Carneiro que proceda à leitura da ata da reunlao 
anter,or, que, lida e aprovada é subscrita pelos membros 
prese~tes. A seguir, informa q~e a reunião se destina a 
aprec1ar o parecer, para 0 1Q turno, do relator, Deputad~ 
Arnaldo Penna. O Presidente passa a palavra ao Depu~a~ 
Arnaldo Penna, _que solicita Prazo regimental para emltlr 
parecer. O Pres1dente defere 0 pedido e, nada mais havendo a 
ser t~atado, agradece a presença dos parlamentares, 
determ1na a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 17 de outubro de 1995. 



---------------------------------------5-8-5 ~ 
Cl êuber c . 

Silva- Larn~,~o. Presidente - Arnaldo Penna Ajalmar 
João Leit e~nldl? Bouças - Olinto Godinho- Aílton Vilela-
ATA DA e Ton1 !:)ho Zeitune. _ 
~OCIAL 23ª REUNIAO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE E AÇAO 
As nove h 
setembro d~ras_e trinta minutos do dia vinte e oito de 
Sala das c .m1! novecentos e noventa e cinco, comparecem na 
Jorge Eduom,ssoes os Deputados Carlos Pimenta, Marco Régis, 
Comissão sarda _de Oliveira e Jorge Hannas, membros da 
Olinto God~Prac,tada. Estão presentes, também, os Deputados 
o Presiden~nho e Hely Tarquínio. Havendo número regimental, 
trabalhos e, Deputado Carlos Pimenta declara abertos os 
Que Procede ~oli~ita ao Deputado Jorg~ Eduardo de Olive~ra 
~ aprovad~ a ~e,tura da ata da reunião anterior, que, l1da 
residência' , e subscrita pelos membros presentes. _A 

SObre requ ~e correspondência da Câmara Municipal de Bet1m 
~nviado à e~lmento. _aprovado naquela Casa solicitando_ seja 
stado de M~semble1a anteprojeto de lei que autor1ze o 

doação ou lnas G~rais a liberar as escrituras públicas de 
P9s~e de tc~ncessoe~ ~e direito real de uso aos donos de 
max,mo, 60o~ os os 1moveis residenciais com áreas de, _no 
~esapropriad 2 • Pertencentes ao Estado de Minas Gera1s, 
err~nos Peras na década de 1950, terrenos devolutas _e 

~?SP1ta1ar ~encen~es ao Estado de Minas Gerais (Fundaçao 
8 1 t~olândia e M1nas Gerais - FHEMIG -), situados em 
cet,m. A P~e~~n~a _Isabel e Monte Calvário, no Municíp~o de 
porrespondên . ldenc1a solicita que a assessoria env1e a 
Mresi~ente 1 ~ 1 a ao Gov~rnador do Estado. A ~eg~ir, o 
pun;ç,Pios d çorrespondencia recebida da Assoc1açao dos 
rrefeituras a Are~ Mineira da Sudene, alegando que ~s 
aecebendo ose rent,dades sociais do Norte de_Minas não_estao 
as~agamentos epasses_d?s recursos por Bras1lia, dest1nados 
Prllos, APAEs dos conven1os de ação continuada, cr~ches, 
ç0°v~dencie of; ~tc._A Presidência solicita à assessor1a que 
Prnt,n~o. 0 Prc1? a LBA, para esclarecer o.assunto: Ato 
r6°Pos,ções de es,dente passa à discussão e a votaçao de 
imtom~ a ques _au~?ria da Comissão. o Deputado Marco Régis 
as~ed,mento detao Ja levantada na reunião anterior, so~re o 
Com~nt~. a Pr s~ ~ot~r requerimento na Comissão. Deba!1do o 
ser~ssao de Sa~Sldenc1a resolve manter a deliberaçao ~a 
Prea? ?bjeto ~de, a_qual determina que os requerimen!os nao 
pr081 d~ncia e del,beração, salvo decisão poster1?r da 
ProPos,ção, 'aquj. se encarregará de analisar o conteudo da 
vot~8~9Uindo, 0 

1m de. justificar a sua inclusão na p~uta. 
do pçao_de Par Pres,dente passa à fase de discuss~o _e 
do Plenari 0 d~c;res sobre proposições sujeitas à aprec1açao 
de rojeto de L ~sembléia. o Deputado Marco Régis, relator 
Pro~eu Parecer e, n9 206/95, no 1Q turno, procede à le~tura 
ParJeto na fo · med,ante o qual conclui pela aprovaçao do 
Mar6 di~cut;r r~a do Substitutivo nQ 1. Fazem uso da pa~avra 
Tarq0 .Regis, J s Deputados Carlos Pimenta, Olinto God1nho, 
do a~ 1 nio. o Deorge Hannas, Jorge Eduardo de Oliveir~ e_H~ly 

t. 136 doPutad? Carlos Pimenta faz uso das atr1bU1~oes 
Reg,mento Interno e requer vista do ProJeto 
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lator do 206/95. Prosseguindo, o Deputado Jorge Hannas,. ~~itura de 
Projeto de Lei nQ 278/95, no 1Q turno: procede arovação do 
seu parecer, mediante o qual conc1u1 pela_ ap iscussão 
projeto na forma do Substitutivo nQ 1. Submet!do a dDeputado 
e a votação, é o parecer aprovado. A seg~1r, 0 Lei nQ 
Jorge Eduardo de Oliveira, relator do ProJeto de parecer, 
326/95, no 1Q turno. procede à leitura de s~u com a 
mediante o qual conc~ui Pela aprovação d? eroJetoJustiça. 
Emenda nQ 1, da Comissão de Constitu1çao e do Ato 
Submetido a discussão e a votação, é o par~cer aerovavotação 
contínuo, a_ Presidên~ia passa à fase 9e ~1scussao e.rio da 
de proposiçoes que d1spensam a aprec1açao do ~lenaparecer 
Assembléia. O Deputado Luiz Antônio Zanto emltj

95 
no 2Q 

favorável à aprovação do Projeto de Lei nQ 195 t 'no. o 
turno, e do Projeto de Lei nQ 382/95, ~o . 1Q. urovação 
Deputado Jorge Hannas emite pareceres favorave1s a ap~eto de 
do Projeto de Lei nQ 281/95, no 2Q turno, e do ~r?J ·emite 
Lei nQ 393/95, no 1Q turno. O Deputado Marco Regls i nQ 
pareceres favoráveis à aprovação do Projeto de Lee dos 
291/95, no 2o turno, na forma do vencido no lo turnâ, no 

1
, 

Projetos de Lei nQs 364/95, no 1Q turno, com a Emenof·veira 
e 397/95, no 1Q turno. O Deputado Jorge Eduardo de 1 i nQ 
emite pareceres favoráveis à aprovação do Projeto de3~~;g5, 308/95, no 2Q turno, e dos Projetos de Lei nQs 3~2 e uma 
no 1Q turno. Submetidas à discussão e á votaçao, cada·eto 
por sua vez, são as proposições aprovadas. Quanto ao Pr~~rco 
de Lei nQ 359/95, no 1Q. turno, o relator, Deputado_ de 
Régis, solicita seja convertido em diligência ao Julz 

0 Direito de Betim. Com relação ao Projeto de Lel no 365/95~ja relator, Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, solicita 
5

os 
convertido em diligência ao autor. A Presidência defe~e 

0 Pedido~ mencionados. O Presidente submete a_ votaçao da 
Requer1mento no 697/95, nos termos da Deliberaçao no 487ete 
Mesa da Assembléla, o qual é aprovado. A Presldéncia submdos 
à dlscussão e à votação os Pareceres de Redação Final

267 Projetos de Lei nos 108, 205, 229, 236, 243, 258, 259, ãÓ 
273, 275, 276, 283, 290, 292 e 295/95, os qua~s. sla 
aprovados. Cumprida a flnalidade da reunião, a Pres1dencda agrade~e a Presença dos parlamentares, convoca os memb~os a 
Comissao para a Próxima reunião ordinária, determ1na lavratura da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 19 de outubro de 1995. . -
C~rlos ~i~enta, Presidente- Jorge Eduardo de Olivelra 

Lu1z Anton1o Zan!o - Jorge Hannas - Marco Régis. E 
ATA QA 5ª REUNIAO OROINARIA DA COMISSÃO PARLAMENTAR DA 
INQUERITO PARA, NO PRAZO DE 120 DIAS INVESTIGAR 
EXISTÊNCIA DE ESCRAVIDÃO POR DÍVIDAS DE TRABALHO NO 
DESMATAMENTO E PRODUÇÃO DE CARVÃO VEGETAL NA REGIÃO NORTE DE MINAS 'I 
As onze horas do dia Vlnte e oito de setembro de m~s 
novecentos e noventa e cinco, reúnem-se na Sala d 
Comissões os Deputados Marcelo Gonçalves, Arnaldo Penn:é 
Antônio Andrade e Anivaldo Coelho (substituindo estePT) 
Deputado Almir Cardoso, por indicação da Liderança do • 
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membros da c . - . . o Presiden Omlssao suprac1tada. Havendo numero regimental. 
trabalhos te, D~p~tado Marcelo Gonçalves, declara abertos os 
~leitura edsollClta ao D~~utado A~tônio Andrade que proceda 
e subscrit a ata da reun1ao anter1or, que, lida e aprovada, 
informa qua pelos m~~bros presentes. A seguir, a Presidência 
trabalhos ~ a re~n,~o se destina a dar prosseguimento aos 
Arnaldo P a Com1ssao. O Presidente solicita ao Deputado 
Procurado;~na que faça a leitura do Ofício nQ 123/95, do 
região, em Chefe_da_ P~ocuradoria Regional do Trabalho, 3ª 
~ara acom que e 1nd1cada a Sra. Maria de Lourdes Queiroz 
lnforma ~anhar. os trabalhos da CPI. A seguir, o Presidente 
Cardoso io~.e~ta sobre a mesa requerimento do Deputado Almir 
o Sr J _ lCltando sejam convocados a depor nesta Comissão 
Para.Ass~~o Pau~o _Pi~es de Vasconcelos. Assessor Espe~ial 
Arr; :r-; Ribt?s S1~d~ca1s do Governo do Estado, e o jorna11sta 
ap :vado ~,~o Jun1or. Colocado em votação, é o requerimento 
do horár: eputado Arnaldo Penna sugere a mudança do dia e 
às 15 h~~ das reuni~es da Comissão para as quartas-f~ir~s. 
Nada mais a~, alteraçao aceita pelos membros da Com1ssao. 
Presença d avendo a ser tratado, a Presidência agradece a 
encerra 

0 
ost parlamentares, determina a lavratura da ata e 

Sala d s rabalhos. as Com· -Marcelo lSsoes, 18 d~ outubro de 1995. . 
Martini _Ggnçalves, _Pres1dente - Almir Cardoso - M1guel 
~TA DA llnto_Godlnho- Bilac Pinto. 
As dez 2~ª REUNIAO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE 
mi] nov.ecor~s e quinze minutos do dia quatro de outubro de 
Comissõe en os e noventa e cinco, comparecem na Sala das 
Antônio sR ~s- Deputado~ Ivo José, Ronaldo vasconce~lo~. 
supracita 0 erto e W1l~on Trópia, membros da C?m1ssao 
Deputado ~a. Hav~ndo numero regimental, o Pres1dente, 
ao Deputadvo ~ose, declara abertos os trabalhos e solicita 
reunião ~ ~llson Trópia que proceda à leitura da ata da 
membros an er,or, que, lida e aprovada, é subscrita pelos 
seguintepres~n~es. A seguir, o Presidente faz a leitura_dos 
Meio Am~;Oflc1os: da Secretaria de Ciência, Tecn?lo~1a_e 
Propostas ente,. gue encaminha o Anexo B - Pr1nc1pa1s 
Rotary Clde M1ssoes Tecnológicas (setembro de 19~5~; do 
correspon ~be_ de Manhumirim, que encaminha cop1a de 
de Manhuadenc,a en~re~ue ao Comandante do 11Q ~atalhão da PM 
sugestõesçu sobre 1ncendios criminosos destrut1vos, contendo 
descobri para_ que o policial militar participe procurando 
Celebradr os 1ncendiários criminosos; e cópia de Convênio 
Hidricoso entre o Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos 
d~ Recurs~ d~ A~azônia Legal, por intermédio da Secreta~ia 
V1sando à s Hldr1cos, e o Governo do Estado de Minas Gera1s, 
da Bacia d el~boração do Plano Diretor de Recursos Hídricos 
de_trabalh~ Rlo Paracatu, acompanhado dos respectivos P~~n?s 
Df,cial d e_~as publicações de seus extratos no D1ar1o 
reunião sa Un1a?· Prosseguindo, a Presidência informa que a 
engenheire dest1na a ouvir 0 Sr. Cláudio Bueno Guerra, 
Eucaliptoo florestal, que discorrerá sobre o tema Mundo do 
Trabalho a que se refere a sua obra "Meio Ambiente e 

no Mundo do Eucalipto". e anuncia a presença dos 



588 

seguintes participantes: Profª Nair Costa Melo, pesquisadora 
do Centro de Estudos Rurais da FAFICH-UFMG; Srs. Rubens 
Horta, Assessor do Diretor-Presidente da Acesita Energética; 
João Bosco Guimarães, pesquisador do Projeto PADCT-CIAMB-
UFMG; Sebastião Custódio Pires, Diretor de Controle e 
Fiscalização do IBAMA; Ten. Cel. Walter de Souza Lucas, 
Chefe da Assessoria de Comunicação Social da PMMG, e vários 
representantes de clubes de pesca do Estado. Antes de passar 
a palavra ao expositor, o Presidente, autor do requerimento 
que deu origem a este convite, tece suas considerações 
iniciais, apresentando o "curricL:~m· do expositor, e logo 
em seguida informa aos demais par:icipantes, principalmente 
às entidades ligadas à questão da pesca no Estado, que as 
sugestões que servirão de subsídio para a elaboração do 
Projeto de Lei nQ 252/95, conforme deliberado na última 
reunião, poderão ser apresentadas nesta reunião, ou levadas 
diretamente ao relator, Deputado Ronaldo Vasconcellos. Com a 
palavra, o Sr. Cláudio Bueno Guerra discorre sobre as 
conseqüências do modelo de reflorestamento feito em larga 
escala na região da bacia do rio Piracicaba, as quais não 
são apenas de natureza ambiental, como a erosão dos solos e 
a queda de sua fertilidade, mas sobretudo de cunho sócio-
econômico, em decorrência do poderio das empresas 
reflorestadoras, que sufocam a possibilidade de outras 
atividades econômicas. Segue-se um amplo debate entre os 
convidados, Deputados e demais participantes, conforme 
consta nas notas taquigráficas. Ato contínuo, o Presidente 
indaga aos convidados e aos Deputados se há mais alguma 
colocação a ser feita, oportunidade em que o Sr. Sebastião 
Custódio Pires solícita seja marcada reunião extraordinária 
desta Comissão com o objetivo de abrir amplo debate sobre as 
propostas que poderão ser enviadas para subsidiar a 
elaboração do parecer sobre o Projeto de Lei nQ 252/95, de 
autoria do Deputado Raul Lima Neto. O Presidente informa que 
fará uma consulta à agenda desta Comissão e, na 
possibilidade de poder se realizar a reunião, entrará em 
contato com as entidades interessadas. Findos os debates, a 
Presidência agradece a presença dos convidados, parabeniza o 
Sr. Cláudio Bueno Guerra pela brilhante exposição e suspende 
a reunião por 5 minutos para os cumprimentos finais. 
Reabertos os trabalhos, a Presidência passa à 2a parte da 
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de 
proposições da Comissão. o Deputado Ivo José passa a 
Presidência ao Deputado Wilson Trópia, a fim de apresentar 
requerimento de sua autoria, no qual solicita seja realizada 
reunião conjunta desta Comissão e da Comissão de 
Agropecuária e Política Rural, objetivando convidar o Sr. 
José do Carmo Neves, Diretor de Pesquisa e Desenvolvimento 
do IEF, para apresentação do Programa de Recuperação de 
Matas Ciliares do Estado de Minas Gerais. Colocado em 
votação, é o requerimento aprovado. Na oportunidade, o 
Deputado Ivo José faz a leitura de requerimento do Deputado 
Ronaldo Vasconcellos, ausente no momento, por meio do qual 
se solícita audiência pública desta Comissão com 
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representantes de diversas autoridades, para se debaterem 
aspectos da elaboração do Estudo de Impacto Ambiental-
Relatório de Impacto Ambiental - ElA-RIMA - e sua relação 
com a legislação e a gestão ambientais. Colocado em votação, 
é o requerimento aprovado. O Deputado Wilson Trópia retorna 
a Presidência ao Deputado Ivo José, que agradece a presença 
dos Deputados, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 
Sala das Comissões, 18 de outubro de 1995. 
Ivo José, Presidente Ronaldo Vasconcellos Wilson 

Trópia. 
ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 
EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO NQ 
13/95 
Às quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia cinco de 
outubro de mil novecentos e noventa e cinco, comparecem na 
Sala das Comissões os Deputados Dílzon Melo, Gilmar Machado, 
Arnaldo Penna, Aílton Vilela, Anderson Adauto, Gil Pereira, 
Alberto Pinto Coelho (substituindo este ao Deputado Carlos 
Murta, por indicação da Liderança do PP) e Jorge Hannas, 
membros da Comissão supracitada. Havendo número regimental, 
o Vice-Presidente, Deputado Gilmar Machado, declara abertos 
os trabalhos e solicita ao Deputado Alberto Pinto Coelho que 
proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e 
aprovada, é subscrita pelos parlamentares presentes. A 
seguir, o Deputado Gilmar Machado informa que a reunião tem 
por finalidade dar posse ao Presidente eleito, Deputado 
Dílzon Melo, e apreciar o parecer do relator, para o 1Q 
turno. O Vice-Presidente dá posse ao Presidente eleito, 
Deputado Dílzon Melo, que agradece a escolha de seu nome. 
Ato contínuo, o Deputado Gil Pereira abre mão da relataria 
da proposição em exame, em virtude de acúmulo de tarefas. O 
Presidente redistribui a matéria ao Deputado Alberto Pinto 
Coelho. Este solicita o prazo regimental para emitir seu 
parecer, o qual lhe é deferido pelo Presidente. O Deputado 
Anderson Adauto pede a palavra e apresenta requerimento em 
que solicita o comparecimento dos Presidentes da Associação 
:~mercial de Minas, da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo 
-~rizonte e do Centro das Indústrias das Cidades Industriais 
de Minas Gerais; dos Prefeitos de Lavras, Ituiutaba e 
Vargínha; da artista plástica Vara Tupinambá; e de 
representantes da UNICAMP, da UNESP, da Norte-Fluminense, da 
UEMG, da UFMG, das Universidades Federais de Viçosa, Lavras, 
Ouro Preto e Uberlândia, da Faculdade Federal de Odontologia 
de Diamantina, da Escola Federal de Engenharia de Itajubá e 
do CEFET. Para encaminhar a votação, fazem uso da palavra os 
Deputados Anderson Adauto e Jorge Hannas. Submetido a 
votação, é o requerimento aprovado. Cumprida a finalidade da 
reunião, o Presidente agradece a presença dos parlamentares, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 18 de outubro de 1995. 
Gilmar Machado, Presidente- Anderson Adauto Anivaldo 

Coelho - José Bonifácio - Hely Tarquinio - Paulo Piau 
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Ibrahim rvair Nogueira - Alberto Pinto Coelho - João Leite -

~~~obDA 21ª REUNIÃO EXTRAORDI~ÁRIA DA COMISSÃO DE 
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA outubro de mil 
Às onze horas e dez mlnutos do dla onze de Sala das 
novecentos e noventa e cinco, comparecem na ·roz 
Comissões os Deputados Miguel Martini, Romeu Que, -· 
Clêuber Carne1ro e 1 mar Presidente, · G"l Machado, membros da Comissao supracitada. Havendo número regimental, o hos e 
Deputado Miguel Martini, declara abertos os tra~al itura 
solicita ao Deputado Clêuber Carneiro que proceda a 1 ~a é 
da ata da reunião anterior, que, lida_ e aprovaid~nte 
subscrita pelos membros presentes. Em segu1da, o Pres ·etos 
deslgna o Deputado Clêuber Carneiro Para relatar os ~rokomeu 
de Lei nQs 408 e 431/95, no 2Q turno, e o Deputa 

0 
2

Q 
Queiroz, para relatar o Projeto de Lei no 429/95, 2~°Fase turno. Encerrada a 'ª parte da reunlão, pas~a-se a eres 
da Ordem do Dia, com a discussão e a votaçao de p~rec da 
sobre proposições sujeitas á apreciação do Plenar'oento 
Assembléla. O Deputado Miguel Martlni apresenta requerJme 

0 SOlicitando a alteração da ordem do dia, de .modo ou ar. 
Projeto de Lel no 368/95 seja apreciado em pr1me1ro lu9nte 
Submetido a votação, é aprovado o requerimento. O PresJde do 
passa a Palavra ao Deputado Ciêuber Carneiro, Celatorecer 
Projeto de Lei no 368/95, no lQ turno, o qual em1te par ue 
concluindo Pela aprovação da matéria com a Emenda no 1 • 1 ~do apresenta. Na fase de discussão do parecer, o Depu do 
Gilmar Machado faz uso da Palavra e so11cita v1sta 

0 projeto, que lhe é deferida peJo Presldente. Em segu1da,es 
Presidente determina a dlstribuição de avulsos dos par~cer a 
dos ProJetos de Lei nos 408, 429 e 431/95. Cumpr1da os 
finalidade da reunião, o Presidente agradece a presenç~ dma parJa~entar~s, 'onvoca os membros da Comissão para a prox'os 
reun1ao ord1nar1a, determina a lavratura da ata e encerra trabalhos. 
Sala das Comissões, 11 de outubro de 1995. 
Miguel Martini, Presidente- Carlos Murta- Romeu Queiroz-Alencar da Silveira Júnior. 

ATA DA ~3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
fiSCALIZAÇAO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
As dezessete horas do dia onze de outubro de mil novecentos 
e noventa e cinco, reúnem-se na Sala das Comissões os 
Deputados MlgueJ Martinl, Romeu Quelroz Geraldo Rezende. 
Clêuber Carneiro, Marcos Helênio e Al~ncar da Silve1ra 
Júnior, membros da Comissão supracitada. Havendo número 
regimental, o Presldente, Deputado Agostinho Patrús, declar~ 
abertos os trabalhos e esclarece que a reunião se dest1na_ 
ouvir o Secretário de Estado do Planejamento e coordenaçao 
Geral, s,. Walfrido dos Mares Guia, a quem convida a.to~ar 
assento a mesa. Conv,da, ainda, 0 Presidente da com1ssao, 
Deputado Miguel Martini, e o Llder do Governo, Dep~tad~ 
Romeu Oue1roz, para comporem a Mesa. Prosseguindo, so11c1t 
ao D~eutado Geraldo Reze~de oue proceda á leltura da ata d: 
reun1ao anter1or, Que, llda e aprovada, é subscrita pelo 

DA COMISSÃO DE 
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membros pre ausentar d sentes:_D Deputado Agostinho Patrús, tendo q~e se 
Martini Na re~~1a?, passa a Presidência ao Deputado_M~guel 
Presen · a sequenc1a dos trabalhos, o Presidente ver1f1ca a 
Ângeloça ~os_Deputados Irani Barbosa, Dinis Pinheiro, Durval 
Bonifá~· valr _Nogueira, Gil Pereira, Ajalmar Silva, 
Santann~o 8~ourao,. Rêmolo Aloise, Elbe Brandão, Geraldo 
Penna, A' llac P!n~o. João Leite, José Brag~,. Arn~l~o 
Pedro Tl~aro Ant?n~o. Maria Olívia, Hely Tarqu1n10, S~m~o 
Bouças 0D~do, Per1cles Ferreira, Paulo Piau, Leon1d1o 
Albert; P~lzon Melo, Olinto Godinho, Dimas Rodrigues, 
Vasconcel lnto Coelho, Luiz Antônio Zanto, Ro~aldo 
President los, Ermano Batista e Carlos Pimenta. Logo apos, _o 
requerim e esclarece que a reunião foi motivada por do1s 
SOlicita~ntos: um,. do Deputado Durval Ângelo, em ~ue _se 
Para 0 e tes~larec1mentos sobre a remessa ilegal de d1nhe1ro 
Que se x e~ 1 ?r, e_o outro~ do Deputado Clêuber Carneir?· em 
503, 504SOllcltam 1nformaçoes sobre os Projetos de Le1 nQs 
President e_506/95, que tramitam nesta Casa. Prosseguindo, o 
convidad e lnform~ que na primeira parte dos trabalhos o 
Deputadoo ~restara _esclarecimentos sobre o requerimento do 
requerime urval Angelo e, posteriormente, sobre o 
reunião nto do Deputado Clêuber Carneiro. Nesta parte da 
do Regi~eot Deputado Durval Ângelo, baseado no art. 166, I: 
acatada n ° Interno, formula questão de ordem, a qual e 
a Palavr~ela Pres~dência. Prosseguindo, o Presidente conc~de 
abre-se a ao conv1dado, que faz suas explanações. Logo apos, 
consta n mplo debate entre este e os Deputados, conforme 
reunião as notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da 
dos Dep~to Presidente agradece a presença do Secretá~i? e 
reunião 0~d?s: ~onvoca os membros da Comissão para a prox1ma 
trabalho dlnar1a, determina a lavratura da ata e encerra os 
Sa 1 a da~. c . -
~iguel M 0~ 1 ~Soes, 19 de outubro de 1995. 

P,nto _ Gartlnl, Presidente- Marcos Helênio- Glycon Terra 
eraldo Rezende. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 
Com; s - . NQ 63/95 . . sao de F1scalização Financeira e Orçamentar1a 

De autor; Relatório . 
tela fixa a do ~eputado Ibrahim Jacob, o projeto de 1e1 em 
empresas 0 Per1odo de cobrança de contas mensais das 
~esarqu;erestadoras de serviço público. . _ . 
dlstribuídad~ a requerimento do autor, a propos1~ao_ fol 
~onstitu; ~ as comissões competentes, tendo a Com1s~ao de 
Jur;dicidçao e Justiça concluído por sua 1egal1dade, 
Substitut~de e constitucionalidade, apresentan~o . 0 
0UVida q lVo nQ 1. A Comissão de Administração PubllCa! 
Sua apr0~an!o ao mérito do projeto, opinou favoravelmente a 
Emenda n açao na forma do Substitutivo nQ 1 apresentando a 

Q 1· Duvida a Comissão de Defesa do Consumidor, esta 
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opinou pela aprovação da matéria na forma do Substitutivo nQ 
2. 

Nos termos regimentais, vem, agora, o projeto a esta 
Comissão, para ser objeto de análise quanto aos aspectos 
financeiros e orçamentários. 

Fundamentação 
A proposição visa essencialmente adequar as datas de 

vencimento das contas de prestação de serviços públicos à 
realidade vivida pelo cidadão, sem, no entanto, prejudicar a 
eficiência e a eficácia das empresas envolvidas que, 
hodiernamente, tendem a depender cada vez mais da geração 
interna de recursos, a fim de manterem os níveis de 
investimentos necessar1os para a manutenção, melhoria e 
expansão dos serviços prestados. As empresas de serviço 
Público gozam da vantagem de receberem em curto prazo o 
pagamento de seus serviços dispondo de extraordinária força 
coercitiva, que é o corte do fornecimento, como o de água ou 
o de energia elétrica. A aprovação da proposição poderá 
exigir tão-somente uma adequação do fluxo de caixa das 
empresas. 
O processo de reajustamento da economia nacional vem 

prejudicando severamente o cidadão comum, principal atingido 
pela alta dos juros, pela política monetária restritiva e 
suas conseqüências nos salários e nos níveis de emprego. Por 
estas razões, apresentamos a Emenda nQ 1, que beneficia o 
desempregado, dando-lhe o prazo de 90 (noventa) dias para 
pagamento de suas contas. Trata-se de proposta de eminente 
cunho social, pois o desempregado, no atual contexto da 
economia nacional, é alvo de verdadeiro massacre, sofrendo a 
suprema humilhação, até perante os filhos, em decorrência do 
corte de fornecimento de água, energia, etc. Essa medida 
certamente lhe propiciará melhores condições na busca de 
novo emprego .e solução de suas agruras. Aliás, não 
enten~emos por que as empresas públicas não proporciona~ 
atend1mento especial ao pequeno consumidor desempregado. E 
sabido que empresas, grandes consumidores, quando estão em 
dificuldades, têm tratamento especial, com a renegociação do 
pagamento de suas contas (existe na CEMIG um departamento 
especial para esse tipo de negociação). Em termos sociais, é 
inaceitável não se proporcionar ao pequeno consumidor 
desempregado o mesmo tratamento. 
Quanto aos aspectos orçamentários decorrentes do projeto, 

não existem desembolsos financeiros para o Estado. 
Conclusão 

Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nQ 
63/95 na forma do Substitutivo nQ 2, apresentado pela 
Comissão de Defesa do Consumidor, com a Emenda nQ 1, a 
seguir redigida. 

EMENDA NQ 1 
Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... -Aos consumidores comprovadamente desempregados 

será concedido o prazo de 90 (noventa) dias para o pagamento 
de suas contas, a partir da data de vencimento destas.". 
Sala das Comissões, 19 de outubro de 1995. 
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Miguel Martini, Presidente- Ivair Nogueira, relator 

Marcos Helênio - Glycon Terra Pinto - Geraldo Rezende. 
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 252/95 
Comissão de Meio Ambiente 

Relatório 
De autoria do Deputado Raul Lima Neto, o Projeto de Lei nQ 

252/95 objetiva disciplinar o exercício da pesca nos cursos 
de água de domínio estadual e dar outras providências. 
Publicada, foi a matéria distribuída, nos termos 

regimentais, à Comissão de Constituição e Justiça, que 
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade. Cabe, agora, a esta Comissão emitir parecer 
quanto ao mérito da proposição. 

Fundamentação 
O projeto de lei em tela, ao disciplinar o exercício da 

pesca nos cursos de água de domínio estadual, estabelece 
restrições para essa atividade, bem como a concessão de uma 
licença no âmbito estadual. São classificadas, além disso, 
as penalidades a serem aplicadas, de acordo com a gravidade 
do ilícito, sujeitando-se o infrator da futura lei, em 
último caso, à cassação da licença, sem prejuízo das sanções 
penais cabíveis. 
A proposição em exame, pelo que dita seu art. 1Q, 

condíciona o exercício da pesca nos cursos de água estaduais 
à licença expedida pelo órgão ambiental estadual competente, 
não exigível do pescador que utilize linha de mão ou vara, 
linha e anzol. Estabelece-se, ainda, pelo disposto no art. 
2Q, o modelo do instrumento de autorização, com as anotações 
a serem consignadas no documento. Outros artigos tratam das 
seguintes questões: as circunstâncias em que é proibido 
pescar (repetindo-se, de certa forma, o que já está previsto 
na legislação federal); a aplicação das penalidades; a 
natureza e a gravidade da infração; a apreensão de material 
ilícito, a multa e a suspensão da licença; a manutenção de 
cadastro dos pescadores para fins de anotação de ocorrência. 

Pelos objetivos expressos na proposição, pretende-se, de 
forma inovadora, dar ao Estado maior controle sobre o 
exercício da pesca realizada em cursos de água de seu 
domínio, sem com isso derrogar ou contrariar determinações e 
diretrizes expedidas pela União sobre esse tema. 

A gestão da política ambiental no Estado conta com uma 
inquestionável vontade política para consolidar-se de forma 
integral, haja vista a criação recente da Secretaria 
Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. O 
poder de policia original do Estado, nas questões 
ambientais, tende a assumir um patamar de eficácia 
compatível com as necessidades atuais, em que as 
peculiaridades estaduais exigem uma presença mais efetiva e 
direta do poder público. Nesse contexto, ressalta-se a 
tendência de descentralização da administração pública, 
principalmente em matérias de competência legislativa 
concorrente, em cujos tópicos principais, elencados pela 
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em seu art. 24, VI, relaciona-se o exercício da 

Isso nos direciona não só a acatar, mas também, a ampliar 
as disposições introduzidas pelo projeto em apreciação, que 
estabelece mecanismos de controle da pesca em rios de 
domínio do Estado. Assim, não vemos porque não estender esse 
controle a todos os cursos de água no território estadual, 
uma vez que, na prática, é o poder público estadual que 
efetivamente dispõe de um corpo administrativo competente 
para a fiscalização e a execução da lei. 

Para satisfazer a esse pressuposto e introduzir, também, 
algumas alterações sugeridas por entidades ligadas à questão 
da pesca, aproveitando, ainda, sugestões do próprio autor do 
projeto, estamos apresentando o Substitutivo nQ 1, com o 
qual intentamos conciliar as propostas, sem inviabilizar, 
porém, o exercício da pesca profissional no Estado. 

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

nQ 252/95 no 1Q turno, na forma do Substitutivo nQ 1, a 
seguir redigido. 

SUBSTITUTIVO No 1 AO PROJETO DE LEI No 252/95 
Disciplina o exercício da pesca nos cursÕs de água no 

território estadual e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -O exercício da pesca profissional e amadora nos 

cursos de água no território estadual fica condicionado à 
licença de pesca expedida pelo órgão ambiental estadual 
competente. 

Parágrafo único -A licença não é exigível do pescador que 
se utiliza de linha de mão ou vara, linha e anzol. 
Art. 2Q - No instrumento da autorização deverão constar, 

obrigatoriamente: 
I - a identificação do pescador; 
II -o período de licença; 
III - o in~trumental permitido no exercício da pesca. 
Art. 3Q- E proibido pescar: 
I nos lugares e épocas 

competente; 
interditados pelo órgão 

II -com o emprego de petrechos e métodos não permitidos; 
III - mediante a utilização de dinamite ou material de 

efeito análogo; 
IV- com o emprego de substâncias tóxicas; 
V - com espinhel, pari ou rede de arrasto; 
VI - a menos de 600 (seiscentos) metros da saída de 

esgotos; 
VII - a menos de 200 (duzentos) metros a montante e a 

jusante de barragens, cachoeiras, escadas de peixes, da 
confluência dos rios com seus afluentes ou dos canais de 
ligação dos rios com as lagoas marginais; 
VIII - espécies ameaçadas de extinção; 
IX- espécies em tamanho e peso inferiores aos limites 

ideais estabelecidos pelo poder público para captura e 
aproveitamento. 
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Parágrafo único- As proibições dos incisos I, II, VI, VII, 
VIII e IX não se aplicam aos trabalhos destinados à pesquisa 
científica, quando autorizados pelo poder público. 
Art. 4Q Ao infrator desta lei serão aplicadas as 

seguintes penalidades, sem prejuízo das sanções penais 
cabíveis: 
r - advertência; 
rr -apreensão do material ilícito empregado na pesca; 
rrr - multa; 
IV- suspensão da licença; 
V- cassação da licença. 
Art. 5Q- Na aplicação das penalidades serão consideradas a 

natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que 
dela provierem para a ictiofauna, as circunstâncias 
agravantes e atenuantes e os antecedentes do pescador. 
Art. 6Q -A pena de advertência será aplicada por escrito 

ao pescador amador se as circunstâncias e a gravidade do ato 
assim o recomendarem. 

Art. 7Q -Será apreendido o material ilícito sempre que o 
pescador se utilizar de instrumento para o qual não esteja 
habilitado e no caso do art. 3Q. 
Art. 8Q -A multa, que deverá ser paga no prazo de 30 

(trinta) dias, é devida quando: 
I o pescador não possuir licença de pesca, se 

obrigatória; 
II -nos casos enumerados no art. 3Q . 
§ 1Q -Aplica-se a pena de multa em dobro na reincidência 

da mesma infração no período de 1 (um) ano. 
§ 2Q - Os valores das multas em Unidade Padrão Fiscal de 

Minas Gerais - UPFMG serão estabelecidos em decreto, 
atendendo a natureza da infração e sua gravidade à 
ictiofauna. 
Art. 9Q- Terá suspensa a licença, por prazo nunca inferior 

a 30 (trinta) dias e superior a 6 (seis) meses, o infrator 
reinc~dente nas penas capituladas nos incisos rr e rrr do 
art. 4Q. 
Art. 10 -Será punido com a pena de cassação, por prazo 

mínimo de 1 (um) ano e não podendo exceder a 3 (três) anos, 
o pescador que violar a pena de suspensão. 

Art. 11 -Notificado, o infrator poderá apresentar defesa 
junto ao órgão competente, no prazo de 30 (trinta) dias. Da 
decisão que mantiver a punição, não cabe recurso. 
Art. 12 -Fica o órgão ambiental encarregado da concessão 

da licença obrigado a manter cadastro dos pescadores, para 
fins de educação ambiental e anotação de eventuais 
ocorrências. 

Art. 13 -O licenciamento ambiental de obras de barramento 
ou represamento fica condicionado à observação de medidas de 
proteção à ictiofauna. 
Art. 14 -Esta lei entra em vigor 180 (cento e oitenta) 

dias após a data de sua publicação. 
Art. 15- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 18 de outubro de 1995. 
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Ivo José, Presidente- Ronaldo Vasconcellos, relator 
Wilson Trópia (voto contrário). 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 270/95 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
De autoria do Deputado Carlos Pimenta, o projeto de lei em 

análise tem por objetivo instituir a Campanha Estadual de 
Prevenção da AIDS e das demais doenças sexualmente 
transmissíveis. 
Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça 

emitiu parecer pela juridicidade, pela constitucionalidade e 
pela legalidade da matéria, apresentando a Emenda nQ 1. 
A seguir, a Comissão de Saúde e Ação Social, examinando o 

mérito da proposição, opinou pela sua aprovação com a Emenda 
nQ 1 e apresentou as Emendas nQs 2 a 4. 
Compete, agora, a esta Comissão emitir parecer sobre a 

matéria, nos termos regimentais. 
Fundamentação 

A proposição em análise, aperfeiçoada com as referidas 
emendas, não encontra óbice, do ponto de vista financeiro-
orçamentário, à sua aprovação. 

As ações dar-se-ão no âmbito do Sistema Único de Saúde -
SUS - e das Secretarias que integram a Comissão a que se 
refere o art. 4Q do projeto, e as fontes de recursos estão 
relacionadas em seu art. 7Q. 
A saúde é direito de todos e dever do Estado. Ademais, a 

Constituição da República estabelece, em seu art. 198, II, e 
a Constituição Estadual, em seu art. 188, III, que o 
atendimento à saúde dará prioridade para as atividades 
preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. (grifo 
nosso) 
A opção por medidas que possibilitem reduzir a disseminação 

de doenças, além de preservar a vida, evita os altos custos 
com o tratamento dos doentes, que seria de responsabilidade 
do Estado. 

Ressaltamos, também, a importância do esclarecimento da 
população como forma de combate ao preconceitc e à 
discriminação contra portador do vírus HIV. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação do 

nQ 270/95 no 1Q turno com a Emenda nQ 1, 
Constituição e Justiça, e as Emendas nQs 2 a 
de Saúde e Ação Social. 
Sala das Comissões, 19 de outubro de 1995. 

Projeto de Lei 
da Comissão de 
4, da Comissão 

Miguel Martini, Presidente- Marcos Helênio, relator 
Glycon Terra Pinto. 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 297/95 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Jorge Eduardo, o Projeto de Lei nQ 
297/95 dispõe sobre a criação do programa de incentivo à 
produção de novilhos precoces e dá outras providências. 
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Distribuído o projeto às comissões competentes, a Comissão 
de Constituição e Justiça concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade e apresentou a Emenda nQ 1. 
A Comissão de Agropecuária e Política Rural opinou 
favoravelmente ao mérito da proposição. 

Nos termos regimentais, cumpre-nos, agora, opinar quanto 
aos aspectos orçamentários decorrentes da aprovação da 
proposição. 

Fundamentação 
A produção de novilho precoce já é uma técnica comum nos 

Estados Unidos, onde o gado já é abatido aos 12 meses de 
idade. Minas Gerais, o Estado detentor do maior rebanho 
bovino do País, não é, paradoxalmente, o maior produtor de 
carne, em razão dos baixos índices de produtividade de sua 
atividade pecuar1a. Experimentos levados a bom termo em 
Minas Gerais demonstraram ser viável produzir um novilho 
para abate com idade de 14 meses e peso entre 16 e 16,: 
arrobas, pois, em se tratando de novilho a ser classifícadc 
como precoce, não é interessante chegar-se a 17 arrobas ou 
mais, por causa do acúmulo de gordura. O custo médio final 
do processo é de US$12,32 a arroba. O sucesso do programa 
está associado a uma boa alimentação, à genética do gado e, 
acrescentamos, à existência de incentivos fiscais. E certo 
que muitos produtores estão conseguindo produzir bois para 
abate, em regime de pastos, com 24 meses de idade. No 
entanto, esta mercadoria não se classifica como novilho 
precoce e sua margem de lucro está no limite, ou seja, acima 
de 24 meses não se obtém resultado econ6mico. É, portanto, 
uma iniciativa de grande importância para a economia do 
Estado, como foi salientado pela Comissão de Agropecuária e 
Política Rural. 
Quanto aos aspectos 

proposição não implica 
fiscal do Estado será 
devido à diminuição da 
quatro anos. 

orçamentários, a aprovação da 
desembolsos. A eventual renúncia 

mais do que compensada pelo ganho 
idade média de abate, que hoje é de 

Conclusão 
Face ao exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nQ 

297/95 no 1Q turno, com a Emenda nQ 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 19 de outubro de 1995. 
Miguel Martini, Presidente- Geraldo Rezende, relator 

Glycon Terra Pinto - Marcos Helênio. 
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 326/ss 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

O Projeto de Lei nQ 326/95, de autoria do Deputado João 
Batista de Oliveira, dispõe sobre a promoção pela Loteria 
Mineira de extração especial comemorativa da Semana do 
Excepcional. 
Publicada, a matéria foi distribuída às comissões 

competentes. A Comissão de Constituição e Justiça opinou 
pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela 

( 
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legalidade do projeto e apresentou a Emenda nQ 1. A Comissão 
de Saúde e Ação Social, quanto ao mérito, concluiu pela 
aprovação da proposição. Nos termos regimentais, cabe a esta 
Comissão opinar sobre os reflexos orçamentários decorrentes 
da aprovação do projeto em exame. 

Fundamentação 
Por meio do projeto de lei em estudo, é proposta a criação 

de extração anual da Loteria Mineira, entre 21 e 28 de 
agosto, especialmente destinada ao amparo do excepcional e 
ao seu treinamento profissional. 
Trata-se, portanto, de medida cuja implantação não tem 

reflexos orçamentários extras, não implicando despesas, pois 
já existe uma estrutura empresarial - a autarquia Loteria 
M}neira - encarregada da administração das emissões. 
A guisa de informação, ressaltamos que estão consignados no 

programa de trabalho da Secretaria da Educação código 
08492524.031, referente a atividades- R$3.838.951,00 para o 
desenvolvimento da educação especial. Entre as metas a serem 
cumpridas. está o apoio financeiro a unidades de educação 
especial, como a APAE. 

No orçamento da Secretaria do Trabalho, estão consignados 
R$10.388.784,00 para "assistência social ;e~al" e, 
especificamente, para "assistência social" -código 3231 -
natureza "Subvenções Sociais" -R$2.947.642,00 e a titulo de 
auxilio para despesas de capital a dotação de 
R$2. 112.584,00. 

No orçamento da Assembléia Legislativa consta, na parte 
i~titulada Aplicação Programada Auxílios Financeiros 
D1versos que R$5.193.431,00 se destinam a subvenções sociais 
e R$5.193.431,00 a auxílios para despesas de capital. Desses 
recursos do Executivo e do Legislativo é possível destacar 
parte para a educação profissional de excepcionais. 

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

nQ 326/95 no 1Q turno, com a Emenda nQ 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 19 de outubro de 1995. 
Miguel Martini, Presidente- Marcos Helênio, relator 

Geraldo Rezende - Glycon Terra Pinto. 
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 327/95 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

O Projeto de Lei nQ 327/95, desarq_~vado a requerimento do 
Deputado Gilmar Machado, dispõe sobre alteração do art. 59 
da Lei nQ 9.444, de 25/11/87. 
Distribuído o projeto às comissões competentes, a Comissão 

de Constituição e Justiça concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade e apresentou a Emenda nQ 1. 
A Comissão de Administração Pública opinou pela aprovação do 
projeto na forma proposta. Nos termos regimentais, vem agora 
o projeto a esta Comissão para ser objeto de parecer quanto 
aos aspectos orçamentários. 

Fundamentação 
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A proposição em tela tem por escopo incluir no Estatuto 
Mineiro de Licitações dispositivo que reforce a proteção da 
administração pública estadual contra defeitos e vícios 
observados nos bens adquiridos e nos serviços contratados, 
explicitando objetivamente o prazo em que o fornecedor ou o 
prestador de serviços repararão os danos. 

Lendo o texto legal, observamos que o art. 59 enumera em 
quatorze incisos o conteúdo obrigatório do contrato público 
decorrente de processo licitatório. Os incisos IV, V e IX 
tratam das garantias, objeto da proposição, e, pelo visto, a 
previsão expressa em contrato do prazo de garantia é tão-
somente uma questão de entendimento e vontade do 
administrador público. Como salientado no parecer da 
Comissão de Constituição e Justiça, a matéria já está 
devidamente prevista por ordenamentos jurídicos proprios. 
Todavia, em se tratando do prazo de garantia, nada impede 
que ele seja ampliado, se assim acordarem os contratantes. 
Por outro lado, a obrigatoriedade de constar no contrato o 
prazo de garantia é medida salutar à defesa do interesse da 
coisa pública. 

É certo que alguma burocracia adicional poderá decorrer da 
aprovação da proposição. Obras de maior complexidade, como 
as de construção de hidrelétricas e penitenciárias de 
segurança máxima, envolvem subgarantias de equipamentos, 
materiais utilizados e, principalmente, cumprimento do 
projeto técnico aprovado. 
Quanto aos aspectos financeiros, a aprovação da proposição 

em tela não implica desembolso de recursos públicos. 
Conclusão 

Face ao exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei 
nQ 327/95 no 1Q turno com a Emenda nQ 1, apresentada pela 
Comissão de Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 19 de outubro de 1995. 
Miguel Martini, Presidente- Marcos Helênio, relator 

Geraldo Rezende - Glycon Terra Pinto. 
PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 369/95 
Comissão de CÕnstituição e Justiça 

Relatório 
O projeto de lei em análise, de autoria do Deputado 

Leonidio Bouças, visa acrescentar dispositivo ao art. 1Q da 
Lei nQ 9.760, de 20/4/89, que concede passe livre aos 
deficientes físicos e visuais no transporte coletivo 
intermunicipal do Estado de Minas Gerais. 
Publicada no dia 5/8/95, foi a proposição encaminhada a 

esta Comissão para receber parecer quanto aos aspectos de 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme 
dispõe o art. 195, c/c o art. 103, v, "a", do Regimento 
Interno . 

Infere-se da 
seu objetivo 
Lei Estadual 
1 i vre para os 

Fundamentação 
interpretação do projeto de lei em estudo que 

básico é facilitar a vida dos beneficiários da 
nQ 9.760, de 20/4/89, que instituiu o passe 
deficientes físicos e visuais e as pessoas com 
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idade superior a 65 anos. Para atingir esse propósito, o 
parlamentar sugere que o usuário do transporte coletivo 
intermunicipal enquadrado nessa faixa de idade, para fazer 
jus ao benefício, apresente apenas documento de 
identificação. 
Como medida de prudência, é oportuno ressaltar que o 

Decreto Estadual nQ 32.649, de 14/3/91, que regulamentou a 
lei supracitada, expressa em seu art. 5Q: 

"Art. SQ -O credenciamento do beneficiário do passe livre 
será feito pela Secretaria de Estado do Trabalho e Ação 
Social - SETAS - por indicação da Coordenadoria de Apoio e 
Assistência à Pessoa Deficiente - CAADE. 

§ 1Q - Para a concessão do credenciamento será exigido, se 
for o caso, do beneficiário: 
a) atestado comprobatório de que é portador de qualquer uma 

das deficiências a que se referem os incisos I, II, III e IV 
do art. 1Q deste Decreto, expedido por médico credenciado 
pela Secretaria de Estado do Trabalho e Ação Social - SETAS 
- ou Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS -, com 
firma devidamente reconhecida; 
b) atestado de que é pobre no sentido legal, expedido por 

autoridade competente; 
c) carteira de identidade expedida por órgão competente;". 
Já o inciso IV do art. 1Q do mesmo decreto relaciona, no 

rol dos beneficiários da norma, "as pessoas com idade igual 
ou superior a 65 anos". 

Pela interpretação do § 1Q anteriormente transcrito, 
entende-se que, para o credenciamento dos beneficiários com 
idade igual ou superior a 65 anos, são necessários os mesmos 
documentos exigidos dos deficientes, que detêm situação 
distinta. A proposição visa, então, simplificar a utilização 
do benefício instituído pela citada lei. 

Nos termos do dispositivo regimental mencionado 
anteriormente, a atuação desta Comissão se restringe à 
apreciação da matéria quanto aos aspectos de juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade, restando à comissão 
seguinte avaliar o mérito da proposta contida no projeto. 
Sendo assim, não há o que censurar no projeto de lei sob 

comento. A Constituição do Estado, em seu art. 225, dispõe 
que "o Estado promoverá condições que assegurem amparo à 
pessoa idosa, no que respeite à sua dignidade e ao seu bem-
estar". 

No que tange à iniciativa do projeto de lei em apreço, o 
parlamentar, ao inaugurar o processo legislativo neste caso, 
está plenamente legitimado, conforme se depreende do art. 61 
da Carta mineira. Adere a essa tese o fato de a Lei nQ 
9.760, de 1989, ter sido oriunda de um projeto de lei 
subscrito por ex-Deputado desta Casa, sancionado, na época, 
sem qualquer restrição. 

Com efeito, no âmbito de atuação desta Comissão, não há por 
que interromper-se a tramitação da proposição em tela. 

Conclusão 
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Pelas razões aduzidas, concluímos pela juridicidade, pela 
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
369/95. 
Sala das Comissões, 29 de agosto 
Geraldo Santanna, Presidente -

Arnaldo Penna - António Genaro 
Leonídio Bouças. 

de 1995. 
Anivaldo Coelho, relator -

Simão Pedro Toledo 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 369/95 

Comissão de Fiscalizaçâo Financeira e Orçamentária 
Relatório 

O projeto de lei em análise, de autoria do Deputado 
Leonídio Bouças, visa acrescentar dispositivo ao art. 1Q da 
Lei nQ 9.760, de 20/4/89, que concede passe livre aos 
deficientes físicos e visuais no transporte coletivo 
intermunicipal do Estado de Minas Gerais. 
Publicada no dia 5/8/95, a matéria foi examinada pela 

Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, e pela 
Comissão de Saúde e Ação Social, que se manifestou por sua 
aprovação com a Emenda nQ 1. 

Passamos agora a analisar a proposição, nos termos do art. 
195, c/c o art. 103, X, "d", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Lei nQ 10.419, de 16/1/91, ao alterar o art. 1Q da Lei nQ 

9.760, de 20/4/89, estendeu aos maiores de 65 anos de idade 
o benefício da gratuidade do transporte coletivo 
intermunicipal. 
A medida é de grande alcance social, principalmente se 

considerarmos a precária situação financeira da população 
mais idosa: aposentadorias com proventos reduzidos e 
exigência de maiores gastos com a saúde. 

A proposição sob comento visa à simplificação dos 
procedimentos necessários para que o beneficiário possa se 
utilizar da gratuidade do transporte coletivo 
intermunicipal. Vale dizer, em outras palavras, que o 
projeto objetiva desburocratizar o processo de obtenção do 
benefício supracitado. Em vez de apresentar o credenciamento 
exigido pela Secretaria de Estado do Trabalho e Ação Social 
- SETAS -, que determina, por meio do Decreto Estadual nQ 
32.649, de 14/3/91, a apresentação de dois atestados, 
conferidos por autoridades diferentes e difíceis de serem 
obtidos por pessoas de poucos recursos e que não possam vir 
à Capital do Estado para obtê-los, bastaria a apresentação 
da carteira de identidade expedida pela Secretaria de 
Segurança Pública ou de documento de valor legal 
equivalente. 

Medidas de tal ordem devem ser louvadas, principalmente se 
considerarmos que, se é possível simplificar a utilização do 
benefício instituído pela supracitada lei, para que 
complicar a vida de pessoas carentes de todo tipo de 
cuidados? 

Sob o ponto de vista financeiro e orçamentário, a 
proposição só trará beneficios, porquanto não mais será 
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necessária a manutenção de pessoal e de local preparados 
para se fazer o credenciamento exigido pela SETAS. 
O projeto de lei em questão não encontra óbice à sua 

aprovação do ponto de vista fir.anceiro-orçamentário, já que 
as medidas propostas não causam ~mpacto negativo às finanças 
públicas e nem consignam despesas no orçamento do Estado. 

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

369/95, no 1Q turno, com a Emenda nQ 1, apresentada pela 
Comissão de Saúde e Ação Social. 
Sala das Comissões, 19 de outubro de 1995. 
Miguel Martini, Presidente- Geraldo Rezende, relator 

Glycon Terra Pinto - Marcos Helênio. 
PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 341/95 
Comissão de Saúde e Ação Social 

Relatório 
De autoria da Deputada Maria José Haueisen, o Projeto de 

Lei nQ 341/95 visa a declarar de utilidade pública o 
Conselho Particular Vicentino São Gonçalo, com sede no 
Município de Contagem. 

Após aprovação no 1Q turno, em sua forma original, vem a 
matéria a esta Comissão para o 2Q turno de deliberação 
conclusiva, nos termos regimentais. 

Fundamentação 
A entidade em tela presta ajuda às pessoas idosas provendo-

as de assistência material, moral e espiritual. 
Pelo trabalho de natureza filantrópica que empreende, 

julgamos oportuna a declaração de sua utilidade pública. 
Conclusão 

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nQ 
341/95 no 2Q turno, na forma original. 
Sala das Comissões, 19 de outubro de 1995. 
Marco Régis, relator. 

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 364/95 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado Francisco Ramalho, o projeto de lei 
em análise objetiva declarar de utilidade pública o 
Instituto Brasileiro de Comunidade Terapêutica Antitóxico-
SOS - COMTOX- SOS -, com sede no Município de cz~atinga. 

Aprovado o projeto no 1Q turno, com a Emenda~~ 1, cabe a 
esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no 
2Q turno, nos termos regimentais. 
Atendendo ao disposto no § 1Q do art. 196 do Regimento 

Interno, elaboramos a redação do vencido, que é parte deste 
parecer. 

Fundamentação 
Voltado para o tratamento e a recuperação de alcoólatras ou 

dependentes de qualquer outra substância química, o COMTOX -
SOS desenvolve atividades de caráter preventivo e curativo, 
procurando amenizar o sofrimento das pessoas afetadas pelo 
vício. 
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Pelo trabalho de grande alcance social por ele 
desenvolvido, ratificamos o parecer desta Comissão no 1Q 
turno, considerando a entidade merecedora da pretendida 
declaração. 

Conclusão 
Diante do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei 

nQ 364/95 no 2Q turno, na forma do vencido no 1Q turno. 
Sala das Comissões, 19 de outubro de 1995. 
Marco Régis, relator. 

Redação do Vencido no 1Q Turno 
PROJETO DE LEI No 364/95 

Declara de utilidade pública o -Instituto Brasileiro de 
Comunidade Terapêutica Antitóxico- SOS - COMTOX- SOS -
com sede no Município de Caratinga. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q - Fica declarado de utilidade pública o Instituto 

Brasileiro de Comunidade Terapêutica Antitóxico SOS 
COMTOX - SOS -. com sede no Município de Caratinga. 

Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 375/95 
Comissão de Saúde e Ação Social 

Relatório 
De autoria do Deputado Carlos Murta, o Projeto de Lei nQ 

375/95 visa a declarar de utilidade pública a Associação 
Comunitária Vida Nova do Morro Alto, com sede no Município 
de Vespasiano. 

Aprovado o projeto no 1Q turno, em sua forma original, cabe 
a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no 
2Q turno, em cumprimento das disposições do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
A referida Associação é uma sociedade civil sem fins 

lucrativos, que tem por objetivo a promoção da comunidade a 
que serve. Dessa forma, atua em defesa de seus direitos, 
propiciando-lhe programas culturais e sociais. 

Acreditamos, pois, ser a entidade merecedora da declaração 
pleiteada. 

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

nQ 375/95 no 2Q turno, na forma original. 
Sala das Comissões, 19 de outubro de 1995. 
Marco Régis, relator. 

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 377/95 
Comissão de Saúde e Ação Social 

Relatório 
De autoria do Deputado Geraldo Nascimento, o Projeto de Lei 

nQ 377/95 visa a declarar de utilidade pública a Creche Amor 
e Luz, com sede no Município de Timóteo. 

( 
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Após sua aprovação no 1Q turno, na forma original, cabe-
nos, agora, deliberar conclusivamente sobre a matéria, no 2Q 
turno, em cumprimento às disposições regimentais. 

Fundamentação 
A entidade em análise tem-se mostrado de grande importância 

para a comunidade de Timóteo. 
A finalidade da instituição é prestar assistência moral, 

didática e pedagógica à criança carente cuja mãe desenvolve 
atividade fora do lar. No desempenho desse honroso mister, 
conta com a participação da Escolinha Meimei, fundada em 
1985. 
Dessa forma, julgamos oportuno que a entidade seja 

declarada de utilidade pública. 
Conclusão 

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto 
de Lei nQ 377/95 na forma original. 
Sala das Comissões, 19 de outubro de 1995. 
Marco Régis, relator. 

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 397/95 
Comissão de Saúde e Ação Social 

Relatório 
De autoria do Deputado Ant6nio Andrade, o Projeto de Lei nQ 

397/95 pretende declarar de utilidade pública a Associação 
dos Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de João Pinheiro -
, com sede no Município de João Pinheiro. 
Aprovado o projeto sem emenda, cabe a esta Comissão 

deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2Q turno, nos 
termos regimentais. 

Fundamentação 
A mencionada entidade tem por escopo a educação e o 

desenvolvimento da criança excepcional, a fim de assegurar 
seu bem-estar e sua integração na sociedade. 

Como vemos, é indiscutível o mérito de seu trabalho, o que 
justifica plenamente a pretendida declaração. 

Conclusão 
Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de 

Lei nQ 397/95 no 2Q turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 19 de outubro de 1995. 
Marco Régis, relator. _ 

PARECER DE REDAÇAO FINAL DO PROJETO DE LEI 
No 277/95 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei nQ 277/95, de autoria do Deputado 

Sebastião Navarro Vieira, que declara de utilidade pública o 
Conselho Central de Poços de Caldas da Sociedade de São 
Vicente de Paulo, com sede no Município de Poços de Caldas, 
foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo 
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, 
nos termos do art. 270, § 1Q, do Regimento Interno. 
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte 

redação final, que está de acordo com o aprovado. 
PROJETO DE LEI NQ 277/95 
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Declara de utilidade pública o Conselho Central de Poços de 
Caldas da Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no 
Município de Poços de Caldas. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -fica declarado de utilidade pública o Conselho 

Central de Poços de Caldas da Sociedade de São Vicente de 
Paulo, com sede no Município de Poços de Caldas. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 10 de outubro de 1995. 
Paulo Schettino, Presidente - Bonifácio Mourão, relator -

José Maria Barros. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

No 280/95 
Comissâo de Redação 

O Projeto de Lei nQ 280/95, de autoria do Deputado Glycon 
Terra Pinto, que declara de utilidade pública a Associação 
de Proteção e Assistência à Mulher, com sede no Município de 
Sete Lagoas, foi aprovado nos turnos regimentais, sem 
emenda. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo 
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, 
nos termos do art. 270, § 1Q, do Regimento Interno. 
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte 

redação final, que está de acordo com o aprovado. 
PROJETO DE LEI No 280/95 

Declara de utilidade pública a Associação de Proteção e 
Assistência à Mulher, com sede no Município de Sete Lagoas. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -fica declarada de utilidade pública a Associação 

de Proteção e Assistência à Mulher, com sede no Município de 
Sete Lagoas. 

Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data 
publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 10 de outubro de 1995. 

de sua 

Paulo Schettino, Presidente - Bonifácio Mourão, relator -
José Maria Barros. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 
No 293/95 

Comissâo de Redação 
O Projeto de Lei nQ 293/95, de autoria da Deputada Maria 

José Haueisen, que declara de utilidade pública a entidade 
União Auxiliadora dos Cegos de Minas Gerais- UACMG -, com 
sede no Município de Belo Horizonte, foi aprovado no 2Q 
turno, na forma do vencido no 1Q turno. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo 
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, 
nos termos do art. 270, § 1Q, do Regimento Interno . 
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte 

redação final, que está de acordo com o aprovado. 
PROJETO DE LEI NQ 293/95 
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Declara de utilidade pública a entidade União Auxiliadora 
dos Cegos de Minas Gerais - UACMG -. com sede no Município 
de Belo Horizonte. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a entidade 

União Auxiliadora dos Cegos de Minas Gerais- UACMG -. com 
sede no Município de Belo Horizonte. 

Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 10 de outubro de 1995. 
Paulo Schettino, Presidente - Bonifácio Mourão, relator -

José Maria Barros. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

No 301/95 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei nQ 301/95, de autoria do DeRutado 
Sebastião Costa, que declara de utilidade pública o Conselho 
das Associações de Moradores de Manhuaçu - COAMMA -. com 
sede no Município de Manhuaçu, foi aprovado no 2Q turno, na 
forma do vencido no 1Q turno. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo 
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, 
nos termos do art. 270, f 1Q, do Regimento Interno. 
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte 

redação final, que está de acordo com o aprovado. 

Declara de 
Moradores de 
Manhuaçu. 

PROJETO ~E_LEI NQ 301/95 
utilidade pública o Conselho das Associações de 
Manhuaçu - COAMMA -. com sede no Município de 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarado de utilidade pública o Conselho 

das Associações de Moradores de Manhuaçu - COAMMA com 
sede no Município de Manhuaçu. 

Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
Art. 3Q- Revogé~-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 10 de outubro de 1995. 
Paulo Schettino, Presidente - Bonifácio Mourão, relator -

José Maria Barros. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO No 621/95 

Mesa da Assembléia -
Relatório 

De autoria do Deputado Marcos Helênio, o requerimento em 
apreço tem por finalidade solicitar ao Presidente da 
Companhia de Processamento de Dados do Estado de Minas 
Gerais - PRODEMGE - o envio, a esta Casa, de informações 
acerca do pessoal contratado por aquela entidade, a partir 
de 1Q/1/95, contendo relação do pessoal contratado, 
indicação dos respectivos cargos e sua lotação e remuneração 
de cada cargo. 

Publicada em 11/8/95, vem a matéria à Mesa para receber 
parecer, nos termos dos arts. 246 e 80, VIII, "d", do 
Regimento Interno. 
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Fundamentação 
A matéria em exame insere-se no âmbito da competência 

privativa da Assembléia Legislativa, por força do disposto 
no art. 62, XXXI, da Constituição do Estado, "in verbis": 

"Art. 62- Compete privativamente ã Assembléia Legislativa: 
I - .......................................... . 
XXXI - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, 

incluidos os da administração indireta;". 
O requerimento submete-se, ainda, ao comando do art. 54, § 

3Q, da Carta Estadual, transcrito a seguir: 
"Art. 54 - ................................... . 
§ 3Q - A Mesa da Assembléia poderá encaminhar pedido de 

informação a dirigente de entidade da administração 
indireta, ao Comandante-Geral da Policia 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 administrativa, sujeita a 
responsabilização.". 
Trata-se, ainda, de matéria sujeita ã apreciação do 

Plenário, conforme estatui o art. 245, XII, do Regimento 
Interno. 
A PRODEMGE é uma empresa pública diretamente vinculada ao 

Governador do Estado, cujo objetivo principal é executar 
serviços de processamento de dados para a administração 
direta e indireta do Estado e para órgãos ou entidades da 
União e dos Municípios. 
A PRODEMGE, ao contratar pessoal e ao fixar a sua 

remuneração, como entidade da administração indireta, deve 
observar os principies da legalidade, da legitimidade, da 
economicidade e da razoabilidade, que regem a atividade 
administrativa, sujeitando-se ã fiscalização contábil, 
financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, 
exercida pela Assembléia Legislativa, conforme determina o 
art. 74, § 1Q, I, da Constituição Estadual. 

No que tange ao mérito, portanto, entendemos versar a 
proposição sobre matéria conveniente e oportuna, já que tem 
por objetivo a solicitação de informações que subsidiarão a 
ação fiscalizadora da Assembléia Legislativa em questão de 
interesse público. 
Por outro lado, tendo em vista que o requerimento em exame 

se refere ã PRODEMGE como órgão, quando se trata, em 
verdade, de empresa pública, isto é, entidade da 
administração descentralizada, optamos por apresentar a 
Emenda n~ 1. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento 

nQ 621/95 com a Emenda nQ 1, redigida a seguir. 
EMENDA No 1 

Substitua-se a expressão "pelo-mencionado órgão" por "pela 
mencionada empresa". 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 18 de outubro de 

1995. 
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Agostinho Patrús, Presidente - Ibrahim Jacob, relator 
Wanderley Ávila - Rêmolo Aloise- Maria José Haueisen 
Ermano Batista- AntOnio Júlio. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO No 622/95 
Mesa da Assembléia -

Relatório 
De autoria do Deputado Marcos Helênio, o requerimento em 

apreço tem por finalidade solicitar ao Secretário de Estado 
do Planeja~ento e Coordenação Geral o envio, a esta Casa, de 
informações acerca da contratação de pessoal por aquele 
órgão para o Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural da 
Região Mineira do Nordeste - PAPP - MG a partir de 
1Q/1/95, contendo: 1) relação do pessoal contratado; 2) 
indicação dos respectivos cargos e sua lotação; 3) 
remuneração de cada cargo. 
Publicada em 11/8/95, vem a proposição à Mesa para receber 

parecer, nos termos dos arts. 246 e 80, VIII, "d", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A matéria em exame insere-se no âmbito da competência 

privativa da Assembléia Legislativa, por força do disposto 
no art. 62, XXXI, da Constituição do Estado, "in verbis": 

"Art. 62 -Compete privativamente à Assembléia Legislativa: 
I - .......................................... . 
XXXI- fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, 

incluídos os da administração indireta;". 
O requerimento submete-se, ainda, ao comando do art. 54, § 

2Q, da Carta Estadual, transcrito abaixo: 
"Art. 54 - ................................... . 
§ 2Q- A Mesa da Assembléia poderá encaminhar ao Secretário 

de Estado pedido escrito de informação, e a recusa, ou o 
não-atendimento no prazo de trinta dias, ou a prestação de 
informação falsa importam crime de responsabilidade.". 
Trata-se, ainda, de matéria sujeita à apreciação do 

Plenário, conforme estatui o art. 245, XII, do Regimento 
Interno. 
O Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural da Região 

Mineira do Nordeste - PAPP - MG -. criado pelo Decreto nQ 
24.742, de 15/6/85, faz parte do Programa de Desenvolvimento 
da Região Mineira do Nordeste - Projeto Nordeste em Minas 
Gerais , cuja execução se faz em articulação e em 
consonância com as diretrizes do Programa de Desenvolvimento 
da Região Nordeste, instituído pelo Decreto Federal nQ 
91.178, de 1Q/4/85. Esse programa tem como objetivo promover 
a melhoria da qualidade de vida dos pequenos produtores 
rurais da região, por meio do aumento da produção e da 
produtividade agropecuária. O art. 6Q desta lei estabelece 
que a coordenação e o acompanhamento da execução do PAPP -
MG ficarão a cargo da Secretaria de Estado do Planejamento e 
Coordenação Geral, por intermédio da Superintendência do 
Desenvolvimento do Norte de Minas - SUDENOR. Dispõe, ainda, 
o art. 7Q do mesmo diploma que os recursos financeiros para 
execução do PAPP - MG provirão de transferência de recursos 
do Ministério do Interior e de dotações específicas do 
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Estado, a serem 
orçamentos anuais 
Coordenação Geral. 

consignadas com essa finalidade nos 
da Secretaria de Estado do Planejamento e 

A Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral, 
ao contratar pessoal para trabalhar no Programa de Apoio ao 
Pequeno Produtor Rural da Região Mineira do Nordeste - PAPP 

MG , deve ater-se aos princípios da legalidade, 
legitimidade, economicidade e razoabilidade, cabendo à 
Assembléia Legislativa verificar e fiscalizar os atos 
praticados por esse órgão, consoante dispõe o art. 73, f1Q, 
II, da Constituição do Estado. No que tange ao 
mérito, portanto, entendemos versar a proposição sobre 
matéria conveniente e oportuna, visto ter por objetivo a 
solicitação de informações que subsidiarão a ação 
fiscalizadora da Assembléia Legislativa em questão de 
interesse público. 
Por outro lado, a denominação dada pelo 

requerimento ao programa é incompleta, razão 
optamos por apresentar à matéria a Emenda nQ 1, 
se soluciona tal incorreção. 

Conclusão 

texto do 
pela qual 
com a qual 

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento 
nQ 622/95 com a Emenda nQ 1, a seguir redigida. 

EMENDA No 1 
No requerimento em epígrafe, -substitua-se a express~o 

"Programa de Apoio ao Pequeno Produtor-PAPP" pela expressao 
"Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural da Região 
Mineira do Nordeste - PAPP - MG". 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 18 de outubro de 

1995. 
Agostinho Patrus, Presidente- António Júlio, relator 

Wanderley Ávila Rêmolo Aloise- Maria José Haueisen 
Ermano Batista. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO No 623/95 
Mesa da Assembléia -

Relatório 
De autoria do Deputado Marcos Helênio, o requerimento em 

apreço tem por finalidade solicitar ao Presidente da 
Fundação João Pinheiro o envio, a esta Casa, de informações 
acerca da contratação de pessoal por aquela entidade a 
partir de 1Q/1/1995, contendo relação do pessoal contratado, 
indicação dos respectivos cargos e sua lotação e remuneração 
de cada cargo. 

Publicada em 11/8/95, vem a proposição à Mesa para receber 
parecer, nos termos dos arts. 246 e 80, VIII, "d", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A matéria em exame insere-se no âmbito da competência 

privativa da Assembléia Legislativa, por força do disposto 
no art. 62, XXXI, da Constituição do Estado, "in verbis": 

"Art. 62- Compete privativamente à Assembléia Legislativa: 
I - ......................................... . 
XXXI- fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, 

incluídos os da administração indireta". 
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O requerimento submete-se, ainda, ao comando do art. 54, § 
3Q, da Carta Estadual, transcrito a seguir: 

"Art. 54 - .................................. . 
§ 3Q - A Mesa da Assembléia poderá encaminhar pedido de 

informação a dirigente de entidade da administração 
indireta, ao Comandante-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 administrativa, sujeita a 
responsabilização. ". 
Trata-se, ainda, de matéria sujeita à apreciação do 

Plenário, conforme estatui o art. 245, XII, do Regimento 
Interno. 
A Fundação João Pinheiro é uma entidade da administração 

indireta do Estado, cuja competência, entre outras, é 
prestar ao setor público e ao setor privado serviços 
relacionados com a transferência, a adaptação, o 
aperfeiçoamento, a criação ou a aplicação de técnicas em 
geral, principalmente nos campos da economia, da 
administração e da tecnologia básica e social. 
O art. 73, § 1Q, II, da Constituição mineira assegura à 

sociedade o direito a governo honesto, obediente à lei e 
eficaz, e os atos das unidades administrativas dos Poderes 
do Estado e de entidade da administração indireta estão 
sujeitos a controle externo, a cargo da Assembléia 
Legislativa, com o auxílio do Tribunal de Contas. 
Dessa forma, cabe a esta Casa solicitar à Fundação João 

Pinheiro dados acerca dos critérios de admissão de pessoal e 
dos planos de cargos e salários, a fim de verificar se os 
atos praticados por aquela entidade estão em consonância com 
os ditames constitucionais. 

No que tange ao mérito, portanto, entendemos versar a 
proposição sobre matéria conveniente e oportuna, uma vez que 
tem por objetivo a solicitação de informações que 
subsidiarão a ação fiscalizadora da Assembléia Legislativa 
em questão de interesse público. 
Entretanto, o texto do requerimento refere-se à Fundação 

João Pinheiro como órgão público, quando se trata de uma 
fundação pública, dotada de personalidade jurídica. 
A fim de sanar esse vício de terminologia, apresentamos, na 

conclusão desta peça opinativa, a Emenda nQ 1. 
Conclusão 

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento 
nQ 623/95 com a Emenda nQ 1, a seguir redigida. 

EMENDA No 1 
Substitua-se a expressão "pelo-mencionado órgão" por "pela 

mencionada entidade". 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 18 de outubro de 

1995. 
Agostinho Patrús, Presidente- Wanderley Ávila, relator -

Rêmolo Aloise - Maria José Haueisen - Ibrahim Jacob - Ermano 
Batista- Antônio Júlio. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO NQ 673/95 
Mesa da Assembléia 
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Relatório 
De autoria do Deputado Kemil Kumaira, o requerimento em 

tela solicita seja transcrito nos anais da Casa o artigo 
"Máfia do Leite- há tudo de podre no reino da Dinamarca", 
do Sr. Almir Fernandes, veiculado no jornal "Periódico", do 
Município de Nanuque, edição nQ 20, de 1Q a 15/5/95. 

Publicada em 25/8/95, vem a matéria à Mesa da Assembléia 
para receber parecer, nos termos dos arts. 246 e 80, VIII, 
"c", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição em apreço está sujeita à deliberação do 

Plenário, conforme estatui o art. 245, XIII, do diploma 
acima referido, "in verbis": 

"Art. 245- Será submetido a votação o requerimento escrito 
que solicitar: 

I - .......................................... . 
XIII - inserção, nos anais da Assembléia, de documentos e 

pronunciamentos não oficiais, especialmente relevantes para 
o Estado". 

A matéria cuja transcrição o requerimento em análise 
propõe, contém depoimento de um cidadão acerca da falta de 
tabelamento do preço do leite e das conseqüências dessa 
medida para o setor produtivo. 

Não obstante expressar o artigo objeto do requerimento uma 
opinião pessoal, entendemos que o seu registro nos anais da 
Casa servirá como um alerta às autoridades às quais a 
matéria está afeta e como uma conclamação àqueles que, de 
algum modo, puderem colaborar na solução do problema. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento 

nQ 673/95. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 18 de outubro de 

1995. 
Agostinho Patrus, Presidente - Rêmolo Aloise, relator 

Wanderley Ávila - Ibrahim Jacob- Ermano Batista- Antônio 
Júlio. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO No 682/95 
Mesa da Assembléia -

Relatório 
De autoria do Deputado Geraldo Nascimento, a propos1çao em 

apreço tem por finalidade solicitar ao Governador do Estado 
o envio, a esta Casa, de relatório sobre o encontro de 
contas a que se refere o art. 1Q da Lei nQ 10.863, de 
6/8/92, relativo aos débitos e créditos existentes entre o 
Governo mineiro e o grupo Mendes Júnior. 
Publicada em 26/8/95, a matéria sujeita-se a parecer deste 

órgão, nos termos dos arts. 246 e 80, VIII, "d", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição em exame insere-se no âmbito da competência 

privativa da Assembléia Legislativa, por força do disposto 
no art. 62, XXXI, da Constituição do Estado, "in verbis": 

"Art. 62- Compete privativamente à Assembléia Legislativa: 
I - .......................................... . 
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Executivo, XXXI - fiscalizar e controlar os atos do Poder 
incluidos os da administração indireta~"· . reciação do 
Trata-se, ainda, de matéria suje1ta a ap Regimento Plenário, conforme estatui o art. 245, XII, do 

Interno. _ às autoridad~S Ressalte-se que a solicitação de informaço~~ figura u~a 
estaduais por intermédio da Mesa da Assemblela c~7scalizaçao das formas de o Poder Legislativo exercer essa 
e esse controle. . izou contra a 
A Construtora Mendes Júnior, em 27/2/91, a~u de cobrança, 

Minas Gerais Participações S.A - MGI - uma_açao rimento de 
pleiteando indenização em virtude do nao-cumdp acionistas compromissos solenemente assumidos em acordos e 
na empresa citada, da qual fazia parte o Esta9°: r começou a 
A partir dessa situação, o grupo Mendes J~nlo ·unto ao 

deixar de saldar suas obrigações contr~tua1s ~pressiva 
sistema financeiro estadual, gerando o acumulo de ~empre, _a 
divida junto aos Bancos estaduais, alegando,d os qua1s existência de créditos contra o Governo do Esta o, 
deveriam ser solvidos simultaneamente. deu por bem 

Diante desse Quadro, o Governo do Estado enten alizar um 
buscar um acordo, devendo-se, para tanto, re tidão, o 
encontro de contas a fim de se estabelecer, com exa MendeS 
valor pecuniário a ser pago pelo Estado ao grupo 
Júnior. . a MGI a 
Dessa forma, a Lei nQ 10.863, de 7/8/92, autorlzou 

0 

poder 
celebrar acordo judicial com a Mendes Júnior S.A.d~bitos e 
Executivo a promover encontro de contas_ de ~mostos, 
créditos, inclusive os decorrentes de serv12os, . 1 n~ria dO 
taxas, tarifas e de obrigações de participaçao_ac~/s;g2, em 
Estado na Siderúrgica Mendes Júnior S.A., ate_3 Gerais, 
Que figure como credor ou devedor o Estado de Mlna~ ades da 
Pelos seus órgãos da administração direta, suas entldaisquer 
administração indireta, inclusive os Bancos, ou q~ntas, e 
entidades por ele controladas, em atividade ou extl únior, 
as em~resas sob controle. acionário do Gru~o M~nd~s JMend~S e~p~clalmente a Mendes Junior S.A. e a Slderurglcafiniçao 
Jun1or S.A., a fim de possibilitar, justamente, a de 
do v a 1 o r do acordo, caso v i esse a acontecer. . 

10 
863, 

Ressalte-se, ainda, Que o§ 1Q do art. 1Q da Le1 nQ ria o 
de 7/B/92, estabeleceu que o encontro de contas sesa de res~lta~o de levantamento a ser promovido por ~m~re de 90 
aud1tor1a de notória especialização, no prazo max~mo 
(noventa) dias a contar da data de publicação da_ le,. epasse 
Para cumpr,r o acordo em apreço, seria necessar'o 

0 
r maJor 

de recursos vultosos do Estado á MGI, oriundos, ~auintes 
Parte, em verdade, de tributos pagos pelos contrlb 
mineiros aos cofres PUblicas. veste 
Entendemos Que a matéria objeto do requerimento se redade. 

de fundamental imoortâncla para o Estado e para a s~c'emaior 
uma vez que V1sa a obter informações que darao t·a e 
transparência em Questão Que envolve vultosa Quan 1 acarreta expressivo ônus para o povo mineiro. 
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d~o~eoutro lado, somos de opinião de que há impossibilidade 
Que ine~~m~ter ~al p~o~osição ao Governador d? Estado, visto 
Ordenam 1ts e d1spos1t1vo que permita tal hipotese em nosso 

Des en o constitucional. sa forma -Constit . _ • conquanto nao seja expressamente prevista na 
solicitUlçao _do Estado a possibilidade de esta Casa 
Que a ar Ped~d~s de informação ao Governador, consideramos 
Geral dpro~oslçao ~?deria ser encaminhada à Procuradoria-
como se o stado, .J~ que a matéria objeto do requerimento, 
órgão. POde ver1f1car, guarda estreita ligação com esse 

Com Vistas apreço al • portanto, a possibilitar que o requerimento em 
Princ; . cance o seu objetivo e, ainda, observando-se o 
Propos~~~ da economia processual, somos de opinião de que a 
Por ser a? deva_ ser dirigida ao Procurador-Geral do Estado, 
Optamose e 0 t1tular do órgão anteriormente mencionado. 

1, Por '_dessa forma, por apresentar à matéria a Emenda nQ 
melo da qual se corrige a falha da proposição. 

Em face Conclusão 
nQ 6a 2195do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento 

com a Emenda nQ 1, redigida a seguir. 
Na EMENDA No 1 

Gov Proposição em epígrafe, sub~titua-se a expressão "Sr. 
Est:~~~dor do Estado" pela expressão "Procurador-Geral do 
Sala d. ·-1995. e Reun1oes da Mesa da Assembléia, 18 de outubro de 
Agostinho Pat . . relato rus, Presidente Maria José Haue1sen, 
Ermanor~ -_Wanderley Ávila- Rêmolo Aloise- Ibrahim Jacob-

atlsta- Antônio Júlio. 
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 24 DE OUTUBRO DE 1995 

ATAS 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 20 DE OUTUBRO DE 1995 

. Presidência do Deputado Agostinho Patrús 
SUMARIO: COMPARECIMENTO- Falta de "quorum". 

, COMPARECIMENTO 
- As 9h15min, comparecem os Deputados: 
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Agostinho Patrús - Sebastião Navarro Vieira - Maria José 
Haueisen- Anivaldo Coelho- Bilac Pinto- Clêuber Carneiro 
- Dinis Pinheiro - Geraldo Nascimento - João Leite - José 
Braga - Luiz Antônio Zanto- Marco Régis - Péricles Ferreira 
- Raul Lima Neto. 

Falta de "Quorum" 
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) -A lista de 

comparecimento não registra a existência de número 
regimental. A Presidência deixa de abrir a reun1ao, por 
falta de "quorum", e convoca os Deputados para a ordinária 
de debates de segunda-feira, dia 23, às 20 horas. 

ATA DA 49ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, 
EM 18 DE OUTUBRO DE 1995 

. Presidência do Deputado Sebastião Navarro Vieira 
SUMARIO: ABERTURA - la PARTE: Ata - 2a PARTE (ORDEM DO 

DIA): Prosseguimento dã votação, em 2Q turno, do Projeto de 
Lei nQ 407/95; questões de ordem; aprovação; verificação de 
votação; inexistência de "quorum" para votação e para 
continuação dos trabalhos; anulação da votação 
ENCERRAMENTO. 

. ABERTURA 
-As 20h15min, comparecem os Deputados: 
Wanderley Ávila - Sebastião Navarro Vieira Paulo 

Pettersen - Rêmolo Aloise - Maria José Haueisen - Ibrahim 
Jacob- Ermano Batista -Antônio Júlio- Aílton Vilela-
~jalmar Silva- Alencar da Silveira Júnior - Almir Cardoso-
Alvaro Antônio- Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio 
Andrade - Antônio Genaro - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna 
- Bilac Pinto- Bonifácio Mourão- Carlos Pimenta- Clêuber 
Carneiro- Dílzon Melo- Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro-
Djalma Diniz - Durval Ângelo - Elmo Braz - Francisco Ramalho 
- Geraldo Nascimento - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna -
Gilmar Machado- Glycon Terra Pinto- Hely Tarquínio- Irani 
Barbosa - Ivair Nogueira - Ivo José - João Batista de 
Oliveira- ~~ão Leite -Jorge Eduardo de Oliveira- Jorge 
Hannas - Júsé Braga - José Henrique - José Maria Barros -
Kemil Kumaira - Leonídio Bouças - Luiz Antônio Zanto 
Marcelo Cecé - Marcelo Gonçalves - Marco Régis Marcos 
Helênio- Maria Olívia - Mauri Torres- Miguel Martini -
Olinto Godinho -Paulo Piau- Paulo Schettino - Péricles 
Ferreira Raul Lima Neto Romeu Queiroz Ronaldo 
Vasconcellos- Sebastião Helvécio -Simão Pedro Toledo 
Toninho Zeitune. 
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o Sr. Presidente (Deputado Sebastião Navarro Vieira) - A 
lista de comparecimento registra a existência de número 
regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus 
e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. 
Com a palavra, o Sr. 2Q-Secretário, para proceder à leitura 
da ata da reunião anterior. 

1ª PARTE 
Ata 

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

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

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

Prosseguimento da votação, em 2Q turno, do Projeto de Lei 
nQ 407/95, do Governador do Estado, que autoriza o Poder 
Executivo a fazer reverter imóvel ao patrimônio do Município 
de Ouro Preto. A Com~êsão de Fiscalização Financeira opina 
pela aprovação do proje:o na forma do vencido em 1Q turno. 

Questões de Ordem 
o Deputado Gilmar Machado- Sr. Presidente, a minha questão 

de ordem é sobre a ordem do dia. Eu quero saber se a ordem 
do dia foi modificada, porque o que nela consta é que a 2ª 
parte está dividida em duas fases, e isso não aconteceu. 
Quero saber se nós não vamos ter a primeira fase, de 
discussão e votação de pareceres e votação de requerimentos. 
o Sr. Presidente A Presidência informa que não há 

requerimentos previstos para votação. 
O Deputado Gilmar Machado Então, deveria haver mais 

cuidado ao se montar a ordem do dia. Estamos aqui esperando 
a votação, e ela não vai ocorrer. É um equívoco que 
gostaríamos que não fosse mais cometido. 
o Sr. Presidente - v. Exa. tem razão, em parte, mas a 

Presidência esclarece que é uma praxe do funcionamento da 
nossa Casa a inserção da possibilidade de discussão e 
votação de pareceres, porque podem surgir, depois da 
publicação, requerimentos e pareceres a serem colocados em 
apreciação pelo Plenário desta Casa. 

O Deputado Gilmar Machado Então, o correto seria o 
Presidente anunciar que não há votação, e depois passar para 
a 2a parte. 

O Sr. Presidente - V. Exa. está com toda a razão, a 
Presidência anuncia qué não há discussão e votaçãc de 
pareceres nem votação de requerimentos. 

O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, a minha questão 
de ordem também é sobre a ordem do dia e é baseada no art. 
250. Em seu parágrafo un1co, esse artigo estabelece que, 
para efeito de encerramento de discussão, não se considera a 
reunião em cuja pauta conste proposição com a tramitação 
prevista nos arts. 220, § 1Q, e 234, § 3Q. Olhando a ordem 
do dia, vemos que não consta a discussão dos Projetos nQs 
406 e 408/95. Entendemos que o Regimento está sendo 
desrespeitado, pois não poderia a Presidência desta Casa, de 

~ 
~ 
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forma arbitrária, tirar da ordem do dia a discussão do 
projeto. Espero que a Presidência reconsidere tal questão 
porque somente o Projeto de Lei nQ 407/95 estaria em 
condições de ser votado e em condições de ser apreciado nas 
suas questões finais; os seguintes precisariam constar na 
ordem do dia para serem debatidos. 

E é bom que se esclareça que, hoje, está sendo dada uma 
interpretação ao Regimento Interno que não é a mesma dada em 
períodos anteriores. Acho que, no m1n1mo, se existe 
contradição entre dois artigos, no caso, o art. 276, deveria 
prevalecer a prática já adotada nesta Casa. Uma questão de 
bom senso seria a compreensão correta de como interpretarmos 
o Regimento, principalmente num momento desse em que estamos 
em embate, em discussão e em que estamos exercendo o nosso 
papel regimental e constitucional de oposição. 

Acho que devemos ter, aqui, regras bem claras, porque a lei 
e os regimentos existem para garantir o direito das 
minorias, porque na sociedade todas as maiorias sempre se 
valeram de sua força, de seu poder e de sua pressão. E nós, 
como minoria, reivindicamos o direito de discutir, 
reivindicamos que o art. 250 e seu parágrafo único sejam 
respeitados e, mais ainda, reivindicamos que a prática 
adotada nesta Casa seja a mesma de períodos anteriores, 
porque tivemos, também recentemente, matéria que sobrestou a 
pauta durante mais de uma semana, e não houve ninguém que se 
lembrasse do art. 276. E não foi dada nem uma luz de que 
esse era o artigo em questão. No primeiro semestre, também 
tivemos projetos que tramitaram em regime de urgência, 
projetos que também sobrestaram a pauta, e ninguém 
reivindicou ou encaminhou a questão segundo o que dispõe o 
art. 276, que estabelece a questão das quatro reuniões. 

Penso que temos que estabelecer uma regra que sej2 
duradoura, estabelecer normas que sejam a garantia de uma 
convivência democrática entre diferentes e entre maioria e 
minoria. E, nunca, passar o rolo compressor. Ouvimos do 
Presidente desta Casa, há pouco, através de nossa Liderança, 
por telefone, que essa questão vai ser analisada amanhã. Ele 
se comprometeu com o Líder do PT de se reunir com ele e com 
sua assessoria para discutir a questão, mas o que se coloca 
é que amanhã pode ser tarde para se analisar essa questão. 
Amanhã já não vai haver condições para se ter essa conversa, 
porque a votação já foi feita. E, uma vez votada a matéria, 
não podemos reivindicar nada, nem argüir algum tipo de 
postura incorreta ou que esteja ferindo o Regimento. 
Acredito que o Sr. Presidente, que tem experiência também 

em nível federal e, antes de tudo, por ser uma pessoa de bom 
senso, sabe que as práticas usadas no parlamento, ou mesmo 
entre as pessoas, são decisivas e fundamentais. Se a 
interpretação da Casa for considerada correta, no sentido de 
que esse parágrafo único não se aplica à questão do art. 276 
também, pergunto: Para que ele existe e por que faz 
referência ao art. 220? Não há necessidade disso, não há 
nenhum tipo de preocupação relativa a isso. Seria um 
parágrafo único desnecessário e inútil, que foi colocado ao 
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bel-prazer do legislador. Em hipótese nenhuma ele é 
desnecessário. Se a argumentação de V. Exa. for de que isso 
se aplica à questão dos projetos seguintes que não estão 
incluídos no regime de urgência, também é inútil, porque 
sabemos que, no caso do projeto do Deputado Marcos Helênio, 
a ele é garantido todo o processo de discussão, a ele não se 
aplica isso, porque não se aplica o regime de urgência. 
Então, apelo a v. Exa. que responda a nossa questão de 
ordem, tendo claro que a referência principal e fundamental 
tem que ser aqui, e deve ser usada a mesma prática e a mesma 
orientação das Mesas anteriores, ou mesmo desta Mesa, em 
votações semelhantes. Isso é o m1n1mo para se estabelecer 
entre nós uma relação de respeito, uma relação que possamos 
considerar cordial e séria, não como se o Regimento fosse 
uma borracha que se estica de acordo com a conveniência. 
Tenho certeza absoluta de que esta Mesa, em que depositamos 
o nosso voto no dia 1Q de fevereiro, não vai ter tal 
interpretação. 
Quero crer também que a seriedade da assessoria do 

Presidente fará com que ela dê a interpretação correta do 
Regimento, pelo conhecimento que tem de lei e de legislação, 
pelas informações que tem e, mais do que tudo, pela própria 
prática e pelas informações que já foram dadas em situações 
anteriores. Essa é a nossa questão de ordem, essa é a 
consulta que fazemos ao Presidente, na certeza de que ela 
realmente será dirimida e vai garantir, no caso, a discussão 
dos projetos seguintes, a partir do nQ 406, para o que já 
estou inscrevendo a mim e aos Deputados do PT. Com isso, 
estamos querendo garantir que nossas incrições sejam 
realmente respeitadas e que possamos discutir e debater. 
Acho que nosso espírito, aqui, é o de realmente fazer o 
debate político; nosso espírito é o de fazer a discussão 
política. Realmente, fazer essas discussões compete aos 
Deputados, que estão votando questões tão sérias, que 
envolvem o patrimônio do Estado, que envolvem o próprio 
poder de barganha do Estado nas questões econômicas (que é a 
questão da CEMIG e do BEMGE, entre outras questões 
importantes, como criação de órgãos, autorização de 
empréstimo e aumento, mesmo, de poder para o Governador 
legislar). Então, quero crer que todos queiram fazer esse 
debate, quero crer que todos queiram fazer a discussão. E é 
nesse sentido que fazemos a questão de ordem e reivindicamos 
o direito regimental, conforme estabelece o parágrafo único 
do art. 250, de discutir todos os projetos desta Casa. 

O Sr. Presidente Registrem-se as palavras do nobre 
Deputado Durval Ângelo. Esta Presidência esclarece ao nobre 
Deputado que o artigo do Regimento que trata da matéria em 
questão é o art. 276, que não contém parágrafos. O parágrafo 
único citado refere-se ao "caput" do art. 250, que trata de 
assunto referente à matéria sobrestada e não à que está 
sobrestando. Esta Presidência deixa de responder à questão 
de ordem do Deputado Durval Ângelo, pois a mesma questão de 
ordem já foi respondida, na sessão ordinária de hoje à 
tarde, pelo Presidente desta Assembléia, Deputado Agostinho 
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Patrús. Com a palavra, pela ordem, o Deputado Gilmar 
Machado. 
O Deputado Gilmar Machado- O art. 276 versa sobre o regime 

de urgência e é um artigo pequeno e simples. Ele diz que em 
regime de urgência se reduz o número de sessões. Então, 
deveriam ser três. 
O Sr. Presidente Não ultrapassarão quatro reuniões 

consecutivas. 
O Deputado Gilmar Machado -Exatamente. Se aplicássemos 

todos os itens referentes ao regime de urgênci~, seria 
reduzido pela metade. Nesse caso, quanto ao numero de 
sessões, ao se elaborar o regimento, permitiu-se que fossem 
quatro, e não, três, como deveriam, já que o artigo 
anterior, o art. 250, faz menção a seis. Assim, na verdade 
deveriam ser três, mas resolveu-se colocar quatro. 

Bem, o que gostaríamos de colocar é que estamos discutindo 
esta questão. A Bancada, não concordando com a resposta dada 
pelo Presidente, porque não a fundamentou, inclusive 
mostrando as questões anteriores, já marcou uma reunião com 
ele, para amanhã, para definirmos essas questões, pois 
trata-se de uma mudança na regra. Estão tentando fazer uma 
interpretação do que poderia ser dito no artigo, sem levar 
em consideração o aspecto principal, que é exatamente o 
capitulo a respeito do processo de discussão, que tem u~ 
conjunto de artigos próprios para esse debate. Ele esta 
acima das questões gerais. E, quando diz respeito a regime 
de urgência, há uma particularidade, mas ela se insere no 
capitulo maior referente à discussão global do trabalho que 
temos na Casa. 
Então, gostaríamos de colocar que não concordamos com a 

forma como isso foi aqui abordado e vamos recorrer, pois 
isso, inclusive, é exatamente o que o Regimento nos permite 
fazer. 
O Sr. Presidente Da mesma forma, esta Presidência 

responde ao nobre Deputado Gilmar Machado que suas palavras 
ficam registradas, mas que a Presidência deixa de responder 
à questão de ordem por se tratar de questão de ordem já 
respondida pelo Presidente. Se V. Exa. não concorda com a 
resposta à questão de ordem formulada, evidentemente, cabe 
recurso. Com a palavra, pela ordem, o Deputado Durval 
Ângelo. 

O Deputado Durval Ângelo - Quero formular uma questão de 
ordem baseada no art. 305, Sr. Presidente. 

Antes, gostaria de justificar. O art. 305 diz: "Nos casos 
omissos, o Presidente da Assembléia aplicará o Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados e, subsidiariamente, as 
praxes parlamentares." Acho que está clara a questão das 
praxes desta Casa. A conduta que tivemos em outras votações 
era, também, uma norma importante. Já registramos isso e 
gostaríamos, se fosse possível, que se suspendesse a reunião 
por 5 minutos, para a consulta ao Presidente da Casa, 
porque, se amanhã de manhã vai haver essa reunião, assumida 
de compromisso com o Deputado Gilmar Machado e a assessoria 
da Presidência, seria um bom momento para conversarmos sobre 
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essa questão. Falamos da questão de se aplicar a praxe da 
Casa, que é a conduta que se está tendo, porque, de certa 
forma, é mais importante que a escrita, porque é um 
compromisso de pessoas, de seres que fazem da política uma 
atividade do diálogo, da conversa, levando, realmente, esse 
processo até a exaustão. Acho que seria o mais sensato neste 
caso. 

Consideramos que o primeiro projeto, que não é o projeto em 
questão, já teve a sua discussão superada. Portanto, a 
partir do projeto seguinte, deveríamos suspender a reunião, 
aguardando a de amanhã, visto que pior do que desrespeitar o 
Regimento Interno é desrespeitar a praxe aqui adotada. v. 
Exa. sabe que o Congresso Nacional, do qual v. Exa. foi 
membro, porta-se muito pelas práticas adotadas lá. Essa é 
uma questão preservada como fundamental. 
Queria apenas saber por que, em outros processos, não se 

usou o art. 276. Poderia ter-se argüido o art. 27.6. Será 
que, naquele momento, a Mesa o desconhecia? Ou mudou a lei? 
Ou mudou o comportamento? Que praxe estabeleceremos daqui 
para frente? Sabemos que 90% das votações acontecidas neste 
Poder Legislativo não seriam efetuadas se pedíssemos 
verificação de "quorum". Entretanto, 90% das votações são 
feitas com menos de 39 Deputados. Por que achamos correto 
votar questões com 15, 20, 26, 35, 36 parlamentares? Porque 
entendemos que faz parte da praxe adotada aqui. Senão, 90% 
das reuniões não teriam procedimento. V. Exa. sabe que esse 
índice, no Congresso Nacional, ultrapassa até 90%, porque há 
uma praxe que é respeitada, há uma norma de comportamento 
que nasce da convivência, que nasce da confiança, do 
respeito às minorias pela maioria. Assim, solicito à 
Presidência ou a suspensão da reunião, por 5 minutos, para 
se consultar o Presidente a respeito dessa reunião de 
amanhã, ou, a votação só do primeiro projeto, o nQ 407, 
porque compreendo que a sua discussão já foi feita ontem no 
acordo. E gostaria que pudéssemos estar votando, decidindo, 
tendo claras as questões que são fundamentais. O art. 305 
permite a V. Exa. esse comportamento. Não estou exigindo de 
V. Exa. algo à revelia do Regimento, não estou formulando 
uma questão de ordem sem fundamento, intempestiva, mas de 
acordo com a questão que está sendo abordada e com o 
Regimento. Por isso, gostaria que V. Exa. tivesse um 
posicionamento a respeito. 
O Sr. Presidente - Esta Presidência concedeu a palavra para 

a questão de ordem por liberalidade, porque essa questão de 
ordem já foi respondida pelo Presidente desta Casa na sessão 
ordinária da tarde. Gostaria de lembrar que estamos em 
processo de votação e que a questão de ordem só será 
possível nesta fase no que se refere ao processo de votação. 
Então, a Presidência anuncia, novamente, que estamos em 
prosseguimento da votação, em 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 
407/95. A Presidência vai renovar a votação do projeto. Em 
votação. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (-Pausa.) Aprovado. 

O Deputado Gilmar Machado- Peço verificação de votação. 
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o Sr. Presidente - É regimental o pedido. A Presidência 
solicita aos Deputados que ocupem seus lugares para 
verificação de votação. Os Deputados que votaram a favor do 
projeto queiram levantar-se. (- Pausa.) Podem assentar-se. 
Os Deputados que votaram contra o projeto queiram levantar-
se. (- Pausa.) Um Deputado absteve-se de votar. Votar~m 
apenas 23 Deputados. Não houve "quorum" para aprovação do 
projeto, e não há "quorum" para prosseguimento de nossos 
trabalhos. A Presidência torna sem efeito a votação. 

ENCERRAMENTO 
o Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião e 

convoca os Deputados para a extraordinária de amanhã, dia 
19, às 9 horas, nos termos do edital de convocação, e para a 
ordinária deliberativa da mesma data, às 14 horas, com a 
ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião. 

ATA DA 50ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, 
EM 19 DE OUTUBRO DE 1995 

Presidência do Deputado Agostinho Patrús 
SUMÁRIO: ABERTURA - ta PARTE: Ata - 2a PARTE (ORDEM DO 

DIA): 2ª Fase: Questão de ordem - Suspens~o e reabertura dos 
trabalhos ordinários - Renovação da votação, em 2Q turno, do 
Projeto de Lei nQ 407/95; aprovação; verificação de votação; 
inexistência de "quorum" para votação; anulação da votação; 
sobrestamento das demais matérias constantes na pauta 
ENCERRAMENTO. 

ABERTURA 
-Às 9h15min, comparecem os Deputados: 
Agostinho Patrús -Wanderley Ávila Sebastião Navarro 

Vieira - Paulo Pettersen Rêmolo Aloise Maria José 
Haueisen- Ibrahim Jacob- Ermano Batista- Antônio Júlio-
Ailton Vilela - Ajalmar Silva- Alberto Pinto Coelho 
Alencar da Silveira Júnior - Almir Cardoso - Álvaro Antônio 
- Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio Andrade 
Arnaldo Penna - Bilac Pinto- Bonifácio Mourão Carlos 
Pimenta- Clêuber Carneiro- Dílzon Melo- Dinis Pinheiro-
Djalma Diniz - Durval Ângelo - Elmo Braz - Francisco Ramalho 
- Geraldo Nascimento - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna -
Gil Pereira - Gilmar Machado- Glycon Terra Pinto- Hely 
Tarquínio - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Ivo José - João 
Batista de Oliveira- João Leite- Jorge Eduardo de Oliveira 
- Jorge Hannas - José Braga - José Henrique - José Maria 
Barros- Kemil Kumaira - Leonídio Bouças- Luiz Antônio 
Zanto - Marcelo Cecé - Marcelo Gonçalves - Marco Régis -
Marcos Helênio -Maria Olívia Mauri Torres Miguel 
Martini - Olinto Godinho- Paulo Piau- Péricles Ferreira-
Raul Lima Neto- Ronaldo Vasconcellos -Sebastião Costa-
Sebastião Helvécio - Simão Pedro Toledo - Toninho Zeitune -
Wilson Trópia. 
o Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús)- A lista de 

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

1ª PARTE 
Ata 

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

2ª PARTE (ORDEM DO DIA) 
2a Fase 

o Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a 
Presidência vai passar à 2a parte da reun1ao, com a 
discussão e a votação da matéria constante na pauta. A 
Presidência vai passar à 2a fase da ordem do dia, uma vez 
que não há matéria a ser votada na 1a fase. 

Questão de Ordem 
O Deputado Gilmar Machado -Sr. Presidente, baseados no 

art. 250, havíamos formulado uma questão de ordem, à qual v. 
Exa. já respondeu. Mas gostaria de sanar dúvidas com v. Exa. 
e com a assessoria da Mesa referentes ao entendimento, à 
interpretação desse a~tigo. Baseados nisso, pediríamos a 
suspensão dos trabalho" ~or 10 minutos. 

Suspensão ~os Trabalhos Ordinários 
O Sr. Presidente - A Presidência em atenção à questão de 

ordem formulada pelo Deputado Gilmar Machado suspende a 
reunião por 10 minutos, para que possamos trocar idéias 
sobre a interpretação do artigo. Estão suspensos os 
trabalhos por 10 minutos. 

Reabertura dos Trabalhos Ordinários 
O Sr. Presidente - Estão reabertos os trabalhos ordinários. 

Renovação da votação, em 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 
407/95, do Governador do Estado, que autoriza o Poder 
Executivo a fazer reverter imóvel ao patrimônio do Município 
de Ouro Preto. Trata-se de prosseguimento de votação, uma 
vez que ela foi anulada por falta de "quorum". A Comissão de 
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na 
forma do vencido em 1Q turno. Em votação, o projeto. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. 
o Deputado Gilmar Machado 

Presidente. 
Solicito verificação, Sr. 

O Sr. Presidente- É regimental. Solicito aos Deputados que 
ocupem seus lugares. Os Deputados que votaram a favor do 
projeto queiram se levantar. (- Pausa.) Podem se assentar. 
Os Deputados que votaram contra o projeto queiram se 
levantar. (- Pausa.) Votaram apenas 26 Deputados, portanto, 
não há "quorum" para a votação. O Presidente declara nula 
esta votação. O Projeto de Lei nQ 407/95 encontra-se 
sobrestando as demais matérias constantes na pauta. 

ENCERRAMENTO 
O Sr. Presidente A Presidência encerra a reunião, 

convocando os Deputados para a ordinária deliberativa de 
logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já publicada. 
Levanta-se a reunião. 
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PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 206/95 
Comissão de Saúde e Ação Social 

Relatório 
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De autoria do Deputado Olinto Godinho, o projeto em análise 
estabelece normas complementares a que se refere o art. 281 
da Constituição do Estado, que dispõe sobre estímulos em 
favor de quem fizer doação de órgãos para transplante. 

Publicada em 25/4/95, a proposição foi encaminhada à 
Comissão de Constituição e Justiça. A requerimento do autor, 
com base no art. 140 do Regimento Interno, foi o projeto 
distribuído, sem parecer quanto aos aspectos de 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, à Comissão 
de Saúde e Ação S66ial, para receber parecer quanto ao 
mérito. 

Fundamentação 
O projeto em tela objetiva regulamentar a norma contida no 

art. 281 da Constituição Estadual, que estatui, "ipsis 
verbis": 

"Art. 281 -A lei estabelecerá estímulos em favor de quem 
fizer doação de órgão para transplante, na forma da lei 
federal, sob cadastramento e controle a cargo do Estado.". 

Embora se reconheça que a matéria em pauta seja da maior 
relevância, tanto que mereceu um artigo nas Disposições 
Gerais da Constituição do Estado, há que se considerar que 
grande parte das medidas propostas no projeto esbarra em 
questões de natureza técnica ou jurídica. Senão vejamos: 
O projeto estabelece, no art. 1Q, que os doadores de órgãos 

terão prioridade no atendimento ambulatorial e hospitalar, 
bem como na obtenção de órgãos, caso necessitem de 
transplante. O§ 4Q do art. 3Q estende aos filhos menores de 
pais doadores a prerrogativa de atendimento preferencial em 
caso de necessidade de transplante. 
F~z-se necessário observar que os referidos dispositivos, 

alem de serem de difícil operacionalização, contrariam 
princípios e diretrizes estabelecidos pelas normas jurídicas 
que dispõem sobre o Sistema Único de Saúde - SUS. A Lei 
Federal nQ 8.080, de 19/9/90 (Lei Orgânica da Saúde), que 
regula, em todo o território nacional, as ações de promoção, 
proteção e recuperação da saúde, bem como a organização e o 
funcionamento dos serviços correspondentes, no art. 7Q, IV, 
veda a possibilidade de se estabelecerem preferências na 
assistência à saúde, como se lê: 

"Art. 7Q -As ações e os serviços públicos de saúde e os 
serviços privados contratados ou conveniados que integram o 
Sistema Único de Saúde - SUS - são desenvolvidos de acordo 
com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição 
Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios: 

I - .......................................... . 
IV - igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou 

privilégios de qualquer espécie.". 
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Além da referida lei, toda a normatização federal relativa 
ao SUS enfatiza o princípio da eqüidade, entendido 
basicamente como igualdade no acesso aos serviços. Assim 
sendo, no atendimento ambulatorial e hospitalar do SUS, para 
manter fidelidade aos princípios norteadores do sistema, não 
se pode e não se deve estabelecer nenhum critério de 
preferência, a não ser o ditado pela necessidade médica de 
assistência de urgência ou de emergência. 

A mesma argumentação se aplica à proposta de prioridade na 
obtenção de órgãos para transplante. Acrescente-se a isto o 
fato de que os critérios para seleção da pessoa a ser 
transplantada já se encontram definidos no Decreto Federal 
nQ 879, de 22/7/93, e na Lei nQ 10.850, de 6/8/92. 
O referido decreto, que regulamenta a Lei nQ 8.489, de 

18/11/92, a qual dispõe sobre a retirada e o transplante de 
tecidos, órgãos e partes do corpo humano com fins 
terapêuticos, científicos e humanitários, no art. 22, 
estabelece como critérios técnicos para obtenção de órgãos a 
"ordem cronológica de inscrição, associada, quando 
necessário, à verificação da compatibilidade sangüínea e 
imunológica e à gravidade da enfermidade". A lei estadual, 
que institui a obrigatoriedade de notificação, em caráter de 
urgência, dos casos de morte encefálica, reproduz os ditames 
da norma federal. Diz, textualmente, o parágrafo único do 
art. 2Q : "O atendimento aos receptores obedecerá 
rigorosamente à ordem cronológica de uma lista de inscrição, 
incluídos a pesquisa e o tratamento, ressalvadas as 
exigências médicas". 

Outros dispositivos do projeto em análise tratam de matéria 
já regulada por legislação federal e, em alguns casos, 
também pela estadual. 

Os arts. 2Q e 4Q definem a figura do doador e estabelecem 
as condições para a doação e a retirada de órgãos. Ora, o 
conceito de doador já está definido no art. 3Q, I, do 
Decreto Federal nQ 879, de 1993, acima referido. Por outro 
lado, a possibilidade de retirada de órgãos encontra-se 
normatizada pela Lei Federal nQ 8.489, de 1992, da seguinte 
forma: 

"Art. 3Q -A permissão para o aproveitamento para os fins 
determinados no art. 1Q desta lei (transplante) efetivar-se-
á mediante a satisfação das seguintes condições: 

I - por desejo expresso do disponente manifestado em vida, 
através de documento pessoal ou oficial; 

II - na ausência do documento referido no inciso I deste 
artigo, a retirada de órgãos será procedida se não houver 
manifestação em contrário por parte do c6njuge, ascendente 
ou descendente.". 

A Lei nQ 10.860, de 1992, também dispõe sobre a matéria, 
embora de maneira algo diversa da lei federal. Em seu art. 
3Q, estabelece: 

"Art. 3Q -A permissão para retirada de órgãos, tecidos ou 
substâncias humanas dar-se-á mediante: 

I - desejo expresso do disponente manifestado em vida, por 
meio de documento pessoal ou oficial; 
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II manifestação expressa do cônjuge, ascendente ou 

descendente; 
III- autorização judicial.". 
Há que se considerar, ainda, que está em tramitação no 

Congresso Nacional projeto de lei de autoria do Senador José 
Eduardo Dutra, com substitutivo apresentado pelo Senador 
Lúcio Alcântara, que coloca de maneira inversa a questão, 
transformando em doadores "post mortem" todos os 
brasileiros, excetuando-se os que se manifestarem 
expressamente em contrário. 

Parece-nos mais oportuno, portanto, aguardar a definição do 
Congresso sobre essa matéria, considerando, inclusive, que a 
forma proposta no projeto em análise pouco ou nada 
acrescenta ao que já se encontra regulamentado pelas leis 
citadas anteriormente (Leis nQs 8.489 e 10.860, de 1992). 

Já o art. 5Q, que dispõe sobre a recomposição do cadáver 
após remoção de órgãos ou partes do corpo, reproduz 
exatamente o contido no art. 4Q da Lei Federal nQ 8.489, de 
1992, sendo, por este motivo, dispensável. 
Por sua vez, o art. 8Q estabelece que o Departame~to ~e 

Vigilância Sanitária da Secretaria da Saúde organ1zara, 
credenciará e fiscalizará os estabelecimentos responsáveis 
pela remoção e pelo transplante de órgãos, bem como poderá 
estabelecer sanção em caso de infração ou irregularidade. 
Cumpre observar que as atividades de organização das ações 

e dos serviços de saúde, assim como as ligadas ao 
credenciamento de profissionais e estabelecimentos, não 
fazem parte das atribuições da vigilância sanitária, à qual 
cabe, entre as atribuições que lhe confere o artigo em 
análise, apenas fiscalizar as condições físicas e sanitárias 
dos estabelecimentos, materiais e equipamentos, bem como a 
qualidade dos produtos utilizados. A fiscalização dos atos e 
procedimentos médicos, mencionada no artigo em tela, também 
extrapola as competências da vigilância sanitária. Supõe, 
outrossim, uma auditoria médica, realizada pelos setores e 
órgãos competentes. 

Além disso, é preciso assinalar que a organização do 
sistema para operar a remoção e o transplante de órgãos já 
está detalhadamente regulamentada pelo Decreto nQ 879, de 
1993, por meio da criação de bancos de órgãos e de centrais 
de notificação junto às Secretarias de Saúde dos Estados 
(arts. 19 a 27). A título de informação, registramos que em 
Minas Gerais é o MG - Transplantes, órgão da Secretaria de 
Saúde, que atua como central de notificação e coordenação 
técnico-administrativa das atividades de transplante. 
Também as diretrizes para credenciamento de profissionais e 

de estabelecimentos para a remoção de órgãos e a realização 
de transplantes já estão traçadas no art. 6Q da Lei nQ 
8.489, de 1992, nos arts. 24 a 26 do Decreto nQ 879, de 
1993, e na normatização interna do Ministério da Saúde. 
Esses são alguns dos problemas de ordem técnica ou jurídica 

detectados no projeto. 
Por outro lado, alguns dispositivos nos parecem muito 

oportunos, especialmente os que se referem ao registro da 



z 
õ 

625 

condição de doador nas Carteiras ~e Identidade e de 
Habilitação, bem como na carteira funcional dos servidores 
públicos (arts. 3Q e 6Q). 

Com efeito, a Lei Federal nQ 9.049, de 18/5/95, faculta, no 
art. 2Q, o referido registro: 

"Art. 2Q - Poderão, também, ser incluídas na Cédula de 
Identidade, a pedido do titular, informações suscintas sobre 
o tipo sangüíneo, a disposição de doar órgãos em caso de 
morte e condições particulares de saúde cuja divulgação 
possa contribuir para preservar a saúde ou salvar a vida do 
titular.". 

No que se refere à Carteira Nacional de Habilitação, 
cumpre-nos informar que a Lei Federal nQ 5. 108, de 21/9/66, 
que instituiu o Código Nacional de Trânsito, dispôs, no art. 
67, "caput", que a Carteira Nacional de Habilitação será 
expedida, em caráter permanente e em modelo único, na forma 
estabelecida pelo Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN. 

Assim sendo, o CONTRAN, órgão máximo normativo da política 
e do sistema nacional de trânsito, baixou a Resolução nQ 
734, de 31/7/89, que, no Título VII - Da Carteira Nacional 
de Habilitação, art. 104, parágrafo un1co, tratou da 
possibilidade de ser consignada no documento a opção de 
doação de órgãos do condutor: 

"Art. 104 - O condutor de veiculo automotor inscrito como 
doador no Banco de Olhos poderá solicitar ao Departamento de 
Trânsito, mediante apresentação de documento comprobatório, 
a anotação de tal condição no campo da Carteira Nacional de 
Habilitação destinado a observações. 
Parágrafo único - Desejando o condutor doar outros órgãos, 

tal condição poderá ser consignada também no campo destinado 
a observações." 

Finalmente, importa registrar que já existe lei dispondo 
sobre a ação do Estado com vistas ao favorecimento da 
realização de transplantes (Lei nQ 11.553, de 4/8/94), a 
qual não foi, ainda, regulamentada. 
Portanto, com o fito de evitar a superposição de normas 

jurídicas sobre a mesma matéria, propomos aditar à referida 
lei os dispositivos constantes no projeto em análise que não 
apresentam óbice de natureza técnica ou jurídica. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação do projeto na 

forma do Substitutivo nQ 1, redigido a seguir. 
SUBSTITUTIVO No 1 

Acrescenta dispositivos à Lei nQ 1l.553, de 4 de agosto de 
1994, que dispõe sobre a ação do Estado com vistas ao 
favorecimento da realização de transplantes. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Ficam acrescentados ao art. 2Q da Lei nQ 11.553, 

de 4 de agosto de 1994, os seguintes dispositivos: 
"VIII - oferecer, no ato da requisição, ao requerente de 

Carteira de Identidade e de Carteira Nacional de 
Habilitação, maior de idade e capaz, formulário autorizativo 
de doação de seus órgãos e requerimento de inclusão, nos 
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a-o "doador de termos da legisl~ção Vigente, da express 
órgãos" no respect1vo documento; "blico ao 

IX - oferecer, no ato da posse em car~o eu de d~ação 
servidor a ser empossado formulário de a~t~r1zaçaod ador na de órgãos, fazendo constar a cond1çao de 

0 respectiva carteira funcional. . to a qüe 
~ 1Q - A assinatura dos formulário~ e do requ~rlmen nenhum se referem os incisos VIII e IX e facultat1va, e 

prejuízo poderá resultar de sua recusa. . _ seja, a 
~ 2Q - Caso a disposição para doação de o~~~o~ratam os 

qualquer tempo, alterada, os documentos de gratuitamente incisos VIII e IX serão imediata e 
substituídos.". sua 
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de ·publicação. . . 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrar1o. 
Sala das Comissões, 19 de outubro de 1995. ge 
Carlos Pimenta, Presidente - Marco Reg1s, 

· · relator - Jor Eduardo de Oliveira- Jorge Hannas. DE RESOLUÇÃO PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO 
No 238/95 

Comissão de Redação tado o Pcojeto de Resolução no 238/95, de autocia do Depuu ão 
Anivaldo Coelho, que dá nova redação ao art. 1Q da Refso~açdo 
nQ 5.129, de 28/12/92, foi aprovado no 2Q turno, na or vencido no lQ tucno. ndo 

Vem agoca o pcojeto a esta Comissão, a flm de que, seguda 
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequa ' 
nos tecmos do act. 270, ; lg, do Regimento Intecno. te 
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguin 

redação final, que está de acordo com o aprovado. 
PROJETO DE RESOLUÇÃO No 238/95 

Dá nova redação ao art. 1Q da Resolução nQ 5. 129, de 28 de dezembro de 1992. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais apro8va~e Art. 1Q -O art. 1Q da Resolução nQ 5. 129, de ~ 
dezembco de 1gg2, passa a Vlgocac com a seguinte cedaçao' 

0 
"Act. 1g -As subvenções socials de que tcata a Le• ~a 

6.776, de 9 de junho de 1976, bem como o auxillo. pas despe~as de cap1tat e a tcansfecêncla a munlc•P•9
1
; 

•nctu•dos em va!oc conslgnado no ocçamento da Assemble s 
Leg1slat1va, serao concedidos a entidades que atendam ao 
requisitos da Lei de Diretrizes Orçamentárias. 
Pacâgcaro On1~ - Os cecucsos cerecldos no "caput" des~e 

actigo secão distclbuidos em cotas iguals Paca efe1t9 .• 
sua liberação, entre os Deputados que est~jam no exerc1c

10 do mandato ou licenciados Para tratamento de saúde.". 
Art. 2Q -Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Com~ssões, 10 de outubro de 1995. 
Pa~19 ~chett,~o. Presidente - José Maria Barros, relator -Bon1fac1o Mourao. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 



627 

NQ 427/95 
O Projeto Comissão de Redação Estado de Lei nQ 427/95, de autoria do Governador do 

18/1;95 ~u~ altera dispositivos da Lei nQ 11.803, de 
Vem a ~r 01 apro~ado em turno único, sem emenda. 

a técnTcaa o_proJ~to a esta Comissão, a fim de que, segundo 
nos termo leglslatlva, seja dada à matéria a forma adequada, 
Assim ses do art: 270, § 1Q, do Regimento Interno. 

redação f~do, op1namos por se dar à proposição a seguinte 
lnal. que está de acordo com o aprovado. 

A 1 tera . . . PROJETO DE LEI NQ 427/95 
1995. dlspos1t1vos da Lei nQ 11.803, de 18 de janeiro d~ 
A Assembl.. . Art. 

1
Q :la L~g,slativa do Estado de Minas Gerais decr~ta: 

11.8o
3 

O caput" do art. 8Q e o do art. 9Q da Le1 nQ 
fixa a~ de 18 de janeiro de 1995, que estima as receitas e 
Gerais despesas do Orçamento Fiscal do Estado de Minas 
Controla~ do Orçamento de Investimento das Empresas 
Vigorar as Pelo Estado para o exercício dE ·995, passam a 

"Art. 8com_a ~eguinte redação: . 
Créditosº F1ca o Poder Executivo autorizado a abr1r 
40% (qu suplementares ao Orçamento Fiscal até o limite de 
lei. arenta por cento) da despesa fixada no art. 1Q desta 
Art. 9 _ de Inve~t· O Poder Executivo poderá suplementar o Orçamento 

limite d lmento das Empresas Controladas pelo Estado até o 
5Q destael ~o~ (trinta por cento) do valor referido no art. 
Art. 2 e~ .. PUblicaç~ Esta lei entra em vigor na data de sua 
Art. 3Q a~. R .. Sala das C e~og~m-se as disposições em contrar1o. 
Paulo Se om~ssoes, 10 de outubro de 1995. 

BonifáciohMettl~o. Presidente- José Maria Barros, relator-
ou r ao. 



BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 25 DE OUTUBRO DE 1995 

ATAS 

ATA DA 35ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 23 DE OUTUBRO DE 1995 

. Presidência do Deputado Agostinho Patrús 
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SUMARIO: ABERTURA- 1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): 1ª Fase: 
Atas - Correspondência: Mensagem nQ 53/95 (encaminha anexo 
ao Projeto de Lei nQ 503/95), do Governador do Estado 
Ofícios, telegramas e cartões - Apresentação de Proposições: 
Projeto de Resolução nQ 539/95 - Projeto de Lei nQ 540/95 -
Requerimento do Deputado Péricles Ferreira - Comunicações: 
Comunicações das Comissões de Agropecuária e de Saúde e Ação 
Social e dos Deputados Marco Régis, Maria Olívia, Kemil 
Kumaira e Sebastião Navarro Vieira Interrupção dos 
trabalhos ordinários - Nomeação de comissão - Composição da 
Mesa - Destinacâo da reunião - Palavras do Sr. Presidente -
Palavras da Sec·etária Márcia Kubitschek - Reabertura dos 
trabalhos ordinários - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA. 

. ABERTURA 
-As 20h15min, comparecem os Deputados: 
Agostinho Patrús -Wanderley Ávila - Sebastião Navarro 

Vieira- Maria José Haueisen - Ibrahim Jacob - Ailton Vilela 
- Ajalmar Silva- Arnaldo Canarinho- Carlos Pimenta - Dimas 
Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Elbe Brandão -
Elmo Braz -Geraldo Nascimento- Gil Pereira- João Leite-
José Henrique -Maria Olívia- Miguel Martini Olinto 
Godinho- Paulo Piau- Paulo Schettino- Péricles Ferreira -
Raul Lima Neto - Sebastião Helvécio. 
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús)- A lista de 

comparecimento registra a existência de número regimental. 
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome 
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a 
palavra, a Sra. 2a-Secretária, para proceder à leitura das 
atas das duas reuniões anteriores. 

1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE) 
1ª Fase 
Atas 

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

Correspondência 
- O Deputado Ibrahim Jacob, 3Q-Secretário, nas funções de 

1Q-Secretário, lê a seguinte correspondência: 
"MENSAGEM No 53/95* 

Belo Horizonte, 20 de outubro de 1995. 
Senhc ?residente, 
Tenhc a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para 

solic1:ar dessa egrégia Assembléia Legislativa que o anexo 
referente a recursos humanos por órgão e entidade, segundo 
categoria funcional, que acompanha o Projeto de Lei nQ 
503/95, que estima as receitas e fixa as despesas do 
Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais e do Orçamento de 



z 
õ 

629 

Investimento das Empresas Controladas pelo Estado para o 
exercício de 1996, seja substituído pelo anexo encaminhado 
junto a esta mensagem. 

A providência em apreço tem por objetivo corrigir omissão 
verificada na enumeração dos órgãos e entidades que compõem 
o anexo, cuja substituição estou solicitando. 

Sirvo-me da oportunidade para apresentar a vossa Excelência 
protestos de elevado apreço e distinta consideração. 

Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais. 
O anexo referente a Recursos Humanos por Órgão e 

Entidade, segundo categoria funcional, foi publicado na 
edição do Diário do Legislativo de 25/10/95. 

- Anexe-se ao Projeto de Lei nQ 503/95. 
*-Publicado de acordo com o texto original. 

OFÍCIOS 
Do Sr. Nilmário Miranda, Deputado Federal, convidando esta 

Casa a participar do II Fórum Nacional de Comissões 
Legislativas de Direitos Humanos, a realizar-se nos dias 16 
e 17 de novembro próximo, na Câmara dos Deputados, em 
Brasília. (- À Comissão de Direitos e Garantias 
Fundamentais.) 

Do Sr. Antônio do Valle, Deputado Federal, encaminhando 
cópia do Aviso nQ 2.150- SUPAR- Casa Civil, de 5/10/95, e 
do Aviso nQ 815, de 15/9/95, nos quais os Ministros da Casa 
Civil da Presidência da República e da Fazenda prestam 
esclarecimentos sobre a suposta transferência, para outros 
Estados, da administração das agências da Caixa Econômica 
Federal, instaladas em Minas Gerais. (- À Comissão de 
Administração Pública.) 

Do Sr. José Fernandes Filho, Desembargador, encaminhando 
segunda via do Mandado de Segurança nQ 58.640-4, impetrado 
pelo Município de Barbacena, e cópia da decisão exarada nos 
autos do referido documento, para que esta Casa possa 
prestar, no prazo de dez dias, as informações que julgar 
necessárias. 

Do Sr. Vaz de Mello, Desembargador, encaminhando segunda 
via do Mandado de Segurança nQ 58.703-0, impetrado pelo 
Município de Sabará, e cópia da decisão exarada nos autos do 
referido documento, para que esta Casa possa prestar, no 
prazo de dez dias, as informações que julgar necessárias. 

Do Sr. José Carlos Carvalho, Secretário de Meio Ambiente, 
agradecendo o envio do "Relatório das Audiências Públicas 
Regionais de 1995". 

Da Sra. Jussara Menicucci de Oliveira, Prefeita Municipal 
de Lavras, a~radecendo o convite para participar de reunião 
especial. (-A Comissão de Educação.) 

Do Sr. João Batista de Oliveira, Presidente 
Municipal de Juiz de Fora, encaminhando cop1a 
aprovada por aquela Casa, em favor da implantação 
da Mercedes Benz naquele município. 

da Câmara 
de moção 

de fábrica 

Do Sr. José Antônio Vieira, Presidente da Câmara Municipal 
de Paracatu, solicitando providências para que se lavrem as 
escrituras de lotes urbanos e rurais naquele município. 
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A Presidente da Comissão Do Sr. Maurício . g~iar, 
1 

encaminhando Emancipacionista do o,str,to de Serra Azu · ue seja 
cópia de recurso adm1n1strat1vo com Vl~tas (a .QComissão realizado plebiscito no mencionado distr1to. -A 
de Assuntos Municipais.) . Loja 
oo Sr. Vicente Campos de Carvalho, Veneravel da ndo 

0 Maçônica Ordem e Progresso, de Belo Horizonte, agr~decedessa 
voto de congratulações Pela passagem do an,vers~r'oto do 
entidade, consignado nos anais da Casa a requer1men 
Deputado Wanderley Ávila. . ra. e 

Do Comitê de Preservação do CRED!REAL, de Ju'z de Fo ue a 
outras associações, solicitando o apoio da Casa paraa~a na 
Emenda no 1 ao Projeto de Lei no 43!fg5_se,~ apro~ a no 
forma do parecer da Comissão de Fiscalizaçao F1nancelr ' 
2Q turno. (- Anexe-_se ao Projeto de Lei nQ 431/95.) 

TELEGRAMAS . . · itO, Do Gen. Zenildo Zoroastro de Lucena, M,n,stro do Exercdo 
0 e do Sr. Nélson Jobim, Minlst'o da Justiç~: agrade"en!cas 

envio de exemplares do "Relataria das Aud1enc1as Publ Regionais de 1gg5•. a 
Dos Srs. Santos Moreira da Silva, Secretário da Segu~~~;a 

Pública, e João Paulo Gomes da Silva, Presidente da Ca 
Municipal de Belo Horizonte, agradecendo convite P~~~ 
Participarem do seminário legislativo: "Turismo - Caml Para as Minas". 

CARTÕES o 
Do Sr. Carlos Melles, Deputado Federal, agrad~c~ndodas 

envio, Por esta Casa, de exemplar do "Relator1o AUdiências PUblicas Regionais de 1gg5•. . i c 
Dos. Srs. José Henrique Santos Portugal, .secretara 

Part,cular e Chefe de Gabinete do Governador, At,la L'rdÕ 
Secretário de Educação Média e Tecnológica - SEMTEC -. s 
Ministério da Educação e do Desporto, e Luiz Ribeiro D'~e 
F n ho, o netor Adjunto da Esco 1 a Agrot êcni ca Federa 1 . -

0 
Muzamb i nho, agradecendo cor·.· it e o ar a par ti c i o ar em da reun ~ ~ 

0 
espec1a1 em homenagem à escola Agrotécnica Federal de Pomba. 

Do Sr. Jose Geraldo de Freitas Drumond, Reitor ~~ 
Universidade Estadual de Montes Claros, encam!nhani 
exemplar do "Relatório de AtiVidades de 1994'', daque a instituição. 

O Sr. Presidente - A Mesa cassa a receber proposições. 
Apresentação de Proposições . s 

- Nesta_ oportunidade, são encaminhadas à Mesa as segu,nte propos,çoes: 

PARECER SOBRE OS PROCESSOS DE LEGITIMAÇÃO DE TERRAS 
DEVOLUTAS DO E~TADD A QUE SE REFERE A MENS.GEM NQ 553/g4 

Com1ssao de Agropecuária e Politic~ Rural 
. . Relatório 

_No_,ntu,to de se dar cumprimento ao disposto no art. 6Z, 
1nc1so XXXIV, da Constituição mineira 

0 
Governador do Estad~ fez remeter a este Legislativo, 'cor via da mensage~ 

em ~P:gra!e, 1.118 autos de Processos administrativos d 
leg,t,maçao de terras devolutas do Estado, instruidos pela 
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RURALMINAS, dos quais 1.031 processos dizem respeito a lotes 
urbanos e 87, a terras em zona rural. 

Em observância às regras contidas na Decisão Normativa da 
Presid~ncia nQ 18, de 17/6/93, que disciplina a tramitação 
da materia, compete-nos, nesta fase preliminar, examinar os 
Pressupostos legais. _ 

Fundamentação 
AOs ret~?mencionados dispositivos constitucionais conferem à 
sse~ble1a Legislativa a competência privativa de aprovar 

Prev1amente a alienação ou a concessão de terras públicas, 
ressalvado o disposto no art. 247, § 3Q, da Carta Estadual. 
_As exceções a que se faz remissão se referem à alienação ou 
a c~n~essão de terra pública previstas no plano de reforma 
agrar1a estadual, estabelecido em lei, e à concessão 
gratuita de domínio. 

Ao se examinarem os autos remetidos, verifica-se que nenhum 
deles se enquadra nas mencionadas ressalvas e que 14 
Processos devem ser convertidos em diligência à RURALMINAS. 

Os demais autos de processos foram devidamente instruídos e 
de~em, desde já, para o bom andamento dos trabalhos, ser 
ObJeto de projeto de resolução apresentado por este órgão 
colegiado, conforme determina a referida decisão 
Presidencial. 

Conclusão 
Em_face do exposto, opinamos pela apresentação do seguinte 

ProJeto de resolução. 
PROJETO DE RESOLUÇÃO NQ 539/95* 

Aprova, em conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, 
da Constituição do Estado, a alienação das terras devolutas 
Que especifica. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1Q- Fica aprovada, em conformidade com o disposto 

no art. 62, XXXIV, da Constituição do Estado, a alienação 
~as terras devolutas especificadas nos termos dos Anexos I e 
bi desta resolução, observada a enumeração dos respectivos 
eneficiários. 
Art. 2Q -Esta resolução entra em vigor na data de sua 

PUblicação. 
~rt. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Pala da~ Comissões, 19 de outubro de 1995. 

G aula P1au, Presidente- Almir Cardoso, relator- Olinto 
Odinho. 

d* -.~s.Anexos I e II mencionados foram publicados na edição 
o D1ar1o do Legislativo de 25/10/95. 

Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de 
~gropecuária e de Fiscalização Financeira para parecer, nos 
ermos do art. 195, c/c o art. 103, do Regimento Interno. 
Declara de 

Moradores do 
de Betim. 

PROJETO DE LEI NQ 540/95 
utilidade pública a Associação Comunitária dos 
Alto Alterosas - ACMAA - com sede no Município 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
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Art. 1o -Fica declarada de utilidade pública a Associação 
Comunitâria dos Moradores do Alto Alterosas - ACMAA -, com 
sede no Município de Betim. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 1995. 
Ivair Nogueira 
Justificação: A presente proposição visa a declarar de 

utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores do 
Alto Alterosas, entidade civil sem fins lucr2tivos. 
Visando ao desenvolvimento dos cidadãos. a Associação 

estimula os moradores do Bairro Alto Alterosas a exigir seus 
direitos perante a administração pública, cobrando dela um 
trabalho efetivo que proporcione bem-estar à comunidade. 

Além de conduzir seus filiados ao exercício da cidadania, a 
instituição que se pretende beneficiar atende aos requisitos 
necessários para ser declarada de utilidade pública, razão 
por que esperamos a anuência dos nobres pares à presente 
proposição. 
-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. 

REQUERIMENTO 
Do Deputado Péricles Ferreira, solicitando seja o Projeto 

de Lei nQ 426/95 apreciado em reunião conjunta de comissões 
a que foi distribuído. 

COMUNICAÇÕES 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões 

de Agropecuária e de Saúde e Ação Social e dos Deputados 
Marco Régis, Maria Olivia, Kemil Kumaira e Sebastião Navarro 
Vieira. 

Interrupção dos Trabalhos Ordinários 
O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do § 1Q do 

art. 23 do Regimento Interno, interrompe os trabalhos 
ordinários para destinar a 1a parte da reunião à abertura do 
seminário sobre turismo. 

Nomeação de Comissão 
O Sr. Presidente - A Presidência nomeia os Deputados Carlos 

Pimenta, Sebastião Navarro Vieira e Elbe Brandão para, em 
comissão, introduzirem no recinto do Plenário as autoridades 
e os demais convidados. 

Composição da Mesa 
O Sr. Presidente - Esta Presidência convida, para tomarem 

assento à Mesa, o Deputado Ademir Lucas, Secretário de 
Esportes, representando o Governador do Estado; a Sra. 
Márcia Kubitschek, Secretária Adjunta de Turismo e Serviços 
do Ministério da Indústria, Comércio e Turismo, 
representando a Ministra Dorothea Werneck; a Deputada 
Federal Maria Elvira, membro da Comissão de Indústria, 
Comércio e Turismo da Câmara Federal, representando a Câmara 
dos Deputados; o Desembargador Paulo Viana Gonçalves, 2Q-
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça, representando o Sr. 
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Presidente, Desembargador Monteiro de Barros; Dr. Daltro 
Nogueira, Vice-Presidente da FIEMG e coordenador da Comissão 
de Representação deste seminário; Dr. George Norman Kutova, 
Presidente da UBRAFE e secretário da Comissão de 
Representação deste seminário. 

Destinação da Reunião 
O Sr. Presidente - Destina-se esta parte da reunião à 

abertura do Seminário sobre Turismo - Caminho das Minas. 
Palavras do Sr. Preside~te 

Exmos. Srs. Deputado Ademir Lucas, Secretário de Esportes e 
representante do Governador do Estado; Sra. Márcia 
Kubitschek, Secretária Adjunta de Turismo e Serviços do 
Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo e 
representante da Sra. Ministra Dorothéa Werneck; Sra. 
Deputada Federal Maria Elvira, membro da Comissão de 
Indústria, Comércio e Turismo da Câmara Federal e 
representante da Câmara dos Deputados; Desembargador Paulo 
Viana Gonçalves, 2Q-Vice-Presidente do Tribunal de Justiça e 
representante do Sr. Presidente, Desembargador Monteiro de 
Barros; Dr. Daltro Nogueira, Vice-Presidente da FIEMG e 
coordenador da Comissão de Representação deste sem1nar1o; 
Dr. George Norman Kutova, Presidente da UBRAFE e secretário 
da Comissão de Representação deste seminário, é com 
satisfação que a Casa abre suas portas a este seminário 
legislativo, que conta com a presença ativa e participante 
de cerca de 50 entidades ligadas ao setor turístico do 
Estado. Os trabalhos que acontecerão durante a semana já 
apresentam perspectivas concretas de sucesso, graças ao 
esforço dos representantes das instituições comprometidas 
com o evento. Na fase preparatória, após inúmeras reuniões e 
acalorados debates, foi definido um temário que, temos 
certeza, nos conduzirá a discussões capazes de abrir novos 
horizontes para as atividades turísticas em Minas. Este 
parlamento tem tido excelentes experiências de encontros 
dessa natureza. Neles faz-se concreta a parceria com a 
sociedade, parceria que fecunda a prática legislativa e 
aponta soluções novas, criativas, importantes, sobretudo por 
serem formuladas no interior de um processo democrático de 
troca de idéias e formulação de propostas. 
O desemprego foi a preocupação dos 19 Chefes de Estado 

participantes da Sa Conferência de Cúpula Ibero-Americana, 
em Bariloche. Na oportunidade, o Presidente Fernando 
Henrique Cardoso deixou claro que a criação de empregos é um 
dos principais desafios da América Latina. O problema, 
aliás, é o calcanhar-de-aquiles dos planos de estabilização 
económica. O redimensionamento das atividades produtivas tem 
provocado ondas de demissões. A esses fatos conjunturais 
soma-se um fenómeno estrutural: a extinção de postos de 
trabalho causada pela evolução tecnológica e pela 
substituição do homem pela máquina. 

O custo social da modernização e da reengenharia, 
necessárias para que nossa indústria cresça em 
competitividade, é enorme. Num mundo polarizado pelo binómio 
produção-consumo, o drama do desempregado adquire proporções 

~ 
~ 
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gigantescas. Ele é atingido em sua auto-estima, é excluído, 
quase despojado de sua própria humanidade. 
O desemprego é bomba de efeito retardado que pode fazer 

eclodirem revoltas e esgarçar o tecido social. A urgência de 
se criarem postos de trabalho aponta para o incremento das 
atividades terciárias como o possível caminho para a 
superação da crise. De fato, nelas é menor o impacto dâs 
novas tecnologias sobre o fator emprego. A competitividade 
se traduz numa equação qualidade-custo, que aconselha o 
investimento em mão-de-obra, particularmente em mão-de-obra 
qualificada. 
O setor de serviços - aí incluído o turismo - é a grande 

promessa de resposta para os problemas gerados pelo esforço 
de estabilização e pela globalização econômica. 

Nesse sentido, podemos dizer que Minas é privilegiada. 
Nossas potencialidades turísticas são inesgotáveis. Riquezas 
culturais, que incluem a pujança do barroco e um folclore 
dos mais belos, um património natural que conta com 
estâncias hidrominerais de fama já consolidada, estâncias 
climáticas, grutas, rios, lagos e parques ecológicos afirmam 
nossa inelutável vocação para a indústria sem chaminés. 
O "folder" de divulgação deste seminário traz números 

eloqüentes. No ano passado, o turismo internacional gerou 
divisas da ordem de US$304.000.000.000,00. Nos Estados 
Unidos, o faturamento do setor atingiu US$56.000.000.000,00. 
A indústria de viagens gera, em todo o mundo, 212 milhões de 
empregos, e a atividade deve crescer 551. na próxima década. 
Enquanto isso, no Brasil, o faturamento com o turismo é de 
cerca de US$1.500.000.000,00 ao ano. 
Segundo dados da ABAV, desde a implantação do Plano Real, o 

turismo emissivo no Brasil cresceu quase 1001., crescimento 
q~e não foi acompanhado nem de longe pelo turismo receptivo. 
Nao cremos que a situação seja diferente em nosso Estado. 
A verdade é que estamos desperdiçando oportunidades. Há 

necessidade de mudanças urgentes que representem um 
despertar da sociedade com relação às possibilidades do 
setor. Temos nele não só uma saída para as dificuldades 
presentes, mas uma poderosa força propulsora que poderá 
alavancar nossa economia, colocando-a em novos patamares de 
desenvolvimento. 

Como se vê, o presente encontro não poderia acontecer em 
melhor oportunidade. Que ele nos leve a descobrir, no 
"Caminho de Minas", novos caminhos para Minas. 

Palavras da Secretária Márcia Kubitschek 
A S~a. Secretária Márcia Kubitschek - Exmo. Sr. Deputado 

Agos:inho Patrús, Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais; Exmo. Sr. Deputado Ademir Lucas, 
Secretário de Esportes e representante do Sr. Governador do 
Estado, Eduardo Azeredo; Exma. Sra. Deputada Federal Maria 
Elvira, representante da Câmara dos Deputados; Exmo. Sr. 
Desembargador Paulo Viana Gonçalves, 2Q-Vice-Presidente do 
Tribunal de Justiça e representante do Sr. Desembargador 
Monteiro de Barros; Exmo. Sr. Dr. Daltro Nogueira, Vice-
Presidente da FIEMG e coordenador da Comissão de 
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Representação deste sem1nar1o; Exmo. Sr. Dr. George Norman 
Kutova, Presidente da UBRAFE e secretário da Comissão de 
Representação deste seminário; senhores representantes do 
Poder Legislativo de Minas Gerais, demais autoridades aqui 
presentes, membros da imprensa, senhoras e senhores, antes 
de mais nada, gostaria de parabenizar o Exmo. Sr. Presidente 
da Assembléia Legislativa de Minas Gerais, assim como toda a 
diretoria desta Casa, pela iniciativa tão feliz de 
proporcionar ao segmento do turismo o benefício da 
discussão, que sempre traz a luz, porque é através do 
diálogo que nós aprendemos. É através do diálogo que nós 
conseguimos encarar melhor os fatos e fazer com que o nosso 
trabalho seja realmente frutífero. Parabenizo, Sr. 
Presidente, esta Casa pela iniciativa deste Seminário sobre 
Turismo. Parabenizo os Srs. e as Sras. Deputadas do Estado 
de Minas Gerais por terem votado e por terem proporcionado 
ao povo de Belo Horizonte, ao povo de Minas Gerais, ao povo 
brasileiro em geral a participação neste seminário que, 
tenho certeza, só v1ra nos dar oportunidade de colhermos 
frutos por meio de um diálogo franco e aberto. Não estamos 
aqui apenas para aplaudir, não estamos aqui apenas para 
dizer que está tudo lindo e maravilhoso e que não há mais 
nada a fazer. 
Estamos aqui, muito pelo contrário, para verificar onde 

estão as nossas dificuldades, os nossos problemas, os nossos 
estrangulamentos e criar soluções imaginativas para que a 
indústria sem chaminé - como o nosso Presidente mencionou 
tão bem - possa se desenvolver ainda mais no nosso País. 
Gostaria de dizer, antes de mais nada, que muito me seduz a 

idéia de estar falando sobre turismo e, portanto, sobre o 
desenvolvimento, o engrandecimento e o enriquecimento do 
Bras i 1. 

Como a maioria dos presentes sabe, este auditório chama-se 
Presidente Juscelino Kubitschek, e acredito que nunca houve 
um brasileiro que tenha amado tanto o seu País e as suas 
Minas Gerais, e, sobretudo, que tenha batalhado tanto pelo 
desenvolvimento da nossa terra. É sob a inspiração desse 
homem que, com seu espírito indómito e com sua vontade 
férrea, tanto fez para que a nossa Nação se desenvolvesse, 
que vamos principiar as nossas discussões para fazer com que 
o turismo, em Minas Gerais e no Brasil, possa se tornar um 
fator de desenvolvimento e uma alavanca de enriquecimento 
Para o povo brasileiro e para o nosso País. 
A nossa sociedade vem, dia a dia, despertando para a 

importância económica do turismo. Empresários, políticos, 
formadores de opinião e estudantes estão, cada vez mais, 
incluindo o tema turismo em suas conversações. Assim, 
começam a dedicar maior atenção a essa indústria que gera 
empregos, distribui rendas, faz captação de divisas, 
possibilita a fixação do homem em sua localidade de origem e 
colabora sobremaneira para a minimização das desigualdades 
regionais deste vasto País. 

As pessoas estão se tornando sensíveis ao tema porque estão 
percebendo que o turismo é uma atividade que as afeta 
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diretamente, por apresentar características multifacetadas 
de uma realidade única, mantendo estreitos laços com vários 
outros segmentos da economia e com a vida da população, 
possibilitando maior crescimento de atividades paralelas ou 
sócias do turismo. 

Essa é a atividade que nos mostra o caminho da redenção 
econômica do nosso País, e, com Minas Gerais, não poderia 
ser diferente, pois o nosso Estado consegue agrupar em um 
mesmo espaço a magnitude de uma arquitetura única com a 
riqueza de nossa cultura. Somos, afinal de contas, 
patrimônio cultural da humanidade. A enorme diversidade de 
manifestações do folclore e do artesanato, a singularidade 
de uma tradicional culinária, o frio dos montes com o calor 
das águas termais só poderia ter um caminho: o caminho do 
turismo. 
A promoção de Minas Gerais se confunde com a promoção do 

Brasil, pois em Minas temos um pedaço da história do nosso 
País, temos o calor humano e hospitaleiro dos mineiros, que 
sintetizam a esperança, marca registrada dos brasileiros. 

O turismo de Minas Gerais é rico e diversificado. O Estado 
nos oferece todas as modalidades de turismo, sobretudo 
agora, com o "mar de Furnas", que até s~tão nos faltava. 
Tive a oportunidade de lá estar, há muitc ~ouco tempo, mais 
ou menos um mês e meio, em companhia do Exmo. Sr. Governador 
Eduardo Azeredo, da Deputada Maria Elvira e do nosso 
representante, Deputado Ademir Lucas. Estivemos em Formiga, 
no "mar de Furnas", e fiquei absolutamente impressionada com 
aquela magnífica baía, que chamamos mar, um mar maior que a 
Baía de Guanabara e que poderá ser o nosso mar, o nosso 
oceano e as nossas praias, as un1cas coisas que faltavam 
para que o turismo em Minas Gerais fosse completo. 

Como já disse, somos patrimônio cultural da humanidade, em 
vista de nossas cidades barrocas, que não existem em nenhum 
lugar do mundo; nem mesmo em Portugal, que gerou esse tipo 
de arquitetura. Temos as nossas estâncias minerais, nossas 
estâncias térmicas, que são as mais conhecidas do Brasil, e 
hoje temos aquela maravilha que é a Bacia de Furnas, o nosso 
mar do futuro. De modo que Minas Gerais tem tudo, inclusive 
a posição geográfica, para se tornar um grande centro 
turístico do nosso Brasil. Belo Horizonte é uma cidade que 
nós todos amamos, pois, afinal de contas, a maioria aqui é 
mineira da gema, como se diz. Eu, pelo menos, sou, pois 
nasci aqui, no Hospital São Lucas. Tenho muito orgulho de 
ser mineira da gema. 

Belo Horizonte tem tudo para se tornar um grande centro de 
turismo de negócios. Sabemos que o turismo tem várias 
modalidades: o turismo de lazer, o cultural, o económico e o 
de negócios. Belo Horizonte tem a vocação de uma grande 
Capital de turismo de negócios. Geograficamente, ela fica 
exatamente no meio de um dos maiores centros de geração de 
riquezas do Brasil. Fica entre a Capital Brasília, entre São 
Paulo e os Estados do Sul, entre o Rio de Janeiro e os 
Estados do Sudeste, e, também, exatamente ao sul da Bahia e, 
portanto, ao sul do Nordeste. Tenho certeza de que o nosso 
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Governador, Eduardo Azeredo, assim o fará, porque ele já me 
mostrou essa vontade pessoalmente. Disse-me que irá fazer, 
no menor espaço de tempo possível, a feira de exposições no 
Parque da Gameleira e o Centro de Convenções de Belo 
Horizonte e Minas Gerais. Com essas duas obras, o Governador 
e sua equipe, chefiada pelo Exmo. Sr. Secretário Dr. Ademir 
Lucas, farão isso no menor espaço de tempo possível, e Belo 
Horizonte assumirá o seu papel, definitivamente, de 
precursor de turismo de negócios, fazendo com que o maior 
número de eventos de convenções e feiras de exposições venha 
a se realizar aqui, na nossa terra. E com uma grande 
vantagem sobre São Paulo, sem querer fazer comparações. São 
Paulo realmente é uma grande Capital de turismo de negócios, 
mas ele fica restrito a isso. Em Minas Gerais, se tivermos a 
oportunidade de criar esse centro, para nos beneficiar do 
desenvolvimento dessa facção do turismo de negócios, vamos 
ter, também, o turismo de lazer. Assim, aquelas pessoas que 
aqui vierem para participar de feiras de exposição, do 
centro de convenções, terão a oportunidade de visitar as 
nossas cidades históricas, que estão a uma hora e trinta 
minutos, aproximadamente, de Belo Horizonte. De modo que 
essa é uma das metas prioritárias do Governo de Minas 
Gerais. 
Gostaria, ainda, de dizer que o Ministério da Indústria, 

Comércio e Turismo, através da SELT e da EMBRATUR, está 
empenhadíssimo em colaborar com o Estado de Minas Gerais 
para que isso se torne realidade o mais rápido possível. 
Turismo é parceria. Se não houver uma parceria entre os 
Governos Federal, Estadual e Municipal e a iniciativa 
privada, não haverá o turismo. -.·rismo é, antes de mais 
nada, parceria. Portanto, sen· :res e senhoras aqui 
presentes, se todos dermos as mãos, poderemos, no menor 
espaço de tempo possível, inaugurar a feira de exposição e o 
centro de convenções do Parque da Gameleira. 

A parceria do Governo Estadual com a iniciativa privada, a 
promoção de Minas no Estado do Rio de Janeiro e outras 
atividades do gênero em outros Estados da Federação, a 
melhoria da infra-estrutura básica existente, a criação de 
novos equipamentos turísticos e o apoio à diversificação dos 
empreendimentos vêm possibilitando a Minas Gerais retomar o 
seu devido espaço na indústria do turismo no Brasil. O 
exemplo de criatividade, competência e profissionalismo 
demonstrado por Minas Gerais no último Congresso Nacional da 
ABAVE, onde arrebatou o prêmio de melhor "stand" da feira de 
exposição, é prova substancial da seriedade com que o 
turismo é tratado pelos mineiros. É um orgulho para mim 
estar aqui, neste momento, testemunhando e trazendo minha 
singela contribuição para o crescimento do turismo de Minas. 
Parabéns a todos que souberam descobrir que o turismo é um 
dos caminhos das nossas Minas Gerais. E gostaria de 
enfatizar, mais uma vez, que o turismo não é apenas a 
indústria que tem o retorno mais rápido e mais fácil mas 
também a indústria que mais cresce, hoje, no mundo. E isso é 
muito fácil de ser explicado, porque, na medida em que a 
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países mais desenvolvidos - os chamados pa1ses do lazer. 
Mundo -, cresce a carga horária do seu e~emento de forma 
Portanto, hoje é mais fácil se fazer tur1smo de uma neste 
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0 
d8este 

conheça o Norte, o do Leste conheça o Oeste e o do 
cooheça o Leste. Isso é i mocesc i nct i v e 1 . . . ue 
Outra coisa que coosideco da maioc importanc,a e_ qda 

gostaria Que fosse discutida nesse seminãcjo e a Questao·mo 
flexibilização das oossas linhas aéreas. E imp~rtant,ss' 

0 
que as linhas regiooais pcoliferem. E necessar1o que ue 
turista Vá oode queica lc. É necessário que o turlsta.cnegde 
oode deseje Chegar. Paca isso, ele precisa de me'oé e 
locomoção. Eotão é impactante que haja uma flexibillz~çaoouO 
sobretudo, uma compreensão maior das grandes companh1as de 
carcegam a Bandelra do Brasll, Para Que aumentem o fluxo 

0 
Vóos "charter• para o Brasil, que ainda é muito peQuen · ~cec1samos mudar a consciência do brasileiro nesse aspectoO 
E 1sso Que o Ministécio da lndUstcia, Comérclo e Tur1smo, s 
Governo Federal, os Governos Estaduais e as Assemble'as 
Legislativas têm procurado mostcac a todos os seg~entom 
lnteressados em turismo no Brasil e ao povo bcasile,ro.ea 
geral. Essa realidade, num cucto espaço de tempo, prec~g0 ser modificada Para que possamos Pular dos 2.900. 
turistas receptivos, Que esperamos receber no Brasil em 
1995, para o dobro, o triplo, o QUádruplo nos próximos anos. 
Agradeço a oportunidade Que o Exmo. Sr. Presidente da A~sembleia L~gislatlva de Minas Gerais me proporcionou de 

d1zer a Voces essas breves Palavras. Vamos continuar esse diálogo amanhã. 

Gostaria de dlzec para oossas Minas Gerais que não 
esmoreçam, Que os Poderes Legislativo e Judiciário não 
esmoreçam, Porque Minas tem tudo Para ser não somente uma 
grande Capital. de turismo dentro das nossas Minas, mas para 1r, tambem, ~lem das Gerais. Muito obrigada. 
o Sr. Pres,dente - Esta Presidência agradece a presença de 

S. Exa. o Vice-Presidente do Tribunal de Justlça. 

638 
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Desembargador Paulo Viana, representante do Tribunal de 
Justiça de nosso Estado; do Secretário Ademir Lucas, 
representante do Sr. Governador do Estado Eduardo Azeredo; 
da nossa prezadíssima Deputada Maria Elvira, que tanto faz 
f~lta a esta Casa, hoje emprestando sua inteligência e sua 1!derança a Brasília, que representa, nesta solenidade, a 
Cama~a Federal; dos Drs. Daltro Nogueira e George_Norman, 
Pres1dente e Secretário da Comissão de Representaçao deste 
seminário; dos Presidentes de demais entidades, permitindo-
me citar o nome do meu amigo Cícero Lage, que é o Vice-
~resi~e~te da UBRAFE, que hoje empresta,. também, sua 
lntellgencia a essa entidade nacional. Tambem quero, de 
forma muito especial, agradecer, emocionado, a ~resenç~ da 
n?ssa querida Márcia Kubitschek. Sua presença e a M1nas 
Vlva, como também o é a lembrança de seu pai, tão saudosa 
Para todos nós. Ele foi o mineiro que mais fez para que os 
brasileiros acreditassem no nosso País. 

Informo Que amanhã começaremos com as reuniões de grupo, 
Que se iniciarão às 8 horas e se prolongarão juntamente com 
as reuniões plenárias até a próxima quinta-feira, ocupa~do 
toda a atenção da Assembléia Legislativa e de nos, 
Deputados, que queremos nos aprofundar nas discussões. Temos 
certeza de que o turismo terá um avanço histórico e que 
todos nós aqui presentes participantes deste seminário, 
seremos os autores de~sa grande transformação. Assim, 
convoco os Deputados para essas reuniões de grupo. 

Reabertura dos Trabalhos Ordinários 
O Sr. Presidente - Estão reabertos os trabalhos. 

ENCERRAMENTO 
_O Sr. Presidente- A Presidência, verificando, de plano, a 
lnexistência de "quorum" para continuação dos trab~l~o~. 
encerra a reunião convocando os Deputados para a ord1nar1a 
de amanhã, dia 24 às 14 horas com a ordem do dia 
regimental, e para ~ extraordinária: também de amanhã, às 20 
horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a 
reunião. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 453/95 

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

De autoria do Deputado Wanderley Ávila, o Projeto de Lei nQ 
~53/95 visa declarar de utilidade pública a Creche Grazia 
aprre~a Castagna, com sede no Município de Belo Horizonte. 

Ubl1cada em 15/9/95, foi a proposição encaminhada para 
e~ame preliminar à Comissão de Constituição e Justiça, que 
nao encontrou óbice, na ordem jurídica, à sua tramitação. 
Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a 
mRatéria no 1Q turno, nos termos do art. 104, I, "a", do 

egimento Interno. 
Fundamentação 
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A Creche Grazia Barreca Castagna é uma entidade 
filantrópica, sem fins lucrativos, que, por meio de 
laborioso trabalho, exerce a guarda diurna de crianças até 5 
anos de idade em benefício das mães que trabalham fora do 
lar. No desempenho desse nobre mister proporciona melhores 
condições de vida às crianças e a suas famílias, quanto a 
saúde, higiene, educação, trabalho e alimentação. 
Pelos relevantes serviços que a instituição vem prestando à 

sociedade de Belo Horizonte, concluímos ser justa a 
declaração de sua utilidade pública. 

Conclusão 
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei 

nQ 453/95 no 1Q turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 23 de outubro de 1995. 
João Leite, relator. 

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 387/95 

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

De autoria do Deputado Geraldo Rezende, o 
387/95 objetiva declarar de utilidade 
Mineira de Judô Tradicional - UMJT -, com 
de Belo Horizonte. 

Projeto de Lei nQ 
pública a União 
sede no Município 

Aprovado o projeto no 1Q turno, com a Emenda nQ 1, cabe a 
esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no 
2Q turno, nos termos regimentais. 

Em cumprimento ao disposto no§ 1Q do art. 196 do Regimento 
Interno, elaboramos a redação do vencido, que é parte deste 
parecer. 

Fundamentação 
A referida instituição, para a consecução de seus 

objetivos, desenvolve atividade de cultura física, criando 
um espírito de solidariedade e ajuda mútua entre seus 
filiados. 
Ratificando a posição desta Comissão no 1Q turno, 

consideramos ser a entidade merecedora da declaração de sua 
utilidade pública. 

Conclusão 
Pelas razões exaradas, somos pela aprovação do Projeto de 

Lei nQ 387/95 no 2Q turno, na forma do vencido no 1Q turno. 
Sala das Comissões, 23 de outubro de 1995. 
João Leite, relator. 

Declara de 
Tradicional 
Horizonte. 

Redação do Vencido no 1Q Turno 
PROJETO DE LEI No 387/95 

utilidade pública a- União Mineira de Judô 
UMJT com sede no Município de Belo 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a União 

Mineira de Judô Tradicional - UMJT -, com sede no Município 
de Belo Horizonte. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
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PARECER SOBRE O SUBSTITUTIVO NQ 1, APRESENTADO EM PLENÁRIO 
AO PROJETO DE LEI NQ 21/95 

Comissão de Administração Pública 
· Relatório 

O substitutivo em tela, de iniciativa do Deputado Carlos 
Murta, apresentado quando da discussão do projeto no 2Q 
turno, visa a estender a obrigatoriedade do uso do cinto de 
segurança aos veículos automotores particulares, oficiais e 
de aluguel. 

Após ter sido discutida em Plenário, no 2Q turno, retorna a 
proposição a esta Comissão para receber parecer, nos termos 
do art. 195, § 2Q, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposta originária pretende tornar obrigatório o uso do 

cinto de segurança em veículos automotores do transporte 
coletivo intermunicipal. 
O Substitutivo nQ 1, em comento, estende a obrigatoriedade 

de utilização do cinto também em veículos particulares, 
oficiais e de alugu~;. conforme as disposições constantes no 
seu art. lQ. 
A proposição inova, ainda, na aplicação da norma aos 

veículos destinados ao transporte coletivo, ficando apenas o 
condutor desses obrigado a utilizar o referido equipamento 
d~ segurança. 

E fácil constatar a conveniência e a oportunidade da medida 
proposta, extensiva a todos os veículos, pois a adoção dessa 
prática em algumas unidades da Federação tem reduzido 
sensivelmente o número de vítimas em acidentes 
automobilísticos. Há que se considerar que essa diminuição 
representa, sem dúvida, economia de recursos, via de regra 
destinados pelo poder público ao atendimento médico-
hospitalar dos acidentados. 

Com o propósito de aperfeiçoar a proposição, entendemos 
oportuna, contudo, a apresentação das Emendas nQs l e 2, que 
passam a fazer parte deste parecer. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Substitutivo 

nQ 1, apresentado no 2Q turno, com as Emendas nQs 1 e 2, a 
seguir redigidas. 

Suprima-se do 
de transporte 
concessão.". 

EMENDA NQ 1 
art. 4Q a expressão "e, no caso dos veículos 

coletivo, também a rescisão do contrato de 

EMENDA No 2 
Suprima-se o art. 3Q do Substitutivo nQ 1. 
Sala das Comissões, 4 de outubro de 1995. 
Ajal~ar Silva, Presidente- Jairo Ataide, relator- Elbe 

Brandao - Carlos Murta - Bonifácio Mourão. 
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ATA DA 90ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 24 DE OUTUBRO DE 1995 

Presidência dos Deputados Agostinho Patrús e 
Sebastião Navarro Vieira 

SUMÁRIO: ABERTURA - 1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata-
Correspondência: Ofícios, telegramas e cartões 
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nQs 541 a 
546/95 - Requerimentos nQs 817 a 822/95 - Requerimentos dos 
Deputados Gil Pereira e outros, Kemil Kumaira e Elbe Brandão 
- Comunicações: Comunicação do Deputado Carlos Pimenta 
Interrupção e reabertura dos trabalhos ordinários; 
inexistência de "quorum" para continuação dos trabalhos -
ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA. 

ABERTURA 
- Às 14h15min, comparecem os Deputados: 
Agostinho Patrús -Wanderley Àvila Sebastião Navarro 

Vieira - Paulo Pettersen Rêmolo Aloise Maria José 
Haueisen- Ibrahim Jacob- Ermano Batista- Antônio Júlio-
Aílton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho 
Alencar da Silveira Júnior Álvaro Antônio Anivaldo 
Coelho - Antônio Andrade - Antônio Genaro - Antônio Roberto 

Arnaldo Canarinho Arnaldo Penna Bilac Pinto 
Bonifácio Mourão - Carlos Murta - Carlos Pimenta - Clêuber 
Carneiro- Dílzon Melo- Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro-
Djalma Diniz - Durval Ângelo - Elbe Brandão - Elmo Braz -
Francisco Ramalho - Geraldo Nascimento - Geraldo Rezende -
Geraldo Santanna -Gil Pereira- Gilmar Machado - Glycon 
Terra Pinto Hely Tarquínio Irani Barbosa Ivair 
Nogueira - Ivo José Jairo Ataíde João Batista de 
Oliveira- João Leite -Jorge Eduardo de Oliveira- Jorge 
Hannas - José Bonifácio - José Braga - José Henrique - José 
Maria Barros - Kemil Kumaira- Luiz Antônio Zanto- Marcelo 
Gonçalves- Marco Régis -Maria Olivia- Mauri Torres 
Miguel Martini Olinto Godinho Paulo Piau Paulo 
Schettino - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto Romeu 
Queiroz - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Simão Pedro 
Toledo- Toninho Zeitune- Wilson Trópia. 
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús)- A lista de 

comparecimento registra a existência de número regimental. 
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome 
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a 
palavra, o Sr. 2Q-Secretário, para proceder à leitura da ata 
da reunião anterior. 1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE) 

Ata 
- O Deputado Ibrahim Jacob, 3Q-Secretário, nas funções de 

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

Correspondência 



- O Deputado Rêmolo 
correspondência: 

Aloise, 1Q-Secretário, 
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lê a seguinte 

Do Sr. Geraldo Resende, Superintendente Regional do INCRA-
MG, em referência ao Ofício nQ 1.893/95/SGM, informando que 
todas as providências administrativas necessárias á imissão 
de posse na Fazenda Califórnia- Limeira, em Tumiritinga, já 
foram tomadas. 

Do Sr. Cláudio Costa, Desembargador do Tribunal de Justiça 
do Estado, encaminhando cópia do Mandado de Segurança ng 
58.516-4, impetrado pelo Município de Caratinga contra 
decisão desta Assembléia. 

Do Sr. Aloysio Ribeiro de Almeida, Prefeito Municipal de 
Varginha, agradecendo o convite para debater a Proposta de 
Emenda ·à Constituição nQ 13/95 e informando que é favorável 
à sua aprovação. (- Anexe-se à Proposta de Emenda à 
Constituição ng 13/95.) 

Da Sra. Maria Eloá Lafeta Vasconcelos, Prefeita Municipal 
de Coração de Jesus em exerc1c1o, ratificando informações 
sobre o Distrito de São João do Pacuí. (-À Comissão de 
Assuntos Municipais.) 

Do Cel. PM Lúcio Emílio do Espírito Santo, Coordenador da 
Assessoria Parlamentar da PMMG(2), comunicando a 
impossibilidade de instalação de unidade BM no Município de 
Guaxupé e o encaminhamento do Ofício nQ 2.135/95/SGM 
(instalação de unidade do Corpo de Bombeiros no Município de 
Janaúba) ao Comandante do Corpo de Bombeiros. 

Da Sra. Zazá Schettino, Vereadora à Câmara Municipal de 
Belo Horizonte, agradecendo convite para o Seminário Turismo 
- Caminho das Minas. 

Do Sr. Antônio Nilson Craveiro Holanda, Secretário Adjunto 
da Secretaria Especial de Políticas Regionais, do Ministério 
do Planejamento e Orçamento, manifestando-se contra a 
inclusão dos municípios do vale do Jequitinhonha na área 
mineira da Sudene. 

Da. Sra. Eurídice Vidigal, Chefe da Assessoria Parlamentar 
do Ministério da Fazenda, em atenção ao Ofício nQ 1.406/95 
(ausência de política agrícola adequada ao País), 
encaminhando o Memorando SPE nQ 550/95, com esclarecimentos 
sobre a matéria. 

Do Sr. Edílio Ferreira, Assessor Legislativo da Associação 
das Câmaras Municipais do Oeste do Paraná - ACAMOP -, do 
Município de Toledo, PR, solicitando autorização para 
utilizar o Projeto de Resolução nQ 2.165/90 como fonte de 
pesquisa do livro "ABC do Vereador", de sua autoria, a ser 
editado. 

Do Sr. Ronan Oliveira Couto, Chefe da Divisão de Cultura da 
Prefeitura Municipal de Três Marias, solicitando cópias de 
toda documentação relativa ao represamento do rio São 
Francisco na Barragem de Três Marias, para subsidiar o 
Projeto Memória Cultural, cujo escopo é o resgate da memória 
do município. 

Dos Srs. Juarez Dias dos Santos, Presidente, Vicente 
Gonçalves e Antônio Divino da Silva, procuradores da 
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Federação Associativa Vale do Gorutuba FAVEG . do 
Município de Janaúba, denunciando que políticos têm impedido 
o cumprimento do acordo assinado pelo INCRA, pela CODEVASF, 
pela SEAPA, pela SEPLAN e pelo Distrito de Irrigação, pelo 
qual 212 famílias seriam assentadas, e informando, caso o 
acordo não seja cumprido até o dia 30 do. corrent~. os 
posseiros ocuparão 18.000ha de terras. (- A Comissao de 
Agropecuária.) 

Do Sr. Winfried Jung, Diretor da Fundação Konrad Adenauer 
no Brasil, encaminhando exemplares das publicações "Debates" 
(nQ 6) e "Papers" (nQ 19). 

TELEGRAMAS 
Do Sr. Adib Jatene, Ministro da Saúde, agradecendo envio do 

relatório das audiências públicas regionais de 1995. 
Do Sr. José Henrique Santos Portugal, Chefe de Gabinete do 

Governador, informando, em atenção ao Requerimento nQ 
577/95, do Deputado Toni~~o Zeitune, que o assunto foi 
encaminhado à Secretaria de Administração. 

CARTÕES 
Da Sra. Maria Elvira, Deputada Federal, agradecendo 

recebimento do relatório final da Comissão Parlamentar de 
Inquérito sobre a pros:ituição infantil no Norte de Minas. 

Do Gen. Bda. Álvaro Henrique Vianna de Moraes, Comandante 
da 4g Brigada de Infantaria Motorizada (2), agradecendo 
convite para participar da reunião especial em homenagem à 
Escola Agrotécnica Federal de Rio Pomba e encaminhando 
exemplar da "Sinopse Histórica do Exército Brasileiro". 

Do Sr. Tomaz Aroldo da Mota Santos, Reitor da UFMG, 
agradecendo recebimento do relatório das audiências públicas 
regionais de 1995. 

Do Sr. Sebastião 
agradecendo convite 
Caminho das Minas. 

Rosenburg, Presidente do TRE-MG, 
para participar do Seminário Turismo -

Do Sr. Luiz Laércio Simões Machado, Diretor-Presidente de 
Furnas Centrais Elétricas S.A., encaminhando relatório da 
empresa referente a 1994. 

Das Sras. Márcia Antônia de Moraes Arantes e Ófelia Batista 
Falei, da 16ª e da 13ª Superintendência Regional de Ensino, 
respectivamente, agradecendo convite para lançamento do 
projeto Educação para a Cidadania. 

Do Sr. Rinaldo Campos Soares, Diretor Presidente da 
USIMINAS, agradece1do os cumprimentos desta Casa pela 
conquista do título "Empresa do Ano". 
O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições. 

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

proposições: 
PROJETO DE LEI NQ 541/95 

Declara de utilidade pública a Irmandade de Nossa Senhora 
Aparecida do Monte Calvário e da Santa Casa de Misericórdia 
de Santa Rita de Jacutinga, com sede no Município de Santa 
Rita do Jacutinga. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
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Art. 1Q - Fica declarada de utilidade pública a Irmandade 
de Nossa Senhora Aparecida do Monte Calvário e da Santa Casa 
de Misericórdia de Santa Rita de Jacutinga, com sede no 
Município de Santa Rita do Jacutinga. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 10 de outubro de 1995. 
Sebastião Helvécio 
Justificação: A Irmandade de Nossa Senhora da Aparecida do 

Monte Calvário e da Santa Casa de Misericórdia de Santa Rita 
de Jacutinga, fundada em 1912, tem como finalidade precípua 
o atendimento médico e cirúrgico à população pobre daquele 
município e também à comunidade das localidades vizinhas. 

A Santa Casa de Misericórdia de Santa Rita de Jacutinga vem 
desempenhando suas atividades, desde sua fundação, sempre 
voltada para a caridade e a melhoria das condições de saúde 
e atendimento em Santa Rita do Jacutinga. 
A diretoria da entidade é composta por pessoas idôneas que 

nada recebem pela função que desempenham. 
Dessa forma, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação 

desta lídima proposição. 
-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 542/95 
Declara de utilidade pública a Irmandade dos Passos e da 

Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora, com sede no 
Município de Juiz de Fora. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q - Fica declarada de ut i 1 idade pública a Irmandade 

dos Passos e da Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora, 
com sede no Município de Juiz de Fora. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 10 de outubro de 1995. 
Sebastião Helvécio 
Justificação: A Irmandade dos Passos e da Santa Casa de 

Misericórdia de Juiz de Fora é associação civil sem fins 
lucrativos, fundada em 1854. 
A entidade, desde sua fundação, vem prestando relevantes 

serviços de atendimento, na área da saúde, junto à população 
do Município de Juiz de Fora. Destaca-se, também, como única 
unidade em condições de prestar assistência médico-
hospitalar a toda região da Zona da Mata. 

Fora presta 
à população 

ambulatorial, 

A Santa Casa de Misericórdia de Juiz de 
gratuitamente o atendimento médico-hospitalar 
carente, como também mantém assistência 
fornecendo gratuitamente medicamentos para 
domicílio. 

o tratamento em 

A diretoria da mesa administrativa é formada por pessoas 
idôneas que nada recebem pelo exercício de suas funções. 
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f espero contar com o apoio dos nobres pares Dessa o r ma, . . . -aprovação desta 11d1ma propos,~ao: . 
p~r~u;licado vai o projeto às Com,ssoe~ de Ju~t,ça, para 

1.' ·nar e de Saúde e Açao Soc1al, para 
exame pre 1m1 • 195 c/c o art 104 · · deliberação, nos termos do art. . · . 1nc1so 
1 do Regimento Interno. 543195 ' PROJETO DE LEI NQ 
Declara de utilidade pública a Associação ~o~u~itária do 

Bairro São cosme - ACBSC -, com sede no Mun1c1p1o de Santa 
Luzia. M' G · A Assembléia Legislativa do Estado de 1 ~as. era1s decreta: 
Art. 10 -Fica declarada de utilidade publ1ca a Associação 

Comunitária do Bairro São Cosme - ACBSC -, com sede no 
Município de Santa Luzia. . 
Art. 2Q - Esta lei entra em v1gor na data de sua 

publicação. . 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das Reuniões, 13 de julho de 1995. 
Geraldo Nascimento . Justificação: A Associação Comunitária do_Ba1rro São Cosme, 

fundada em 15/9/85 não tem tempo determ1nado de atuação e 
não faz distinção de nacionalidade, culto, sexo, raça e 
interesses políticos. 

Tem como objetivos incentivar e preservar a unidade entre 
os habitantes do bairro a fim de auxiliá-los na resolução de 
seus problemas; manter trabalhos em prol da educação, da 
saúde, do transporte, do lazer; organizar compras 
comunitárias e lutar constantemente por melhores condições 
de vida para os moradores. 
Apresentando a ACBSC todos os requisitos legais para obter 

a declaração de utilidade pública, solicito o apoio de meus 
pares à aprovação deste projeto de lei, em reconhecimento ao 
empenho e à luta da atual diretoria e das diretorias 
anteriores a fim de conseguir extensão de redes de água, 
esgoto, iluminação e outras melhorias para a população do 
bairro. 
-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 544/95 
(Ex-Projeto de Lei nQ 1.831/93) 

Declara de utilidade pública a Associação dos Congados 
Moçambique Cor-de-Rosa, com sede no Município de Monte 
Alegre de Minas. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a Associação 

dos Congados Moçambique Cor-de-Rosa, com sede no Município 
de Monte Alegre de Minas. 
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 19 de abril de 1995. 
Geraldo Rezende 
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Justificação: A Associação dos Congados Moçambique Cor-de-
Rosa é uma entidade civil sem fins lucrativos. 

De caráter assistencial, a entidade funciona há três anos, 
e sua diretoria é composta de pessoas idôneas, que não 
recebem remuneração pelos cargos que ocupam. 
Por acreditar nos benefícios que a entidade traz ao 

município, apresentamos este projeto e solicitamos o apoio 
de nossos ilustres pares a sua aprovação. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para 

exame preliminar, e de Educação, para deliberação, nos 
termosdo art. 195, c/coart. 104, inciso!, doRegimento 
Interno. 

PROJETO DE LEI No 545/95 
(Ex-Projeto deLe; nQ 1.828/93) 

Declara de utilidade pública a Associação dos Congados 
Moçambique Marinheiro, com sede no Município de Monte Alegre 
de Minas. 

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

dos Congados Moçambique Marinheiro, com sede no Município de 
Monte Alegre de Minas. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

public::;ão. 
Art. ~Q- Revogam-se as disposições em contrârio. 
Sala das Reuniões, 19 de abril de 1995. 
Geraldo Rezende 
Justificação: A Associação dos Congados Moçambique 

Marinheiro é uma entidade civil sem fins lucrativos, criada 
com a finalidade de dar assistência social à comunidade. 

De caráter assistencial, a entidade funciona hâ 3 anos, e 
sua diretoria é composta de pessoas idôneas, que não recebem 
remuneração pelos cargos que ocupam. 
Por acreditar nos benefícios que a entidade traz ao 

município, apresentamos este projeto e solicitamos o apoio 
de nossos ilustres pares à sua aprovação. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para 

exame preliminar, e de Educação, para deliberação, nos 
termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso I, do Regimento 
Interno . 

PROJETO DE LEI 546/95 
(Ex-Projeto de Lei nQ 1.825/93) 

Declara de utilidade pública a Associação dos Congados 
Moçambique Verde, com sede no Município de Monte Alegre de 
Minas . 

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

dos Congados Moçambique Verde, com sede no Município de 
Monte Alegre de Minas. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário . 
Sala das Reuniões, 19 de abril de 1995. 
Geraldo Rezende 
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Justificação: A Associação dos Congados Moçambique Verde é 
uma entidade civil sem fins lucrativos, criada com a 
finalidade de dar assistência social à comunidade. 

De caráter assistencial, a entidade funciona há 3 anos, e 
sua diretoria é composta de pessoas idôneas, que não recebem 
remuneração pelos cargos que ocupam. 
Por acreditar nos benefícios que a entidade traz ao 

município, apresentamos este projeto e solicitamos o apoio 
de nossos ilustres pares a sua aprovação. 

- Publ~cado, 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. 

REQUERIMENTOS 
NQ 817/95, do Deputado Ibrahim Jacob, solicitando sej~ 

formulado apelo ao Secretário da Fazenda com vistas a 
elaboração de estudos sobre a viabilidade de os servidores 
da MinasCaixa absorvidos pelo Estado e enquadrados naquela 
Secretaria terem os mesmos direitos dos ATFs. (- À Comissão 
de Administração Pública.) 

NQ 818/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se 
consigne nos anais da casa voto de congratulações com a Loja 
Maçônica Rei Salomão, localizada nesta Capital, por seus 11 
anos de existência. 

NQ 819/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçônica Cavaleiros da Paz, localizada no Município de 
Coromandel, por seus dois anos de existência. 

NQ 820/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçônica Inconfidência, localizada no Município de Teófilo 
Otôni, por seus dez anos de existência. 

NQ 821/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçônica Atalaia de Sete Lagoas, localizada no Município de 
Sete Lagoas, por seus 18 anos de existência. (- Distribuídos 
à Comissão de Educação.) 

NQ 822/95, do Deputado Alencar da Silveira Júnior, 
solicitando seja formulado apelo aos órgãos competentes com 
vistas à abertura de inquérito policial para apuração do 
crime ecológico ocorrido no rio das Velhas e à punição dos 
culpados. (-À Comissão de Meio Ambiente.) 

Do Deputado Gil Pereira e outros, solicitando a realização 
de reunião especial para comemorar os 20 anos de fundação da 
Bioquímica do Brasil S.A. BIOBRAS localizada no 
Município de Montes Claros. 

Do Deputado Kemil Kumaira, solicitando se reconsidere o 
pedido formulado por esta Casa ao Presidente do TRE-MG com 
vistas à não-realização de plebiscito nos Distritos de Ponto 
do Marambaia e Maranhão, no Município de Caraí. 

Da Deputada Elbe Brandão, solicitando que esta Casa 
manifeste à Câmara dos Deputados apoio ao Projeto de Lei nQ 
128/95, do Deputado Nicias Ribeiro. 

COMUNICAÇÕES 
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É também encaminhada à Mesa comunicação do Deputado 
Carlos Pimenta. 

Interrupção dos Trabalhos Ordinários 
O Sr. Presidente (Deputado Sebastião Navarro Vieira) - Esta 

Presidência interrompe os trabalhos ordinários, nos termos 
do § 1Q do art. 23 do Regimento Interno, para dar 
prosseguimento aos trabalhos do Seminário Turismo: Caminho 
das Minas -A Política e a Legislação Estadual de Turismo. 
Estão suspensos os nossos trabalhos. 
-A ata da parte interrompida será publicada em outra 

ediç2.":'. 
Reabertura dos Trabalhos Ordinários 

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos. 
ENCERRAMENTO 

O Sr. Presidente - Esta Presidência verifica de plano a 
inexistência de "quorum" para continuação dos trabalhos e 
encerra a reun1ao, convocando os Deputados para as 
extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 
25, às 20 horas, nos termos dos editais de convocação, e 
para a ordinária deliberativa também de amanhã, às 14 horas, 
com a ordem do dia regimental. Levanta-se a reunião. 

ATA DA ta REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE 
INQUERITO-PARA, NO PRAZO DE 120 DIAS, APURAR DENÚNCIAS 
CONTRA A CHAMADA MÁFIA DO CARVÃO, QUE VEM ATUANDO 
PRINCIPALMENTE NO NORTE DE MINAS 
Às quinze horas do dia cinco de outubro de mil novecentos e 
noventa e cinco, reúnem-se na Sala das Comissões os 
Deputados Paulo Schettino, Elbe Brandão, Gil Pereira e Paulo 
Piau, membros da Comissão supracitada. Registra-se também a 
presença do Deputado Antônio Roberto. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Paulo Schettino, declara 
abertos os trabalhos e informa que a reunião se destina a 
ouvir os Srs. Marco Aurélio Andrade Correia Machado, 
Presidente da ABRACAVE, Maria Dalce Ricas, Presidente da 
AMDA, e Willer Eustáquio Pires Vidigal, Delegado responsável 
pelo inquérito, e Ronan Eustáquio da Silva, Presidente do 
SINDIFER, que justificou sua ausência e se comprometeu a 
marcar nova data para comparecer perante a Comissão. A 
seguir, a Presidência solicita ao Deputado Paulo Piau que 
proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e 
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Ato continuo, 
a Presidência convida os convidados a tomarem assento à mesa 
e passa a palavra ao Deputado Gil Pereira, autor do 
requerimento que motivou os convites. O Deputado Gil Pereira 
faz a exposição dos motivos que o levaram a requerer a CPI. 
Isso posto, a Presidência ressalta que as informações 
prestadas à CPI devem ter amparo na verdade e passa a 
palavra aos convidados, que fazem a explanação do assunto 
objeto desta CPI. Aberta a fase de debates, dela participam 
os Srs. Marco Aurélio Andrade Correia Machado, Maria Dalce 
Ricas e Willer Eustáquio Vidigal e os Deputados Paulo 
Schettino, Gil Pereira, Elbe Brandão, Paulo Piau e Antônio 
Roberto, de acordo com as notas taquigráficas. Logo após, a 
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Deputada Elbe Brandão sugere que os trabalhos da comissã~ 
sejam acompanhados pelas entidades relacionadas ao tema 
pelas comissôes permanentes da Casa e aprese~ta requerim~nt~ 
S?licitando_seja convidado o Sr. Arlen d~ Paulo sant}a~a 
F~lh?, Pres1dente da Associação dos Municípios da A~ra 
M1ne1ra da ~udene- AMAM$-. e 0 Deputado Gil. pere 1

0 s 
apresenta do1s requerimentos solicitando sejam conv1dadOS dO 
Sr~._Antô~io Pontes Fonseca, Presidente da CALSETE. Geral 5 Palxao, D1retor da TECNOSULFUR Carlos Maurício VasconcelO 
G?nzaga, Diretor-Presidente da COSSISA, Roberto S~nto~ 
Vlan~. Presidente da Interlagos Siderúrgica Ltda., Gllmao 
Rodr~gues de Carvalho, Superintendente da MGS, Afons 
Henr1que Paiva Paulino, Diretor-Presidente da SIDERPA, 
Alexandre Gontijo Gonzaga, Diretor-Presidente da Açogusa 
Transporte e Comércio Industrial Luciano de M~lo 
Figueiredo, Diretor-Presidente da ÍNSIVI, Antônio .Pr~~~ 
Barbosa Neto, Diretor-Presidente da Coirba Siderur~ 1 -
Ltda., Bernardo Paz Diretor da ITAMINAS e DiocleslO 
Siqueira, Diretor da ÀEROMBRAS, bem como o Sr. Robe~to 
Scolforo, da Universidade de Lavras. Submetidos a votaçao, 
cada ~m por sua vez, são os três requerimentos aprovados. 
Cumpr1da a finalidade da reunião e nada mais havendo a ser 
tratado, a Presidência agradece a presença dos convidados. 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissôes, 19 de outubro de 1995. . _ 
Marcos Helênio, Presidente- Paulo Piau- Aílton V1lela 

Dílzon Mello- Gil Pereira. 
ATA DA Sa REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
~DMINISTRAÇAO PÚBLICA 
As dezessete horas e trinta minutos do dia dez de outubro de 
mil novecentos e noventa e cinco, reúnem-se na Sala das 
Çomissôes os Deputados Ajalmar Silva, Jairo Ataíde, Durvadl 
Angelo e Aílton Vilela (substituindo este ao Deputa 0 

Arnaldo Penna, por indicação da Liderança do PSDB), membros 
da Comissão supracitada. Havendo número regimental • 0 

Presidente, Deputado Ajalmar Silva, declara abertos 0~ 
trabalhos e solicita ao Deputado Jairo Ataíde que proceda~ 
leitur~ ja ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, .e 
subscr~:a pelos membros presentes. A seguir, a Presidêncla 
esclarece que a reunião se destina a apreciar o parecer do 
Deputado Jairo Ataíde sobre as emendas apresentadas em 
Plenário ao Projeto de Lei nQ 431/95, do Governador do 
Estado, que autoriza a alienação das ações do Banco de 
Crédito Real de Minas Gerais - CREDIREAL -, cujos avulsos 
foram distribuídos em reunião anterior, o qual conclui pela 
aprovação da Emenda nQ 1 na forma das Subemendas nQs 1 e 2. 
da Emenda nQ 3 na forma da Subemenda nQ 1 e da Emenda nQ 6; 
pela rejeição das Emendas nQs 2, 4 e 5 e pela 
prejudicialidade das Emendas nQs 7 e 8. A Presidência coloca 
em discussão e votação o parecer, que é aprovado por 
unanimidade. O Deputado Durval Ângelo tece elogios ao 
parecer do relator. Nada mais havendo a ser tratado, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca 
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os membros da Comissão para a prox1ma reun1ao ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 25 de outubro de 1995. 
Ajalmar Silva, Presidente- Carlos Murta- Antônio Júlio-

Arnaldo Penna- Durval Ângelo- Aílton Vilela. 
ATA DA 11a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS E 
GARANTIAS FUNDAMENTAIS 
Às nove horas e quinze minutos do dia onze de outubro de mil 
novecentos e noventa e cinco, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados João Leite, José Braga e Maria 
Olívia, membros da Comissão supracitada. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado João Leite, declara 
'Dertos os trabalhos e solicita à Deputada Maria Olívia que 
~roceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e 
aprovada, é subscrita pelos parlamentares presentes. A 
seguir, o Presidente passa à discussão e à votação de 
proposições sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia 
e concede a palavra ao Deputado José Braga, o qual emite 
parecer pela aprovação do Projeto de Lei nQ 309/95 no 1Q 
turno, na forma do Substitutivo nQ 1, apresentado pela 
Comissão de Constituição e Justiça. Submetido a discussão e 
votação, é o parecer aprovado. Cumprida a finalidade da 
reunião, o Presidente agradece a presença dos parlamentares, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião 
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 
Sala das Comissões, 25 de outubro de 1995. 
João Leite, Presidente - Antônio Roberto - Arnaldo Penna -

José Braga -Sebastião Costa. 
ATA DA 24a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
~USTIÇA -
As dez horas do dia dezessete de outubro de mil novecentos e 
noventa e cinco, comparecem ·a Sala das Comissões os 
Deputados Geraldo Santanna, Simão Pedro Toledo, Leonidio 
Bouças, Anivaldo Coelho, João Leite e Ivair Nogueira, 
membros da supracitada Comissão. Registra-se a presença do 
Deputado Almir Cardoso. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Geraldo Santanna, declara abertos os 
trabalhos, informa que a reun1ao se destina a apreciar a 
matéria constante na pauta e solicita ao Deputado Ivair 
Nogueira que proceda à leitura da ata da reunião anterior, 
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. 
Passa-se à 2a parte da reunião, com a discussão e a votação 
de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do 
Plenário da Assembléia. Continua em discussão o parecer do 
Deputado Simão Pedro Toledo, relator do Projeto de Lei nQ 
390/95, cuja discussão havia sido adiada em virtude de 
pedido de v'~ta formulado pelo Deputado Anivaldo Coelho em 
reunião ante~ or. Fazem uso da palavra, para jiscutir a 
matéria, os Deputados Anivaldo Coelho e Alr. - Cardoso. 
Encerrada a discussão, é submetido a votação e aprovado o 
~arecer que conclui pela inconstitucionalidade, pela 
llegalidade e pela antijuridicidade da matéria. Na ausência 
do Deputado Arnaldo Penna, designado como novo relator do 
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Projeto de Lei nQ 404/95, nos termos do art. 135 do 
Regimento Interno, a Presidência redistribui a matéria ao 
Deputado Ivair Nogueira. Este emite parecer no qual conclui 
pela inconstitucionalidade, pela ilegalidade e pela 
antijuridicidade da matéria. Submetido a discussão e 
votação, é aprovado o parecer, registrando-se o voto 
contrário do Deputado Anivaldo Coelho. Com a palavra, o 
Deputado Anivaldo Coelho, relator do Projeto de Lei nQ 
413/95, emite parecer mediante o qual conclui pela 
inconstitucionalidade, pela ilegalidade e pela 
antijuridicidade da matéria. Submetido a discussão e 
votação, é aprovado o parecer. o Deputado Anivaldo Coelho, 
relator do Projeto de Lei nQ 443/95, emite parecer mediante 
o qual conclui pela inconstitucionalidade, pela ilegalidade 
e pela antijuridicidade da matéria. Discutido e votado, é 
aprovado o parecer. Quanto ao Projeto de Lei nQ 444/95, o 
relator, Deputado Anivaldo Coelho, solicita prazo regimental 
para emissão de seu parecer, o pedido é deferido pela 
Presidência. O Deputado Simão Pedrc Toledo, relator do 
Projeto de Lei nQ 450/95, retira-se do recinto. Em face 
disso, a Presidência redistribui a matéria ao Deputado 
Leonídio Bouças. Este emite parecer no qual conclui pela 
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade da 
matéria. Discutido e votado, é aprovado o parecer. Na 
ausência do Deputado Arnaldo Penna, relator do Projeto de 
Lei nQ 458/95, a Presidência redistribui a matéria ao 
Deputado Ivair Nogueira. Este emite parecer mediante o qual 
conclui pela constitucionalidade, pela legalidade e pela 
juridicidade da proposição com a Emenda nQ 1, que apresenta. 
Discutido e votado, é aprovado o parecer. Neste momento, 
retorna ao recinto o Deputado Simão Pedro Toledo. Com a 
palavra, o Deputado Leonidio Bouças, relator do Projeto de 
Lei nQ 459/95, emite parecer no qual conclui pela 
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade da 
proposição com a Emenda nQ 1, que apresenta. Discutido e 
votado, é aprovado o parecer. Na ausência do Deputado 
Arnaldo Penna, relator do Projeto de Lei nQ 460/95, a 
Presidência redistribui a matéria ao Deputado João Leite. 
Este emite parecer mediante o qual conclui pela 
inconstitucionalidade, pela ilegalidade e pela 
antijuridicidade da matéria. Discutido e votado, é aprovado 
o parecer. O Deputado Leonídío Bouças, relator do Projeto de 
Lei nQ 469/95, emite parecer no qual conclui pela 
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade da 
matéria. Discutido e votado, é aprovado o parecer. Com a 
palavra, o Deputado Anivaldo Coelho, relator do Projeto de 
Lei nQ 470/95, emite parecer no qual conclui pela 
inconstitucionalidade, pela ilegalidade e pela 
antijuridicidade da matéria. Discutido e votado, é aprovado 
o parecer. Por estar ausente o Deputado Antônio Genaro, 
relator do Projeto de Lei nQ 471/95, a Presidência 
redistribui a matéria ao Deputado Simão Pedro Toledo. Este 
apresenta requerimento para que a proposição seja baixada em 
diligência à Secretaria de Recursos Humanos e Administração, 
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o pedido é deferido pela Presidência. Em virtude da ausência 
do Deputado Arnaldo Penna, relator do Projeto de Lei nQ 
481/95, a Presidência redistribui a matéria ao Deputado João 
Leite. Este apresenta requerimento para que a proposição 
seja baixada em diligência à Secretaria de Recursos Humanos 
e Administração, o pedido é deferido pela Presidêné~a. 
Passa-se à fase de discussão e votação de proposições que 
dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia. Com a 
palavra, o Deputado Leonidio Bouças, relator dos Projetos de 
Lei nQs 279, 314, 338, 339, 340, 384, 386, 438, 449, 461, 
464, 465, 467, 468, 472, 474, 475, 476, 479, 480, 482, 483, 
484, 489, 490, 494 e 496/95, emite pareceres mediante os 
quais conclui pela constitucionalidade, pela legalidade e 
pela juridicidade das proposições e apresenta emendas, que 
receberam o nQ 1, aos Projetos de Lei ngs 338, 339, 340, 
384, 438, 479 e 480/95 e o Substitutivo nQ 1 ao Projeto de 
Lei nQ 449/95. Submetidos a discussão e votação, cada um por 
sua vez, são aprovados os pareceres. Ainda com a palavra, o 
Deputado Leonídio Bouças, relator dos Projetos de Lei nQs 
456, 466, 477 e 495/95, apresenta requerimentos para que as 
proposições sejam baixadas em diligência à Secretaria de 
Recursos Humanos e Administração e aos autores, os pedidos 
são deferidos pela Presidência. Na ausência do Deputado 
Antônio Genaro, relator do Projeto de Lei nQ 463/95, a 
Presidência redistribui a matéria ao Deputado Ivair 
Nogueira. Este emite parecer mediante o qual conclui pela 
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade da 
matéria. A Presidência determina o encaminhamento dos 
Projetos de Lei nQs 390, 404, 413, 443, 460 e 470/95 ao 
Plenário, para inclusão em ordem do dia, para os fins do 
art. 189 do Regimento Interno. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença de todos, convoca 
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 24 de outubro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Ivair Nogueira - Simão Pedro 

Toledo- Arnaldo Penna - Leonidio Bouças - Anivaldo Coelho. 
ATA DA 16a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, 
CULTURA, DESPORTO E TURISMO E LAZER 
Às dez horas e quinze minutos do dia dezessete de outubro de 
mil novecentos e noventa e cinco, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Anderson Adauto, João Leite e Gilmar 
Machado, membros da Comissão supracitada. Na ausência do 
President' o Deputado Anderson Adauto assume a direção dos 
trabalhos 2, havendo número regimental, declara aberta a 
reunião e solicita ao Deputado João Leite que proceda à 
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é 
subscrita pelos membros presentes. A Presidência informa que 
a reunião se destina a apreciar as matérias da pauta e 
retira da ordem do dia o Requerimento nQ 764/95. 
Prosseguindo, lê correspondência do Sr. José Maria Gomes, 
engenheiro e professor da UFMG, em que dá conhecimento a 
esta Comissão do projeto que se encontra em tramitação nesta 
Casa, o qual torna obrigatória a inclusão do Latim no 

~ 
~ 
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currículo colegial. A Presidência comunica que se encontra 
à disposição dos parlamentares avulso do Projeto de Lei nQ 
505/95, do Governador do Estado, que acresce o limite fixado 
para o Poder Executivo realizar operações de crédito 
destinadas ao giro da dívida mobiliária do Estado, vencível 
no exercício de 1995. A seguir, a Presidência distribui os 
Requerimentos nQs 54, 70, 750, 751, 762 e 780/95 ao Deputãdo 
Gilmar Machado. Encerrada a 1a parte dos trabalhos, passa-se 
à 2a fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação de 
proposição da Comissão. O Deputado Gilmar Machado apresenta 
requerimento em que solicita sejam convidados representantes 
da Administração de Estádios de Minas Gerais - ADEMG -; da 
secretaria de Estado de Esportes, Lazer e Turismo - SELT - e 
da Federação Mineira de Futebol para subsidiarem a discussão 
do Projeto de Lei nQ 378/95. Colocado em votação, é o 
requerimento aprovado. Passa-se à fase de discussão e 
votação de proposição sujeita à apreciação do Plenário da 
Assembléia. O Deputado Anderson Adauto, na condição de 
relator da matéria citada anteriormente, e tendo em vista o 
requerimento apresentado pelo Deputado Gilmar Machado, 
sugere aos membros da Comissão que o Projeto de Lei nQ 
378/95 seja apreciado na próxima reunião. Prosseguindo, o 
Deputado Anderson Adauto emite parecer, mediante o qual 
conclui pela aprovação do Projeto de Lei nQ 345/95, no 1Q 
turno, na forma proposta. Colocado em discussão e votação, é 
o parecer aprovado. Passa-se à 3a fase da Ordem do Dia, com 
a discussão e a votação de proposições que dispensam a 
apreciação do Plenário da Assembléia. O Presidente submete a 
discussão e votação as seguintes proposições, das quais é 
relator: no 2Q turno, os Projetos de Lei nQs 311, 324, 352, 
353 e 381/95, com pareceres pela aprovação, e 334/95, com 
parecer pela aprovação na forma do vencido no 1Q turno; no 
1Q turno, os Projetos de Lei nQS 246 e 411/95, com pareceres 
pela aprovação. Prosseguindo, a Presidência submete a 
discussão e votação as seguintes matérias, das quais é 
relator o Deputado João Leite: no 2Q turno, os Projetos de 
Lei nQs 212, 322, 333 e 394/95, com pareceres pela 
aprovação. Em seguida, a Presidência submete a discussão e 
votação as seguintes matérias, das quais é relator o 
DepJtado Gilmar Machado: no 2Q turno, os Projetos de Lei nQs 
300, 303 e 398/95, com pareceres pela aprovação, e 347/95, 
com parecer pela aprovação na forma do vencido no 1Q turno. 
Todas as matérias, cada ur:a por sua vez, são aprovadas. A 
Presidência defere o pedid: de retirada de tramitação do 
Projeto de Lei nQ 451/95, a pedido do autor, Deputado Ivair 
Nogueira. Prosseguindo, o Deputado Anderson Adauto passa a 
palavra ao Deputado Gilmar Machado, que emite pareceres, 
mediante os quais conclui pela aprovação dos Requerimentos 
nQS 54, 70, 750, 751, 762 e 780/95. Colocados em votação, 
cada um por sua vez, são os requerimentos aprovados. Em 
seguida, a Presidência submete a votação, nos termos da 
Deliberação nQ 487, da Mesa da Assembléia, cada um por sua 
vez, os Requerimentos nQs 752 a 754, 763, 765 a 769 e 785 a 
788/95, que são aprovados. Dando continuidade aos trabalhos, 
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a Presidência submete a discussão e votação os pareceres de 
Redação Final dos Projetos de Lei nQs 228, 232, 242, 264 a 
266, 268, 274 e 296/95, que são aprovados. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 
Sala das Comissões, 24 de outubro de 1995. 
Anderson Adauto, Presidente- João Leite- Gilmar Machado. 

ATA DA 2a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 
PROCEDER A ESTUDOS QUE VENHAM CRIAR MELHORES CONDIÇÕES DE 
ÇOMUNICAÇÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS 
As quatorze horas e trinta minutos do dia dezessete de 
outubro de mil novecentos e noventa e cinco, reúnem-se na 
Sala das Comissões os Deputados Paulo Piau, Alberto Pinto 
Coelho e Ivair Nogueira, membros da Comissão supracitada. 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Paulo 
Piau, declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado 
Ivair Nogueira que proceda à leitura da ata da reunião 
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros 
presentes. Não havendo correspondência a ser lida, o 
Presidente informa que a reunião se destina a ouvir os Srs. 
Milton Reis, Diretor-Geral do DETEL-MG; Paulo Rogério Aires 
Larges, Presidente da Rádio Inconfidência, e Paulo Ribeiro, 
Presidente da TV Minas ~solicita aos convidados que tomem 
assento à mesa. Pross~guindo, o Presidente registra a 
presença do Sr. Carlos Eduardo Cordeiro, Diretor Artístico 
da Rádio Inconfidência, e dos Deputados Marcelo Cecé, 
Marcelo Gonçalves, Dilzon Melo, Sebastião Navarro Vieira e 
Gilmar Machado. Ato contínuo, o Presidente passa a palavra 
ao Deputado Alberto Pinto Coelho, autor do requerimento que 
motivou a presença dos convidados. Dando seqüência aos 
trabalhos, o Presidente concede a palavra aos convidados, e, 
após suas explanações, abre-se amplo debate entre os 
parlamentares e as autoridades presentes, conforme consta 
nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares e dos 
convidados, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 
Sala das Comissões, 24 de outubro de 1995 . 
Paulo Piau, Presidente - Ivair Nogueira - Alberto Pinto 

Coelho- Gilmar Machado- Elbe Brandão. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 
-No 40/95 

Comissão de Política Energética, Hídrica e Minerária 
Relatório 

O Projeto de Lei nQ 40/95, do Deputado Sebastião Navarro 
Vieira, revoga o art. 2Q da Lei nQ 10.690, de 15/4/92, 
mantendo a distribuição do ICMS aos municípios conforme 
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determina a Lei nQ 9.758, de 10/2/89, com a redação dada 
pela Lei nQ 9.934, de 24/7/89. 
Após publicada, foi a matéria distribuída, nos termos 

regimentais, às Comissões de Constituição e Justiça, de 
Política Energética, Hídrica e Minerária e de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária. A Comissão de Constituição e 
Justiça concluiu pela juridicidade, pela constitucionalidade 
e pela legalidade do projeto de lei na forma do Substitutivo 
nQ 1, que apresentou. 
Cumpre-nos, agora, opinar quanto ao mérito da proposição. 

Fundamentação 
O Projeto de Lei nQ 40/95 visa à manutenção dos critérios 

estabelecidos pela Lei nQ 9.758, de 10/2/89, com a redação 
dada pela Lei nQ 9.934, de 24/7/89, para a distribuição do 
ICMS e estabelece percentual diferenciado destinado aos 
municípios mineradores do Estado. 
Até 1988, ano em que se promulgou a Constituição Federal. a 

atividade de mineração era tributada por imposto especifico, 
o Imposto Único sobre Minerais - IUM -, recolhido pela União 
e distribuído em cotas-partes aos municípios e ao Estado 
onde se deu o fato gerador, na proporção de 20% e 70%, 
respectivamente. Os 10% restantes cabiam à União e eram 
destinados ao Fundo de Desenvolvimento Mineral - FDM cuja 
aplicação se vinculava à realização de pesquisas e ao 
desenvolvimento do setor mineral brasileiro. Beneficiava, 
portanto, de forma quase direta, os próprios municípios que 
suportavam em seu territó~io a extração mineral. 
A extinção do IUM, por se tratar de receita vinculada, e 

sua incorporação ao ICMS, conforme estabeleceu a Carta Magna 
de 1988, traria evidentes perdas de arrecadação a Estados e 
municípios mineradores, caso não se criassem mecanismos 
compensatórios. Foi o que estabeleceu a Lei nQ 9.758, de 
1989, c/c a Lei nQ 9.934, também de 1989. 
Entretanto, a Lei nQ 10.690, de 15/4/92, alterou os 

critérios contidos naqueles diplomas legais para a 
distribuição do ICMS. Transformou-os em um simples rateio 
dos valores arrecadados entre os municípios do Estado, 
independentemente da presença ou não de minerações em suas 
terras. 
Apesar de promulgada pelo Presidente desta Casa, a Lei nQ 

10.690, de 15/4/92, encontra-se com sua eficácia suspensa 
por ação judicial, prevalecendo, portanto, o critério de 
distribuição estabelecido anteriormente. 
Vemos, por isso, como louvável a iniciativa do Deputado 

Sebastião Navarro Vieira, pois busca assegurar aos 
municípios mineradores a compensação financeira que lhes é 
devida, ao mesmo tempo que sinaliza ao Poder Executivo a 
necessidade de se regulamentar, de forma mais equânime, a 
repartição dos tributos no Estado. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de 

Lei nQ 40/95 na forma do Substitutivo nQ 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 11 de outubro de 1995. 
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Álvaro Antônio, Presidente - Péricles Ferreira, relator -
Anivaldo Coelho. 

PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 208/95 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
Do Deputado Aílton Vilela, o projeto de lei em análise 

pretende seja dada a denominação de José Vieira Sobrinho à 
Escola Estadual de Cachoeirinha, no Município de Cruzília. 
Publicada em 26/4/95, veio o projeto a esta Comissão para 

exame preliminar, de acordo com o que dispõe o art. 195, c/c 
o art. 103, V, "a", do Regimento Interno. 

Cumprida a diligência solicitada em reunião anterior, esta 
Comissão passa agora à análise da matéria. 

Fundamentação 
A proposição em exame dá a denominação de José Vieira 

Sobrinho à Escola Estadual de Cachoeirinha, no Município de 
Cruzília. A iniciativa satisfaz o disposto no art. 61, XIV, 
da Constituição Estadual, que estabelece como atribuição 
desta Casa legislar, com a sanção do Governador, sobre bens 
de domínio público. Além disso, está em consonância com o 
disposto na Lei nQ 5.378, de 3/12/79, que estabelece normas 
para a denominação de estabelecimento, instituição e próprio 
público. 
Segundo informa a Secretaria da Educação, a referida escola 

não possui denominação oficial. 
Não existe, pois, impedimento legal à tramitação do 

projeto, que se encontra de acordo com a legislação 
pertinente. 

Pelo exposto, 
constitucionalidade 
208/95. 

Conclusão 
concluímos pela 
e pela legalidade 

juridicidade, pela 
do Projeto de Lei nQ 

Sala das Comissões, 24 de outubro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Ivair Nogueira, relator -

Simão Pedro Toledo - Arnaldo Penna - Leonídio Bouças. 
PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 317/95 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Depu~ado Francisco Ramalho, o projeto de lei 
em apreço objetiva declarar de utilidade pública a 
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE de 
Jequeri -, com sede no Município de Jequeri. 
Publicado, o projeto foi encaminhado a esta Comissão para 

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

Fundamentação 
A APAE de Jequeri atende aos requisitos estipulados pela 

Lei nQ 5.830, de 6/12/71, conforme documentos apresentados, 
que ~omprovam a sua personalidade jurídica, o seu tempo de 
func1onamento, a idoneidade e a não-remuneração dos membros 
de sua diretoria. 
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Entretanto, em face da necessidade de se acrescentar sigla 
ao nome da entidade, apresentamos emenda ao art. 1Q do 
projeto. 

Conclusão 
Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
317/95 com a Emenda nQ 1, redigida a seguir. 

EMENDA No 1 
Dê-se ao art. 1Q a seguinte redaÇão: 
"Art. 1Q- Fica declarada de utilidade püblica a Associação 

de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Jequeri -, com 
sede no Município de Jequeri." 
Sala das Comissões, 24 de outubro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Leonídio Bouças, relator -

rvair Nogueira - Arnaldo Penna Simão Pedro Toledo 
Anivaldo Coelho. 

PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 361/95 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

A proposição em apreço, do Deputado Francisco Ramalho, 
objetiva declarar de utilidade pública o Lar Nossa Senhora 
do Carmo, com sede no Município de Carmo do Rio Claro. 

Após a publicação, vem o projeto a esta Comissão para exame 
preliminar, em atendimento ao que dispõe o art. 195, c/c o 
art. 103, V, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Conforme atesta a documentação anexada ao processo. o Lar 

Nossa Senhora do Carmo é pessoa jurídica, não tem fins 
lucrativos, funciona há mais de dois anos, e os membros de 
sua diretoria não são remunerados pelo exercício dos cargos 
que ocupam. Assim, a instituição atende plenamente ao 
disposto na Lei nQ 5.830, de 6/12/71. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
361/95 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 24 de outubro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Leonídio Bouças, relator -

Ivair Nogueira - Arnaldo Penna Simão Pedro Toledo 
Anivaldo Coelho. 

PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 417/95 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

Desarquivado a requerimento do Deputado Sebastião Navarro 
Vieira, o projeto de lei em tela pretende seja dada a 
denominação de Oscar Von Bentzeen ao trecho da Rodovia MG-
114 que liga o Município de Virgem da Lapa ao de Araçuai. 
Publicada, a proposição foi encaminhada a esta Comissão 

para exame preliminar, nos termos do art. 103, V, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 



659 

A proposição sob comento encontra-se em consonância com o 
disposto no art. 61, XIV, da Carta mineira, que estabelece 
como atribuição desta Casa legislar, com a sanção do Chefe 
do Executivo, sobre bens de domínio público. 

No tocante aos aspectos jurídico-constitucionais 
pertinentes à matéria, verificamos que esta preench~ os 
requisitos da Lei nQ 5.378, de 3/12/69, alterada pela Lei nQ 
7.621, de 13/12/79, que proíbe a atribuição de nome de 
pessoa viva aos estabelecimentos, às instituições, aos 
prédios e às obras do Estado, e estabelece que a escolha só 
poderá recair em nomes de pessoas que se tenham destacado 
por notórias qualidades e relevantes serviços prestados à 
coletividade. 

Conforme o Ofício nQ 359/95-DG, do DER-MG, o trecho da 
Rodovia MG-114 que liga Virgem da Lapa à Araçuaí não possui 
denominação oficial. 

Não há, portanto, impedimentos legais à tramitação do 
projeto, que se encontra de acordo com a legislação vigeG:e. 

Conclusão 
Em face do exposto, 

constitucionalidade e 
417/95. 

concluímos pela juridicidade, pela 
pela legalidade do Projeto de Lei nQ 

Sala das Comissões, 24 de outubro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Leonídio Bouças, 

Ivair Nogueira - Arnaldo Penna Simão Pedro 
Anivaldo Coelho. 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI No 478/95 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 

relator -
Toledo 

O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Marcos 
Helênio, tem como objetivo facilitar o acesso da sociedade 
aos estabelecimentos policiais e carcerários no âmbito do 
Estado de Minas Gerais. 
Publicada em 22/9/95, foi a proposição distribuída a esta 

Comissão para receber parecer quanto à sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art. 
195, c/c o art. 103, V, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição em epígrafe tem o propósito de disciplinar o 

acesso, principalmente dos representantes da sociedade, aos 
estabelecimentos policiais que mantêm carceragem no âmbito 
do Estado de Minas Gerais. 
Vislumbra-se, pois, que a idéia básica do projeto é 

franquear à população e aos representantes dos poderes 
constituídos o acesso às dependências das unidades 
carcerárias, bem como tornar mais transparentes a 
administração e o funcionamento desses estabelecimentos. As 
medidas ora sugeridas ensejam, pois, um controle das 
atividades desses estabelecimentos. 

Avaliando a proposta à luz do ordenamento jurídico-
constitucional vigente, entendemos que são aplicáveis ao 
tema os seguintes dispositivos constitucionais: 

Da Constituição Federal: 

~ 
~ 
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"Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas 
Constituições e leis que adotarem, observados os princípios 
desta Constituição. 

§ 1Q - São reservadas aos Estados as competências que não 
lhes sejam vedadas por esta Constituiç~o. ". 

Da Constituiç~o Estadual: 
"Art. 61 -Cabe à Assembléia Legislativa, com a sanç~o do 

Governador, n~o exigida esta para o especificado no art. 62, 
dispor sobre todas as matérias de competência do Estado, 
especificamente: 

I - .......................................... . 
XIX - matéria da competência reservada ao Estado Federado 

no§ 1Q do art. 25 da Constituiç~o da República.". 
O projeto em tela mantém, pois, consonância com os 

dispositivos anteriormente transcritos, uma vez que o seu 
conteúdo n~o hostiliza de forma direta ou mesmo tangencial 
os preceitos das duas Cartas, mas, pelo contrário, está em 
clara sintonia com o princípio da transparência, que deve 
nortear sempre a administraç~o pública, conforme preconiza o 
art. 37 da Lei Maior. 

Não obstante, entendemos que, do ponto de vista da 
constitucionalidade, para se evitarem maiores controvérsias, 
o art. 4Q do projeto deve ser suprimido, haja vista ser o 
Estatuto dos Servidores Civis do Estado o diploma mais 
apropriado para discutir as questões de natureza 
disciplinar. Com efeito, a medida aqui cogitada consta da 
Emenda nQ 1, apresentada após a conclusão do nosso parecer. 

Conclus~o 
Pelas razões aduzidas, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
478/95 com a Emenda nQ 1, a seguir redigida. 

EMENDA NQ 1 
Suprima-se o art. 4Q. 
Sala das Comissões, 24 de outubro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Anivaldo Coelho, relator -

Ivair Nogueira - Arnaldo Penna - Simão Pedro Toledo. 
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 488/95 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
O projeto de lei em apreço, do Deputado Anderson Adauto, 

visa a:~escentar parágrafos ao art. 99 e alterar o inciso 
III de 2rt. 100 da Lei nQ 9.444, de 25/11/87. 
Publicada no "Diário do Legislativo" de 28/9/95, a matéria 

foi distribuída às comissões competentes para receber 
parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 103 do Regimento 
Interno. 
Preliminarmente, cabe-nos examinar a matéria à luz do 

ordenamento jurídico, o que fazemos nos termos da 
fundamentação a seguir. 

Fundamentaç~o 
O objetivo da proposiç~o é tornar mais severa a puniç~o a 

ser aplicada ao contratado inadimplente com suas obrigações 
perante a administração pública. 
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Dessa forma, estabelece multa de 20% a 30% sobre os 
contratos para obras de grande vulto e o conseqüente 
cancelamento da nota de empenho ou documento correspondente, 
nos casos que especifica. Impõe, também, pena compulsória de 
dois anos de suspensão temporária do direito de licitar e 
contratar com a administração, nos casos em que a 
inadimplência acarretar prejuízo à administração, 
modificando, assim, o critério de aplicação dessa sanção, 
que deixava à discricionariedade do administrador fixar o 
período em até dois anos. 
A competência para legislar sobre licitação assiste a todos 

os entes políticos. À União, a Constituição Federal 
reservou, no art. 22, XXVII, a edição das normas gerais 
sobre a matéria. 
Malgrado a falta de critério legal definidor do que são 

normas gerais, até porque é uma das características da lei é 
ser geral, perfilhamos doutrina segundo a qual, quando o 
texto constitucional menciona normas gerais, está, 
certamente, se refe· 'ndo a normas cujo nível de generalidade 
é peculiar em seu confronto com as demais leis. Noutras 
palavras, trata-se de normas que dizem respeito apenas a 
princípios, fundamentos, diretrizes e critérios 
conformadores das leis, as quais terão necessariamente de 
suceder aquelas para complementar a regência da matéria. 
Assim, não serão normas gerais aquelas que esgotam ou 
exaurem o assunto nela versado, dispensando-o de regramento 
sucessivo. 
Analisando-se os incisos II e III do art. 87 do Estatuto 

Federal de Licitação, Lei nQ 8.666, de 1993, que tratam das 
penas de multa e suspensão temporária do direito de licitar 
e de contratar com a administração, verifica-se que tais 
normas comportam complementação. E mesmo que essas regras 
viessem a exaurir o disciplinamento da matéria, a despeito 
do art. 1Q do diploma licitatório federal dizer que todas as 
normas nele veiculadas são gerais, ainda assim o Estado-
membro poderia sobre a matéria dispor. Certamente não 
poderia fazê-lo de forma contrária aos princípios 
informadores do tema, mas o detalhamento, o minudenciamento 
das regras valem apen23 para a União, sendo, em face da 
doutrina que perfilhamos, inconstitucional frente aos demais 
entes políticos . 

O projeto, com efeito, ao disciplinar com maior rigor as 
penas de multa e suspensão temporária do direito de licitar 
em âmbito estadual, está em conformidade com as diretrizes e 
princípios informadores das sanções previstas no estatuto 
federal. 
Observe-se que a Lei nQ 8.666, de 1993, não estabelece 

limites mínimo ou máximo para os casos de aplicação de multa 
aos inadimplentes com a administração, o que permite ao 
Estado fixar esses percentuais. 

Já no tocante à pena de suspensão, o limite é de até dois 
anos. O projeto não contraria essa regra dos dois anos, nem 
poderia fazê-lo. Porém, retira do administrador a 
discrícionariedade de fixar o período nos limites traçados. 
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A - fere a nosso ver, o projeto também nesse caso, nao posta. 
legislação federal. A discricionariedade, tal com? ue. 
constitui apenas regra secundária da norma, haja ~,~t~r~dor 
se ocorrer a hipótese normativa, não pode o admln 1 ~ . -
deixar de aplicar a .s~nção._Ademais, a situação fatl~~is 
prejuízo para a adm1n1straçao merece tratamento_ s dO 
rigoroso, sendo de todo oportuno que se retire das maoo dO 
administrador esse poder discricionário para o resguard 
i~teresse público. 
E oportuno lembrar que os princípios da teoria ge~a!m~~~ 

contratos e as disposições de direito privado apllC 
supletivamente, subsidiariamente aos contrai~~ 
administrativos, que como s2 ~emos, regulam-se pe a 
cláusulas e pelos pr~ceitos de jireito público. Tal regr 
cons~a.expre~s~mente no art. 54 da Lei nQ 8.666, de 19~ 3 ·ula 

O Co~1~0 C1v11, ao cuidar da cláusula penal e d~ cl~us ou 
acessor1a, em que se impõe sanção econômica, em dlnhe,ro . 
outro bem, contra o infringente de uma obrigação. es~atu~, 
no art. 920, que o valor da cominação imposta na clausu a 
penal não_P?de exceder o da obrigação principal: Ai~da ~e~~~ 
caso, ver1f1ca-se que o projeto conforma-se a le 1 ClV d 
porquanto a pena de multa em muito fica abaixo dO valor a 
obrigação principal. 

Destarte, o projeto está apto a seguir seu curso. 
Conclusão 

Concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e 
pela legalidade do Projeto de Lei no 488/95. 
Sala das Comissões, 24 de outubro de 1995. _ 
Geraldo Santanna, Presidente- Anivaldo coelho. relat?r_ 

Ivair Nogueira - Leonídio Bouças - Arnaldo Penna - Slmao 
Pedro Toledo. 

PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 492/95 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório . 

De autoria do Deputado Leonídio Bouças, o Projeto de Lel nQ 
492/95 dispõe sobre o atendimento prioritário às pessoas que 
menciona nas repartições públicas do Estado. 

Publicada em 28/9/95, a matéria foi distribuída a esta 
Comissão para exame preliminar quanto aos aspectos de 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos 
do art. 195, c/c o art. 103, v, "a", do Regimento Interno. 

Passamos, agora, à análise do projeto, nos termos da 
fundamentação a seguir. 

Fundamentação 
O projeto de lei em pauta, ao assegurar atendimento 

prioritário aos aposentados, idosos, deficientes físicos e 
doentes graves nas repartições públicas do Estado objetiva 
estabelecer mecanismo que torne efetivos direitos 
constitucionalmente assegurados a esses indivíduos. 

Com efeito, funda-se a proposição no disposto nos arts. 227 
e 230 da Constituição da República, que assegura direito a 
tratamento especial e amparo aos portadores de deficiência 
física, às pessoas idosas, à criança e ao adolescente. 
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A Constituição Estadual garante nos mesmos moldes esses 
direitos e vai mais além, quando estabelece a criação do 
Conselho Estadual de Defesa dos Direitos do Portador de 
Deficiência e o Conselho Estadual do Idoso (parágrafo único 
do art. 226). 
Observe-se, a esse 

que dispõe sobre o 
deficientes físicos 
outras providências. 

respeito, a Lei nQ 10.837, de 28/7/92, 
atendimento prioritário aos idosos, 

e grávidas nas agências bancárias e dá 

Por fim, cumpre ressaltar que a Lei Fundamental, em seu 
art. 1Q, assegura que a República Federativa do Brasil tem, 
entre seus princípios fundamentais, a preservação da 
dignidade da pessoa humana. 

Pelas considerações aduzidas, o projeto de lei em pauta não 
encontra óbice de natureza jurídico-constitucional, 
especialmente no que se refere à iniciativa legislativa e às 
atribuições desta Casa. 

Conclusão 
Concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e 

pela legalidade do Projeto de Lei nQ 492/95. 
Sala das Comissões, 24 de outubro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Simão Pedro Toledo, relator 

- Leonídio Bouças - Ivair Nogueira Anivaldo Coelho 
Arnaldo Penna. 

PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 493/95 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

Bouças, 
a Ordem 
sede no 

O projeto de lei em tela, do Deputado Leonídio 
pretende seja declarada de utilidade pública 
Espiritualista Cristã Nabor do Amanhecer, com 
Município de Araxá. 

A proposição foi publicada em 28/9/95 e distribuída a esta 
Comissão para exame preliminar, nos termos do art. 195, c/c 
o art. 103, V, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A entidade que se pretende beneficiar preenche os 

requisitos estabelecidos pela Lei nQ 5.830, de 6/12/71, que 
disciplina a declaração de utilidade pública de entidades . 
Não há, portanto, óbice à tramitação da matéria. 

Conclusão 
Pelas razões exaradas, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei 
493/95. 
Sala das Comissões, 24 de outubro de 1995 . 
Geraldo Santanna, Presidente - Simão Pedro Toledo, relator 

- Leonídio Bouças - Anivaldo Coelho Ivair Nogueira 
Arnaldo Penna. 

PARECER PARA O 

Comissão de 

De autoria do Deputado 
estudo objetiva declarar 

1o TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 501/95 
Constituição e Justiça 
Relatório 
Ermano Batista, a propos1çao em 
de utilidade pública a Corporação 

~ 
~ 
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Musical Nossa Senhora da Conceição, com sede no Município de 
São Miguel do Anta. 

Publicado em 30/9/95, o projeto foi encaminhado à Comissão 
de Constituição e Justiça para exame preliminar, nos termos 
do art. 195, c/c o art. 103, V, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Lei nQ 5.830, de 6/12/71, estabelece os seguintes 

. requisitos para declaração de utilidade pública de 
entidades: estar a instituição em pleno funcionamento há 
mais de dois anos, não ter fins lucrativos e os membros de 
sua diretoria não serem remunerados. 
Tais ex1gencias são preenchidas pela entidade que se 

pretende beneficiar, não havendo, portanto, óbice à 
tramitação da matéria. 

Conclusão 
Pelo exposto, ~oncluimos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
501/95. 
Sala das Comissões, 24 de outubro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Leonídio Bouças, relator -

Ivair Nogueira - Arnaldo Penna Simão Pedro Toledo 
Anivaldo Coelho. 

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 502/95 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

A propos1çao em estudo, de autoria do Deputado Álvaro 
Antônio, objetiva declarar de utilidade pública a Sociedade 
Aerodesportiva 14 Bis, com sede no Município de Belo 
Horizonte. 

Publicado em 3/10/95, o projeto foi encaminhado a esta 
Comissão, para exame preliminar, conforme o disposto no art. 
195, c/c o art .. 103, v, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Lei nQ 5.830, de 6/12/71, regulamenta a matéria e 

estabelece os requisitos para declaração de utilidade 
pública de entidades: ter a instituição personalidade 
jurídica e estar em funcionamento há mais de dois anos, além 
de ter a sua diretoria composta por pessoas idôneas, que 
nada recebem pelos cargos que ocupam. 
Tais requisitos estão comprovadamente atendidos pela 

documentação acostada ao processo, não havendo óbice para a 
tramitação da matéria. 

Conclusão 
Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
502/95. 
Sala das Comissões, 24 de outubro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Leonídio Bouças, relator -

Arnaldo Penna - Ivair Nogueira Simão Pedro Toledo 
Anivaldo Coelho. 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI No 508/95 
Comissão de Constituição e Justiça 
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Relatório 
A proposição 

declarar de 
Beneficente :::e 
Fabriciano. 

em apreço, do Deputado Djalma Diniz, objetiva 
utilidade pública a Associação Evangélica 
Melo Viana, com sede no Município de Coronel 

Publicado em 5/10/95, vem o projeto a esta Comissão para 
exame preliminar, em atendimento ao que dispõe o art. 195, 
c/c o art. 103, v, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Conforme atesta a documentação anexada ao projeto, a 

Associação Evangélica Beneficente de Melo Viana é pessoa 
jurídica, não tem fins lucrativos, funciona há mais de dois 
anos e os membros de sua diretoria não são remunerados pelo 
exercício dos cargos que ocupam. Assim, a instituição atende 
plenamente ao disposto na Lei nQ 5.830, de 6/12/71. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
508/95 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 24 de outubro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Leonídio Bouças, relator -

Ivair Nogueira - Anivaldo Coelho - Simão Pedro Toledo 
Arnaldo Penna. 

PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LEI 
'Nº 510/95 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Sebastião Costa, o projeto em 
apreciação tem por objetivo alterar a denominação da Escola 
Estadual Interventor Benedito Valadares, no Município de 
Carangola. 

Publicado em 5/10/95, vem o projeto a esta Comissão para 
exame preliminar, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, V, 
"a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A propo~ição em estudo está de acordo com a Lei nQ 5.378, 

de 3/12,~9. alterada pela Lei nQ 7.621, de 13/12/79, que 
estabelece normas para denominação de estabelecimento, 
instituição ou próprio público. 
A alteração pretendida vem a simplificar o nome da escola, 

tornando-o de expressão mais fácil para pais, alunos e 
professores, sem, contudo, tirar o brilho da homenagem 
prestada ao ilustre estadista Benedito Valadares. 

Diante do exposto, 
constitucionalidade e 
510/95. 

Conclusão 
concluímos pela juridicidade, pela 
pela legalidade do 0 rojeto de Lei nQ 

Sala das Comissões, 24 de outubro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Leonídio Bouças, relator -

Simão Pedro Toledo - Arnaldo Penna Ivair Nogueira 
Anivaldo Coelho. 

PARECER PARA O to TURNO DO PROJETO DE LEI 
'Nº 5t3/95 

Comissão de Constituição e Justiça 
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Relatório 
De autoria do Deputado Wanderley Ávila, o Projeto de Lei nQ 

513/95 visa a declarar de utilidade pública a Loja Maçônica 
Paz e Amor, com sede no Município de Belo Horizonte. 
Após sua publicação em 5/10/95, vem o projeto a esta 

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

Fundamentação 
A entidade em causa é dotada de personalidade jurídica, 

está em funcionamento há mais de dois anos e sua diretoria é 
formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício 
de seus cargos. 

Estão, portanto, preenchidos os requisitos estabelecidos 
pela Lei nQ 5.830. de 6/12/71, que disciplina a declaração 
de utilidade pública de entidades. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
513/95 na forma proposta. 

Sala das Comissões, 24 de outubro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Leonídio Bouças, relator -

Ivair Nogueira - Anivaldo Coelho - Simão Pedro Toledo 
Arnaldo Penna. 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 515/95 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado Alencar da 

proposição em estudo objetiva declarar 
a Comunidade Kolping São Sebastião da 
sede no Município de Formiga. 

Silveira Júnior, a 
de utilidade pública 

Fazenda Velha, com 

Publicado em 6/10/95, foi o projeto encaminhado a esta 
Comissão para exame preliminar, nos termos do art. 195, c/c 
art. 103, V, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Lei nQ 5.830, de 6/12/71, estabelece os seguintes 

requisitos para declaração da utilidade pública de 
entidades: estar em pleno funcionamento há mais de dois 
anos, não ter fins lucrativos e não conceder remuneração aos 
membros da sua diretoria. 

Tais exigências são preenchidas pela entidade que se 
pretende beneficiar, não havendo, portanto, óbice à 
tramitação da matéria. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
515/95. 
Sala das Comissões, 24 de outubro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Leonídio Bouças, relator -

Arnaldo Penna - Simão Pedro Toledo Ivair Nogueira 
Anivaldo Coelho. 

TRANSCRIÇÃO 



. 
E o 
~ 

"Audiências POblicas em 
Minas Gerais* 
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Em Minas Gerais está sendo desenvolvido um trabalho 
conjunto entre os Poderes Legislativo, Executivo e 
Judiciário do Estado e os governos e comunidades -dos 
municípios, de importância político-administrativa para as 
relações intergovernamentais, de elevado potencial educativo 
e de exercício da cidadania. 
Trata-se, em obediência aos dispositivos constitucionais da 

Carta mineira para elaboração da lei orçamentária anual do 
Estado, de um arranjo institucional que tem por objetivo 
recolher propostas das comunidades locais, em audiências 
públicas municipais. As propostas são, em seguida, 
apresentadas em audiência pública regional, quando são 
priorizadas pelo voto dos representantes eleitos pelas 
comunidades de cada município. 

Nas 12 audiências públicas regionais realizadas pela 
Assembléia Legislativa de Minas Gerais em 1995, foram 
apresentadas 3.082 propostas e priorizados 122. A 
distribuição dos assuntos priorizados para o orçamento de 
1996 pode ser verificada no gráfico ao lado. 

Ao participar de um evento desta grandeza, todos os 
representantes recebem informações sobre os problemas da 
região e são levados à negociação para escolha das 
prioridades relevantes, momento em que cada um deve 
abandonar suas próprias propostas em detrimento daquelas 
mais significativas para o desenvolvimento regional. 

Cabem algumas observações sobre o arranjo institucional que 
Minas Gerais está implementando e já se encontra no terceiro 
ano de experiência bem sucedida: a) as propostas priorizadas 
são avaliadas quanto à matéria de responsabilidade seja do 
Estado, do município ou da União, colocando a importante 
questão da distribuição de competências constitucionais 
entre os entes federados, de enorme significado político-
administrativo e para o tratamento das disparidades 
regionais, descentralização e desconcentração das ações de 
governo; b) as propostas devem ser quantificadas para 
facilitar entendimentos, visando à participação dos governos 
segundo suas competências e de forma a permitir a 
consolidação de um pacto federativo, apoiado na utilização 
dos fundos públicos. Esta participação é particularmente 
essencial nos casos em que evistem competências comuns da 
União, Estados, Distrito Feceral e municípios, conforme 
define o artigo 23 da Constituição Federal; c) os repasses 
(não constitucionais) aos municípios atendem às demandas 
sociais regionais e colocam a necessidade de critérios de 
rateio que contemplem recursos para as diferentes regiões. 
Esses critérios deverão criar condições para uma melhor 
distribuição geográfica da renda, extremamente concentrada 
pelo processo histórico do desenvolvimento econômico 
brasileiro; d) o acompanhamento das propostas realizadas 
deverá permitir uma avaliação quanto ao atendimento e 
eventual reaproveitamento em anos subseqüentes. 
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Por tudo isso, cabe divulgar a experiência mineira de 
audiências públicas, pelo seu elevado conteúdo democrático e 
como um exemplo concreto de exercício da cidadania e de 
integração da ação do poder público." 
*- Publicado de acordo com o texto original, transcrito a 

requerimento do Deputado Sebastião Navarro Vieira. 
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 27 DE OUTUBRO DE 1995 

ATAS 

ATA DA 91ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 25 DE OUTUBRO DE 1995 

Presidência dos Deputados Agostinho Patrús, 
. Wanderley Ávila e Ibrahim Jacob 

SUMARIO: ABERTURA - 1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -
Correspondência: Mensagens nQs 54 e 55/95 (encaminhando 
vetos às Proposições de Lei ngs 12.751 e 12.756, 
respectivamente), do Governador do Estado Oficios, 
telegramas e cartões - Apresentação de Propos;ções: Projetos 
de Lei nQs 547 a 549/95 - Requerimentos nQs 823 a 825/95 -
Requerimentos dos Deputados João Batista de Oliveira, Ailton 
Vilela, José Bonifácio Comunicações: Comunicaçõe~ dos 
Deputados Marcelo Gonçalves, Alberto Pinto Coelho e Alvaro 
Antônio - Interrupção e reabertura dos trabalhos ordinários; 
inexistência de "quorum" para continuação dos trabalhos -
ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA. 

ABERTURA 
- Às 14h15min, comparecem os Deputados: 
Agostinho Patrús -Wanderley Ávila- Paulo Pettersen 

Maria José Haueisen - Ibrahim Jacob Ermano Batista 
Antônio Júlio - Ailton Vilela- Ajalmar Silva Alberto 
Pinto Coelho -Alencar da Silveira Júnic·· -Almir Cardoso-
Álvaro Antônio- Anderson Adauto- Anivai:~ Coelho- Antônio 
Andrade- Arnaldo Canarinho- Arnaldo Penna- Bilac Pinto-
Bonifácio Mourão - Carlos Murta - Carlos Pimenta - Clêuber 
Carneiro - Dílzon Melo - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro -
Djalma Diniz - Durval Ângelo - Elbe Brandão - Elmo Braz -
Francisco Ramalho - Geraldo Nascimento - Geraldo Rezende -
Geraldo Santanna -Gil Pereira- Gilmar Machado Hely 
Tarquinio - Ivair Nogueira - Ivo José - Jairo Ataíde - João 
Leite- Jorge Eduardo de Oliveira -Jorge Hannas- José 
Bonifácio - José Braga - José Henrique - José Maria Barros -
Leonídio Bouças - Luiz Antônio Zanto - Marcelo Cecé -
Marcelo Gonçalves -Marco Régis- Maria Olívia Mauri 
Torres- Miguel Martini - Olinto Godinho- Paulo Piau 
Paulo Schettino - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto 
Sebastião Costa -Sebastião Helvécio- Simão Pedro Toledo-
Toninha Zeitune- Wilson Trópia. 

O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús)- A lista de 
comparecimento registra a existência de número regimental. 
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome 
do povo mineiro. 1n1c1amos os nossos trabalhos. Com a 
palavra, a Sra. ~a-Secretária, para proceder à leitura da 
ata da reunião a-:erior. 

1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE) 
Ata 

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

Correspondência 
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- o Deputado Ibrahim Jacob, 3Q-Secretário, nas funções de 
1g-Secretário, lê a seguinte correspondência: 

"MENSAGEM No 54/95* 
Belo Horizonte, 23 de outubro de 1995. 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Excelência 

que, no uso da atribuição que me confere o artigo 90, inciso 
VIII, combinado com o artigo 70, inciso II, da Constituição 
do Estado, opus veto total à Proposição de Lei nQ 12.751, 
que obriga o estabelecimento de ensino da rede particular a 
conceder desconto a irmãos nele matriculados e dá outras 
providências. 

Para apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa, 
encaminho-lhe, em anexo, as razões do veto. 

Ao ensejo, renovo a vossa Excelência as expressões de meu 
elevado apreço e distinta consideração. 

Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais. 
Razões do Veto 

Do exame que faço da Proposição de Lei nQ 12.751, que 
"obriga o estabelecimento de ensino da rede particular a 
conceder desconto a irmãos nele matriculados e dá outras 
providências", concluo ser de meu dever negar-lhe sanção, 
por motivo de ordem constitucional, eis que a competência 
para estabelecer política de preços e relações contratuais é 
da União, não dos Estados. 

E em nenhuma das medidas provisórias Ja editadas sobre 
encargos educacionais referentes aos estabelecimentos 
particulares de ensino se encontra a obrigação pretendida 
pela proposição de lei em exame. Aliás, nem poderia 
encontrar-se, pois tal norma, de ingerência do Estado em 
negócio privado, viria de encontro à filosofia econômica do 
Governo Federal, que é a do livre mercado. 

Embora reconheça o mérito da iniciativa e a justa pretensão 
nela contida, razão de ordem constitucional impõe-me o dever 
de opor veto total à Proposição de Lei nQ 12.751, que 
devolvo à egrégia Assembléia Legislativa, para reexame. 
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 16 de outubro 

de 1995. 
Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais." 
-À Comissão Especial. 
*-Publicado de acordo com o texto original. 

"MENSAGEM NQ 55/95* 
Belo Horizonte, 23 de outubro de 1995. 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Excelência 

que, no uso da atribuição que me confere o artigo 90, inciso 
VIII, combinado com o artigo 70, inciso II, da Constituição 
do Estado, opus veto parcial à Proposição de Lei nQ 12.756, 
que reajusta os vencimentos e proventos dos servidores do 
Poder Judiciário e dá outras providências. 

Para apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa, 
encaminho-lhe, em anexo, as razões do veto. 

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência as expressões de meu 
elevado apreço e distinta consideração. 
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Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais. 
Razões do Veto 

Ao considerar a Proposição de Lei nQ 12.756, que reajusta 
os vencimentos e proventos dos servidores do Poder 
Judiciário e dá outras providências, sou conduzido, por 
motivo de ordem constitucional, a opor-lhe veto parcial 
incidente sobre o artigo 2Q e seu parágrafo único. 
A proposição de lei em destaque é originária de proposta 

encaminhada à Assembléia Legislativa do Estado pelo 
Presidente do Tribunal de Justiça, ouvida a Corte Superior, 
tendo sido, no entanto, acrescida do artigo 2Q e parágrafo 
único no curso do processo legislativo, mediante emenda 
parlamentar. 
Ora, a natureza da matéria introduzida é reservada 

privativamente à iniciativa do Tribunal de Justiça, nos 
termos do artigo 66, inciso IV, da Constituição do Estado, 
além de ser inoportuna por estabelecer condições restritivas 
no âmbito do Poder Judiciário, no momento inexistentes nos 
demais Poderes do Estado, conforme manifestação expressa do 
Presidente do Tribunal de Justiça sobre o dispositivo ora 
vetado. 

Por isto mesmo, oponho veto parcial à Proposição de Lei nQ 
12.756, para excluir da sanção o artigo 2Q e seu parágrafo 
único, devolvendo-a ao reexame da egrégia Assembléia 
Legislativa. 
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 16 de outubro 

de 1995. 
Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais." 
-À Comissão Especial. 
*-Publicado de acordo com o texto original. 

OFÍCIOS 
Dos Srs. Antônio do Valle, Jaime Martins Filho e Zaire 

Rezende, Deputados Federais, agradecendo o envio do 
"Relatório das Audiências Públicas Regionais de 1995". 

Do Sr. Paulo Afonso Romano, Secretário de Recursos Hídricos 
do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da 
Amazônia Legal, encam'~hando cópia do Terceiro Termo Aditivo 
ao Convênio MIR/SIR · :. 49/93. (-À Comissão de Fiscalização 
Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição 
Estadual, c/c o art. 101, XV, do Regimento Interno.) 

Dos Srs. Fernando Cruz Laender, Presidente do Conselho 
Regional de Medicina Veterinária de Minas Gerais, e Rita G. 
G. A. Rocha, Chefe Substituta do Centro de Pesquisa e 
Treinamento em Agricultura - CEPTA -do IBAMA, agradecendo 
convite para a reunião especial em homenagem ao 33Q 
aniversário da Escola Agrotécnica Federal de Rio Pomba. 

Do Sr. João Heraldo Lima, Secretário da Fazenda, 
encaminhando as informações sobre a CEMIG e o BEMGE 
solicitados pelas Comissões de Justiça, de Administração 
Pública e de Fiscalização Financeira. (- Às Comissões de 
Justiça, de Administração Pública e de Fiscalização 
Financeira.) 

Do Sr. Hildebrando Canabrava Rodrigues, Prefeito Municipal 
de Itaúna, solicitando sejam verificados os documentos 
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referentes ao processo de emancipação do Distrito de Serra 
Azul, em virtude de haver suspeita de falsificação de dados 
neles contidos. (- À Comissão de Assuntos Municipais.) 

Dos Prefeitos Municipais de cidades-pólo do Estado, 
reunidos em Montes Claros, e do Sr. Rubens Teixeira Lopes, 
Presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Governador 
Valadares, manifestando preocupação em face do momento por 
que passam entidades como o Serviço Nacional de Aprendizagem 
Comercial - SENAC - e Serviço Social do Comércio - SESC -
diante das informações a respeito das propostas para 
retirada ou substituição das contribuições inseridas nas 
folhas de pagamento das empresas. 

Do Sr. Joaquim Garcia Morato Filho, Presidente da Câmara 
Municipal de Patrocínio, encaminhando cópia de requerimento 
dos Vereadores da citada Câmara e solicitando o apoio da 
Casa ao Projeto de-Lei nQ 252/95. (-Anexe-se ao Projeto de 
Lei nQ 252/95.) 

Do Sr. Valdim Almeida Santos, Presidente da Câmara 
Municipal de Araçuaí, encaminhando cópia da Moção nQ 22/95, 
do Vereador Eustáquio Azevedo Rocha, aprovada pela 
unanimidade daquela Casa, em repúdio à retenção de alimentos 
destinados à população carente do município. 

Do Sr. Carlos Eloy Carvalho Guimarães, Presidente da CEMIG, 
indicando os representantes daquela empresa na reunião 
preparatória do fórum técnico para colher subsídios sobre a 
distribuição de gás canalizado no Estado. 

Do Sr. Marcelo Meira Bhering, Diretor da Superintendência 
de Finanças da Secretaria do Trabalho, encaminhando 
demonstrativo da disponibilidade do Fundo da Criança e 
Adolescência até 30/9/95. 

Do Sr. 
o envio 
1995. 

TELEGRAMAS 
Francisco Weffort, Ministro da Cultura, agradecendo 
do relatório das audiências públicas regionais de 

Dos Srs. Ademir Lucas Gomes, Secretário de Esportes, e 
Mauro Lobo, Secretário de Ciência e Tecnologia, agradecendo 
o convite para a reunião especial em homenagem à Escola 
Agrotécnica Federal de Rio Pomba. 

CARTÕES 
Dos Srs. Fernando Alberto Diniz e Odelmo Leão, Deputados 

Federais, Flávio Régis Xavier de Moura e Castro, Presidente 
do Tribunal de Contas do Estado, e Christiano Augusto 
Bicalho Canêdo, Secretário Adjunto da Saúde, agradecendo 
convite para a reunião especial em homenagem à Escola 
Agrotécnica Federal de Rio Pomba. 
o Sr. Presidente (Deputado Ibrahim Jacob) - A Mesa passa a 

receber proposições. 
Apresentação de Proposições 

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes 
proposições: 

PROJETO DE LEI NQ 547/95 
Cria o Conselho Estadual do Idoso de Minas Gerais - CEI-MG. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
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Art. 1Q- Fica criado, na estrutura da Secretaria de Estado 
da Casa Civil do Governo de Minas Gerais, o Conselho 
Estadual do Idoso de Minas Gerais CEI-MG , órgão 
permanente, de caráter normativo, deliberativo, fiscalizador 
e consultivo. 
Art. 2Q -O CEI-MG é composto por representantes de órgãos 

públicos, entidades privadas e grupos organizados da 
sociedade civil e compor-se-á dos seguintes membros: 

I - 1 (um) representante da Secretaria de Estado da Casa 
Civil do Governo de Minas Gerais; 

II - 1 (um) representante da Secretaria de Estado da 
Educação; 
III - 1 (um) representante da Secretaria de Estado da 

Saúde; 
IV - 1 (um) representante da Secretaria de Estado do 

Trabalho e Ação Social; 
V - 1 (um) representante da Secretaria de Estado de 

Esportes, Lazer e Turismo; 
VI - 1 (um) representante da Secretaria de Estado da 

Cultura; 
VII - 1 (um) representante do SERVAS; 
VIII - 7 (sete) representantes de grupos organizados de 

idosos, cadastrados no Colegiado de Grupos de Idosos de 
Minas Gerais - COGIMIG -; 

IX - 1 (um) representante da Federação dos Aposentados e 
Pensionistas do Estado de Minas Gerais; 
X - 1 (um) representante da Sociedade São Vicente de Paulo; 
XI - 1 (um) representante do SESC; 
XII - 1 (um) representante da Assembléia Legislativa do 

Estado de Minas Gerais; 
XIII - 1 (um) representante das universidades localizadas 

no Estado de Minas Gerais, especializado na área de 
geriatria; 
XIV- 1 (um) representante das universidades localizadas no 

Estado de Minas Gerais, especializado na área de 
gerontologia; 
XV- 1 (um) representante da Ordem dos Advogados do Brasil 

-Seção de Minas Gerais; 
XVI - 1 (um) representante do Ministério Público; 
XVII - 1 (um) representante das comunidades religiosas. 
Art. 3Q- Os membros efetivos e respectivos suplentes serão 

escolhidos entre pessoas de reconhecida probidade e notória 
competência, designados pelo Governador do Estado. 

Art. 4Q -Os membros do CEI-MG terão mandato de 4 (quatro) 
anos, coincidindo com o mandato do Executivo Estadual, sendo 
permitida sua recondução por mais 1 (um) mandato. 
Art. SQ - A substituição dos membros suplentes será feita 

por meio de indicação da entidade por ele representada. 
Art. 6Q -A instalação do CEI-MG dar-se-á dentro de 60 

(sessenta) dias a contar da data de publicação desta lei. 
Art. 7Q -O Regimento Interno do CEI-MG será elaborado no 

prazo máximo de 60 (sessenta) dias após a sua instalação. 
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Art. 8Q -A Secretaria de Estado da Casa Civil do ~ov~r~~ 
de ~i~as G~rais se responsabilizará pelo apoio tecnlC 
adm1n1strat1vo ao funcionamento do CEI-MG. - e a 
Art. 9Q_ -Os recursos financeiros para a implantaçao to 

manutençao do CEI-MG deverão constar na lei do orçamen 
anual do Estado. à 
_Art. 10 _ Os recursos financeiros necessárioS do 
lmplementaçao das ações afetas às secretarias de Esta 
serão consignados em seus respectivos orçamentos. 

Art. 11 -Ao CEI-MG compete: . 
I ~ s~pervisionar a adequação e a aplicação das diretrlzes 

nac1ona1s para a política de atendimento ao idoso no.E~tadâ~ 
obs~rv~nd?-se, em especial, a aplicação da Lei Organlca 
Ass1stenc1a Social - LOAS -· -
II- apreciar e promover'a implantação do plano de açao 

anual; 
III - promover a integração entre os órgãos que compõe 0 

CEI-MG, evitando o paralelismo de ação; daS 
IV estimular a mobilização e a organização daS 

comunidades para equacionamento e encaminhamento 
questões pertinentes aos direitos dos idosos; .. ·os 

V - propor a criação de incentivos fiscais e credltlCl 
para as pessoas físicas ou jurídicas que participarem dos 
programas de atendimento aos idosos promovidos pelaS 
entidades; 
VI- promover a fiscalização dos asilos; 
VII - estabelecer e divulgar critérios para o repasse de 

recursos financeiros aos municípios, bem como para a 
fiscalização da aplicação dos recursos; .. 
VIII - criar a obrigatoriedade de quadro tecnlCO 

responsável nos programas de atendimento a idosos; 
IX - incentivar e apoiar a promoção de cursos técnicos e 

informativos para a formação de cuídadores de idosos; 
X - incentivar a abertura de espaços e oportunidades para 0 

idoso nos mercados de trabalho formal e informal; 
XI - apoiar e incentivar a promoção de estudos sobre a 

questão do idoso, a divulgação de documentos técnicos e a 
elaboração de informativos regulares; 
XII- realizar seminários abrangendo todo o Estado; 
XIII - apoiar a realização de pesquisa de campo visando ao 

reconhecimento, à valorização e à divulgação de projetos bem 
sucedidos para o·atendimento de idosos; 

XIV promover atividades para sensibilizaçã? ou 
conscientização da sociedade a respeito da questão soc1al do 
idoso; 

XV assessorar e apoiar as Prefeituras Municipais, 
universidades, federações, conselhos municipais e outras 
representações regionais nas suas propostas de ação; . . . 

XVI - estimular e apoiar a criação de conselhos mun1c1pa 1s 
do idoso; . 

XVII - encaminhar e acompanhar os interesses do idoso JUnto 
ao Poder Judiciário, por meio da Defensoria Pública. 
Art. 12 Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
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Art. 13- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 20 de outubro de 1995. 
João Leite 
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Justificação: A criação do Conselho Estadual do Idoso foi 
expressamente determinada pelo art. 226 da Constituição 
Estadual, o qual estabeleceu prazo até 15/3/93 para sua 
instalação. Entretanto, até este momento, os idosos não 
conseguiram que ele fosse criado, apesar de seu grande 
empenho para que isso ocorresse. 

O que se percebe é que pela não-criação do Conselho, as 
medidas que visam ao atendimento do idoso são 
desarticuladas, não são programadas ações a curto, médio e 
longo prazos, com objetivos claros ou garantias de 
continuidade. Se o Conselho não for criado, estaremos 
demonstrando o descaso político e a falta de compromisso com 
esse segmento da sociedade, tão excluído e marginalizado. 
Com este projeto buscamos a melhoria da qualidade de vida 
dos idosos, sua manutenção no seio da família e justiça no 
que concerne às aposentadorias. 

O incentivo à organização dos grupos de idosos é o elemento 
básico que norteará as ações do Conselho. 
O envelhecimento continuará ocorrendo naturalmente, 

aumentando o número de velhos excluídos e o número de jovens 
precocemente envelhecidos, e as populações tenderão sempre a 
estabelecer com o sistema social uma relação de parcial ou 
completa dependência, se não assumirmos essa questão 
individual e coletivamente. Essa é uma questão de cidadania, 
uma questão de ética, de justiça e de direito, cabendo ao 
Conselho a sistematização e a coordenação dessas ações. 

Cremos, pois, que com o apoio dos nobres colegas, estaremos 
dando uma importante contribuição para promover o bem-estar 
dos idosos e sua integração na sociedade. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de 

Saúde e Ação Social e de Fiscalização Financeira para 
parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, do 
Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI NQ 548/95 
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do 

Bairro Capitão Eduardo, com sede no Município d~ Belo 
Horizonte. 

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

dos Moradores do Bairro Capitão Eduardo, com sede no 
Município de Belo Horizonte. 

Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 18 de outubro de 1995. 
José Bonifácio 
Justificação: A Associação dos Moradores do Bairro Capitão 

Eduardo, que pretendemos declarar de utilidade pública, é 
uma entidade sem fins lucrativos que tem por objetivos, 
entre outros: tratar dos interesses da comunidade do bairro; 

~ 
~ 
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divulgar, orientar e promover eventos para seus moradores; 
promover cursos profissionalizantes. 
Conforme atestado do Juiz de Direito da comarca, a entidade 

funciona há mais de dois anos e cumpre satisfatoriamente 
suas finalidades estatutárias, atendendo, portanto, aos 
requisitos legais para a concessão do título declaratório de 
utilidade pública. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para 

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

PROJETO DE LEI No 549/95 
Declara de utilidade pública- a União das Entidades 

Filantrópicas do Vale do Jequitinhonha- UNIVALE -, com sede 
no Município de Almenara. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a União das 

Entidades Filantrópicas do Vale do Jequitinhonha- UNIVALE-
, com sede no Município de Almenara. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 1995. 
Miguel Martini 
Justificação: Entidade civil com personalidade jurídica de 

direito privado, sem fins lucrativos, a UNIVALE presta às 
associações e entidades de promoção e assistência social 
auxílio técnico, jurídico e de representação junto aos 
órgãos públicos municipais, estaduais e federais. 

Desenvolvendo, desde a sua implantação, trabalhos que visam 
a promover a melhoria das condições de vida no Vale do 
Jequitinhonha, a entidade elabora e acompanha projetos para 
obtenção de recursos financeiros, no intento de solucionar 
problemas nas áreas de saúde, educação e infra-estrutura 
urbana. 
Por certo, este Parlamento, reconhecendo o altruísmo do 

trabalho desenvolvido pela entidade, aprovará o projeto ora 
apresentado. 

- 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 
NQ 823/95, do Deputado Wilson Trópia, em que pede sejam 

solicitadas à Secretaria da Saúde informações sobre o 
acondicionamento, a coleta, o transporte e a destinação 
final dos dejetos hospitalares no Estado de Minas Gerais. (-
À Mesa da Assembléia.) 

NQ 824/95, do Deputado Wilson Trópia, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com o 
jornal "Diário da Tarde" pela matéria "O Ensino Moderno Não 
Cabe Mais no Quadro-Negro", publicada no dia 19 do corrente. 
(-À Comissão de Educação.) 
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NQ 825/95, do Deputado Wilson Trópia, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a 
COPASA-MG, pelo trabalho em prol da excelência e da 
qualidade total desenvolvido durante a Semana Interna de 
Prevenção do Acidente de Trabalho, e com os funcionários 
responsáveis pela organização do evento. (- À Comissão de 
Administração Pública.) 

Do Deputado João Batista de Oliveira, solicitando se oficie 
à Ministra da Indústria, Comércio e Turismo solicitando 
determine ao Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e 
Qualidade Industrial a revisão d0S dispositivos que 
determinam a instalação de divisores de fluxos nas portas 
traseiras dos ônibus urbanos. 

Do Deputado Aílton Vilela, em que pede o encaminhamento aos 
Ministros da Justiça e das Relações Exteriores dos oficios 
que anexa, cujo objeto é a morte não esclarecida de Rogério 
Jokubauskas, ocorrida em Barcelona, e a solicitação ao 
Governo espanhol de providências urgentes. 

Do Deputado José Bonifácio, solicitando a realização de 
reunião conjunta das Comissões de Justiça, de Administração 
Pública e de Fiscalização Financeira para apreciação do 
Projeto de Lei nQ 506/95. 

COMUNICAÇÕES 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados 

Marcelo Gonçalves, Alberto Pinto Coelho e Alvaro Antônio. 
Interrupção dos Trabalhos Ordinários 

O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) Esta 
Presidência interrompe os trabalhos ordinários, nos termos 
do § 1Q do art. 23 do Regimento Interno, para dar 
prosseguimento aos trabalhos do Seminário Turismo: Caminho 
das Minas - A Organização Institucional e a Gestão da 
Política Estadual de Turismo. Estão suspensos os nossos 
trabalhos. 
-A ata da parte interrompida será public~:.~ em outra 

edição. 
Reabertura dos Trabalhos Ordinários 

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos. 
ENCERRAMENTO 

O Sr. Presidente - Esta Presidência verifica de plano a 
inexistência de "quorum" para continuação dos trabalhos e 
encerra a reunião, convocando os Deputados para a 
extraordinária de logo mais, às 20 horas, e para as 
especiais de amanhã, dia 26, às 9 e às 20 horas, nos termos 
dos editais de convocação, e para a ordinária deliberativa, 
também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: 
(-A ordem do dia anunciada é a publicada na edição 
anterior.). Levanta-se a reunião. 

ATA DA REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR 
~ARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO NQ 16/95 
As quinze horas do dia vinte e oito de setembro de mil 
novecentos e noventa e cinco, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Clêuber Carneiro, Gilmar Machado, 
Elbe Brandão, Olinto Godinho, Dílzon Melo, Romeu Queiroz, 
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Kemil Kumaira e Hely Tarquínio (substituindo os três 
últimos, respectivamente, aos Deputados Simão Pedro Toledo, 
Mauri Torres e Ajalmar Silva, por indicação da Liderança do 
PSDB), membros da Comissão supracitada. Havendo número 
regimental, o Presidente "ad hoc", Deputado Clêuber 
Carneiro, declara abertos os trabalhos e informa que a 
reunião se destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente 
e a designar o relator da proposição em tela. A seguir, o 
Presidente determina a distribuição das cédulas de votação, 
devidamente rubricadas, e convida o Deputado Kemil Kumaira 
para atuar como escrutinador. Recolhidas as cédulas, 
verifica-se que os Deputados Clêuber Carneiro e Gilmar 
Machado foram eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-
Presidente, por oito votos. Permanecendo no exerc1c1o da 
Presidência, o Deputado Clêuber Carneiro dá posse ao Vice-
Presidente, e este, por sua vez, empossa o Presidente 
eleito. O Deputado Clêuber Carneiro agradece a escolha de 
seu nome e designa como relator da matéria em pauta o 
Deputado Simão Pedro Toledo. Ato continuo, o Deputado Gilmar 
Machado pede a palavra e solicita que se estabeleça um 
ordenamento dos trabalhos para se re:~cionarem as 
autoridades a serem ouvidas. Cumprida a finalidade da 
reunião, o Presidente agradece a presença dos parlamentares, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 25 de outubro de 1995. 
Clêuber Carneiro, Presidente- Romeu Queiroz- Dilzon Melo 

- Gilmar Machado- Simão Pedro Toledo- Ajalmar Silva - José 
Bonifácio - Toninha Zeitune. 
ATA DA 26a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS 
~UNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO 
As nove horas e quarenta e cinco minutos do dia onze de 
outubro de mil novecentos e noventa e cinco comparecem na 
Sal~ das Comissões os Deputados José Henrique, Dilzon Melo, 
Jose Maria Barros, Ivair Nogueira, Sebastião Costa, Dimas 
Rodrigues e Ivo José, membros da Comissão supracitada. 
Encontram-se presentes também os Deputados Clêuber Carneiro, 
Antônio Andrade, Paulo Piau, Geraldo Rezende, Anderson 
Adauto, Romeu Queiroz e José Braga. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado José Henrique, declara 
aberta a reunião e solicita ao Deputado José Maria Barros 
que proceda .à leitura da ata da reunião anterior, que, lida 
e aprovada, e subscrita pelos membros presentes. A seguir, a 
Presidência informa que a finalidade da reunião é apreciar 
assuntos de interesse da Comissão e comunica o recebimento 
de correspondência do Sr. Waldetaro Vitorino Dias, por meio 
do qual apresenta sugestões ao Projeto de Lei Complementar 
nQ 2/95, do Deputado Ivo José, que institui a Região 
Metropolitana do Vale do Aço e dá outras providências. 
Esgotada a matéria destinada à 1a parte da reunião, a 
Presidência passa à 1a fase da Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e a votação de proposições da Comissão. O Deputado 
José Maria Barros apresenta relatórios de aferição numérica 
das moradias dos Distritos de Melo Viana, no Município de 
Esmeraldas, e São José da Barra, no Município de 
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Alpinópolis, por meio dos quais informa à Comissão a 
existência de mais de 400 moradias nos núcleos urbanos dos 
mencionados distritos. O Deputado Dilzon Melo, com a 
palavra, apresenta seis requerimentos, por meio dos quais 
solicita seja enviado ofício ao Presidente da Assembléia, 
com vistas ao encaminhamento de ofício ao TRE, para que 
sejam excluídos os distritos de Catuni, no Município de 
Francisco Sá; Condado do Norte e Olímpio Campos, no 
Município de São João da Ponte; Flor de Minas, no Município 
de Gurinhatã; Honorópolis, no Município de Campina Verde; 
Ponto do Marambaia e Maranhão, no Município de Caraí, e São 
Brás de Minas, no Município de Lagamar, da consulta 
plebiscitária relativa à sua emancipação, tendo em vista 
correspondências dos respectivos Prefeitos informando a 
inexistência de mais de 400 moradias nos núcleos urbanos dos 
mencionados distritos. Colocados em votação, cada um por sua 
vez, são os requerimentos aprovados por unanimidade. A 
seguir, o Deputado Clêuber Carneiro apresenta requerimento 
por meio do qual solicita informação sobre o objetivo e a 
validade da recontagem do número de moradias em distritos, 
pela Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, 
considerando já ter ocorrido a manifestação soberana do 
Plenário favorável ao encaminhamento da solicitação de 
plebiscito ao TRE, bem como o encaminhamento de consulta à 
Comissão de Constituição e Justiça da Casa, a fim de que ela 
se manifeste sobre a pertinência da matéria e a competência 
da Comissão para proceder a vistorias "in loco" na atual 
fase do processo. Nesse momento, inicia-se amplo debate, e 
fazem uso da palavra os Deputados Ivair Nogueira, Dílzon 
Melo, Geraldo Rezende, Clêuber Carneiro, Marcos Helênio, 
José Maria Barros e Sebastião Costa, conforme consta nas 
notas taquigráficas. A Presidência, tendo em vista a 
complexidade da matéria, designa o De;"~ado Ivair Nogueira 
como relator do requerimento do Deputadc Clêuber Carneiro. A 
seguir, o Deputado José Maria Barros apresenta três 
requerimentos, nos quais solicita seja enviado expediente ao 
Presidente da Assembléia, solicitando o encaminhamento de 
ofício ao TRE com vistas à exclusão dos Distritos de São 
Pedro de Caldas, no Município de Caldas; Serra Azul, no 
Município de Mateus Leme; Tocos do Moji, no Município de 
Borda da Mata, da consulta plebiscitária relativa à sua 
emancipação, tendo em vista verificação da inexistência de 
mais de 400 moradias nos núcleos urbanos desses distritos. 
Colocados em votação, cada um por sua vez, são os 
requerimentos aprovados por unanimidade. O Deputado José 
Braga solicita a palavra e apresenta relatório de aferição 
numérica das moradias do núcleo urbano do Distrito de 
Engenheiro Schnoor, no Município de Araçuaí, mediante o qual 
informa à Comissão da inexistência de mais de 400 moradias 
no núcleo urbano do mencionado distrito. A seguir, o 
Deputado Ivair Nogueira apresenta mais três requerimentos 
por meio dos quais solicita seja enviado ofício ao 
Presidente da Assembléia, com vistas ao encaminhamento de 
ofício ao TRE para que sejam excluídos os Distritos de 



680 

Estevão Araújo, no Município de Araponga; São Sebastião do 
Sacramento, no Município de Manhuaçu, e Distritos de São 
Vicente da Estrela e São Sebastião do óculo, no Município de 
Raul Soares, da consulta plebiscitária relativa à sua 
emancipação, tendo em vista que a verificação "in loco", 
constatou a inexistência de mais de 400 moradias nos núcleos 
urbanos dos supramencionados distritos. Colocados em 
votação, cada um por sua vez, são os requerimentos 
aprovados. O Deputado Ivair Nogueira apresenta, também, 
requerimento por meio do qual pede seja encaminhado 
expediente ao Presidente da Assembléia para que solicite ao 
TRE a exclusão do Distrito de Piedade, no Município de 
Caratinga, do plebiscito, tendo em vista a inexistência de 
abastecimento de água no mencionado distrito. A Presidência 
designa relator da matéria o Deputado José Maria Barros, o 
qual emite parecer oral sobre a matéria, opinando pela 
rejeição do requerimento. Colocado em votação, é o 
requerimento rejeitado por três votos contrários e dois 
favoráveis. Em seguida, o Deputado Dílzon Melo apresenta 
mais dois requerimentos, solicitando a retirada dos 
Distritos de Glaucilândia, Município de Juramento, e Nove 
Horizonte, Município de São Francisco, da listagem dE 
distritos nos quais será realizada consulta plebiscitária 
relativa a sua emancipação. Colocados em votação, cada um 
por sua vez, são os requerimentos aprovados por unanimidade. 
A seguir, o Deputado Geraldo Rezende solicita, por meio de 
requerimento oral, que lhe sejam fornecidas cópias dos 
relatórios de vistoria apresentados na reunião e seja 
apreciado o requerimento por ele apresentado anteriormente, 
no qual solicita seja feita vistoria nos 122 distritos que 
pleiteiam a emancipação. A Presidência informa ao Deputado 
Geraldo Rezende aue lhe fornecerá cópias dos relatórios 
lidos na reuniãc ~ que a vistoria nos 122 distritos que 
pleiteiam a emancipação é inviável por tratar-se de matéria 
já apreciada anteriormente pela Comissão. Cumprida a 
finalidade da reun1ao, a Presidência agradece o 
comparecimento de= Deputados, convoca os membros da Comissão 
para a próxima ~sunião ordinária, determina a lavratura da 
ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 25 de outubro de 1995. 
José Henrique, Presidente- Dílzon Melo - Bilac Pinto-

José Maria Barros - José Braga - Elbe Brandão - Sebastião 
Costa. 
ATA DA 24a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE 
Às dez hÕras e quinze minutos do dia dezoito de outubro de 
mil novecentos e noventa e cinco, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Ivo José, Ronaldo Vasconcellos e 
Wilson Trópia, membros da Comissão supracitada. Encontra-se 
presente, também o Deputado Raul Lima Neto. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Ivo José, declara abertos 
os trabalhos e solicita ao Deputado Wilson Trópia que 
proceda à leitura da ata da reunião anterior que, lida e 
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. O Presidente 
anuncia que a reunião se destina a ouvir o Prof. João 
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Antônio de Paula, coordenador do Programa de Educação 
Ambiental na Bacia do Rio Piracicaba, na região do rio Doce, 
e apreciar a matér·~ constante na pauta. A seguir, a 
Presidência faz a ls;tura dos oficios dos Presidentes de 
federações e colônias de pescadores, que encaminha o 
documento "Situação Atual da Pesca no Rio São FranciscoT no 
Trecho Compreendido entre Três Marias e Januária", elaborado 
pelo Prof. Miguel Petrere Júnior, da Unesp-Rio Claro-SP, 
pelos Srs. Mário Olindo Tallarico de Miranda e Maria Beatriz 
Boschi, do IBAMA-SUPES-MG e pelo Prof. Yoshimi Sato, da 
CODESVASF-Três Marias; da Diretora-Presidente da Fundação 
Benjamim Guimarães, Sra. Célia Guimarães Diniz, esclarecendo 
que ãs noticias veiculadas no "Minas Gerais" sobre o 
Hospital da Baleia não espelham a realidade dos fatos, 
principalmente em relação ao lixo hospitalar jogado no leito 
C~ córrego da Baleia; da camara Municipal de Tupaciguara, 
c~mprimentando esta Comissão pela iniciativa e pela luta em 
prol da criação de órgão estadual de defesa da pesca em 
Minas Gerais; da Associação dos Pescadores e Amigos do Rio 
Piranga - ASPARPI , encaminhando sugestões para serem 
apreciadas pelo relator do Projeto de Lei nQ 252/95, que 
disciplina o exercício da pesca nos cursos de água do 
domínio estadual; da Associação Brasileira de Exportadores 
de Celulose, encaminhando um exemplar da publicação "Cultura 
do Eucalipto pela Indústria Brasileira Exportadora de 
Celulose". Na oportunidade, o Deputado Ronaldo Vasconcellos 
registra, também, oficio da PMMG, que encaminha sugestões 
para serem analisadas e, se possível, incorporadas ao 
parecer do Projeto de Lei nQ 252/95. O Deputado Ronaldo 
Vasconcellos solicita que este ofício seja encaminhado à 
Consultoria da Casa para estudos. Prosseguindo, o Presidente 
convida o Prof. João Antônio de Paula a tomar assento à mesa 
e registra a presença dos seguintes convidados: Sr. Jorge 
Alberto Fonseca Figueira, Assessor da Diretoria Industrial 
da ACESITA; Sr. Cláudio Guerra, engenheiro florestal; Sr. 
Cleber Marques S. Filho, da Belga-Mineira; Sras. Elisete 
Gomide Dutra e Monice Duarte Rodrigues, respectivamente, 
coordenadora e representante do grupo de trabalho instituído 
pela DN009/94 COPAM/CBM. O Presidente tece suas 
considerações iniciais e passa a palavra ao Prof. João 
Antônio de Paula, que discorre sobre o Programa de Educação 
Ambiental na Bacia do Rio Piracicaba, na região do rio Doce, 
com a finalidade de divulgar informações sobre os problemas 
ambientais na região, a partir de uma visão 
multidisciplinar, englobando perspectivas teóricas das áreas 
de biologia, economia, sociologia, fisiologia, história e 
antropologia. Após essa exposição, segue-se um amplo debate, 
com a participação dos Deputados e dos convidados, conforme 
consta nas notas taquigráficas, oportunidade em que a Sra. 
Elisete Gomide faz convite a esta Comissão para assistir, no 
dia 25/10/95, às 14h45min, na FEAM, à apresentação do 
trabalho que tem como tema a situação atual do enquadramento 
dos cursos de água da bacia do rio Piracicaba. Findo o 
debate, o Presidente parabeniza o Prof. João Antônio de 
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Paula pela brilhante exposição, agradece a presença dos 
convidados e suspende os trabalhos por 5 minutos para os 
cumprimentos finais. Reabertos os trabalhos, a Presidência 
passa à 1s fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e 
a votação de proposições da Comissão. O Deputado Ivo José 
passa a Presidência ao Deputado Ronaldo Vasconcellos para 
apresentar requerimento por meio do qual solicita a presença 
do Secretário do Meio Ambiente e do Desenvolvimento 
Sustentável, Sr. José Carlos Carvalho e do Superintendente 
do IBAMA em Minas Gerais, Sr. Jáder P. Campos Figueiredo, 
para prestarem esclarecimentos sobre recentes desastres 
ambientais, causadores de grande mortandade de peixes, 
ocorridos na bacia dos rios Paraopeba, das Velhas, 
Piracicaba e São Francisco, conforme foi amplamente 
divulgado pelos meios de comunicação. Colocado em votação, é 
o requerimento aprovado. O Deputado Ivo José reassume a 
Presidência e passa à 2ª fase da Ordem Dia, compreendendo a 
discussão e a votação de proposições sujeitas à apreciação 
do Plenário da Assembléia. Com a palavra, o Deputado Ronaldo 
Vasconcellos, relator do Projeto de Lei nQ 252/95, emite 
parecer favorável à aprovação da proposição na forma do 
Substitutivo nQ 1, que apresenta. Na fase de discussão, o 
Deputado Raul Lima Neto, autor do projeto, tece 
considerações sobre o parecer apresentado e pede que ele 
seja rejeitado, conforme consta nas notas taquigráficas. Na 
fase de votação, o Deputado Wilson Trópia pede a palavra 
para encaminhar a votação e declara seu voto contrário ao 
parecer do Deputado Ronaldo Vasconcellos. Colocado em 
votação, é o parecer aprovado, com dois votos favoráveis e 
um contrário. Com a palavra, o Deputado Wilson Trópia, 
relator do Projeto de Lei nQ 356/95, emite parecer mediante 
o qual conclui pela sua aprovação. Na fase de discussão, ~ 
Deputado Ivo José solicita vista do processo, a qual e 
concedida pela Presidência. Nada mais havendo a ser tratado 
e cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradece a 
presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Belo Horizonte, 25 de outubro de 1995. 
Ivo José, Presidente- Ajalmar Silva -Antônio Roberto-

Antônio Júlio- Carlos Pimenta. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 19/95 

Comissão de Defesa do Consumidor 
Relatório 

O projeto de lei em análise, do Deputado Raul Lima Neto, 
tem como objetivo instituir a padronização e o uso de 
uniformes escolares na rede pública estadual de ensino. . 
Publicada em 24/2/95, foi a proposição encaminhada a 

Comissão de Constituição e Justiça, que, em 18/4/95, emitiu 
parecer pela antijuridicidade, pela inconstitucionalidade e 
pela ilegalidade da matéria. 
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Com a re]elçao, em Plenário, desse parecer, o projeto foi 
encaminhado à Comissão de Educação, Cultura, Desporto e 
Turismo e Lazer, que, em 19/9/95, emitiu parecer pela sua 
aprovação na forma do Substitutivo nQ 1. 
Agora, em razão de requerimento subscrito pelo Deputado 

Marcos Helênio, aprovado em Plenário, vem a matéria a esta 
Comissão para receber parecer. 

Fundamentação 
O projeto de lei em tela procura disciplinar a utilização 

de uniformes escolares na rede pública estadual de ensino, 
estabelecendo-lhe regras mais permanentes, evitando o 
desperdício e otimizando a utilização dos parcos recursos da 
comunidade estudantil. 
Sob o aspecto da defesa do consumidor, não vislumbramos 

óbice que possa interromper a tramitação do projeto nesta 
Casa. Pelo contrário, a tese nele contida é elogiável e 
oportuna, uma vez que não pode a sociedade continuar 
presenciando em silêncio a acintosa e constante troca de 
uniformes pela rede pública, com o objetivo precípuo de 
prestigiar uns poucos fabricantes. 

Em um momento como este, quando faltam até os alimentos 
básicos a serem servidos na merenda, causa espécie saber que 
um mesmo uniforme, que poderia ser reaproveitado pelo aluno 
ou por outro de sua família, acaba por ser lançado ao desuso 
em razão de medidas pouco sensatas. 

Há de se ressaltar, ainda, que, se forem 
modelos dos uniformes, certamente aumentará 
fabricantes interessados em sua produção, com 
redução do seu custo, o que beneficiará 
consumidor. 

preservados os 
o número de 
a conseqüente 

diretamente o 

Como bem lembrado no parecer da Comissão de Educação, em 
razão da vasta legislação aplicável à espécie, tornou-se 
oportuna a alteração do texto do projeto por via da 
apresentação do Substitutivo nQ 1, providência que não 
prejudicou a essência da proposição. 

Conclusão 
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação, no 1Q 

turno, do Projeto de Le' ,Q 19/95 na forma do Substitutivo 
nQ 1, da Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e 
Lazer. 
Sala das Comissões, 25 de outubro de 1995 . 
Marcos Helênio, Presidente- Antônio Andrade, relator- Gil 

Pereira. 
PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 271/95 
Comissão de FiscalizaÇão Financeira e Orçamentária 

Relatório 
De autoria do Deputado Geraldo Rezende, a proposição em 

comento dispõe sobre a obrigatoriedade da inclusão da 
matéria Orientação Sexual nos currículos de 5ª e 6ª séries 
do ensino fundamental nas escolas estaduais. 

A ~~téria foi examinada pela Comissão de Constituição e 
Jus :a. que concluiu pela antijuridicidade, pela 
inc~ sti~ucionalidade e pela ilegalidade do projeto. 
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De acordo com o disposto no art. 189 do Regimento Interno. 
a proposta foi enviada ao Plenário, que rejeitou o parecer 
da Comissão de Constituição e Justiça. 

A proposição foi encaminhada à Comissão de Educação. 
Cu~t~r~. Desporto e Turismo e Lazer, que opinou pela sua 
re]e1çao. 

Passamos agora a analisar a proposição, nos termos do art. 
195, c/c o art. 103, X, "d", do Regimento Interno. 

. . Fundamentação 
_A mate~1a do erojeto em pauta tem como ObjetiVO levar aOS 
J9V~ns 1nformaçoes fundamentais acerca de alguns as~ectos 
bas1cos relacionados à vida sexual tais como: metodOS 
anticoncepcionais, o modo de evita~ doenças sexualmente 
transmissíveis, principalmente a AIDS. a~orto. 
homossexualismo, enfim esclarecimentos gerais a respe1to da 
temática. ' 

Nota-se nitidamente, pelo resultado de pesquisas. q~e as 
escolas~ as famílias mostram que precisam cada vez ma1s de 
esclarec1mento e orientação a respeito do assunto. 

A P~oeosição não menciona a indicação dos recursos que 
cobr1rao as despesas decorrentes da futura lei. No entanto. 
é fácil presumir que os recursos serão retirados da~ 
dotações já previstas no orçamento do Estado. relativas a 
Secretaria de Estado da Educação. 

As determinações consubstanciadas no art. 167, II. ~a 
Constituição da República e no art. 68, II, da Constituiça9 
do Estado deverão ser observadas. Vale dizer, não devera 
ocorrer aumento de despesa que ultrapasse os créditos 
o~ç~mentários. Entretanto, mesmo no caso da ocorrência de~sa 
hlpo~ese, POderá ser prevista a suplementação da dotaçao. 
que e autorizada por lei. 
Es~amos apresentando o Substitutivo nQ 1, a fim de que se 

apr1more a proposta e sejam dirimidas as arestas porventura 
existentes. 

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

271/95 na forma do Substitutivo nQ 1, a seguir redigido. 
SUBSTITUTIVO No 1 AO PROJETO DE LEI No 271/95 

Determina a inclusãÕ de estudos sobre Orientação Sexual no 
ensino de 1Q grau e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Os estabelecimentos de ensino de 1Q grau da rede 

estadual de ensino incluirão nos programas de atividades, 
áreas de estudo ou disciplinas derivadas da matéria Ciências 
e Pro~rama de Saúde, integrante do núcleo comum, conteúdos 
relac1onados com Orientação Sexual. 
Parágrafo único - o Poder Executivo poderá elaborar, para 

orientação dos estabelecimentos de ensino, sugestão de 
conteúdos de Orientação Sexual. bem como providenciar a 
divulgação de textos e a distribuição de material didático 
correspondente. 
Art. 2Q O Poder Executivo regulamentará esta lei, 

especialmente disciplinando prazos e condições de sua 
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efetivação segundo as peculiaridades de cada estabelecimento 
de ensino. 

Art. 3Q Esta lei entra em vigor na data 
publicação. 
Art. 4Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 26 de outubro de 1995. 

de 

Miguel Martini, Presidente- Marcos Helênio, relator 
Geraldo Rezende - Marcelo Gonçalves - Glycon Terra Pinto. 

PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 368/95 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 

sua 

De autoria do Governador do Estado, o projeto em pauta 
autoriza o Poder Executivo a alienar imóveis de propriedade 
do Estado de Minas Gerais. 

Após o exame da matéria pela Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade legalidade, vem a proposição, agora, a 
esta Comissão para r:·:ebe~ parecer, nos termos regimentais. 

Fundamentação 
O projeto em análise versa sobre a alienação de bens 

imóveis pertencentes ao Estado. Tal operação irá refletir no 
orçamento estadual, uma vez que haverá incremento nas 
receitas de capital, não encontrando nenhum impedimento de 
ordem financeira e orçamentária à sua aprovação. 

Constatamos que inexiste perda patrimonial, pois a medida 
irá apenas reduzir o ativo imobilizado e aumentar a 
disponibilidade de caixa. 
Objetivando aprimorar a proposição e adequá-la à vontade do 

autor, apresentamos, ao final, a Emenda nQ 1, que consiste 
na substituição da palavra "alienar" por "vender". Conforme 
preleciona Hely Lopes Meirelles, em seu livro "Direito 
Administrativo Brasileiro", alienação é toda transferência 
de propriedade, remunerada ou gratuita, sob a forma de 
venda, permuta, doação, etc. 

Conclusão 
Em face do exposto. somos pela aprovação do Projeto de Lei 

nQ 368/95 com a Emenda nQ 1, a seguir redigida. 
EMENDA No 1 

Substitua-se, no 
"vender". 

art. 1Q, a pal~vra "alienar" pela palavra 

Sala das Comissões, 11 de outubro de 1995. 
Miguel Martini, Presidente- Clêuber Carneiro, relator-

Glycon Terra Pinto - Geraldo Rezende - Marcelo Gonçalves. 
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 

-NQ 418/95 
Comissão de Administração Pública 

Relatório 
De autoria do Deputado Arnaldo Penna, o projeto de lei em 

estudo dispõe sobre a transferência de subvenções sociais do 
Estado para as caixas escolares das escolas públicas 
municipais. 

Publicada em lQ/9/95, foi a matéria 
de Constituição e Justiça, que emitiu 

encaminhada à Comissão 
parecer concluindo por 



686 

sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Vem, 
agora, a proposição a esta Comissão para receber parecer 
quanto ao mérito, nos termos do art. 103, I, do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
A proposição em exame possui duplo objetivo: desobrigar as 

caixas escolares municipais do cumprimento das exigências 
estabelecidas pela Lei nQ 11.815, de 24/1/95, para o 
recebimento de recursos oriundos da Secretaria de Estado da 
Educação, e dispensar as mencionadas caixas escolares do 
requisito da prévia declaração de utilidade pública, para 
fins de recebimento de subvenções sociais dos demais órgãos 
do Estado. 

Note-se que as caixas escolares estaduais já foram 
beneficiadas pela Lei nQ 11.822, de 15/5/95, com as isenções 
que ora se pretende outorgar às caixas escolares municipais. 
Entretanto, as situações não são inteiramente idênticas, de 

forma que não se justifica dar exatamente o mesmo tratamento 
a umas e a out~as caixas escolares. Com efeito, as caixas 
escolares estad~zis submetem-se à regulação legal unitària, 
editada pelo Estado, a qual contém normas detalhadas sobre 
suas finalidades, sua organização, suas competências e sobre 
a administração dos recursos eventualmente recebidos. Assim, 
é possível asseverar, de pronto, que a sua sujeição à Lei nQ 
11.815, de 24/1/95, viria caracterizar mera repetição de 
exigências, sem utilidade alguma para a administração 
pública estadual e com sobrecarga de embaraços para as 
caixas escolares estaduais. Entretanto, isso não ocorre em 
nível municipal, pois as caixas escolares municipais 
sujeitam-se a tantas disciplinas legais quantos são os 
municípios, uma vez que ·todos eles possuem plena 
autonomia para dispor sobre as caixas escolares integrantes 
de sua rede de ensino. Dessa forma, está afastada a 
possibilidade de se afirmar, com segurança, que, em todos os 
municípios, tais entidades serão submetidas a um regime tal 
que torne desnecessários os controles preconizados pela 
citada Lei nQ 11.815. Assim sendo, evidencia-se a 
conveniência, se não a necessidade, de o Estado assujeitá-
las a parâmetros certos de demonstração da correta aplicação 
dos recursos que venha a lhes deferir, motivo pelo qual 
propomos a supressão do "caput" do art. 1Q do projeto em 
análise. 
Outrossim, a dispensa da prévia declaração de utilidade 

Pública para o recebimento de subvenções dos órgãos 
estaduais, contemplada na propos1çao, afigura-se medida 
oportuna e legitima. Como se sabe, é da própria essência das 
caixas escolares o desenvolvimento de atividades sem fins 
lucrativos de elevada repercussão social, quais sejam a 
promoção da melhoria das condições de funcionamento das 
instituições de educação e da qualidade do ensino, mediante 
trabalho conjunto da escola e da comunidade. 
Por fim, abordando o assunto de forma mais ampla para 

tratar também das caixas escolares estaduais, importa-nos 
acrescentar as seguintes observações. Embora, como já 
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afirmamos acima, possa haver certa variação quanto à 
disciplina legal das caixas escolares dos diversos 
municípios, não resta dúvida que todas se caracterizam como 
sociedades civis instituídas pelo Executivo, compreendidas, 
por força de lei, nos sistemas públicos de ensino do Estado 
ou dos Municípios e, como tal, estreitamente entrosadas às 
respectivas Secretarias de Educação. Em outras palavras: 
embora as caixas escolares não integrem a administração 
pública propriamente dita, elas, tanto no ato de sua criação 
como no desenvolvimento de suas atividades, diferenciam-se 
da generalidade das entidades c1v1s por sua ligação 
umbilical com o poder público. Assim, a exigência, para fins 
de recebimento de subvenção social, de prévia inscrição na 
Secretaria de Estado do Trabalho e Ação Social caracteriza 
apenas duplicação de sua ligação com os órgãos 
governamentais, em típica multiplicação burocrática de 
procedimentos administrativos. Em face dessas considerações, 
reputando necessário dar à questão tratamento normativo mais 
compatível com o dinamismo que se exige do poder público nas 
matérias sociais, propomos a supressão dessa exigência, 
conforme os termos do art. 1Q do Substitutivo nQ 1, 
apresentado ao final. 

Conclusão 
Em face das razões anteriormente deduzidas, opinamos pela 

aprovação do Projeto de Lei nQ 418/95 na forma do 
Substitutivo nQ 1, redigido a seguir. 

SUBSTITUTIVO No 1 
Dispõe sobre a transferência de -subvenções soc1a1s do 

Estado para as caixas escolares das redes públicas estadual 
e municipais de ensino. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q A Lei nQ 6. 141, de 13 de setembro de 1973, que 

dispõe sobre registro de entidades subvencionadas pelo 
Estado, não se aplica às caixas escolares das redes públicas 
estadual e municipais de ensino. 
Art. 2Q Ficam as caixas escolares que integram a rede 

municipal de ensino dispensadas do cumprimento da exigência 
a que se refere o inciso II do art. 2Q da Lei nQ 11.815, de 
24 de janeiro de 1995, para o recebimento de subvenções 
sociais dos órgãos do Estado. 

Art. 3Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
Art. 4Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 25 de outubro de 1995. 
Ajalmar Silva, Presidente- Bonifácio Mourão, relator 

Carlos Murta - Durval Ângelo. 
PARECER SOBRE A EMENDA NQ 1, APRESENTADA EM PLENÁRIO, AO 

PROJETO DE LEI No 337/95 
Comissão de Administrãção Pública 

Relatório 
O projeto de lei em comento, da Comissão de Direitos e 

Garantias Fundamentais, tem como objetivo proibir a 
comercialização e o consumo de bebidas alcoólicas nas 
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dependências de estádios de futebol da administração pública 
direta e da indireta do Estado. 

Publicada em 1Q/7/95, foi a matéria distribuída às 
Comissões de Constituição e Justiça, de Administração 
Pública e de Defesa do Consumidor, cuja oitiva se deveu a 
requerimento do Deputado Marcos Helênio. 

Durante a fase de discussão do projeto em Plenário, foi 
apresentada a Emenda nQ 1, do Deputado Antônio Júlio. 

Para atender ao que dispõe o art. 195, § 2Q, do Regimento 
Interno, retorna o projeto a esta Comissão, que emitirá 
parecer sobre a mencionada emenda. 

Fundamentação 
A Emenda no tem o propósito de restringir a 

comercializaçãÕ e o consumo, nas dependências dos estádios, 
apenas das bebidas alcoólicas destiladas e servidas em dose. 
A prevalecer essa sugestão, estar-se-ia excluindo do comando 
legal proibitivo a comercialização e o consumo, por exemplo, 
de cerveja, o que não se coaduna com o objetivo maior da 
proposição. 
A emenda apreciada contraria o espírito do projeto, que, em 

nome do combate à violência nos estádios, aconselha a 
exclusão de um fator que tem contribuído sobremaneira para a 
ocorrência dos acontecimentos que tanto têm perturbado a 
ordem pública e deixado aflita a sociedade. 

Cabe ressaltar que a própria FIFA já proíbe terminantemente 
o consumo de qualquer bebida alcoólica durante competições 
oficiais por ela patrocinadas, devendo tal orientação ser 
seguida como forma de evitar ou minimizar os graves 
problemas decorrentes da violência que ocorre nos estádios e 
que tem causado prejuízos materiais e, o que é mais grave, 
danos à integridade física das pessoas. 

Conclusão 
Pelas razões aduzidas, opinamos pela rejeição da Emenda nQ 

1, apresentada em Plenário, ao Projeto de Lei nQ 337/95. 
Sala das Comissões, 25 de outubro de 1925. 
Ajalmar Silva, Presidente Carlc~ Murta, relator 

Bonifácio Mourão - Durval Ângelo - Arnaldo Penna. 

ERRATAS 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO No 552/95* 
Mesa da Assembléia -

Relatório 
Vem à Mesa, para receber parecer, o requerimento de autoria 

do Deputado Gilmar Machado, publicado em 30/6/95, que 
solicita, por meio desta Casa Legislativa, informações 
relativas a despesas efetuadas pelo Poder Executivo com a 
veiculação, nos órgãos de comunicação, de dados sobre a 
média salarial dos servidores do Quadro do Magistério 
Público Estadual. 

Fundamentação 
À Assembléia Legislativa compete, em caráter privativo, 

exercer a fiscalização e o controle dos atos do Poder 
Executivo, na forma do 2rt. 62, XXXI, da Constituição do 
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Estado. O requerimento de informações dirigido às 
autoridades estaduais, por intermédio da Mesa da Assembléia, 
está previsto no art. 245, XII, do Regimento Interno. Esse 
mesmo estatuto, em seus arts. 246 e 80, VIII, "d", 
estabelece também que a matéria está sujeita a deliberação 
do Plenário e a parecer. 

Examinada quanto ao mérito, revela-se a proposição 
conveniente e oportuna, pois tem por objeto fato já admitido 
pela autoridade competente, que assumiu o compromisso de 
retificar publicamente a informação divulgada por meio dos 
veículos de comunicação. Conquanto não haja evidências de 
que tenha ocorrido ato lesivo aos interesses do Estado, o 
conhecimento, por parte do Legislativo, das despesas 
efetuadas com a publicação de dados inexatos é importante 
para o esclarecimento da situação, tendo-se em vista o 
exercício da função fiscalizadora deste Poder. 

Ademais, a imagem do Governo será beneficiada pela 
oportunidade que lhe estará sendo oferecida de demonstrar 
publicamente seu propósito de gerir com transparência e 
racionalidade os recursos públicos. 
Entendemos, no entanto, ser necessária a apresentação de 

uma emenda, porquanto o destinatário do documento deva ser o 
órgão encarregado da publicidade oficial e não o Governador 
do Estado. 

Conclusão 
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nQ 

552/95 com a Emenda nQ 1, apresentada a seguir: 
EMENDA NQ 1 

Substitua-se, no corpo do requerimento, a expressão "ao 
Exmo. Sr. Governador do Estado" por "ao Exmo. Sr. Secretário 
de Estado de Comunicação Social". 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 23 de agosto de 

1995. 
Agostinho Pa:·js, Presidente- Ermano Batista, relator-

Wanderley Ávii~ -Sebastião Navarro Vieira Maria José 
Haueisen- Antônio Júlio. 
*- Fica sem efeito a publicação do Parecer sobre o 

Requerimento nQ 552/95, verificada na edição de 28/8/95, na 
pág. 49, col. 4 . 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO No 569/95* 
Mesa da Assembléia 

Relatório 
De autoria do Deputado Gilmar Machado, o requerimento em 

análise, publicado em 7/7/95, trata da solicitação ao 
Governador do Estado dos termos do acordo firmado com a 
Companhia Siderúrgica Belga-Mineira e com a Mendes Júnior 
Si~erúrgica - MJS - em junho de 1995. 
Aç~ra, cabe à Mesa analisar o requerimento, nos termos do 

art. 245, XII, c/c o art. 246, do Regimento Interno . 
Fundamentação 

De acordo com o art. 62, XXXI, da Constituição do Estado, 
compete privativamente à Assembléia Legislativa fiscalizar e 
controlar os atos do Poder Executivo. A prerrogativa de 
Deputado para encaminhar, por meio da Mesa da Assembléia, 



690 
pedido escrito de informação a autoridades estaduais é 
prevista no art. 101, VIII, c/c seu parágrafo único, do 
Regimento Interno desta Casa. 
Porém, deve-se salientar que os pedidos de informações, 

pelas previsões constitucional e regimental, devem ser 
dirigidos aos titulares dos respectivos órgãos ou entidades. 
Entendemos que há, também, a impossibilidade de se 
encaminhar o requerimento ao Chefe do Governo, posto que 
inexiste tal hipótese no ordenamento constitucional do Estado. 
Visando a alcançar o objetivo do requerimento em exame, 

entendemos deva a proposição ser dirigida ao Procurador-
Geral do =stado, por se tratar do titular a que está afeta a 
matéria ~jeto do requerimento. 
Optamo~. desse modo, por apresentar o Substitutivo nQ 1, 

com o qual se sanam os vícios que contaminam a proposição. 
Quanto ao mérito, a proposição revela-se conveniente pelo 

fato de o Estado de Minas Gerais participar do cãpital 
social da Siderúrgica, cabendo, portanto, à Assembléia 
exercer o acompanhamento e a fiscalização dos recursos 
públicos investidos em ações da empresa, sustentada na norma 
do art. 101, XIII, do Regimento Interno. 

Ademais, a busca da transparência no trato da coisa pública 
vai ao encontro dos princípios básicos da legalidade, da 
impessoalidade, da moralidade e da publicidade, conforme 
preconiza o "caput" do art. 37 da Carta Magna Federal. 
A Lei nQ 8.666, de 1993, que versa sobre normas para 

licitações e contratos da ·administração pública, estabelece, 
no art. 116, que suas disposições se aplicam, no que couber, 
aos convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos 
congêneres celebrados por órgãos e entidades da 
administração. O acordo em questão enquadra-se no rol desses 
instrumentos, vinculando-se, portanto, aos princípios 
básicos da ordem administrativa citados no parágrafo anterior. 

Conclusão 
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nQ 

569/95 na forma do Substitutivo nQ 1, redigido a seguir. 
SUBSTITUTIVO No 1 AO REQUERIMENTO No 569/95 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais: 
O Deputado que este subscreve, nos termos regimentais, 

requer a V. Exa. seja expedido pela Mesa ofício ao Exmo. Sr. 
Procurador-Geral do Estado, solicitando que este remeta a 
esta Casa os termos do acordo firmado pela Companhia 
Siderúrgica Belga-Mineira no dia 28/6/95 destinado a prestar 
socorro à empresa Mendes Júnior Siderúrgica - MJS -, da qual 
o Governo de Minas faz parte por meio da MGI Participações, 
que detém 28% de seu capital votante. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 23 de agosto de 

1995. 
Agostinho Patrús, Presidente - Ibrahim Jacob, relator 

Wanderley Ávila -Sebastião Navarro Vieira Maria José 
Haueisen- Ermano Batista- Antônio Júlio. 



C) 

"' "' E 
C) 

-;;; 
iii 
C) 

"tJ 

"' C) . ."{ 
"' ãi c. 
o 
"' "' "' c. 
E 

* - Fica sem 
·Requerimento nQ 

pág. 49, col. 4. 

691 

efeito a publicação do Parecer sobre o 
569/95, verificada na edição de 26/8/95, n~ 
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ATA DA 92ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 26 DE OUTUBRO DE 1995 

Presidência dos Deputados Agostinho Patrús e Rêmolo Aloise 
SUMÁRIO: ABERTURA - 1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -

Correspondência: Mensagem nQ 56/95 (Projeto de Lei nQ 
550/95), do Governador do Estado; oficios, telegrama e 
cartões - Apresentação de Proposições: Impugnação do Projeto 
de Resolução nQ 238/95 - Requerimentos nQS 826 a 832/95 -
Requerimentos da Comissão de Assuntos Municipais (2) e do 
Deputado Péricles Ferreira - Comunicações: Comunicações dos 
Deputados Wanderley Ávila e Maria Olivia Oradores 
Inscritos: DiscursOs dos Deputados Alencar da Silveira 
Júnior, Marcos Helênio, Almir Cardoso, José Bonifácio, Maria 
José Haueisen e Dimas Rodrigues - 2a PARTE (ORDEM DO DIA): 
1ª Fase: Abertura de inscrições - Leitura de comunicações 
apresentadas - Discussão e votação de pareceres: Pareceres 
de Redação Final dos Projetos de Lei nQs 367, 406 a 408/95; 
aprovação- Requerimentos: Requerimentos da Comissão de 
Assuntos Municipais (2); despacho para que se oficie ao TRE-
MG - Requerimento do Deputado Gil Pereira e outros; 
deferimento - Requerimentos dos Deputados Péricles Ferreira, 
Elbe Brandão, João Batista de Oliveira e Aílton Vilela; 
aprovação - 2a Fase: Questão de ordem; inexistência de 
"quorum" para ~ontinuação dos trabalhos - ENCERRAMENTO. 

. ~E~UM 
-As 14h15min, comparecem os Deputados: 
Agostinho Patrús -Wanderley Ávila Sebastião Navarro 

Vieira - Paulo Pettersen Rêmolo Aloise Maria José 
Haueisen- Ibrahim Jacob- Ermano Batista- Aílton Vilela-
Ajalmar Silva -Alberto Pinto Coelho- Alencar da Silveira 
Júnior - Almir Cardoso - Álvaro Antônio - Anderson Adauto -
Anivaldo Coelho - Antônio Andrade - Arnaldo Canarinho 
Arnaldo Penna - Bilac Pinto- Bonifácio Mourão Carlos 
Murta- Carlos Pimenta - Clêuber Carneiro- Dílzon Melo-
Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Durval Ângelo Elbe 
Brandão - Elmo Braz - Francisco Ramalho - Geraldo Nascimento 
-Geraldo Rezende- Geraldo Santanna- Gil Pereira- Gilmar 
Machado- Glycon Terra Pinto Irani Barbosa Iva~~ 
Nogueira - Ivo José Jairo Ataíde João Batista a~ 
Oliveira- João Leite -Jorge Eduardo de Oliveira- Jorge 
Hannas - José Bonifácio - José Braga - José Henrique - José 
Maria Barros - Kemil Kumaira Leonídio Bouças Luiz 
Antônio Zanto - Marcelo Cecé - Marcelo Gonçalves - Marco 
Régis- Marcos Helênio -Maria Olívia- Mauri Torres 
Miguel Martini Olinto Godinho Paulo Piau Paulo 
Schettino - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto Romeu 
Queiroz- Sebastião Costa- Sebastião Helvécio- Simão Pedro 
Toledo- Toninho Zeitune- Wilson Trópia. 
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) -A lista de 

comparecimento registra a existência de número regimental. 
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Declaro aberta a reun1ao. Sob a proteção de Deus e em nome 
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a 
palavra, a Sra. 2ª-Secretária, para proceder à leitura da 
ata da reunião anterior. 

1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE) 
Ata 

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

Correspondência 
- O Deputado Ibrahim Jacob, 3Q-Secretário, nas funções de 

1Q-Secretário, lê a seguinte correspondência: 
"MENSAGEM No 56/95* 

Belo Horizonte, 25 de outubro de 1995. 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para ser 

submetido ao exame dessa egrégia Assembléia Legislativa, o 
projeto de lei incluso, que autoriza o Estado de Minas 
Gerais a realizar operação de crédito para os fins que 
menciona. 

A autorização solicitada é para que o Estado possa celebrar 
contrato de empréstimo com a Financiadora de Estudos e 
Projetos- FINEP -, empresa pública vinculada ao Ministério 
da Ciência e Tecnologia, com a finalidade de assegurar a 
obtenção e a destinação de recursos financeiros para a 
elaboração de projetos previstos no Plano Mineiro de 
Desenvolvimento Integrado - PMDI - e no Plano Plurianual de 
Ação Governamental, especificados no projeto encaminhado. 

Esta solicitação acha-se acompanhada de nota técnica 
elaborada pela Secretaria de Estado do Planejamento e 
Coordenação Geral, contendo esclarecimentos sobre os 
objetivos que justificam a efetivação da operação de crédito 
e seu interesse para a modernização do Estado. 

Tendo em vista a natureza da matéria, solicito a Vossa 
Excelência que o projeto encaminhado seja apreciado em 
regime de urgência, de acordo com o disposto no artigo 69 da 
Constituição do Estado. 

Apraz-me renovar a Vossa Excelência, nesta oportunidade, 
protestos de elevado apreço e distinta consideração. 

Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais. 
PROJETO DE LEI No 550/95 

Autoriza o Estado de Minas Gerais a realizar operação de 
crédito para os fins que menciona . 
Art. 1Q -Fica o Estado de Minas Gerais autorizado a 

realizar operação de crédito até o valor de R$20.000.000,00 
(vinte milhões de reais) com a Financiadora de Estudos e 
Projetos - FINEP -. destinados à contratação de serviços 
técnicos especializados para a elaboração dos seguintes 
projetos previstos no Plano Mineiro de Desenvolvimento 
Integrado PMDI e no Plano Plurianual de Ação 
Governamental - PPAG: 
I- R$1.168.660,12 para o Programa de Qualidade para Áreas 

Meio; 
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II - R$2.610.000,00 para o Sistema de Controle e Ação 
Governamental; 
III R$1.633.595,30 para o Sistema de Gerenciamento 

Integrado Regional; 
IV- R$1. 149.804,65 para a Reorganização Administrativa da 

Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Administração; 
V R$3.031.687, 11 para Estudos sobre a Reforma 

Administrativa do Estado; 
VI - R$398.540,82 para Estudos sobre Missões Tecnológicas 

pela Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia; 
VII R$10.007.712,00 para Projetos e Estudos de 

Viabilidade de Recuperação e Estadualização de Rodovias e de 
Impacto Ambiental para Rodovias Projetadas ou em Construção. 
Parágrafo único - o Estado será representado pelas 

Secretarias de Estado do Planejamento e Coordenação Geral e 
da Fazenda na prática dos atos necessários à efetivação da 
operação de crédito de que trata o "caput" deste artigo. 
Art. 2Q- O contrato de empréstimo estabelecerá: 
I - a forma e as condições do repasse do valor da operação 

de crédito e da quitação dos respectivos débitos, observados 
os critérios aplicados pela FINEP aos demais Estados e aos 
municípios; 

II - o índice de correção das parcelas do repasse do valor 
do empréstimo. 
Art. 3Q O Estado oferecerá, como garantia para a 

realização de operação de crédito de que trata esta lei. 
quota do Fundo de Participação do Estado - FPE. 
Art. 4Q - Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 5Q- Revogam-se as disposições em contrário." 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de 

Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 
195, c/c o art. 220, do Regimento Interno. 
*-Publicado de acordo com o texto original. 

"OFÍCIO* 
Belo Horizonte, 25 de outubro de 1995. 
Senhor Presidente, 
Ao conjunto da Proposta Orçamentária/96, entregue a V. 

Exa., solicitamos, devido a erro ocorrido, substituir a pág. 
15 do volume V, que ora encaminhamos com a devida correção. 
Atenciosamente, 
Walfrido Silvino dos Mares Guia Neto, Vice-Governador e 

Secretário de Estado do Planejamento e Coordenação Geral." 
- Anexe-se ao Projeto de Lei nQ 503/95. 
*-Publicado de acordo com o texto original. 

OFÍCIOS 
de Turismo e 
durante sua 

das Minas e 
Da Sra. Márcia Kubitschek, Secretária Adjunta 

Serviços, agradecendo a atenção recebida 
participação no Seminário Turismo: Caminho 
parabenizando a Casa pelo sucesso do evento. 

Do Sr. Carlos Ubiratan dos Santos, Chefe de Gabinete da 
Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul, agradecendo 
recebimento do "Relatório das Audiências Públicas Regionais 
de 1995". 
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Do Sr. Ronaldo Cézar Salles, Chefe de Gabinete da 
Secretaria de Transpc~tes e Obras Públicas, informando, em 
atenção ao Ofício nQ 2. 145/95/SGM (diligência sobre o 
Projeto de Lei nQ 409/95), que não consta nos arquivos do 
DER-MG nada que inviabilize a proposição. (-Anexe-se ao 
Projeto de Lei nQ 409/95.) 

Do Sr. Aderbal Agenor de Pinho Tavares, Presidente da 
Associação dos Engenheiros da Viação Férrea Centro Oeste -
AENCO -, encaminhando matéria publicada no jornal "Estado de 
Minas" contrária à Proposta de Emenda à Constituição nQ 33-A 
e solicitando apoio desta Casa à causa dos servidores. (-À 
Comissão de Administração Pública.) 

TELEGRAMA 
Do Sr. Mauro Roberto S. de Vasconcellos, Diretor-Geral do 

DER-MG, agradecendo o convite para o Seminário Turismo: 
Caminho das Minas. 

CARTÕES 
Dos Srs. Ademir Lucas Gomes, Secretário de Esportes, e 

Gilson Zerwes de Moura, Chefe de Gabinete do Ministério dos 
Transportes, agradecendo o recebimento do relatório das 
audiências públicas regionais de 1995. 

Do Sr. Marcos Roberto Moreira Ribeiro, Diretor do Instituto 
de Geociências da UFMG, agradecendo o convite para 
participar do Seminário Turismo: Caminho das Minas. 

Do Ten.-Cel .-Inf. José Alberto Coutinho Lopes, Chefe 
Interino da 11a Circunscrição de Serviço Militar, 
cumprimentando à Escola Agrotécnica Federal de Rio Pomba por 
seus 33 anos de existência e a Assembléia pela homenagem 
prestada a essa instituição. 

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a 
conceder a palavra aos oradores inscritos para o Pequeno 
Expediente. 

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

proposições: 
IMPUGNAÇÃO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO NQ 238/95 

O Projeto de Resolução nQ 238/95, do Deputado Anivaldo 
Coelho, o qual dispõe sobre o repasse dos recursos alocados, 
no orçamento da Assembléia Legislativa, a título de 
subvenção social e auxílio para despesas de capital a 
entidades de assistência social e transferências a 
municípios que teve o parecer de redação final aprovado em 
re.~ião realizada no dia 19 do corrente. 

E· :aminhado para promulgação, usando da competência que me 
é atribuída pelo art. 205 do Regimento Interno, vejo-me na 
contingência de impugnar totalmente a matéria em questão, 
pelas razões a seguir expostas: 

Razões da Impugnação 
O Projeto de Resolução nQ 238/95, tal como aprovado por 

esta Casa, propõe novos critérios para a distribuição dos 
recursos relativos às subvenções sociais de que trata a Lei 
nQ 6.776, de 9/6/76, bem como do auxílio para despesas de 
capital e a transferência a municípios, incluídos em valor 
consignado no orçamento da Assembléia Legislativa. De acordo 
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aprovado, as normas para a distribuição dos 
ser aplicadas já no exercício financeiro de 
matéria entra em vigor na data de sua 

com o projeto 
recursos devem 
1995, pois a 
publicação. 
Ocorre, entretanto, que os recursos relativos ao corrente 

exercício financeiro Ja foram legalmente distribuídos, 
estando, portanto, já em andamento o repasse às entidades 
indicadas. Estamos, aqui, diante de uma atividade que não se 
esgota em seu único momento inicial, mas que se desdobra por 
um posterior período de tempo, tendo, portanto, 
características de ação continuada. Nesse tipo de atividade, 
a mudança nas regras, durante o seu processo de execução, é 
nociva, no que diz respeito tanto aos fundamentos da 
convivência democrática quanto à própria consecução do 
objetivo proposto, uma vez que se perdem os parâmetros para 
a definição das ações a serem empreendidas. 
A convivência, em um mesmo exercício financeiro, de duas 

regras distintas - a Resolução nQ 5. 129, de 28/12/92, e a 
norma resultante do Projeto de Resolução nQ 238/95 - sobre o 
mesmo processo, que está em andamento, viria a contrariar um 
dos princípios fundamentais do direito, qual seja, o da 
segurança e da previsibilidade que se pretende obter no 
ordenamento jurídico. Lembramos, a este respeito, a 
magistral defesa dessa argumentação feita por Norberto 
Bobbio: "o discurso sobre as regras do jogo é extremamente 
importante, e não pode ser eliminado se não se deseja cair 
diante de um problema mal posto e, nesta medida, insolúvel". 
Para o grande jurista italiano, o que distingue um sistema 
democrático dos sistemas não democráticos "não é apenas o 
fato de possuir suas regras do jogo, mas sim o fato de que 
estas regras são estáveis, amadurecidas e não podem ser 
alteradas enquanto o jogo ainda está sendo jogado. Bobbio, 
Norberto "Os Vínculos da Democracia"; in: "0 Futuro da 
Democracia: Uma Defesa das Regras do Jogo". 3. ed. Rio de 
Janeiro: Paz e Terra, 1986, p. 65.) 
Assim sendo, qualquer modificação da forma de concessão 

somente poderia incidir, a nosso ver, sobre os recursos 
referentes ao próximo ano. Artigo nesse sentido constou no 
Substitutivo nQ 1, proposto pelo relator na Comissão de 
Constituição e Justiça. 
Pelos motivos expostos, na impossibilidade de aplicação, no 

corrente exercício financeiro, da norma tal como foi 
proposta, esta Presidência impugna-a em sua totalidade. 
Sala das Reuniões, 26 de outubro de 1995. 
Agostinho Patrús, Presidente. 
-Publicada, inclua-se a impugnação em ordem do dia, para 

os fins do art. 206 do Regimento Interno. 
REQUERIMENTOS 

NQ 826/95, do Deputado Carlos Pimenta, solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que se 
equipem os poços tubulares já perfurados no Norte do Estado. 

NQ 827/95, do Deputado Carlos Pimenta, solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à 
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construção de barragens no Norte do Estado com o objetivo de 
se perenizarem rios e córregos. 

NQ 828/95, do Deputado Carlos Pimenta, solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que se 
forneçam caminhões-pipa aos municípios do Norte do Estado 
assolados pela seca. (-Distribuídos à Comissão de Política 
Energética.) 

NQ 829/95, do Deputado Gilmar Machado, em que pede seja 
solicitada ao Chefe do Gabinete Militar do Governador do 
Estado cópia do Contrato nQ 36/95, celebrado entre esse 
Gabinete e a MSG - Minas Gerais Administração e Serviços 
S.A. (-À Mesa da Assembléia.) 

NQ 830/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçônica Obreiros da Paz, localizada no Município de 
Piraúba, pelo transcurso do seu 15Q a~iversário de fundação. 

NQ 831/95, do Deputado Wanderley Avila, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçônica Contemporâneos do Futuro, localizada nesta Capital, 
pelo transcurso do seu 10Q aniversário de fundação. 

NQ 832/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçônica Obreiros da Paz, localizada no Município de 
Cataguases, pelo transcurso do seu 15Q aniversário de 
fundação. (-Distribuídos à Comissão de Educação.) 

Do Deputado Péricles Ferreira, solicitando tramitação em 
regime de urgência para o Projeto de Lei nQ 368/95. 

Da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (2), 
solicitando sejam encaminhados oficios ao TRE-MG, para que 
se proceda à consulta plebiscitária nos Distritos de São 
Pedro de Caldas e Glaucilândia, nos Municípios de Caldas e 
Juramento, respectivamente. 

COMUNICAÇÕES 
- São também encaminhadas á Mesa comunicações dos Deputados 

Wanderley Ávila e Maria Olivia. 
Oradores Inscritos 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Alencar da 
Silveira Júnior. 

O Deputado Alencar da Silveira Júnior -Sr. Presidente, 
Srs. Deputados, visitantes das galerias, imprensa, confesso 
aos nobres colegas que venho adiando há tempos este 
pronunciamento, que diz respeito à situação do profissional 
do rádio em Belo Horizonte, até porque faço parte da classe, 
apresentador que sou de um programa da Rádio Capital, porém 
não tenho condições de adiá-lo por mais tempo em virtude dos 
insistentes pedidos que chegam ao meu gabinete. 
Creiam, senhores, o estado de miserabilidade de muitos 

radialistas é algo incompatível com a importância e 
magnitude dessa profissão. 

Levando alegria aos lares brasileiros, muitos escondem a 
tristeza que reina em seus lares pela falta de conforto . 
Presente nos momentos mais importantes da vida nacional, o 
radialista que, no dia-a-dia, leva a nossa palavra, a 
palavra dos representantes do povo de casa em casa, que 
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constitui mão-de-obra especializada, não precisaria pedir, 
aqui e ali, uma cesta básica para assegurar a alimentação da 
família. 
Esse profissional merece, sim, auferir no final do mês um 

salário mais digno, compatível com a importância do seu 
t~abalho prestado à comunidade. 
E certo que o salário do radialista deve ser apreciado pelo 

sindicato da categoria, porém nós, Deputados, não podemos 
fechar os olhos diante da covardia que se comete contra os 
profissionais do rádio aqui em Belo Horizonte. 
Tenho recebido reclamações de profissionais, locutores, 

operadores, discotecários, que recebem pouco mais de 
R$200,00. 
Constantemente o locutor tem sua capacidade colocada à 

prova. A dicção, a leitura desenvolta, a voz apurada, os 
conhecimentos gerais, o conhecimento de idiomas, enfim, a 
escolaridade do locutor tem de ser ótima, assim como, na 
mesa de som, a atenção do operador de áudio é ininter~upta 
por 6 horas seguidas. 
Muitos desses profissionais vão para o trabalho sem se 

alimentar e o vale-refeição, às vezes, de R$1,00, fica em 
casa para a compra de leite e pão. 
Quando falo do salário dos radialistas em geral é porque 

ando recebendo vários telefonemas de colegas, profissionais 
do rádio, que trabalham na Rádio Inconfidência, a rádio 
oficial do Governo de Minas Gerais, uma rádio que hoje dá 
prejuízos para o Governo, uma rádio que leva a voz de Minas 
para todo o Brasil, com se~ canal exclusivo. Minas Gerais, o 
Governo do Estado, o Dr. Eduardo Azeredo, o Secretário de 
Comunicação têm que dar mais valor à Rádio Inconfidência. É 
essa rádio que leva o som do Estado para os grotões. 
Apresento a esta Casa um requerimento, Sr. Presidente, para 

que o Governo do Estado mande as informações sobre as 
últimas contratações feitas para a TV Minas e para a Rádio 
Inconfidência. A miséria fica rondando aquela rádio oficial 
e queremos saber por que o radialista ali não é valorizado. 
Sabemos que quem entende de rádio é o radialista, quem 

entende de esporte é o locutor esportivo, é o jornalista 
esportivo. Mas o que se passa com o jornalismo da Rádio 
Inconfidência? Ela tem que ser olhada com mais seriedade 
pelo Governo do Estado. Sabemos da potência da Rádio 
Inconfidência, no entanto seus funcionários estão com os 
salários baixíssimos. 

Por que emissoras da iniciativa privada, em Belo Horizonte, 
dão bons resultados? Por que a Rádio Itatiaia não dá 
prejuízo no final do mês? Quem será que está ganhando na 
Rádio Inconfidência? A população, com a qualidade que está 
sendo posta no ar, só está perdendo. O Governo de Minas 
Gerais tem que olhar com mais carinho para essa emissora. 
Por que a Rádio Capital, instalada em Belo Horizonte, tem 
lucro no final do mês e até manda dinheiro para seus donos 
em São Paulo? 
A Rádio Inconfidência, no final do mês, está no vermelho. O 

Governo tem de injetar dinheiro ali. Se todos os horários 
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estão vendidos, para onde está indo o dinheiro da Rádio 
Inconfidência? É essa a pergunta que faço. Peço ao Governo 
do Estado que mande a esta Casa o balancete desses sete 
meses da nova administração da Rádio Inconfidência. Queremos 
saber, exatamente, qual o salário pago aos funcionários. 
Tenho a certeza de que, depois de analisarmos todos esses 

dados, constataremos que o salário pago ali é uma miséria, 
que falta organização e boa administração. Em menos de oito 
meses, aquela emissora já teve dois Diretores. Aonde o 
Governo quer chegar? O que ele quer mostrar? Soubemos que o 
Governo quer privatizar a Rádio Inconfidência. Não 
concordamos com isso. Devemos respeitar essa emissora e 
tentar encontrar uma solução para sua situação. 
O "Estado de Minas" publicou matéria sobre o rio das 

Velhas. Sr. Presidente, estamos encaminhando a V. Exa. um 
requerimento pedindo a constituição de comissão parlamentar 
de inquérito para apurar as denúncias veiculadas pelo 
''Estado de Minas" sobre a mortandade dos peixes naquele rio. 
Quando os peixes morrem, morre também o nosso futuro. A 
Secretaria de Meio Ambiente ficou no disse-não-disse. 
Afirmou que nada pode fazer com relação às denúncias, uma 
vez que o Governo não lhe dá condição para agir. 
Sr. Presidente, gostaria que constasse dos anais da Casa 

toda essa matéria veiculada pelo "Estado de Minas", a 
respeito do rio das Velhas. Encaminho esse requerimento a v. 
Exa., Sr. Presidente, porque agora estão morrendo os peixes 
mas, no futuro, estaremos matando a nós mesmos. 

O Sr. Pres;dente Com a palavra, o Deputado Marcos 
Helênio. 

O Deputado Marcos Helên;o - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
Sras. Deputadas, público aqui presente, principalmente 
associados do SINEGEP que se encontram nas galerias, subimos 
à tribuna, na tarde de hoje, para fazer um pronunciamento a 
respeito das condições em que comemoramos o Dia do 
Funcic-irio Público, comemoração entre aspas, evidentemente. 
O mani~asto que tenho em mãos foi subscrito pelo Sindicato 
dos Especialistas de Educação e Gerentes Públicos do Estado 
de Minas Gerais. (-Lê:) 

"Outubro (Dia do Funcionário Público ou Réquiem por uma 
Categoria) 

Abre-se um jornal e lá a entre. sta! Liga-se a TV e lá, 
novamente, estão as declarações. Encontram-se amigos dos 
"velhos tempos" e lá estão os comentários! Perguntamos 
então: o que comemorar no dia do funcionário público? Uma 
lembrança? Uma época que se esgotou? Ou será o caso de uma 
reação corajosa a esse tipo de tratamento que, 
sistematicamente, vem sendo dispensado ao funcionário 
público? Há que se esclarecer, primeiro, de onde partem 
criticas tão contundentes e ameaçadoras e depois posicionar-
se sobre "quem é quem" e o que é servidor público. Tanto no 
Governo Federal quanto no Estadual, instalou-se o QG de 
demolição do serviço público. Senão vejamos. 

Antes até de candidatar-se à Presidência da República, o 
Professor (servidor público) Fernando Henrique Cardoso, no 
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programa "Cara a Cara" da TV Bandeirantes, já tecia severas 
críticas ao regime do serviço público qualificando 
conquistas como absurdas e declarando que "o aposentado não 
precisa ganhar mais (referia-se ao trintenário), pois já 
está com sua família criada, filhos casados e bem 
empregados, etc., etc." Naturalmente ele estava num estúdio 
de TV no Brasil julgando falar para e sobre aposentados do 
Primeiro Mundo. Eleito Presidente, é o que se vê! E o que 
vemos no nosso Estado? Cópia exata e até mais violenta por 
parte de elementos que compõem a equipe do Governador 
Eduardo Azeredo. Mascarados de reformadores do serviço 
público, atacam, acusam e até insultam o funcionário, 
buscando, na opinião pública, respaldo para suas condutas 
que nunca foram desestimuladas pelo Palácio da Liberdade. 
Com tantos e tão _graves problemas a serem resolvidos e 
enfrentados pelo Executivo, canalizam críticas a uma 
categoria que faz parte da sociedade mineira - eu disse 
"sociedade" e não "society" -, cuja maior culpa pode ser a 
de estar despreparada para uma resposta coletiva e enérgica 
a tal comportamento. Retrocedendo aos "negros" dias passados 
na Assembléia Legislativa quando da votação do pró-labore, 
uma "liderança" despreparada para representar o pensamento 
de um governo eleito pelo voto do povo - e servidor é povo -
destinou aos aposentados o "melhor" da sua ética parlamentar 
taxando-os de "porcos". Não podíamos imaginar que a "guerra" 
estava apenas começando. De lá até hoje é um nunca acabar de 
histeria verbal contra o serviço e o servidor público. 
Perguntamos: 
O servidor público tem o poder de contratar, nomear alguém, 

aumentar seus próprios salários, enfim, "inchar" a máquina 
administrativa? Tem sim! E quem é esse servidor público que 
dispõe desse poder? É o Governador do Estado! São os 
Secretários de Estado! São os parlamentares federais e 
estaduais! São os Prefeitos! 
~as!a lembrar a:~l. oportunamente, dos contratos para 

tecn1cos de "notó-~o saber", de palestrantes para a Escola 
do Governo, consumindo vultosas verbas e nem sempre trazendo 
resultados para a administração. 
Prefeitos que, tão logo tomam posse, com raras exceções, 

convidam familiares e amigos para cargos nas Prefeituras, 
que agora já não suportam tanto nepotismo. Desde que se 
implantou o Quadro Permanente, não há, em Minas, nada de 
novo que dê ao servidor público condições de aprimoramento 
profissional e conseqüente progresso funcional. O Plano de 
Cargos e Salários mofa, há anos, nas gavetas dos governos. 
Dizem que não há dinheiro para a sua implantação e mais 
blá/blá/blá ... Em compensação, as verbas aparecem para 
viagens ao exterior de equipes do Governo e do Legislativo 
com a argumentação de buscar "novas tecnologias" para o 
Estado. Gasta-se com publicidade nos meios de comunicação 
alardeando modelos de política salarial - veja-se o caso 
magistério -, que não é verdadeira. Direito adquirido virou 
pecado mortal: trintenário, qüinqüênio, apostilamento, 
férias-prêmio, tudo é questionado como usurpação e não 
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direitos que o estatuto da classe assegura. As sucessivas 
afirmações têm a intenção clara de colocar a opinião pública 
contra os funcionários, chamando de privilégios as 
conquistas de lutas. Qual é o privilégio? O funcionário, 
após 5 anos de efetivo exercício, ter direito a 3 meses de 
férias-prêmio ou os Deputados terem "recesso" de 3 meses~or 
ano e declaradamente comparecerem às assembléias de terças 
às quintas-feiras? 

Afirma-se que a folha com o funcionalismo consome 72% ou 
até 93% da arrecadação do ICMS. E quem contribui para isso? 
Apenas o funcionário do Executivo? Por que nunca se 
esclarece a essa mesma sociedade que o maior volume é 
destinado proporcionalmente ao Judiciário, ao Legislativo, a 
autarquias, fundações e, também, ao Executivo? Se os 
recursos destinados ao pagamento das folhas dos servidores 
está tão em baixa como se apregoa, por que criarem-se mais 
secretarias? Agora já são 21 secretarias para administrar um 
Estado que mantém a mesma área geográfica; só aumenta o 
número de Prefeituras com as "emancipações polêmicas" dos 
distritos. Há bem pouco tempo o jornal "Estado de Minas" 
divulgava reportagem falando da "explosão" de otimismo que 
reinava na administração Azeredo. Tudo ia bem! A arrecadação 
aumentando, os planos de governo em plena execução e Minas 
era citada como "modelo nacional". O que aconteceu tão de 
repente? Foram novamente os funcionários que, como nuvens de 
gafanhotos vorazes devoraram as verbas? Ou essa mudança de 
atitude tem relação com a atitude do Palácio do Planalto? É 
a única explicação coerente que nos ocorre. Dizem que a 
crise é tão grave que se admite o atraso do pagamento da 
folha ou, na melhor das hipóteses, o que se fez, a nova 
escala de pagamento para que o dinheiro fique mais tempo nos 
cofres do Estado. Salários de R$370,00 foram enquadrados no 
mesmo dia do maior salário de Governador de Estado do País. 
Somos todos agora mara]as: nós e o Governador, seu Vice e 
outros do alto escalão do Governo. 

Anexando a esta carta-protesto está uma prova viva do que 
aqui se afirma. Há alguns anos atrás Minas era governada por 
um Governador, Vice-Governador, Gabinete Civil, Gabinete 
Militar e sete Secretários de Estado: Agricultura, Educação, 
Fazenda, Obras Públicas, Interior e Justiça, Segurança 
Pública e Saúde. As secretarias situavam-se quase todas na 
Praça da Liberdade, à exceção de duas: Agricultura e Saúde. 
E, hoje, quantas são? Vinte e uma secretarias de Estado. 
Criadas por quem e para quê? A coisa chegou a um nível tão 
absurdo que o jornal "Estado de Minas", de 30/8/95, no seu 
caderno "Cidades", trouxe uma reportagem sobre a "caçula" 
das secretarias recém-criadas, a da Criança e do 
Adolescente, e o seu titular justifica a sua criação 
dizendo: "Pois bem, o Programa Curumim fez tanto sucesso que 
o Governador decidiu criar uma secretaria especifica para 
administrar esse Programa e criar outros". Isso é que é um 
luxo! Criar-se uma secretaria de Estado por causa de um 
Programa que deu certo. E deu? Hoje tem secretaria de Estado 
espalhada por todos os bairros de Belo Horizonte, consumindo 
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verbas com aluguéis, luz, manutenção, fora o espichamento da 
folha, e nós, os funcionários, somos os culpados. Temos que 
abrir mão dos nossos qüinqüênios, do apostilamento, e quem 
sabe até das nossas aposentadorias, pois o "expert" em 
Recursos Humanos e Administração resolveu, num passe de 
mágica, transformar os proventos em remuneração. Cremos que 
já passou da hora dos que, sistematicamente, atacam uma 
classe, buscarem ocupação mais compatível com os cargos que 
exercem ou os mandatos para os quais foram eleitos. 
Pesquisando-se as recentes notícias nos jornais ou os 
currículos políticos dessas pessoas, levanta-se a dúvida: 
seriam esses elementos os mais credenciados a "atirar 
pedras" e insultos constantes em uma categoria que tem nos 
seus sindicatos um silêncio temeroso e amedrontado? Esse 
comportamento exibicionista nos jornais não estaria ligado a 
interesses não revelados de se manter na "mídia" para 
alcançar objetivos políticos já traçados com Brasília? E não 
seriam esses que atacam os mesmos que estariam como eles 
próprios disseram com "seus burros amarrados" na sobra do 
poder? Anexo, quadro demonstrativo do inchaço da máquina 
administrativa, ocorrido ao longo desses últimos anos pelos 
servidores públicos que ocuparam o Palácio da Liberdade, o 
Palácio dos Despachos e as cadeiras da Assembléia 
Legislativa. 

A quem devemos cobrar o chamado caos na máquina do Governo? 
Sindicato dos Especialistas de Educação e Gerentes Públicos 

de Minas Gerais, outubro/95." 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Almir Cardoso. 
O Deputado Almir Cardoso* -Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

Sras. Deputadas, senhores visitantes, imprensa, estamos 
fazendo uso desta tribuna para prestar uma homenagem ao povo 
de Paracatu, que no último dia 20 de outubro comemorou os 
197 anos de criação da cidade Paracatu do Príncipe. Quando 
falamos no Noroeste mineiro Paracatu é escala obrigatória. 
E sua influência se estend~, ainda hoje, não apenas às 
regiões fisiográficas do Paracatu, do Alto Paranaíba e do 
Triângulo, mas até no próprio Sudoeste goiano. Não faz muito 
tempo que Paracatu era, nos versos do poeta Lavoisier Wagner 
Albernaz: (-Lê:) 

"Era uma vila morena/ Toda enfeitada de penas/ Nos congos, 
nas tapuiadas;/ Negras desciam calçadas/ Nas noites 
enluaradas/ Nos tempos do chafariz./ Toca o sino na matriz,/ 
A tarde cai de matiz/ No tempo feito de ouro/ Vila do 
Príncipe louro,/ Que os anos se contradizem! Hoje a cidade 
morena/ Deixou de vestir as penas ... / De cantar seu 
"Bangolê";/ Eu queria tanto ver/ Seu nome virando um hino/ E 
a terra de Afonso Arinos/ Me transformou no menino/ Qu'a 
viu, hospitaleira, crescer!/ Tem um sobradinho ali,/ De lá 
outro casarão;/ No portão velho do templo,/ Tem um sino com 
saudade,/ Que repica com vontade,/ Com vontade de voltar./ 
Amor não precisa idade/ Hoje ela é dona do zinco/ Vem cá, 
passageiro, vem cá!/ Temos amor para dar,/ Ouro também no 
baú/ Tem muita coisa que ver/ Quem vem a Paracatu." 
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A cidade, que tem sua origem ligada à marcha das bandeiras 
para o oeste, cresceu com relativa rapidez. Foi criada vila 
pelo alvará de 20/10/98. E aqui não nos vamos ater a nomes. 
Porque, se assim o fizéssemos, certamente não poderíamos 
deixar de falar nos trabalhadores, nos homens e nas mulheres 
que construíram casas, praças e igrejas. Porque uma cidade, 
senhores Deputados, na sua profundeza, não se faz apenas com 
boas idéias, mas com pessoas que as possam executar. E a 
história não acontece apenas nos gabinetes ou como fruto da 
decisão dos poderosos. Ela se faz, sobretudo, nos fundos dos 
quintais, nos bares, nas cozinhas dos trabalhadores, nas 
mesas dos bordéis, nas sacristias das igrejas, enfim, no 
dia-a-dia da gente simples, sempre esquecida por aqueles que 
escrevem a história. A classe trabalhadora não pode ficar 
para sempre esquecida, à margem da história oficial, como 
sempre acontece. Quero aqui prestar minha homenagem a todos 
aqueles que construíram Paracatu do Príncipe:. seus 
políticos, seus líderes, seus homens e suas mulheres 
ilustres, cuja ação foi decisiva para a construção da 
cidade. Mas, minha saudação vai, sobretudo, para os pobres, 
os trabalhadores anônimos, as mulheres que carregaram água 
para as primeiras construções. É a essa gente, nobres 
colegas, que me dirijo com especial carinho agora. (-Lê:) 

"Sonha com teus escravos mortos-vivos I Com os bandeirantes 
que te findaram!/ Sonha, musa sonâmbula dos garimpeiros, I 
Sonha! I Sonha e morre com as tuas reminiscências! I Sonha 
que um poeta alado vela·teu sono I no sono dos escravos que 
se foram ... 1 Sonha, vila adormecida das casinhas brancas! 
(Fernando Rubinger)" 
Para nossa tristeza, Paracatu Ja perdeu muito de seu 

caráter original. Acabaram com seus chafarizes, com suas 
praças típicas, com seus becos. com os cruzeiros, e até com 
suas igrejas. Não queremos aqui fazer apenas uma alocução 
saudosista. Não é esta a nossa intenção. Mas também não 
podemos cair no erro de dizer que o passado não nos 
interessa. Somos sabedores, tanto quanto os senhores, que o 
presente está alicerçado no passado, em busca de realizações 
futuras. 
Paracatu se pr .:ara, ansiosa, para as próximas eleições que 

se avizinham. nós estamos empenhados em dar novo rumo à 
história politi~a da cidade. É hora de juntarmos todas as 
forças políticas comprometidas com a causa dos oprimidos 
para, no momento oportuno, alterar o curso da história, 
romper o cerco que nos impede de construir uma Paracatu 
livre, na qual as forças populares possam ter vez e voz. É 
necessário que a população participe das decisões políticas, 
que o povo tome a direção da barca. Sabemos que não será uma 
tarefa fácil. Há muita gente que não está nem um pouco 
interessada em ver as organizações populares no poder. A 
hora é de resistir, de criar mecanismos para que, 
finalmente, a classe trabalhadora assuma, também na história 
de Paracatu, o lugar que lhe é devido. 

Basta de palavras. Elas são por demais pequenas para 
expressar toda a nossa emoção neste momento de júbilo! 

/ ·.~ 
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Parabéns, Paracatu, parabéns minha cidade. Seu filho até o 
fim. 
Sr. Presidente e Srs. Deputados, gostaríamos de tratar de 

um assunto que sempre nos tem trazido a esta tribuna. Trata-
se da questão da reforma agrária, e gostaríamos de ler um 
manifesto assinado por inúmeras entidades e parlamentares 
que diz respeito à Superintendência Estadual do INCRA. Temôs 
uma notícia a ser confirmada de que o atual Superintendente 
Estadual já foi substituído. Este manifesto vem exatamente 
propor a sua substituição. (-Lê:) 

**"Superintendente INCRA-MG: Reforma Agrária Para Quem? 
Desde 1990 a Superintendência do INCRA-MG é ocupada pelo 

Sr. Geraldo Rezende. Nesses anos, os trabalhadores rurais 
sem terra do Estado vêm enfrentando dificuldades no 
encaminhamento das questões r~lacionadas à reforma agrária. 
Têm sido crescentes os impea;mentos e obstáculos criados 
pela Superintendência para encaminhar qualquer 
reivindicação. Neste momento em que o Governo Federal afirma 
que irá cumprir a sua meta de campanha, assentando neste ano 
40.000 famílias no campo, é urgente que seja avaliada a 
atuação da Superintendência do INCRA-MG, que parece destoar 
dos propósitos do Governo Federal. 
A trajetória do Sr. Geraldo Rezende na direção de órgãos 

públicos em Minas Gerais, como na RURALMINAS e no próprio 
INCRA-MG, demonstra a sua inaptidão para ocupar o cargo de 
Superintendente. 

1 Arrendamento de Terras Devolutas para Empresas 
Reflorestadoras e Titulação das terras dos índios 
crenacarore para fazendeiros. 
A RURALMINAS foi dirigida de 1979 a 1983 pelo Sr. Geraldo 

Rezende. Nesse período 124.000ha de terras devolutas foram 
arrendadas para as grandes empresas reflorestadoras, sendo 
que só para a Planta 7 foram destinados 37. 136ha a preço 
vi 1. 
A população rural do Estado sabe bem avaliar o retorno 

desse investimento, que não se traduziu em crescimento da 
oferta de mão-de-obra, nem em melhoria das condições de vida 
da população das regiões, onde este projeto foi implantado. 
O resultado foi a perda das terras por parte de milhares de 
famílias de posseiros, depredação do meio ambiente, devido à 
monocultura do eucalipto e muitos outros impactos negativos 
que podem ser verificados. 
Cerca de 3.983ha das terras doadas pelo Governo do Estado 

ao povo crenacarore, situadas no Município de Resplendor, 
foram titulados pela RURALMINAS a fazendeiros e a políticos 
da região do Vale do Rio Doce em 1974, 1975 e 1981. Nos dois 
primeiros anos citados, o Sr. Geraldo Rezende era Diretor do 
Patrimônio de Terras e, em 1981, era o Diretor-Geral da 
RURALMINAS. 
O atual Superintendente do INCRA-MG se vangloria desses 

seus feitos. Por outro lado as entidades que atuam no campo 
(CPT, CIMI, MST, CUT, STRs e outras) entendem que um 
dirigente político que tenha favorecido empresas destinando 
terras devolutas e titulado terras pertencentes aos povos 
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indígenas, dificilmente terá uma posição favorável, como já 
está comprovado, à realização da reforma agrar1a e aos 
trabalhadores rurais sem terra e aos demais excluídos do 
meio rural. 

Para os índios crenacarore a situação de suas terras 
continua sendo um problema a ser resolvido. Conseguiram 
ganhar a batalha que travam desde a chegada dos primeiros 
portugueses, para garantir o direito à terra, no Supremo 
Tribunal Federal. Há cerca de duas semanas os fazendeiros 
receberam as notificações de despejo, restando agora 
desocuparem imediatamente a área, que é de direito imemorial 
dos remanescentes crenacarore. 

2 - Desapropriações 
O Estado, no Brasil e em Minas Gerais, não tem sido apenas 

conivente com a concentração da terra, mas tem efetivamente 
sido o principal promotor dessa política de exclusão de 
milhões de trabalhadores rurais, negando-lhes o acesso 
terra, impulsionando um dos maiores êxodos rurais G~ 
história da humanidade." 
Sr. Presidente, Srs. Deputados, não há tempo para terminar 

a leitura do manifesto, mas eu gostaria de conclui-la numa 
outra oportunidade. 

Entretanto, gostaria de citar os nomes das pessoas e das 
entidades que assinam o manifesto: Movime~to aos 
Trabalhadores Rurais Sem-Terra - MST -; Central Unica · s 
Trabalhadores - CUT-MG -; Comissão Pastoral Da Terra - C ·-
MG -; Conselho Indigenista Missionário CIMI-LESTE ; 
Secretaria Agrária do Partido dos Trabalhadores; Sindicato 
dos Bancários de Belo Horizonte; Gilmar Machado- Deputado 
Estadual - PT-MG; Almir Cardoso - Deputado Estadual - PT-MG; 
Marcos Helênio - Deputado Estadual - PT-MG; Ivo José 
Deputado Estadual - PT-MG; Partido Comunista do Brasil -PC 
do B; Partido Socialista Brasileiro PSB; Partido dos 
Trabalhadores - PT-MG; João Domingos Passarela - Deputado 
Federal - PT-MG; Tilden Santiago- Deputado Federal - PT-MG. 
O manifesto finaliza solicitando a imediata substituição do 

atual Superintendente do INCRA-MG e passando essa 
responsabilidade, neste momento, ao Governador Eduardo 
Azeredo, para que ele indique para o cargo alguém 
comprometido com as posições já manifestas pelo Governo 
Federal com relação à reforma agrária no Brasil. Muito 
obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
**-Publicado de acordo com o texto original. 
O Deputado José Bonifácio- Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

incumbiu-me a esmagadora maioria de eleitores e habitantes 
do Distrito de Correia de Almeida, Município de Barbacena, 
de comunicar oficialmente a V. Exa., além de providenciar 
~ara que conste em ata, que o plebiscito não atingiu o 
~úmero necessário para a emancipação, de acordo, aliás, com 
os argumentos que sustentávamos na douta Comissão de 
Assuntos Municipais. 
Entretanto, Sr. Presidente, o plebiscito realizado em 

Correia de Almeida levantou um problema que deve ser 
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examinado pelo Poder Legislativo, com profundidade, de hoje 
em diante. Verifiquei que o Município de Barbacena gasta, 
por mês, com o Distrito de Correia de Almeida, com despesas 
de hospital, escolas e outros serviços que a Prefeitura de 
Barbacena é obrigada a fazer, mais de R$150.000,00. Se o 
distrito se emancipasse, como muitos outros o fizeram nessa 
festa de emancipações, o futuro município não receberia 
sequer R$60.000,00 por mês. As conseqüências seriam: 
fechamento de escolas, com os jovens sem oportunidade para 
estudar, fechamento do hospital e muitos outros males. 
Sr. Presidente, pretendo transformar minha sugestão em 

projeto de lei ou emenda à Constituição, se for o caso, para 
modificar a lei, pois é preciso que a Comissão de Assuntos 
Municipais, além desse Plenário, examinem com muito cuidado 
essa matéria, porq~e, às vezes, a emancipação é péssima para 
o distrito, em termos de numerário. Se o Distrito de Correia 
de Almeida fosse emancipado, teria ~corrido naquela região 
um verdadeiro desastre para a po~ulação. Felizmente, a 
população entendeu isso, politizada como é, e afastou de vez 
aqueles desejos da oposição de Barbacena, que queria ficar 
livre do eleitorado de Correia de Almeida nas próximas 
eleições municipais, supondo que, dessa forma, evitaria uma 
derrota que é verdadeiramente certa. 
Sr. Presidente, era essa a comunicação que eu gostaria de 

fazer, além de alertar esta Casa para o fato de que, de hoje 
em diante, nós, Deputados, precisamos ter um pouco mais de 
cuidado, bem mais cuidado do que teve a Comissão de Assuntos 
Municipais, quando se tratar de emancipações. Muito 
obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria José 
Haueisen. 
A Deputada Maria José Haueisen* - Sr. Presidente, Srs. 

Deputados, público presente nas galerias, quero, 
primeiramente, cumprimentar os nobres trabalhadores que já 
cumpriram uma jornada pesada, mas ainda precisam trabalhar 
para conseguir sobrevivência digna. Quero dizer a esses 
companheiros aposentados que vamos votar de acordo com a 
proposta de emenda à Constituição, do Deputado Sebastião 
Navarro Vieira, que retorna a eles o que lhes é de direito. 
Sr. Presidente, Srs. Deputados, algumas vezes Ja ocupei 

esta tribuna para falar de problemas graves que têm 
acontecido em nosso Estado. A princípio, parecia-me que 
esses problemas eram do vale do Mucuri e do vale do 
Jequitinhonha. Hoje estou vendo que se alastram por todo o 
Estado de Minas Gerais. A corrupção desenfreada está 
campeando nas Prefeituras do nosso Estado. Há quem diga que 
o problema é causado pela crise econômica, que tem 
atrapalhado as administrações em muitas cidades. 
Concordamos, em parte, mas queremos dizer que, muito mais do 
que a crise, o que atrapalha a administração em várias 
cidades é a corrupção, em primeiro lugar, e a falta de 
planejamento, além da cultura da impunidade, que é constante 
entre nós. Essa cultura da impunidade tem contribuído para 
que poucos se enriqueçam à custa da miséria de muitos. O que 
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temos visto em várias Prefeituras, sobretudo nas desses 
rincões de Minas Gerais, são funcionários municipais com 
pagamento atrasado há três ou quatro meses, a exemplo do que 
ocorre em Teófilo Otôni. Temos visto cidades sem recursos, 
sem obras, educação aos frangalhos, escolas municipais 
desabando, caindo aos pedaços, e o povo numa extrema 
penúria. 
Além de vários tipos de corrupção, que sabemos que existem, 

aparece, de uns tempos para cá, uma inovação: é a corrupção 
dos empresários de notas frias. Estão na moda, no Estado de 
Minas Gerais, empresas que imprimem notas frias e as vendem 
a Prefeitos inescrupulosos. Esses mesmos empresários se 
incumbem de maquíar as contas da Prefeitura, de ajeitar os 
papéis, para que sejam apresentados ao Tribunal de Contas. 
Essas notas fiscais, que deveriam ser instrumento de 
~rrecadação para o município e para o Estado, têm se tornado 
1nstrumento para lesar os cofres públicos e contribuem, cada 
vez mais, para o empobrecimento das cidades. 

Vamos citar apenas algumas cidades e alguns Prefeitos, de 
cuja corrupção temos certeza, inclusive com documentos. 
Quero falar, primeiramente, da cidade de Padre Paraíso, no 
vale do Jequitinhonha. O ex-Prefeito, conhecido pelo nome de 
Cenero, usava o sistema de notas fiscais frias, que já era 
herança do Prefeito anterior, Dr. Domingos, que era, por sua 
vez, sucessor do mesmo Cenero. Fomos com os Vereadores de 
Padre Paraíso à Polícia Federal, uma vez que o Tribunal de 
Justiça não se preocupava e não tomava providências para 
acabar com a corrupção. A Polícia Federal investigou, 
constatou a irregularidade e a corrupção. Diante das 
dificuldades criadas para o Sr. Cenero, ele preferiu 
renunciar, senão seria cassado na tarde do mesmo dia. 

Em Poté, cidade do vale do Mucuri, o Prefeito Haroldo 
Farias prestou contas ao Tribunal de Contas das reformas 
feitas nas escolas municipais. Entretanto, professores e 
Diretores das escolas reagiram, mandando-nos retratos das 
escolas, que caiam aos pedaços e colocavam em risco a vida 
das crianças. Esse Prefeito, Sr. Haroldo Farias, está 
sofrendo um processo de cassação e só não foi cassado, 
ainda, por incompetência do advogado que acompanhou o 
processo movido pela Câmara Municipal. 
O Prefeito de Ouro Verde, pasmem os senhores, enviou à 

Câmara Municipal um projeto de lei pedindo autorização para 
reformar uma casa residencial particular. A Câmara Municipal 
aprovou o projeto do Prefeito. Depois, um Vereador nos 
procurou, lamentando que o Prefeito não reformou, mas 
derrubou a casa, a fim de construir uma residência muito 
confortável para uma funcionária da Prefeitura. Se tivesse 
ficado na reforma, parece-me que eles teriam considerado 
legal a situação. 

Em Jordânia, o Prefeito Luiz Carlos Figueiredo recebeu 
R$9.500,00 da SELT para construir uma quadra poliesportiva e 
já prestou contas da quadra construída . à secretaria. 
Entretanto, os moradores de Jordânia não sabem onde ele 
construiu essa quadra, nem nunca a viram. 

( 
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Em Comercinho e Padre Paraíso, não na gestão dos atuais 
Prefeitos, mas na dos Prefeitos anteriores, ocorreu fato 
semelhante: há quadras poliesportivas, nos arquivos do 
Tribunal de Contas e da SELT, constavam como prontas e em 
funcionamento, mas nas referidas cidades ninguém tem notícia 
delas. 

Mas a corrupção não tem ficado só no vale do Jequitinhonha 
e no vale do Mucuri. Em Pirapora, Norte de Minas, região 
também pobre, há mais ou menos quatro meses os funcionários 
municipais não sabem o que é receber pagamento. O Prefeito 
superestimou a receita deste ano para R$12.000.000,00. 
Calcula-se que este ano ela será em torno de 
R$12.000.000,00. Mesmo assim ele declarou que seria uma 
receita de R$70.000.000,00, para conseguir um empréstimo de 
R$4.500.000,00. E esse empréstimo ninguém sabe para quê. Os 
funcionários não recebem pagamento em hipótese alguma. 

Em Bom Sucesso, cidade do Sul de Minas, o Prefeito Djalma 
Liberato também usa notas frias. A Polícia Federal e a Junta 
Comercial declararam que essas notas fiscais estão vindo de 
empresas fantasmas que vendem blocos para o Prefeito, e ele 
usa e abusa dessas notas fiscais. 
Por isso, afirmamos que não é a folha de pagamento que 

inviabiliza as administrações municipais, mas, e sobretudo, 
a corrupção e a falta de planejamento. 

Em Teófilo Otóni, minha cidade, logo ao assumir a 
Prefeitura, o Prefeito comprou o maior colégio particular 
que existia ali e começou, logo em seguida, a construir um 
CAIC para 2.500 alunos. Ao redo~ dele existiam seis escolas 
estaduais. Hoje, o Prefeito alê;a que não tem condições de 
pagar os professores da primeira escola que comprou. 
Enquanto isso, as escolas dos bairros estão caindo aos 
pedaços. Também em Cachoeira do Pajeú uma coisa chama a 
atenção pelo escândalo: é que o Prefeito atual, que já foi 
Prefeito em administração anterior, resolveu construir um 
clube para atrair turistas. Será construído em cima de uma 
cachoeira; as obras foram iniciadas na cabeça dele; deve ser 
uma beleza. Mas, lá, não existem sequer estradas patroladas 
para os turistas. 

Não queremos apenas lamentar. Existem cidades. das quais 
voltarei a falar, em que temos administrações corretas e 
decentes. Voltaremos a falar sobre isso daqui a pouco. 
Sr. Presidente, não poderia deixar a tribuna sem lembrar 

que o painel precisa funcionar. Ontem, ouvimos um 
funcionário da Casa dizer que a parte técnica está perfeita. 
Está faltando, mesmo, é vontade política. Pedimos o 
funcionamento do painel. 
* - Sem revisão da oradora. 
O Sr. Presidente Com a palavra, o Deputado Dimas 

Rodrigues 
O Deputado Dimas Rodrigues Sr. Presidente, Srs. 

Deputados, Sras. Deputadas, visitantes, assessoria da Casa, 
representantes da imprensa, o Projeto Gorutuba, no Norte de 
Minas, favoreceu a construção da barragem do rio Gorutuba, 
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permitindo a irrigação da margem direita do rio, tornando 
produtivos 5.000ha de terra. 

É um projeto antigo, que teve a participação efetiva da 
CODEVASF. 

Como resultado, temos o Norte de Minas produzindo hoje as 
melhores frutas do País: uva, banana, melão, manga e gr~os 
de excelente qualidade, competindo nos mercados interno e 
externo. 
O Projeto Gorutuba gera, em nossa região, em torno de 5 mil 

emp~egos diretos e indiretos. É, sem dúvida, um projeto 
benefico à região, mas que deixou profundas marcas. 
Estivemos no Norte de Minas, em comissão parlamentar de 

inquérito, ouvindo pessoas que foram prejudicadas no 
processo de desapropriação. 
São chefes de famílias, em média com 10 filhos, que 

possuíam até 8 casas em suas propriedades, e que sofreram 
~rande pressão para entregar suas terras, sem a justa 
1ndenização. Famílias que tinham onde morar e produzir para 
o sustento dos filhos. Pessoas que trabalhavam a terra, que 
e~timavam a terra pois nasceram ali. E o preço pago por elas 
nao foi suficiente para comprar nem mesmo uma simples casa 
na região urbana. 

As pessoas prejudicadas são trabalhadores rurais, que vivem 
na terra e não contam com outra profissão. São famílias que 
hoje se encontram desalojadas, sem terra, sem moradia e sem 
meios para sobreviver. 

O Norte de Minas é marcado pelo espírito manso, pela 
humildade, pela honestidade e, acima de tudo, pela 
Perseverança de seu povo. É uma região sofrida, que padece e 
~onvive com a seca quase que durante todo o ano. Mas tudo 
1sto não foi levado em conta. Há indícios de que pessoas 
inescrupulosas se aproveitaram de famílias indefesas, 
incapazes de reagir a pressões, muitas vezes por timidez, 
muitas vezes por descon~ecerem o próprio direito. 

Não ocupo esta tri~ ,a para criticar os governos 
anteriores, responsáve s pela implantação do Projeto 
Gorutuba. 

Mas não podemos permitir que famílias humildes continuem 
sobrevivendo em estado de miséria, aglomeradas nos grandes 
centros urbanos, multiplicando as dificuldades sociais. E, 
para isto, Sr. Presidente, Srs. Deputados, precisamos muito, 
da ação dinâmica do nosso atual Governador, que tem mostrado 
sensibilidade para com os problemas do Norte de Minas. É um 
Governo que vem dando atenção aos projetos de assentamento 
do Jaiba. 

Vemos a Bancada Federal incluindo no orçamento a conclusão 
do canal de ligação dos projetos Jaiba I e Jaiba II, um 
canal de 2,2km e 44.000ha de terra irrigada na região Norte 
de Minas, obra orçada em R$10.000.000,00. 

Isto demonstra a preocupação do nosso Governador e dos 
nossos Deputados federais. 

Reconhecemos que o Governador Eduardo Azeredo tem 
trabalhado em favor de Minas Gerais, destacando-se no 
cenário nacional. 
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É com esse espírito que queremos iniciar essa luta em favor 
dos desapropriados do Projeto Gorutuba. 
São famílias que estão prontas para 1n1c1ar nova vida, 

sonhando com novas terras e com grande desejo de produzir, 
pois eles sabem que o Norte de Minas é fértil e capaz de 
tornar-se o celeiro mundial. 

Os projetos de irrigação representam a solução para essa 
região. 
A CPI do Gorutuba continuará o seu trabalho, mas a forma de 

se corrigirem os prejuízos causados pela implantação do 
projeto é o assentamento prioritário das famílias 
injustiçadas no processo de desapropriação. 
Temos esperança de que o nosso atual Governo encontre uma 

solução para esse problema. 
Entendemos que é um dever do Estado evitar que um erro 

cometido em um grande projeto continue gerando conseqüências 
tão graves, capazes de comprometer muitas gerações de 
famílias do norte de Minas. 
Queremos dizer, Sr. Presidente, que, enquanto o povo da 

região de Goiás, Mato Grosso e São Paulo invade terras, o 
nosso povo está esperando, com paciência, com muita calma, 
que o nosso Governador encontre uma forma de compensar as 
perdas, viabil1zando o assentamento e, conseqüentemente a 
devolução de suas terras, para que possam voltar, novamente, 
a fazer o que sabem. Muito obrigado. 

2ª PARTE (ORDEM DO DIA) 
la Fase 

Abertura de Inscrições 
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - Esgotado o 

prazo destinado a esta parte, a Presidência passa à 2a 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 reunião pelas Comissões de 
Saúde e Ação Social - aprovação, na 24a Reunião Ordinária, 
dos Projetos de Lei nQs 346/95, do Deputado Dílzon Melo; 
299/95, do Deputado José Bonifácio, e 335/95, do Deputado 
Paulo Schettino; de Agropecuária - aprovação, na 18a Reunião 
Ordinária, do Requerimento nQ 782/95, do Deputado Paulo 
Piau; e de Política Energética- aprovação, na 12ª Reunião 
Ordinária, dos Requerimentos nQs 612 e 617/95, do Deputado 
Carlos Pimenta, e 719 e 720/95, do Deputado Dimas Rodrigues 
(Ciente. Publique-se.); e pelos Deputados Sebastião Navarro 
Vieira - falecimento da Sra. Aspásia Manso Vieira Ayer, 
ocorrido no dia 19/10/95; Marco Régis - falecimento da Sra. 
Giselda Silva Costa, em Esmeraldas; Carlos Pimenta 
falecimento do Sr. José Adriano Lopes; Alberto Pinto Coelho 
-falecimento do Sr. João Evangelista dos Santos, em São 
João Evangelista; Marcelo Gonçalves -falecimento da Sra. 
Maria de Lourdes Pimenta da Silva, em Pedro Leopoldo; Kemil 
Kumaira- falecimento do Sr. Joaquim Pereira Notini, em 
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Carmo da Mata; Maria Olívia (2) -falecimento da Sra. Ofélia 
Doco e do Sr. Pedr9 Paulo de Madeira Almeida, em Lagoa da 
Prata; e Wanderley Avila falecimento da Sra. Geralda 
Fernandes Silva, em Várzea da Palma (Ciente. Oficie-se.). 

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

aprovados, cada um por sua vez, os Pareceres de Redação 
Final dos Projetos de Lei nQs 367/95, do Governador do 
Estado, que cria o Fundo Estadual de Saúde; 406/95, do 
Governador do Estado, que autoriza o Estado, na condição de 
acionista majoritário da COHAB-MG a praticar os atos que 
menciona; 407/95, do Governador do Estado, que autoriza o 
Estado a doar imóvel ao Município de Ouro Preto; e 408/95, 
do Governador do Estado, que autoriza o Instituto de 
Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas 
Gerais a vender parte de imóvel de sua propriedade (À 
sanção.). 

Requerimentos 
O Sr. Presidente - A Comissão de Assuntos Municipais, tendo 

em vista requerimento do Deputado Dílzon Melo, aprovado 
nesta Comissão, requer seja enviado ao TRE-MG solicitação de 
realização de consulta plebiscitária no Distrito de 
Glaucilândia, no Município de Juramento. Ciente. Oficie-se. 

A Comissão de Assuntos Municipais, tendo em vista 
requerimento do Deputado José Maria Barros aprovado nesta 
Comissão, requer seja encaminhada ao TRE-MG solicitação para 
que se proceda a consulta plebiscitária no Distrito de São 
Pedro de Caldas, no Município de Caldas. Ciente. Oficie-se. 

O Deputado Gil Pereira e outros requerem seja determinada a 
realização de uma reunião especial, em data oportuna, em 
homenagem aos 20 anos da Bioquímica do Brasil S.A. 
BIOBRÁS. A Presidência defere o requerimento, em 
conformidade com o inciso XXI do art. 244 do Regimento 
Interno e, oportunamente, marcará a reun1ao. 
O Deputado Péricles Ferrei-2 requer a apreciação, em regime 

de urgência, do Projeto d~ Lei nQ 368/95, do Governador do 
Estadc que autoriza o Poder Executivo a alienar imóveis de 
propriedade do Estado. Em votação, o requerimento. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Cumpra-se . 
A Deputada Elbe Brandão requer seja dirigido ofício à 

Câmara dos Deputados comunicando apoio ao Projeto de Lei nQ 
128/95, do Deputado Nícias Ribeiro, do Pará, que está em 
tramitação na Comissão de Constituição e Justiça. Em 
votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-
se. 

O Deputado João Batista de Oliveira requer seja enviado 
ofício à Ministra da Indústria, Comércio e Turismo, 
solicitando seja determinada ao Conselho Nacional de 
Meteorologia, Normalização e Qualidade Industrial -CONMETRO 
- a revisão do Regulamento Técnico de Carroceria de Ônibus 
Urbano Padronização. Em votação, o requerimento. Os 
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Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Oficie-se. 
O Deputado Aílton Vilela requer sejam dirigidos ofícios aos 

Ministérios da Justiça e das Relações Exteriores, dando-lhes 
ciência de ofícios anexos. Em votação, o requerimento. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. 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 Gilmar Machado -Sr. Presidente, como o senhor 

pode verificar, de plano, não há "quorum" para a continuação 
dos nossos trabalhos. Portanto, pedimos o encerramento da 
reunião. 
Apenas para comunicar, gostaria de dizer que demos entrada, 

hoje, a um requerimento, que será examinado pela Mesa, de 
informação referente ao Contrato nQ 36, firmado pelo 
Gabinete Militar junto à MGS, que diz respeito à contratação 
de um avião por parte do Governo do Estado. Posteriormente, 
esse requerimento será colocado em votação. 

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

inexistência de "quorum" para continuação dos trabalhos e 
encerra a reunião, convocando os Deputados para a especial 
de logo mais, às 20 horas, nos termos do edital de 
convocação, para a ordinária de debates de amanhã, dia 27, 
às 9 horas, e para as extraordinárias, da mesma data, a 
serem realizadas logo após a reunião ordinária de debates, 
às 14 e às 20 horas, nos termos dos editais de convocação. 
Levanta-se a reunião. 

ATA DA Slª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 24 DE OUTUBRO DE 1995 

Presidência dos Deputados Sebastião Navarro Vieira e Maria 
José Haueisen 

SUMÁRIO: ABERTURA - 1ª PARTE: Ata - 2ª PARTE (ORDEM DO 
DIA): 1ª Fase: Votação de requerimentos: Requerimentos dos 
Deputados Péricles Ferreira, Carlos Pimenta e Gilmar 
Machado; aprovação - 2ª Fase: Renovação da votação, em 2Q 
turno, do Projeto de Lei nQ 407/95; aprovação na forma do 
vencido em 1Q turno - Votação, em 2Q turno, do Projeto de 
Lei nQ 406/95; aprovação na forma do vencido em 1Q turno, 
com a Emenda ng 1 - Votação, em 2Q turno, do Projeto de Lei 
ng 408/95; aprovação na forma do vencido em lQ turno 
Questão de ordem; inexistência de "quorum" para continuação 
dos trabalhos - ENCERRAMENTO. 

ABERTURA 
-Às 20h15~in, comparecem os Deputados: 
Wanderley Avila Sebastião Navarro Vieira Paulo 

Pettersen - Maria José Haueisen - Ibrahim Jacob - Ermano 
Batista- Aílton Vilela- Ajalmar Silva -Alberto Pinto 
Coelho - Álvaro António - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho 
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- Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna 
Bilac Pinto -Bonifácio Mourão- Carlos Pimenta- Clêuber 
Carneiro- Dilzon Melo- Dimas Rodrigues- Dinis Pinheiro-
Djalma Diniz - Durval Ângelo - Elbe Brandão Francisco 
Ramalho - Geraldo Nascimento - Geraldo Rezende - Geraldo 
Santanna- Gilmar Machado Glycon Terra Pinto Hely 
Tarquínio - Irani Barbosa - Ivo José - Jairo Ataíde - João 
Batista de Oliveira- João Leite- Jorge Eduardo de Oliveira 
- Jorge Hannas - José Bonifácio - José Braga - José Henrique 
-José Maria Barros- Kemil Kumaira- Leonídio Bouças- Luiz 
Antônio Zanto - Marcelo Gonçalves - Marco Régis - Marcos 
Helênio- Maria Olivia - Mauri Torres- Miguel Martini -
Olinto Godinho -Paulo Piau- Paulo Schettino - Péricles 
Ferreira - Raul Lima Neto - Romeu Queiroz - Sebastião Costa 
- Sebastião Helvécio - Simão Pedro Toledo - Toninha Zeitune 
-Wilson Trópia. 

A Sra. Presidente (Deputada Maria José Haueisen)- 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. 

O Sr. Presidente (Deputado Sebastião Navarro Vieira) - Com 
a palavra, a Sra. 2ª-Secretária, para proceder á leitura da 
ata da reunião anterior. 

1ª PARTE 
Ata 

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

2ª PARTE (ORDEM DO DIA) 
la Fase 

O Sr. Presidente Nos termos do edital de convocação, a 
Presidência vai passar à 1ª fase da 2ª parte da reunião, com 
a discussão e a votação de pareceres e a votação de 
requerimentos. 

Requerimentos 
- A seguir, são submetidos a votação e aprovados, cada um 

por sua vez, regimentalmente. requerimentos dos Deputados 
Péricles Ferreira apreciação em reunião conjunta de 
comissões do Projeto de Lei nQ 426/95; Carlos Pimenta 
distribuição do Projeto de Lei nQ 517/95 à Comissão de Saúde 
e Ação Social; e Gilmar Machado -distribuição do Projeto de 
Lei nQ 368/95 à Comissão de Meio Ambiente. (Cumpra-se.) 

2a Fase 
o Sr. Presidente - Esgotãda a matéria destinada a esta 

fase, a Presidência vai passar à 2ª fase da Ordem do Dia, 
com a discussão e a votação da matéria constante na pauta. 

Prosseguimento da votação, em 2Q turno, do Projeto de Lei 
nQ 407/95, do Governador do Estado, que autoriza o Poder 
Executivo a fazer reverter imóvel ao patrimônio do Município 
de Ouro Preto. A Comissão de Fiscalização Financeira opina 
pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1Q turno. A 
Presidência vai renovar a votação do projeto. Em votação, o 
projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 
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2Q turno, .o Projeto de Lei nQ 407/95 na forma do vencido em 
1Q turno. A Comissão de Redação. 
Votação, em 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 406/95, do 

Governador do Estado, que autoriza o Estado a praticar os 
atos que menciona. A Comissão de Defesa do Consumidor opina 
pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1Q turno. A 
Comissão de Fiscalização Financeira opina por sua aprovação 
na forma do vencido em 1Q turno, com a Emenda nQ 1, que 
apresenta. Tendo em vista o disposto no art. 276 do 
Regimento Interno, a Presidência vai submeter o projeto a 
votação. Em votação, o projeto, salvo emenda. Os Deputados 
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. Em votação, a Emenda nQ 1. Os Deputados que a 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. 
Está, portanto, ap~ovado, em 2Q turno, o Projeto de Lei nQ 
406/95 na forma do vencido em 1Q turno, com a Emenda nQ 1. A 
Comissão de Redação. 
Votação, em 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 408/95, do 

Governador do Estado, que autoriza o Instituto de 
Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas 
Gerais a vender parte de imóvel de sua propriedade, situado 
no Bairro Belmonte, nesta Capital. A Comissão de 
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na 
forma do vencido em 1Q turno. Tendo em vista o disposto no 
art. 276 do Regimento Interno, a Presidência vai submeter o 
projeto a votação. Em votação, o projeto. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa) Aprovado. 
Está, portanto, aprovado, em 2Q turno, o Projeto de Lei nQ 
408/95 na forma do vencido em 1Q turno. À Comissão de 
Redação. 

Questão de Ordem 
O Deputado Gilmar Machado -Sr. Presidente, como V. Exa. 

pode verificar de plano, não há "quorum" para a continuação 
dos trabalhos. Solicitamos o seu encerramento. 

O Sr. Presidente - É regimental. 
ENCERRAMENTO 

O Sr. Presidente - A Presidência verifica de plano a 
inexistência de "quorum" para continuação dos trabalhos e 
encerra a reunião, convocando os Deputados para a ordinária 
deliberativa de amanhã, dia 25, às 14 horas, com a ordem do 
dia a ser publicada, e para a extraordinária da mesma data, 
às 20 horas, nos termos doedital de convocação. Levanta-se a 
reunião. 

ATA DA 18ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
FISCALIZAÇAO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Às quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e sete de 
setembro de mil novecentos e noventa e cinco, reúnem-se na 
Sala das Comissões os Deputados Miguel Martini, Clêuber 
Carneiro, Glycon Terra Pinto, Marcos Helênio e Geraldo 
Rezende, membros da Comissão supracitada. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Miguel Martini, declara 
abertos os trabalhos e esclarece que, nos termos do edital 
de convocação, a reunião se destina a apreciar as matérias 
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constantes na pauta. A seguir, solicita ao Deputado Marcos 
Helênio que proceda à leitura da ata da reunião anterior, 
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. 
Encerrada a 1ª parte da reunião, passa-se à 2ª fase da Ordem 
do Dia, compreendendo a discussão e a votação de pareceres 
sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário da 
Assembléia. Com a palavra, o Deputado Glycon Terra Pinto, 
relator do Projeto de Lei nQ 96/95, emite parecer mediante o 
qual conclui pela aprovação do projeto na forma do 
Substitutivo nQ 1. A seguir, o relator do Projeto de Lei nQ 
103/95, Deputado Geraldo Rezende, emite parecer mediante o 
qual conclui pela aprovação do projeto na forma do 
Substitutivo nQ 1. Colocados em discussão e votação, cada um 
por sua vez, são os pareceres aprovados . Registra-se a 
presença do Deputado Romeu Queiroz. Prosseguindo, o 
Presidente passa a palavra ao Deputado Clêuber Carneiro, 
relator da Mensagem nQ 6/95, que profere parecer mediante o 
qual conclui por sua aprovação e pela apresentação de 
projeto de resolução. Posto em discussão e votação, é o 
parecer aprovado com voto contrário do Deputado Marcos 
Helênio. Cumprida a finalidade da reun1ao, o Presidente 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 27 de setembro 1995. 
Miguel Martini, Presidente- Romeu Queiroz- Glycon Terra 

Pinto - Marcos Helênio - Clêuber Carneiro - Geraldo Rezende. 
ATA DA 14a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR-
Às nove horas do dia onze de outubro de mil novecentos e 
noventa e cinco, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Marcos Helênio, Dinis Pinheiro, Antônio Andrade e 
Gil Pereira, membros da Comissão supracitada. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Marcos Helênio, declara 
abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Gil Pereira que 
proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e 
aprovada, é subscrita pelos parlamentares presentes. A 
Presidência informa aos Deputados que a reunião se destina a 
ouvir os Srs. Carlos Roberto Gomes e Cleiber Ciolete 
Ferreira, Diretores do Itapoã Parque Clube; Marcos Cerutti 
Santiago e Vicente Guimarães Menezes Júnior, representantes 
dos associados do Itapoã Parque Clube; e Antônio Joaquim 
Fernandes Neto, Promotor de Justica da Defesa do Consumidor, 
que discutirão as denúncias for~·-ladas por sócios do Itapoã 
Parque Clube de Ibirité contra a referida associação. A 
Presidência leva ao conhecimento dos Deputados que a 
Comissão recebeu correspondência enviada pela CAPEMI que 
trata do plano de pecúlio e de pensão de montepio subscrito 
pelo Sr. Dejanir Sabino da Silva, de Belo Horizonte. A 
seguir, o Presidente comunica que será realizado no primeiro 
semestre de 1996 o 1Q Congresso Mineiro de Proteção do 
Consumidor, com o tema Qualidade e Saúde, por iniciativa 
conjunta dos órgãos de defesa do consumidor do Estado de 
Minas Gerais. O Presidente informa, ainda, que a Comissão 
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recebeu avulso do Projeto de Lei nQ 505/95, de autoria do 
Governador do Estado, que acresce o limite fixado para o 
Poder Executivo realizar operações de crédito. A Presidência 
constata apenas a presença dos Srs. Marcos Cerutti Santiago 
e Jacqueline Matos Guimarães, representantes dos associados 
do Itapoã Parque Clube, e, em seguida, explica o objetivo da 
reunião. Em seguida, o Presidente concede a palavra aos 
convidados para que prestem esclarecimentos sobre as 
denúncias formuladas contra o Itapoã Parque Clube do 
Município de Ibirité. Abrem-se os debates entre Deputados e 
convidados, conforme consta nas notas taquigráficas. 
Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradece o 
comparecimento dos convidados 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, 25 de outubro de 1995. 
Marcos Helênio, Presidente- Gil Pereira- Antônio Andrade. 

ATA ~A 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE 
INQUERITO PARA, NO PRAZO DE 120 DIAS, INVESTIGAR A 
EXISTÊNCIA DE ESCRAVIDÃO POR DÍVIDAS DE TRABALHO NO 
DESMATAMENTO E PRODUÇÃO DE CARVÃO VEGETAL NA REGIÃO NORTE DE 
MINAS 
Às quinze horas do dia dezoito de outubro de mil novecentos 
e noventa e cinco, reúnem-se na Sala das Comissões os 
Deputados Marcelo Gonçalves, Almir Cardoso, Arnaldo Penna, 
Olinto Godinho e Miguel Martini, membros da Comissão 
supracitada. Registra-se, também, a presença do Deputado 
Bilac Pinto. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Marcelo Gonçalves, declara abertos os trabalhos e 
solicita ao Deputado Miguel Martini que proceda à leitura da 
ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita 
pelos membros presentes. A seguir, o Presidente informa que 
a reunião se destina a ouvir o Sr. João Paulo Pires de 
Vasconcelos, Assessor Especial para Assuntos Sindicais do 
Governo do Estado de Minas Gerais, e o jornalista Amaury 
Ribeiro Júnior. Na ausência do Jornalista Amaury Ribeiro 
Júnior, o Presidente convida a tomar assento à mesa o Sr. 
João Paulo Pires de Vasconcelos e registra a presença da 
Dra. Maria de Lourdes Queiroz, Procuradora do Ministério 
Público do Trabalho, que acompanha os trabalhos da Comissão. 
Dando prosseguimento à reun1ao, a Presidência passa a 
palavra ao Deputado Almir Cardoso, autor do requerimento que 
motivou o convite, o qual apresenta requerimento convocando 
representantes das Siderúrgicas Bandeirantes, Italmagnésio, 
CALSETE, COSIGUA e SICAFE e os empreiteiros José Raimundo, 
Valdo, João e Transportes Irmãos Mendes Ltda. Colocado em 
votação, é o requerimento aprovado. O Deputado Marcelo 
Gonçalves, tendo que se ausentar, passa a Presidência ao 
Deputado Almir Cardoso. Após tecer suas considerações 
iniciais, o Deputado Almir Cardoso passa a palavra ao Sr. 
João Paulo Pires de Vasconcelos. A seguir, é exibida uma 
fita de vídeo produzida pela Procuradoria do Trabalho, 3a 
região, em que são mostradas as condições de vida dos 
trabalhadores das carvoarias. Retorna o Deputado Marcelo 
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Gonçalves e assume a presidência da reunião. Após a exibição 
do vídeo, usam da palavra o Sr. João Paulo Pires de 
Vasconcelos, os Deputados Arnaldo Penna e Almir Cardoso e a 
Ora. Maria de Lourdes Queiroz, conforme notas taquigráficas. 
Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente agradece a 
presença dos parlamentares e dos convidados, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 25 de outubro de 1995. 
Almir Cardoso, Presidente Carlos Pimenta Dimas 

Rodrigues - José Bonifácio. 

Reunião 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI No 426/95 
Conjunta das Comissões de Saúde e Ação Social e de 

Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Comissão de Saúde e Ação Social 

Relatório 
De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em 

análise cria o Fundo Estadual de Desenvolvimento de 
Comunidades. 

A proposição foi examinada pela Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu pela juridicidade, pela 
constitucionalidade e pela legalidade da matéria. 

De acordo com requerimentos do Deputado Péricles Ferreira, 
o projeto está sendo apreciado em reunião conjunta e em 
regime de urgência, nos termos do art. 245, XV e XIX do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição em apreço cria o Fundo Estadual de 

Desenvolvimento de Comunidades, com o objetivo de assegurar 
ações junto às comunidades carentes, em especial as ações 
relativas ao atendimento das atividades produtivas rurais e 
urbanas e à melhoria habitacional, da edificação, da água e 
do esgoto. 

Além disso, o projeto em exame resguarda a execução de 
ações previstas no Programa de Mobilização de Comunidades, 
criado pelo Decreto nQ 36.820, de 24/4/95. 
Trata-se de uma nova visão das relações entre as 

comunidades carentes e as entidades assistenciais. Envolve, 
portanto, um trabalho de parceria entre as comunidades, o 
Governo e o Serviço Social de Assistência Social - SERVAS. 
Os recursos oriundos do fundo viabilizam o Programa de 
Mobilização de Comunidades, que conta com a coordenação da 
Secretaria do Planejamento e Coordenação Geral e demais 
secretarias de Estado relacionadas com a área social. 

Atualmente, existem 35 projetos aprovados pelo conselho do 
programa, do qual participam representantes ~3 sociedade 
civil, lideranças comunitárias e Secretários d~ Estado. 

Além disso, a estrutura operacional ágil e eficaz do 
programa facilitará o encaminhamento dos projetos de 
municípios, bem como a análise e a liberação dos recursos. 
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Há que se destacar, também, a importância de as próprias 
comunidades tomarem a iniciativa de propor ações 
consideradas mais adequadas às suas necessidades. 

Uma vez que a execução, a administração e a manutenção dos 
projetos aprovados são de exclusiva competência da 
comunidade, tendo esta de arcar com pelo menos metade do 
valor total do projeto apresentado, há que se instituir um 
fundo para fazer face às necessidades desses programas. 

Por essas razões, julgamos oportuna a proposição em 
análise. 

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

426/95, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 26 de outubro de 1995. 
Carlos Pimenta, Presidente - Marco Régis, relator - Jorge 

Eduardo de Oliveira- Leonidio Bouças. 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório · 
De autoria 

426/95 cria 
Comunidades. 

do Governador do Estado, o Projeto de Lei nQ 
o Fundo Estadual de Desenvolvimento de 

Publicada, foi a proposição distribuída à Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade. A seguir, foi o projeto 
enviado à Comissão de Saúde e Ação Social, que opinou por 
sua aprovação. Agora, vem a matéria a esta Comissão, para 
que seja elaborado o parecer nos limites de nossa 
competência. 

A propos1çao 
financiamento a 
Mobilização de 
de 24/4/95. É, 
socia 1. 

Fundamentação 
visa a constituir um instrumento de 
projetos aprovados no âmbito do Programa de 

Comunidades, criado pelo Decreto nQ 36.820, 
assim, fundo destinado a atuar na área 

Esse caráter do fundo fez com que o Governo Estadual 
optasse por propor que a modalidade de atuação dele fosse a 
da liberação de recursos, que, ao contrário dos 
financiamentos, não envolve retorno dos recursos. 
A criação de um fundo se justifica, mormente sob o ponto de 

vista administrativo, porque será montada uma estrutura 
exclusivamente voltada para a liberação de recursos e para o 
acompanhamento dos resultados obtidos com esses recursos, o 
que tende a gerar aumento de sua eficácia. 

Igualmente, entendemos que os requisitos exigidos na 
liberação de recursos, entre os quais destacamos a exigência 
de que seja elaborado e aprovado projeto, ocasionará redução 
no desperdício e na realização de gastos desnecessários e de 
poucos resultados. 

Finalmente, destacamos a importância do disposto no art. 13 
da proposição, que autoriza o Poder Executivo a abrir 
crédito especial no valor de até R$1.300.000,00. Tal 
dispositivo se justifica pois inexiste dotação orçamentária 
para este fundo, a qual deve ser autorizada por meio de lei. 

Conclusão 
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Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de 
Lei nQ 426/95, no 1Q turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 26 de outubro de 1995. 
Carlos Pimenta, Presidente- Miguel Martini, relator 

Sebastião Helvécio- Leonidio Bouças - Geraldo Rezende. 
PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 432/95 
Comissão de Sãúde e Ação e Social 

Relatório 
A propos1çao em análise, do Deputado Alberto Pinto Coelho, 

objetiva declarar de utilidade pública a Ação Social Luz do 
Mundo de Minas, com sede no Município de Belo Horizonte. 

Após exame preliminar da Comissão de Constituição e 
Justiça, que não encontrou óbice à tramitação do projeto, 
cabe a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a 
matéria no 1Q turno, cumprindo os trâmites regimentais. 

Fundamentação 
De cunho filantrópico, a entidade em apreço vem dando 

assistência às crianças e aos adolescentes da Vila Alto 
Vista Alegre, proporcionando-lhes cursos de iniciação 
profissional e atividades educativas e recreativas. 

Com funcionamento regular há mais de dois anos, a 
associação tem prestado inestimáveis serviços à comunidade, 
o que nos leva a considerá-la merecedora do título 
declaratório de utilidade pública ora proposto. 

Conclusão 
Pelas razões aduzidas, nosso parecer é favorável à 

aprovação do Projeto de Lei nQ 432/95 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 27 de outubro de 1995. 
Marco Régis, relator. 

PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 439/95 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado Romeu Queiroz, o projeto de lei em 
análise objetiva declarar de utilidade pública as Obras 
Sociais São José OSSJ com sede no Município de 
Patrocínio. 

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e 
Justiça, que não encontrou óbice à sua tramitação, vem o 
projeto a esta Comissão para o 1Q turno de deliberação 
conclusiva, nos termos regimentais. 

Fundamentação 
A entidade Obras Sociais São José, de caráter filantrópico 

e beneficente, presta relevantes serviços à população 
mediante a constante assistência às crianças e às famílias 
carentes, procurando amenizar seus sofrimentos e assegurar-
lhes melhores condições de vida. 
Para o cumprimento de seus objetivos, a entidade desenvolve 

atividades recreativas, culturais e educativas junto à 
comunidade. 

Pelo meritório trabalho desenvolvido, faz jus a entidade ao 
titulo declaratório de utilidade pública. 

Conclusão 
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Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei 
nQ 439/95. 
Sala das Comissões, 27 de outubro de 1995. 
Marco Régis, relator. 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 446/95 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado Antônio Júlio. o Projeto de Lei nQ 
446/95 visa a declarar de utilidade p~olica o Movimento de 
Apoio à Comunidade do Bairro Santa Cruz, com sede no 
Município de Belo Horizonte. 

Publicado, foi o projeto submetido à apreciação da Comissão 
de Constituição e Justiça, que concluiu por sua 
constitucionalidade, legalidade e juridicidade. 

Vem, agora, o projeto a esta Comissão para o 1Q turno de 
deliberação conclusiva. 

Fundamentação 
A entidade que o projeto de lei em tela pretende declarar 

de utilidade pública é uma associação civil sem fins 
lucrativos cujo objetivo é a defesa de interesses dos 
moradores do Bairro Santa Cruz e adjacências, visando à 
melhoria das condições de vida da comunidade. 

Para melhor servir à população, desenvolve atividades 
educativas, culturais e profissionalizantes com vistas ao 
mercado de trabalho e à elevação da renda familiar, o que 
evidencia sua relevância social. 

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

nQ 446/95 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 27 de outubro de 1995. 
Jorge Eduardo de Oliveira, relator. 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 448/95 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado José Braga, 
448/95 tem por objetivo declarar de 
Fundação Hospitalar de Montes Claros, 
de Montes Claros. 

o Projeto de Lei nQ 
utilidade pública a 
com sede no Município 

A Comissão de Constituição e Justiça, em exame preliminar, 
opinou favoravelmente à tramitação da matéria, cabendo agora 
a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre ela, 
conforme determinação regimental. 

Fundamentação 
A Fundação Hospitalar de Montes Claros, entidade civil sem 

fins lucrativos, de caráter filantrópico, presta assistência 
integral aos necessitados, desenvolvendo atividades 
preventivas e profiláticas na área de saúde. 
Pelo trabalho que realiza, a entidade é merecedora do 

título ora proposto. 
Conclusão 

Em face do exposto, nosso parecer é pela aprovação do 
Projeto de Lei nQ 448/95. 



Sala das Comissões, 27 de outubro de 1995. 
Jorge Hannas, relator. 

PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 454/95 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 
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De autoria do Deputado Romeu Queiroz, o Projeto de Lei nQ 
454/95 tem por objetivo declarar de utilidade pública as 
Obras Sociais São Cristóvão - OSSC -, com sede no Município 
de Patrocínio. 

A Comissão de Constituição e Justiça, em exame preliminar, 
opinou favoravelmente à tramitação da matéria, cabendo agora 
a esta Comissão deliberar conclusivamente, conforme preceito 
regimental. 

Fundamentação 
A entidade em análise, conforme justificação que acompanha 

o projeto, auxilia a comunidade carente de Patrocínio, 
procurando garantir-lhe nível de vida condigno, 
desenvolvendo obras de assistência a crianças e famílias 
carentes. 

Pelo trabalho desenvolvido, a entidade é merecedora do 
título ora proposto. 

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

Lei nQ 454/95 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 27 de outubro de 1995. 
Jorge Hannas, relator. 

PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 455/95 

Comissão de Saúde e Ação Social 

De autoria do Deputado 
455/95 visa declarar de 
Patrocinense de Promoção 
Município de Patrocínio. 

Relatório 
Romeu Queiroz, o Projeto de Lei nQ 
utilidade pública a Associação 

Social - APAPS com sede no 

Publicada, foi a proposição encaminhada, para exame 
preliminar, à Comissão de Constituição e Justiça, que não 
encontrou óbice à sua tramitação. Cabe agora a esta Comissão 
deliberar conclusivamente sobre a matéria no 1Q tl' ·o, nos 
termos do art. 104, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A APAPS é uma sociedade civil sem fins lucrativos, de 

caráter filantrópico, que vem desenvolvendo com altruísmo 
programas que visam amparar as pessoas carentes e 
marginalizadas, principalmente as que moram nas regiões 
periféricas das cidades e nas zonas rurais. É relevante sua 
atuação no combate a males sociais como o analfabetismo ou o 
uso de tóxicos e entorpecentes. 
Acreditamos, pois, ser oportuna a declaração de sua 

utilidade pública, uma vez que o trabalho por ela 
desenvolvido beneficia a coletividade. 

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

nQ 455/95 na forma proposta. 



Sala das Comissões, 27 de outubro de 1995. 
Luiz Antônio Zanto, relator. 

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 360/95 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 
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De autoria do Deputado Ivair Nogueira, o Projeto de Lei nQ 
360/95, que objetiva declarar de utilidade pública a 
Associação Comunitária dos Moradores do Bairro Nova Baden 
II, com sede no Município de Betim, foi aprovado no 1Q 
turno, na forma original. 
Cabe-nos, agora, deliberar conclusivamente sobre a matéria 

no 2Q turno, conforme disposições regimentais. 
Fundamentação 

A entidade mencionada presta relevantes serviços à 
comunidade, desenvolvendo atividades soc1a1s, esportivas, 
recreativas, culturais, c1v1cas e intelectuais, as quais 
obj;:ivam incrementar e estimular o espírito de 
sol~~ariedade entre os associados. 
Dessa forma, acreditamos ser justo e oportuno que a 

entidade seja declarada de utilidade pública. 
Conclusão 

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto 
de Lei nQ 360/95. 
Sala das Comissões, 27 de outubro de 1995. 
Jorr~ Hannas, relator. 

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 382/95 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

O projeto de lei em tela, do Deputado Ronaldo 
pretende seja declarada de utilidade pública 
dos Moradores do Bairro Anchieta - AMORAN -, 
Município de Belo Horizonte. 

Vasconcellos, 
a Associação 

com sede no 

Aprovado o projeto no 1Q turno, sem emenda, cabe-nos 
deliberar conclusivamente sobre a matéria, no 2Q turno, 
cumprindo os trâmites regimentais. 

Fundamentação 
A mencionada associação é uma entidade civil com 

personalidade jurídica de direito privado, sem fins 
lucrativos.· Seu trabalho é orientado para a congregação dos 
moradores, de forma a contar com sua contribuição para o 
encaminhamento dos problemas de caráter comunitário. 

Em virtude do zelo e da responsabilidade pelos quais pauta 
seu trabalho, consideramos a entidade merecedora do título 
declaratório de utilidade pública. 

Conclusão 
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei 

nQ 382/95 no 2Q turno, em sua forma original. 
Sala das Comissões, 27 de outubro de 1995. 
Luiz Antônio Zanto, relator. 

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 395/95 

Comissão de Saúde e Ação Social 
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Relatório 
De autoria do Deputado Ivair Nogueira, o projeto de lei em 

tela visa a declarar de utilidade pública a Fundação Médica 
de Jequeri - Hospital Santana -, com sede no Município de 
Jequeri. 
Aprovado o projeto no 1Q turno, na forma proposta, compete 

a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a propos1çao 
no 2Q turno, nos termos do art. 104, I, "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
A entidade mencionada, de caráter filantrópico e sem fins 

lucrativos, oferece assistência hospitalar a quem a ela 
recorrer, razão pela qual reiteramos o posicionamento 
anterior desta Comissão, favorável à declaração de sua 
utilidade pública. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do ProJeto de 

Lei nQ 395/95 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 27 de outubro de 1995. 
Jorge Eduardo de Oliveira, relator. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 
No 367/95 

Comiss~o de Redação 
O Projeto de Lei nQ 367/95, do Governador do Estado, que 

cria o Fundo Estadual de Saúde - FES -, foi aprovado no 2Q 
turno com as Emendas nQs 2 a 5 ao vencido no 1Q turno. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo 
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, 
nos termos do art. 270, § 1Q, do Regimento Interno. 
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte 

redação final, que está de acordo com o aprovado. 
PROJETO DE LEI NQ 367/95 

Institui o Fundo Estadual de Saúde - FES - e dá outras 
providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q- Fica instituído o Fundo Estadual de Saúde- FES-

, que tem por objetivo criar condições financeiras e de 
administração de recursos destinados ao desenvolvimento das 
ações e serviços de saúde, executados ou coordenados pela 
Secretaria de Estado da Saúde, no âmbito do Sistema Único de 
Saúde - SUS-MG. 

Art. 2Q Poderão ser beneficiários de operações com 
recursos do Fundo: 

I - órgãos e entidades 
municipais, responsáveis 
de saúde no Estado; 

públicas federais, estaduais e 
pela. execução das ações e serviços 

II - pessoas físicas e entidades privadas, contratadas ou 
conveniadas, na forma da lei, para a execução de ações ou 
prestação de serviços ao SUS-MG; 
III - municípios do Estado e fundos municipais de saúde; 
IV - consórcios intermunicipais de saúde; 
V - pacientes que necessitem de assistência não incluída 

nos sistemas de pagamento ambulatorial e hospitalar do SUS. 
Art. 3Q- Constituem recursos do Fundo: 

/ 
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I - dotações consignadas no orçamento do Estado e em 
créditos adicionais; 

II - recursos provenientes do Fundo Nacional de Saúde - FNS 

III - transferências oriundas do orçamento da seguridade 
social; 

IV - receitas decorrentes de contratos, convênios, acordõs 
e ajustes; 
V- doações, auxílios, contribuições e legados que lhe 

venham a ser destinados; 
VI recursos provenientes de multas decorrentes de 

condenação civil ou de imposição de penalidade 
administrativa prevista em lei; 
VII resultados das aplicações financeiras das 

disponibilidades temporárias; 
VIII - recursos de qualquer origem, desde que não onerem o 

Fundo. 
Parágrafo único - O Fundo, por intermédio de sua gestora, 

poderá manter conta no Banco do Brasil S.A. para a 
movimentação de recursos provenientes do Governo Federal. 
Art. 4Q- O FES, de natureza e individuação contábeis, terá 

prazo de duração indeterminado, e seus recursos serão 
utilizados: 

I na forma de transferências ou repasses aos 
de custeio e de 

ações, atividades e 
beneficiários, para atender a despesas 
capital relativas ao desenvolvimento de 
serviços estabelecidos no SUS; 

II - como pagamento aos beneficiários indicados no inciso 
II do art. 2Q desta lei por ações executadas ou serviços 
prestados ao SUS; 
III - para a execução de projetos, programas e atividades 

previstos no SUS, sob a coordenação da Secretaria de Estado 
da Saúde. 
Art. 5Q -As condições de transferência ou repasse de 

recursos e de pagamentos, bem como os requisitos e condições 
a serem exigidos dos beneficiários obedecerão às disposições 
legais estabelecidas para o funcionamento do SUS, inclusive 
no que concerne às deliberações e à fiscalização do Conselho 
Estadual de Saúde - CES. 
Parágrafo único - A transferência de recursos referentes a 

programas de ações de saúde coletiva, de operações da rede 
assistencial e de capacitação de recursos humanos, em nível 
municipal, poderá ser realizada por meio de repasses diretos 
e automáticos aos fundos municipais de saúde, desde que 
cumpridos os requisitos do art. 4Q da Lei Federal nQ 8. 142, 
de 28 de dezembro de 1990. 
Art. 6Q -O Fundo terá como gestora a Secret2~ia de Estado 

da Saúde, com as atribuições previstas no art. 4Q, I, da Lei 
Complementar nQ 27, de 18 de janeiro de 1993, com a redação 
dada pela Lei Complementar nQ 36, de 18 de janeiro de 1995, 
e na legislação federal pertinente, observado também o 
disposto no parágrafo único do art. 3Q desta lei. 
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§ 1Q - A gestora poderá celebrar convênios ou contratos em 
nome do Fundo, com vistas à utilização de seus recursos, 
conforme previsto nos incisos I e II do art. 4Q desta lei. 

§ 2Q A gestora se obriga a apresentar relatórios 
es~ecíficos à Secretaria de Estado da Fazenda, na forma em 
qLE forem solicitados. 

Art. 7Q -O agente financeiro do Fundo será o Banco do 
Estado de Minas Gerais S.A. - BEMGE -, com as atribuições 
definidas no art. 4Q, II, da Lei Complementar nQ 27, de 18 
de janeiro de 1993, com a redação dada pela Lei Complementar 
nQ 36, de 18 de janeiro de 1995. 

§ 1Q - A remuneração do agente financeiro será fixada pelo 
Grupo Coordenador, observadas as normas do SUS e as 
diretrizes do CES. 

§ 2Q - O agente financeiro se obriga a apresentar à gestora 
e à Secretaria de Estado da Fazenda relatórios específicos 
na forma em que forem solicitados. 
Art. 8Q- O Grupo Coordenador será integrado por: 
I - 2 (dois) representantes da Secretaria de Estado da 

Saúde; 
II - 1 (um) 

Planejamento e 
III - 1 (um) 

Fazenda; 

representante da 
Coordenação Geral; 

representante da 

Secretaria 

Secretaria 

IV - 1 (um) representante do BEMGE; 

de Estado do 

de Estado da 

V - 1 (um) representante da Comissão de Saúde e Ação Social 
da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais. 
Parágrafo único -As deliberações do Grupo Coordenador 

relativas às atribuições definidas no art. 4Q, III, da Lei 
Complementar nQ 27, de 18 de janeiro de 1993, deverão 
observar as diretrizes e orientações específicas do CES. 

Art. 9Q- Compete à Secretaria de Estado da Fazenda: 
I a supervisão financeira da gestora e do agente 

financeiro, especialmente no que se refere à elaboração da 
propos:a orçamentária anual do Fundo e do cronograma 
financeiro da receita e da despesa; 
II - a definição sobre a aplicação das disponibilidades 

transitórias de caixa, nos termos do art. 6Q da Lei 
Complementar nQ 27, de 18 de janeiro de 1993, com a redação 
dada pela Lei Complementar nQ 36, de 18 de janeiro de 1995; 

III -a análise da prestação de contas e dos demonstrativos 
financeiros do Fundo, sem prejuízo da análise a cargo do 
Tribunal de Contas do Estado. 
Art. 10- Os demonstrativos financeiros do fundo obedecerão 

ao disposto na Lei Federal nQ 4.320, de 17 de março de 1964, 
e nas normas gerais e especificas do Tribunal de Contas do 
Estado. 
Art. 11 -O Poder Executivo expedirá o regulamento do 

Fundo. 
Art. 12 -No exercício de 1995, as despesas do Fundo 

correrão à conta das atividades 1321.13754284.148, 
1321.13754284.219, 1321.13754284.221 e 1321.13752174.266 do 
orçamento da Secretaria de Estado da Saúde, de que trata a 
Lei nQ 11.803, de 18 de janeiro de 1995. 

~ 
~ 
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Art. 13 - Fica revogado o parágrafo único do art. 1Q da Lei 
nQ 11.829, de 14 de junho de 1995. 
Art. 14- Fica acrescido à Lei nQ 11.829, de 14 de junho de 

1995, o seguinte art. 7Q, renumerando-se os artigos 
subseqüentes: 

"Art. 7Q- Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo 
no prazo de 120 (cento e vinte) dias.". 
Art. 15 Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 16- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 26 de outubro de 1995. 
Bonifácio Mourão, Presidente - José Maria Barros, relator -

Elbe Brandão. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

No 406/95 
Comiss~o de Redação 

O Projeto de Lei nQ 406/95, de autoria do Governador do 
Estado, que autoriza o Estado, na condição de acionista 
majoritário da COHAB-MG, a praticar os atos que menciona e 
dá outras providências, foi aprovado no 2Q turno, com a 
Emenda nQ 1 ao vencido no 1Q turno. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo 
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, 
nos termos do art. 270, § 1Q, do Regimento Interno. 
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte 

redação final, que está de acordo com o aprovado. 
PROJETO DE LEI No 406/95 

Autoriza o Estado, na condição de acionista majoritário da 
Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais - COHAB-MG 
-, a praticar os atos que menciona e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q Fica o Estado, na condição de acionista 

majoritário da Companhia de Habitação do Estado de Minas 
Gerais - COHAB-MG -, autorizado a: 

I - aportar recursos consignados no orçamento da COHAB-MG 
para despesas de custeio, quando as receitas operacionais da 
Companhia se mostrarem insuficientes; 

II - aportar recursos consignados no orçamento da COHAB-MG 
para cobrir perdas operacionais, de modo a não comprometer o 
equilíbrio econômico-financeiro da Companhia; 
III- responder solidariamente pelas dividas 

serem contratadas perante o agente operador 
Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - até 31 
1998. 

da Companhia a 
do Fundo de 

de dezembro de 

Art. 2Q -O Estado indicará para a administração da COHAB-
MG Diretores que tenham conhecimento da questão habitacional 
e dos instrumentos e procedimentos utilizados pelo sistema 
do FGTS, para a sua ação nesse campo. 
Art. 3Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 4Q- Revogam-se as dispcsições em contrário. 
Sala das Comissões, 26 de outuoro de 1995. 
Bonifácio Mourão, Presidente - José Maria Barros, relator -

Elbe Brandão. 
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O Projeto de Lei nQ 407/95, de autoria do Governador do 
Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao 
Município de Ouro Preto, foi aprovado no 2Q turno, na forma 
do vencido no 1Q turno. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo 
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, 
nos termos do art. 270, f 1Q, do Regimento Interno. 
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte 

redação final, que está de acordo com o aprovado. 

Autoriza o 
Ouro Preto. 

PROJETO DE LEI No 407/95 
Poder Executivo a doãr imóvel ao Município de 

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

Município de Ouro Preto o imóvel de 4.347m2 (quatro mil 
trezentos e quarenta e sete metros quadrados), remanescente 
de um terreno de 5.994m2 (cinco mil novecentos e noventa e 
quatro metros quadrados), situado nesse município, na Av. 
Juscelino Kubitschek, Bairro Bauxita, doado ao Estado 
conforme escritura pública lavrada a fls. 157 do livro 16 do 
Cartório do 2Q Ofício de Notas e matriculada sob o nQ 1-2982 
do Cartório de Registro de Imóveis Dirceu Alves de Brito, da 
Comarca de Ouro Preto. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 26 de outubro de 1995. 
Bonifácio Mourão, Presidente - José Maria Barros, relator -

Elbe Brandão. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

NQ 408/95 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei nQ 408/95, de autoria do Governador do 
Estado, que autoriza o Instituto de Previdência dos 
Servidores Militares do Estado de Minas Gerais a vender 
parte do imóvel de sua propriedade situado no Bairro 
Belmonte, em Belo Horizonte, foi aprovado no 2Q turno na 
forma do vencido no 1Q turno. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo 
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, 
nos termos do art. 270, § 1Q, do Regimento Interno . 
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte 

redação final, que está de acordo com o aprovado. 
PROJETO DE LEI NQ 408/95 

Autoriza o Instituto de Previdência dos 
Militares do Estado de Minas Gerais- IPSM- a 
do imóvel de sua propriedade, situado no Bairro 
Belo Horizonte. 

Servidores 
vender parte 
Belmonte, em 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica o Instituto de Previdência dos Servidores 

Militares do Estado de Minas Gerais - IPSM- autorizado a 

/ 
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vender ao Município de Belo Horizonte parte de imóvel de sua 
propriedade, constituída por um terreno com área de 
5.580,655m2 (cinco mil quinhentos e oitenta vírgula 
seiscentos e cinqüenta e cinco metros quadrados), situado 
neste município, no Bairro Belmonte, havido por escritura de 
compra e venda transcrita sob o nQ 36.872, no livro 3-AP, às 
fl~. 232, do Cartório do 1Q Ofício de Registro de Imóveis da 
Comarca de Belo Horizonte, com os seguintes limites e 
confrontações: partindo da interseção das faces das Ruas 
Castanhal e Penalva, segue pela face da Rua Penalva no 
sentido da Rua Antônio Faustino de Oliveira ao longo de 63m 
(sessenta e três metros), até atingir o ponto PO, início da 
demarcação da área; daí, deflete 90o em relação à Rua 
Penalva e, a uma distância de 15,40m (quinze vírgula 
quarenta metros), atinge o ponto P1, localizado no PCE de 
uma curva com raio de 85,52m (oitenta e cinco vírgula 
cinqüenta e dois metros) e AC de 38039'35"; daí, segue o 
desenvolvimento da curva e, a uma distância de 57,71m 
(cinqüenta e sete vírgula setenta e um metros), atinge o 
ponto P2 (PT); daí, a uma distância de 6m (seis metros), 
atinge o ponto P3, PCD de uma curva com raio de 40m 
(quarenta metros) e AC de 50o48'56"; daí, segue o 
desenvolvimento da curva e, a uma distância de 35,48m 
(trinta e cinco vírgula quarenta e oito metros), atinge o 
ponto P4 (PT); daí, a uma distância de 16,60m (dezesseis 
vírgula sessenta metros), atinge o ponto P5; daí, deflete 
90o para a direita e, a uma distância de 34,01m (trinta e 
quatro vírgula zero um metros), atinge o ponto P6; daí, 
deflete 19o27'36" para a direita e, a uma distância de 
58,22m (cinqüenta e oito vírgula vinte e dois metros), 
atinge o ponto P7, confrontando, do ponto PO ao ponto P7, 
com a área remanescente do imóvel pertencente ao IPSM; daí, 
deflete 90o para a direita e, a uma distância de 48,80m 
(quarenta e oito vírgula oitenta metros), atinge o ponto PS; 
dai, deflete 27o17'15" para a esquerda e, a uma distância de 
43, 10m (quarenta e três vírgula dez metros), atinge o ponto 
P9, confrontando, do ponto P7 ao ponto P9, com quem de 
direito; do ponto P9, deflete 85o40'15" para a direita, 
segue pela face da Rua Penalva e, a uma distância de 28m 
(vinte e oito metros), atinge o ponto PO, início desta 
descrição. 

Parágrafo único -A venda de que trata este artigo será 
precedida de avaliação a ser efetivada por comissão 
designada pelo Secretário de Estado de Recursos Humanos e 
Administração. 
Art. 2Q -Fica o IPSM autorizado a adquirir, por meio de 

processo licitatório próprio, outro imóvel cujo valor não 
ultrapasse o obtido na alienação de que trata esta lei, 
devidamente atualizado. 
Art. 3Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 4Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 26 de outubro de 1995. 
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Bonifácio Mourão, Presidente - José Maria Barros, relator -
Elbe Brandão. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO NQ 756/95 
Mesa da Assembléia 

Relatório 
De autoria do Deputado Anderson Adauto, o requerimento em 

apreço tem por finalidade solicitar ao Presidente do 
Tribunal de Contas o envio a esta Casa de informações acerca 
da arrecadação da receita do Estado no ano de 1994 e no 
corrente ano, até o mês de agosto, especificando origem e 
despesas correntes da receita efetivamente arrecadada. 

Publicada em 29/9/95, vem a proposição à Mesa para receber 
parecer, nos termos dos arts. 246 e 80, VIII, "d", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A matéria em exame se insere no âmbito da competência 

privativa da Assembléi2 Legislativa, por força do disposto 
no art. 62, XXXI, da co-~:ituição do Estado, "in verbis": 

"Art. 62- Compete pri~ativamente à Assembléia Legislativa: 
I - .......................................... . 
XXXI - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, 

incluidos os da administração indireta;". 
Trata-se, ainda, de matéria sujeita à apreciação do 

Plenário, conforme estatui o art. 245, XII, do Regimento 
Interno. 
A veiculação de matérias na imprensa a respeito da 

arrecadação de receitas do Estado tem despertado o temor de 
vários segmentos da sociedade, mormente dos representantes 
das municipalidades do interior, uma vez que o problema está 
relacionado, em grande parte, com a repartição da receita 
tributária. Dessa forma, o requerimento em análise objetiva 
obter informações que poderão elucidar essas dúvidas, que 
tanto atormentam os cidadãos mineiros. Ressalte-se que, 
conforme estabelece o art. 73, § 2Q, da Constituição 
Estadual, a sociedade tem o direito de se manter correta e 
oportunamente informada. 

No que tange ao mérito, portanto, entendemos versar a 
proposição sobre matéria conveniente e oportuna, visto ter 
por objetivo a solicitação de informações que subsidiarão a 
ação fiscalizadora da Assembléia Legislativa em questão de 
interesse público. 
Constatamos, entretanto, que o texto do requerimento 

apresenta imperfeições técnicas que poderiam comprometer a 
sua eficácia. Parece-nos, além disso, deva a proposição ser 
dirigida ao Secretário da Fazenda, por ser o titular da 
pasta à qual a matéria objeto do requerimento está mais 
afeta. 

Cumpre informar, quanto a esse último aspecto, que as 
informações que o Tribunal de Contas possui são, em verdade, 
fornecidas pela própria Secretaria da Fazenda, que publica 
mensalmente o volume dessa arrecadação. Esse órgão é, 
portanto, o mais indicado para prestar os esclarecimentos 
que se solicitam. 
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Conquanto essas informações sejam publicadas periodicamente 
pela Secretaria da Fazenda, somos de opinião que essa 
publicidade não cria óbice a que a Assembléia Legislativa 
solicite às autoridades estaduais, dentro dos limites 
estabelecidos pelas Constituições Federal e Estadual, 
quaisquer informações que julgue necessárias para se dar 
fiel cumprimento à sua função fiscalizadora. 

Dessa forma, objetivando sanar os vícios que contaminam a 
proposição e tendo em vista, também, o principio da 
economicidade, optamos por apresentar, na conclusão deste 
parecer, o Substitutivo nQ 1. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento 

nQ 756/95 na forma do Substitutivo nQ 1, redigido a seguir. 
SUBSTITUTIVO No 1 AO REQUERIMENTO No 756/95 

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

D Deputado que este subscreve requer, nos termos do art. 
245, XII, do Regimento Interno, seja solicitado ao 
Secretàrio de Estado da Fazenda o envio a esta Casa de 
informações acerca da arrecadação da receita do Estado, no 
ano de 1994 e no corrente ano, até o mês de agosto, 
especificando a receita mensal efetivamente arrecadada, até 
o desdobramento de subalinea, e a parcela de transferência 
de recursos aos municípios, proveniente da repartição da 
receita tributária. 
Sala das R~uniões, 25 de outubro de 1995. 
Wanderley Avila, Presidente- Ibrahim Jacob, relator 

Rêmolo Aloise -Maria José Haueisen- Antônio Júlio. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO NQ 790/95 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

De 2~~oria do Deputado Durval Ângelo, o requerimento em 
apreç~ tem por finalidade solicitar ao Procurador-Geral de 
Justiça o envio a esta Casa de relação nominal dos 
candidatos aprovados no remanejamento seletivo, realizado no 
mês de julho do corrente ano, com fulcro na Lei nQ 11 .181, 
de 8/8/93. 
Publicada em 7/10/95, vem a proposição à Mesa para receber 

parecer, nos termos dos arts. 246 e 80, VIII, "d", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A matéria em exame insere-~e no âmbito da competência 

privativa da Assembléia Legislativa, por força do disposto 
no art. 62, XXXI, da Constituição do Estado, "in verbis": 

"Art. 62- Compete privativamente à Assembléia Legislativa: 
I - .......................................... . 
XXXI- fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, 

incluídos os da administração indireta;". 
Trata-se, ainda, de matéria sujeita à apreciação do 

Plenário, conforme estatui o art. 245, XII, do Regimento 
Interno. 
A Procuradoria-Geral 

nQ 11.181, de 8/8/93, 
de Justiça instituiu, por meio da Lei 
o remanejamento seletivo no plano de 
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carreira de seus servidores, com o qual, conforme dispõe o 
parágrafo único do art. 8Q da mesma lei, dar-se-ia o 
primeiro provimento dos cargos efetivos dos Quadros 
Permanente e Especial dos Serviços Auxiliares do Ministério 
Público. 

Com efeito, realizou-se, em julho de 1994, processo 
seletivo interno objetivando efetuar tal remanejamento 
interno, que culminou com a aprovação de 890 servidores. 
À Assembléia Legislativa cabe, na qualidade de Poder 

fiscalizador, solicitar ao titular da Procuradoria-Geral de 
Justiça o envio de informações, que darão maior 
transparência ao concurso realizado por esse órgão. 
Possibilitar-se-á, assim, averiguar se essa seleção foi 
conduzida com observância dos princípios básicos da 
administração pública. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento 

nQ 790/95. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 25 de outubro de 

1995. 
Wanderley Àvila, Presidente- Ant6nio Júlio, relator 

Rêmolo Aloise - Maria José Haueisen - Ibrahim Jacob. 
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 31 DE OUTUBRO DE 1995 

ATAS 

ATA DA 36ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 27 DE OUTUBRO DE 1995 

. Presidência do Deputado Agostinho Patrús -
SUMARIO: ABERTURA- 1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): 1ª Fase: 

Ata Correspondência: Ofício, telegramas e cartão 
Apresentação de Proposições: Projeto de Lei nQ 551/95 
Comunicações: Comunicações das Comissões de Saúde e Ação 
Social e de Defesa Social - 2a Fase: Abertura de inscrições 
- Leitura de comunicações apresentadas - ENCERRAMENTO. 

ABERTURA 
-Às 9h15min, comparecem os Deputados: 
Agostinho Patrús -Wanderley Ávila- Rêmolo Aloise- ~~ria 

José Haueisen - Ibrahim Jacob - Ermano Batista , ~ton 
Vilela- Anderson Adauto- Anivaldo Coelho- Antônio Anarade 
- Bonifácio Mourão - Carlos Murta - Clêuber Carneiro - Dimas 
Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Elbe Brandão -
Francisco Ramalho - Geraldo Nascimento - Geraldo Rezende -
Geraldo Santanna -Gil Pereira- Gilmar Machado Jairo 
Ataíde- João Batista de Oliveira -João Leite Jorge 
Eduardo de Oliveira- Jorge Hannas -José Braga José 
Henrique - Luiz Antônio Zanto - Marcelo Cecé Marcelo 
Gonçalves- Maria Olívia- Mauri Torres - Péricles Ferreira 
- Romeu Queiroz - Sebastião Helvécio - Simão Pedro Toledo -
Toninha Zeitune- Wilson Trópia. 

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

1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE) 
1ª Fase 

Ata 
- A Deputada Maria José Haueisen, 2ª-Secretária, procede à 

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

Correspondência 
- O Deputado Ibrahim Jacob, 3Q-Secretário, nas funções de 

1Q-Secretário, lê a seguinte correspondência: 
OFÍCIO 

Do Sr. Carlos Marques Dunga, Presidente 
Parlamentar Interestadual - UPI -, reiterando o 
Deputados a esta Assembléia para participarem 
daquela entidade a realizar-se em 3/11/95, na 
Legislativa do Rio de Janeiro. 

"TELEGRAMA* 

da União 
convite aos 
de reun1ao 
Assembléia 

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

MSG nQ 1.889- Em 25/10/95. 
Ação Direta de Inconstitucionalidade, nQ 1018-2/600 
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Requerente: Procurador-Geral da República. 
Requerida: Assembléia Legislativa do Estado de Minas 

Gerais. 
Comunico a Vossa Excelência que o Supremo Tribunal Federal, 

em sessão plenária realizada no dia 19 do corrente mês, 
julgando o processo em epígrafe, proferiu a seguinte 
decisão: "Por maioria de votos, o Tribunal julgou procedente 
a ação e declarou a inconstitucionalidade dos parágrafos 3Q 
e 4Q do art. 92 da Constituição do Estado de Minas Gerais, 
vencido o Ministro Ilmar Galvão (relator), que a julgava 
improcedente. Votou o Presidente". Cordiais saudações. 
Ministro Sepúlveda Pertence, Presidente do Supremo Tribunal 

Federal." 
*-Publicado de acordo como o texto original. 

TELEGRAMAS 
Do Sr. José Henrique Santos Portugal, Chefe de Gabinete do 

Governador (2), informando, em resposta a consulta da 
Comissão de Educação sobre o Requerimento nQ 202/95, que o 
assunto foi encaminhado à UEMG para exame e, em resposta a 
consulta das Comissões de Justiça e de Fiscalização 
Financeira sobre requerimento do Deputado Marcos Helênio, 
que o assunto foi encaminhado à Secretaria do Planejamento 
para exame. 

CARTÃO 
Do Sr. Venâncio Fonseca, Presidente da Assembléia 

Legislativa do Estado de Sergipe, encaminhando o "Clipping" 
da ultima reunião da União Parlamentar Interestadual - UPI -
, em Aracaju. 
O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e 2 

conceder a palavra aos oradores inscritos para a 1ª fase de 
Pequeno Expediente. 

Apresentação de Proposições 
- Nesta oportunidace, é encaminhada à Mesa a seguinte 

proposição: 
PRC~ETO DE LEI NQ 551/95* 

Autoriza o Poder Executivo a transacionar excedente de 
crédito tributário do ICMS e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica o Poder Executivo, por meio das Secretarias 

de Estado da Fazenda, do Planejamento e Coordenação Geral e 
de Transportes e Obras Públicas, autorizado a transacionar 
com a empresa S.A. Usina Coruripe Açúcar e Álcool crédito 
tributário do ICMS, relativo ao montante excedente do 
imposto pago pela empresa, tendo como piso a média do 
exercício financeiro de 1994-1995. 

§ 1Q - Os valores excedentes da receita fixa na forma 
referida no "caput" serão aplicados na construção de 70km 
(setenta quilômetros) de malha viária, os quais ligarão o 
Município de Iturama ao de Limeira do Oeste e ao Distrito de 
União, na BR-497, e o Distrito de São Sebastião do Pontal 2 
mesma rodovia, na forma, nos prazos, nas condições E 
garantias estabelecidos em convênio, com a interveniência 
das Secretarias de Estado do Planejamento e Coordenação 
Geral e de Transportes e Obras Públicas, que ficarão 
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responsáveis pela orientação técnica, pela supervisão e pela 
fiscalização das obras de construção das rodovias. 

§ 2Q - A conferência dos valores excedentes previstos no 
parágrafo anterior será feita trimestralmente com a 
participação do contribuinte e da Secretaria de Estado da 
Fazenda, por meio de encontro de contas, ficando previamente 
estabelecida a forma de repasse dos valores para o fim 
previsto nesta lei. 

§ 3Q -A transação de que trata o "caput" terá duração de 
quatro anos, a partir do exercício financeiro de 1995. 

§ 4Q -O convênio previsto no§ 1Q será celebrado a partir 
da publicação desta lei, cabendo à Secretaria de Estado da 
Fazenda estabelecer normas de controle e procedimentos que 
evitem a evasão fiscal. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Sala das Reuniões, de outubro de 1995. 
Anderson Adauto 
Justificação: Nos termos dos arts. 156 a 158 da 

Consolidação da Legislação Tributária de Minas Gerais 
CLTA-MG -, aprovada pelo Decreto nQ 23.780, de 10/8/84, 
poderá haver transação de crédito tributário do ICMS, no 
interesse da Fazenda Pública Estadual e mediante concessões 
mútuas. Este projeto de lei, direcionado ao interesse 
Público, objetiva estabelecer parceria entre o Estado e a 
iniciativa privada, mediante a aplicação do excedente do 
total do imposto pago pela empresa, tendo como piso a média 
do exercício de 1994-1995, para a construção de importantes 
trechos de estradas na região, os quais ligarão o Município 
de Iturama ao de Limeira do Oeste e ao Distrito de União e o 
Distrito de São Sebastião do Pontal à BR-497, consolidando 
um arrojado projeto de desenvolvimento para o Pontal do 
Triângulo, gerando, até o ano 2000, cerca de 3.700 novos 
empregos em um só segmento industrial e aumentando a 
arrecadação do ICMS de US$4.000.000,00 para 
US$16.000.000,00. 
O projeto de expansão e investimento da unidade 

agroindustrial visa alcançar, até o ano 2001, o aumento do 
volume de cana-de-açúcar industrializada de 900.000t para 
2.500.000t, mantendo-se a produção de álcool em 
85.000.0001/ano e a produção de 4.500.000 sacas de açúcar e 
alocando-se US$39.700.000,00 para investimentos. A transação 
do crédito tributário foi limitada em quatro anos, a partir 
de 1995, e as demais condições e garantias para sua 
efetivação, notadamente a aplicação do montante excedente na 
construção das mencionadas rodovias, serão estabelecidas em 
convênio, com a participação das Secretarias de Estado da 
Fazenda, do Planejamento e Coordenação Geral e de 
Transportes e Obras Públicas, o que encontra amparo no art. 
90, XVI, da Constituição Estadual, cabendo ao Governador do 
Estado celebrar o convênio, assegurada, por meio da presente 
lei autorizativa, a obediência ao princípio da legalidade 
(art. 37, "caput", da Constituição Federal). 
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A pavimentação das estradas beneficiará todo o Pontal do 
Triângulo, mais precisamente os Municípios de Iturama e 
Limeira do Oeste e os Distritos de União e de São Sebastião 
do Pontal, possibilitando o incremento e o escoamento da 
produção agropecué~ia regional. 
A cana-de-açúcar ~ transportada por longas distâncias e, 

sem a construção das referidas estradas, ficará 
inviabilizada a expansão econ6mica pretendida. 
Ademais, as estradas mencionadas ligarão as únicas 

localidades do Pontal do Triângulo que não possuem acesso 
asfáltico. 

O projeto traduz a intenção do Governo do Estado de 
trabalhar em parceria com o setor privado, e a empresa será 
a responsável pela realização das obras rodoviárias. O 
Estado, por meio de seus órgãos competentes - o DER-MG, as 
Secretarias de Transportes e Obras Públicas, do Planejamento 
e Coordenação Geral e da Fazenda, será o responsável pelo 
projeto, pela fiscalização e pelas diretrizes do convênio a 
ser firmado, determinando o padrão de qualidade exigido para 
o empreendimento. 

A Secretaria da Fazenda terá à sua disposição as 
prerrogativas de limitar e organizar os termos do convênio 
de modo que se evite a evasão fiscal e se tenha um completo 
controle sobre as transações de crédito que serão feitas 
durante o acordo, garantindo-se ao Governo a segurança na 
arrecadação dos tributos devidos pela unidade industrial ao 
Estado. 
O Estado, deixando de viabilizar o empreendimento, deixará 

de obter um aumento na arrecadação e perderá, uma vez mais, 
a fixação de uma empresa no solo mineiro, a qual instalará 
suas ampliações no Estado de Goiás, que lhe oferece melhores 
condições legais para sua implantação. 

O presente projeto é a forma jurídica encontrada para 
viabilizar um projeto da maior importância econom1ca e 
social, uma vez que, ao mesmo tempo, aumenta a produção, a 
arrecadação de tributos, a geração de empregos e o 
desenvolvimento socioecon6mico, em processo de parceria. 

Ele respeita os valores arrecadados até a presente data, 
transformando-os em piso para o cálculo, e busca a 
viabilização das obras, apenas com aumento real de 
arrecadação, tornando a obra proposta neste projeto auto-
sustentável . 

Sabedores que somos de que as principais funções do 
Governo, como sistema econ6mico, são as de promover a melhor 
alocação possível dos recursos, de minimizar a desigualdade 
na distribuição de rendas, de reduzir o desemprego, a 
inflação e o déficit público buscando sempre alternativas 
que viabilizem essas máximas, propomos este projeto como 
alternativa ao contexto político-social e econ6mico do 
Estado. 
A transação do excedente de crédito do ICMS pretendida está 

respaldada por nossos ordenamentos jurídicos e tenta 
solucionar alguns dos problemas econ6micos e sociais que 
afligem nossas comunidades. 

~ 
~ 
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A seguir est~o os quadros de orojeç~o elaborados pela 
EMATER-MG, os quais sustentam o nosso argumento e têm como 
fonte a unidade agroindustrial. 
*- Os quadros de projeç~o mencionados foram publicados na 

ediç~o do Diário do Legislativo de 31/10/95. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de 
Administraç~o Pública e de Fiscalizaç~o Financeira para 
parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, do 
Regimento Interno. 

COMUNICAÇÕES 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões 

de Saúde e Ação Social e de Defesa Social. 
2ª Fase 

Abertura de Inscrições 
O Sr. Presidente - Não havendo oradores inscritos para esta 

fase, a Presidência passa à 2a fase do Pequeno Expediente, 
compreendendo a leitura de comunicações e o pronunciamento 
de Líderes inscritos. Estão abertas as inscrições para o 
expediente da próxima reunião ordinária. 

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de 
Defesa Social - aprovaç~o. na Ba Reuni~o Ordinária, do 
Projeto de Lei nQ 306/95, do Deputado Ivo José; e de Saúde e 
Aç~o Social - aprovaç~o. na 25a Reunião Ordinária, dos 
Projetos de Lei nQs 397/95, do Deputado Antônio Andrade; 
336/95, do Deputado Bonifácio Mourão; 375/95, do Deputado 
Carlos Murta; 316/95, do Deputado Ermano Batista; 364/95, do 
Deputado Francisco Ramalho; 377/95, do Deputado Geraldo 
Nascimento; 376/95, do Deputado Ivo José; 392/95, do 
Deputado Jorge Hannas; 393/95, do Deputado José Bonifácio; 
341/95, da Deputada Maria José Haueisen; 321/95, do Deputado 
Paulo Piau; 385/95, do Deputado Ronaldo Vasconcellos; e 
137/95, do Deputado Sebastião Costa (Ciente. Publique-se.). 

ENCERRAMENTO 
O Sr. Presidente - Não havendo outras comunicações a serem 

feitas, Líderes inscritos nem oradores para o Grande 
Expediente, a Presidência encerra a reunião, convocando os 
Deputados para as extraordinárias de hoje, logo após o 
término desta, e às 14 e às 20 horas, nos termos do edital 
de convocação, e para a ordinária de debates de segunda-
feira, dia 30, às 20 horas. Levanta-se a reunião. 

ATA DA ~Oª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
fiSCALIZAÇAO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
As quinze horas e trinta e cinco minutos do dia dez de 
outubro de mil novecentos e noventa e cinco, comparecem na 
Sala das Comissões os Deputados Miguel Martini, Péricles 
Ferreira (substituindo este ao Deputado Romeu Queiroz, por 
indicação da Liderança do PSDB), Geraldo Rezende, Clêuber 
Carneiro e Marcos Helênio, membros da Comissão supracitada. 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Miguel 
Martini, declara abertos os trabalhos e esclarece que a 
reunião se destina a apreciar as matérias constantes na 
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pauta. Continuando, solicita ao Deputado Geraldo Rezende que 
proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e 
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. O Presidente 
acusa o recebimento da seguinte correspondência: ofício do 
Diretor da Superintendência de Finanças da Secretaria de 
Estado do Trabalho e Ação Social, mediante o qual encaminha 
demonstrativo da disponibilidade do Fundo para Infância e 
Adolescência referente a agosto de 1995; ofício do Prefeito 
Municipal de Varginha, em que demonstra preocupação com os 
destinos da arrecadação municipal, devido às novas regras de 
repasse do ICMS; ofícios da Associação dos Municípios da 
Microrregião do Alto Paraopeba, em que encaminha manifesto a 
fim de sensibilizar as autoridades governamentais para a 
grave crise econômica que vêm enfrentando os municípios 
mineiros e em que aponta distorções quanto aos índices 
preliminares do ICMS publicados pela Secretaria de Estado da 
Fazenda; Ofício nQ 1.567/95, do Secretário de Estado da 
Fazenda, em que encaminha dados oficiais da evolução da 
receita tributária do Estado, bem como as transferências das 
cotas dos municípios; Oficio nQ 219/95, da Câmara Municipal 
de Araxá, em que apresenta votos de protesto pelas possíveis 
mudanças na reforma fiscal, que poderão acarretar enormes 
prejuízos ao SESC, ao SENAI, ao SESI e ao SENAC; Oficios nQs 
202 e 204/95, da Secretaria de Estado do Planejamento e 
Coordenação-Geral, mediante os quais encaminha relatório de 
suplementações ocorridas até setembro de 1995, em 
atendimento a requerimento do Deputado Marcos Helênio, 
aprovado por esta Comissão, e relatório do controle do 
limite orçamentário referente aos meses de janeiro a 
setembro de 1995; Ofício nQ 1.602/95, do Secretário de 
Estado da Fazenda, em que solicita a substituição dos dados 
sobre a evolução das receitas do Estado anteriormente 
enviados. Em seguida, o Presidente procede à leitura do 
relatório da reunião ocorrida no dia 19/9/95, no Banco 
Central, referente à liquidação da MinasCaixa, e solicita 
que seja agendada uma audiência com o Governador do Estado 
com o objetivo de verificar a posição do Governo com relação 
à possibilidade de liquidação ordinária daquela instituição. 
Em seguida, distribui ao Deputado Geraldo Rezende o Projeto 
de Lei nQ 408/95 e ao Deputado Péricles Ferreira o Projeto 
de Lei nQ 429/95 e, na ausência do Deputado Alencar da 
Silveira Júnior, redistribui ao Deputado Ivair Nogueira o 
Projeto de Lei nQ 63/95. Encerrada a 1ª parte dos trabalhos, 
passa-se à 1ª fase da Ordem do Dia, com a discussão e a 
votação de proposições da Comissão. Com a palavra, o 
Deputado Péricles Ferreira apresenta requerimento em que 
solicita, nos termos do art. 35, I, do Regimento Interno, 
que o Projeto de Lei nQ 429/95 tenha preferência de votação 
em relação às demais matérias constantes na pauta. Ato 
continuo, o Deputado Miguel Martini solicita que o Projeto 
de Lei nQ 260/95 seja apreciado em último lugar. Colocados 
em votação, cada um por sua vez, são os requerimentos 
aprovados. Prosseguindo, passa-se à 2ª fase da Ordem do Dia, 
com a discussão e a votação de pareceres sobre proposições 

/ 
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sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. Com a 
palavra, o Deputado Péricles Ferreira emite parecer sobre as 
emendas apresentadas em Plenário ao Projeto de Lei nQ 
429/95, mediante o qual conclui pela aprovação da Emenda nQ 
3 na forma da Subemenda nQ 1 e pela rejeição das Emendas nQs 
4 a 6. Submetido a discussão e votação, é o parecer 
aprovado. Em seguida, o Deputado Geraldo Rezende, relator ao 
Projeto de Lei nQ 215/95, emite parecer mediante o qual 
conclui pela aprovação do projeto na forma do vencido no 1Q 
turno, e com a Emenda nQ 1. o relator do Projeto de Lei nQ 
407/95, Deputado Clêuber Carneiro, emite parecer mediante o 
qual conclui pela aprovação do projeto na forma do vencido 
no 1Q turno. Submetidos a discussão e votação, cada um por 
sua vez, são os pareceres aprovados por unanimidade. Neste 
momento, registra-se a presença do Deputado Romeu Queiroz. 
Logo após, o Deputado Ivair Nogueira emite parecer sobre o 
Projeto de Lei nQ 63/95, mediante o qual conclui pela 
aprovação do projeto na forma do Substitutivo nQ 2, 
apresentado pela Comissão de Defesa do Consumidor, com a 
Emenda nQ 1. Submetido o parecer a discussão, o Deputado 
Romeu Queiroz solicita vista da matéria, e seu pedido é 
deferido pela Presidência. Registra-se a presença do 
Deputado Marcos Helênio. Em seguida, o relator do Projeto de 
Lei nQ 70/95, Deputado Geraldo Rezende, emite parecer 
m~diant~ o qual conclui pela aprovação da matéria. Posto em 
d1scussao e votação, é o parecer aprovado. Com a palavra, o 
Deputado Clêuber Carneiro, relator do Projeto de Lei nQ 
368/95, solicita à Presidência prazo regimental para emitir 
parecer sobre a matéria, e seu pedido é deferido pelo 
Presidente. Após, o Deputado Geraldo Rezende, relator do 
Projeto de Lei nQ 408/95 emite parecer sobre a emenda 
apresentada em Plenário ao'referido projeto, mediante o qual 
conclui pela aprovação da Emenda nQ 2. Posto em discussão e 
votação, é o parecer aprovado. Prosseguindo, o Presidente 
pas~a a palavra ao Deputado Clêuber Carneiro, relator do 
ProJeto de Lei nQ 260/95, que emite parecer mediante o qual 
conclui pela aprovação do projeto na forma do vencido no 1Q 
turno, com as Emendas nQs 1 a 3. Submetido é discussão e 
votação, é o parecer aprovado. Cumprida a finalidade da 
reunião, o Presidente agradece a presença dos parlamentares, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião 
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 
Sala das Comissões, 11 de outubro de 1995. 
Miguel Martini, Presidente Romeu Queiroz Clêuber 

Carneiro- Gilmar Machado. 
ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO 
~INANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
As nove horas e trinta minutos do dia dezenove de outubro de 
mil novecentos e noventa e cinco, reúnem-se na Sala das 
Comissões os Deputados Miguel Martini, Geraldo Rezende, 
Marcos Helênio e Glycon Terra Pinto, membros da Comissão 
supracitada. Havendo número regimental, o Deputado Miguel 
Martini declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado 
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Marcos Helênio que proceda à leitura da ata da reunião 
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros 
presentes. Na ausência do Deputado Clêuber Carneiro, o 
Presidente redistribui ao Deputado Geraldo Rezende o Projeto 
de Lei no 369/95. Na fase de discussão e votação de 
proposições da Comissão, o Deputado Miguel Martini apresenta 
requerimento em que solicita sejam convidados os Srs. 
Walfrido dos Mares Guia, Secretário do Planejamento e 
Coordenação Geral, e João Heraldo Lima, Secretário da 
Fazenda, a prestar esclarecimentos e dirimir dúvidas a 
respeito dos projetos de lei referentes ao Plano Mineiro de 
Desenvolvimento Integrado - PMDI -, Plano Purianual de Ação 
Governamental e ao orçamento fiscal do Estado de Minas 
Gerais e orçamento de investimentos das empresas controladas 
pelo Estac~ para _o exercício de 1996. Colocado em votação, é 
o requeri~~nto aprovado. Na 2a fase da Ordem do Dia, o 
Presidente esclarece que continua em discussão o Projeto de 
Lei nQ 63/95, em virtude do pedido de vista feito pelo 
Deputado Romeu Queiroz na reunião anterior. Encerrada a 
discussão, o Presidente coloca em votação o parecer, que é 
aprovado. Em seguida, informa que será dado prosseguimento à 
discussão do Projeto de Lei nQ 368/95, em virtude do pedido 
de vista feito pelo Deputado Gilmar Machado na reunião 
anterior. Com a palavra, o Deputado Marcos Helênio apresenta 
requerimento em que solicita, nos termos do art. 35, I, do 
Regimento Interno, que o Projeto de Lei nQ 368/95 seja 
apreciado em último lugar. Submetido a votação, é o 
requerimento aprovado. Logo após, o relator do Projeto de 
Lei nQ 270/95, Deputado Marcos Helênio, emite parecer 
mediante o qual conclui pela aprovação do projeto com a 
Emenda nQ 1, da Comissão de Constituição e Justiça, e as 
Emendas ncs 2 a 4, da Comissão de Saúde e Ação Social. Em 
seguida, o Deputado Geraldo Rezende, relator do Projeto de 
Lei nQ 297/95, profere parecer mediante o qual conclui pela 
aprovação do projeto com a Emenda nQ 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça. Logo após, o Presidente passa a 
palavra ao Deputado Marcos Helênio, relator dos Projetos de 
Lei ncs 326 e 327/95, que emite parecer sobre o Projeto de 
Lei nQ 326/95, mediante o qual conclui pela aprovação do 
projeto com a Emenda nQ 1, da Comissão de Constituição e 
Justiça, e sobre o Projeto de Lei nQ 327/95, mediante o qual 
conclui pela aprovação do projeto com a Emenda nQ 1, da 
Comissão de Constituição e Justiça. Em seguida, o Deputado 
Geraldo Rezende, relator do Projeto de Lei nQ 369/95, emite 
parecer mediante o qual conclui pela aprovação do projeto 
com a Emenda nQ 1, da Comissão de Saúde e Ação Social. 
Colocados em discussão e votação, cada um por sua vez, são 
os pareceres aprovados por unanimidade. Continuando, o 
Presidente esclarece que será dado prosseguimento à 
discussão do Projeto de Lei nQ 368/95. Com a palavra, o 
Deputado Marcos Helênio apresenta dois requerimentos, um 
solicitando que o projeto seja baixado em diligência à 
Secretaria de Administração e Recursos Humanos a fim de que 
se informe a situação dos imóveis objetos da alienação 
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proposta no Município de Betim e outro solicitando o 
adiamento da discussão do referido projeto. Cumprida a 

. finalidade da reun1ao, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 
Sala das Comissões, 26 de outubro de 1995. 
Miguel Martini, Presidente- Glycon Terra Pinto- Geraldo 

Rezende - Marcelo Gonçalves - Marcos Helênio. 
ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE E AÇÃO 
SOCIAL 
Às nove horas e quarenta e cinco ~~nutos do dia dezenove de 
outubro de mil novecentos e noventa e cinco, comparecem na 
Sala das Comissões os Deputados Carlos Pimenta, Marco Régis, 
Jorge Eduardo de Oliveira, Luiz Antônio Zanto e Jorge 
Hannas, membros da Comissão, bem como o Deputado Hely 
Tarquínio. A Presidência registra também a presença dos Srs. 
Maurício Fernandes da Costa, Claret Hannas e Antônio Marx, 
representantes da Grande Loja Maçônica de Minas Gerais. 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Carlos 
Pimenta, declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado 
Luiz Antônio Zanto que proceda à leitura da ata da reunião 
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros 
presentes. A Presidência informa aos parlamentares que já se 
encontram à disposição da Comissão os avulsos do Projeto de 
Lei nQ 503/95, que contém a proposta orçamentária para o 
exercício de 1996, e lê a correspondência recebida da 
Presidente da Comunidade de São Pedro do Jequitinhonha, 
solicitando socorro à população ameaçada pelas dragas de 
mineração de diamantes na região de Diamantina. O Presidente 
solicita à assessoria que analise a questão. A seguir, o 
Presidente lê o abaixo-assinado dos servidores públicos 
estaduais, ativos e inativos, remanescentes da extinta 
Guarda-Civil, solicitando empenho da Comissão para resolver 
a questão dos descontos em folha para atendimentos médico-
hospitalares sem que seja oferecida assistência aos 
servidores. O Presidente solicita à assessoria que analise a 
correspondência. Prosseguindo, o Presidente passa à fase de 
discussão e votação de proposições da Comissão. O Deputado 
Hely Tarquínio apresenta requerimento em que solicita seja 
enviado ofício ao Diretor-Geral do Departamento Estadual de 
Obras Públicas - DEOP -, para complementar solicitação de 
informações contida no Ofício nQ 1.559/95. Submetido a 
votação, é o requerimento aprovado. O Deputado Carlos 
Pimenta passa a Presidência ao Deputado Jorge Hannas para 
apresentar requerimento de sua autoria, em que solicita seja 
convidado o Ten-Cel. Márcio José de Almeida, Secretário 
Executivo do CEDEC, para comparecer à reunião desta Comissão 
e prestar informações sobre as providências que o Governo 
está tomando em relação aos 45 municípios do Norte e do 
Nordeste do Estado atingidos pela seca, os quais foram 
declarados em estado de calamidade pública e de emergência. 
Submetido a votação, é o requerimento aprovado. Ao retomar 
os trabalhos, o Presidente, Deputado Carlos Pimenta, passa à 
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fase de discussão e votação de pareceres sobre proposições 
sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. O Deputado 
Marco Régis, relator do Projeto de Lei nQ 206/95, no 1Q 
turno, procede à leitura de seu parecer, mediante o qual 
conclui pela aprovação da proposição na forma do 
Substitutivo nQ 1. Na fase de discussão, fazem uso da 
palavra os Srs. Claret Hannas e Antônio Marx e todos os 
parlamentares presentes. Submetido a votação, é o parecer 
aprovado. O Deputado Jorge Hannas, relator do Projeto de Lei 
nQ 310/95, procede à leitura de seu parecer, mediante o qual 
conclui pela aprovação da proposição com as Emendas nQs 1 a 
3. Submetido a discussão e votação, é o parecer aprovado. A 
seguir, o Presidente passa à fase de discussão e votação de 
proposições que dispensam a apreciação do Plenário da 
Assembléia. O Deputado Jorge Hannas emite pareceres 
favoráveis à aprovação dos Projetos de Lei nQs 299 e 346/95, 
no 2Q turno, e 399/95, no 1Q turno. O Deputado Marco Régis 
emite pareceres favoráveis à aprovação dos Projetos de Lei 
nQs 335/95, no 2Q turno, e 403/95, no 1Q turno. O Deputado 
Jorge Eduardo de Oliveira emite parecer favorável à 
aprovação do Projeto de Lei nQ 414/95, no 1Q turno. O 
Deputado Luiz Antônio Zanto emite parecer favorável à 
aprovação do Projeto de Lei nQ 421/95, no 1Q turno. 
Submetidas a discussão e votação, cada uma por sua vez, são 
as proposições aprovadas. A seguir, a Presidência submete a 
discussão e votação os Pareceres de Redação Final dos 
Projetos de Lei nQs 277, 280, 293 e 301/95, os quais são 
aprovados. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos convidados e dos parlamentares, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião 
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 
Sala das Comissões, 26 de outubro de 1995. 
Carlos Pimenta, Presidente - Marco Régis - Jorge Hannas -

Jorge Eduardo de Oliveira. 
ATA DA 2a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE 
INQUÉRITO-PARA, NO PRAZO DE 120 DIAS, APURAR DENÚNCIAS 
CONTRA A CHAMADA "MÁFIA DO CARVÃO", QUE VEM ATUANDO 
PRINCIPALMENTE NO NORTE DE MINAS GERAIS 
Às quinze horas e quinze minutos do dia dezenove de outubro 
de mil novecentos e noventa e cinco, reúnem-se na Sala das 
Comissões os Deputados Dílzon Melo (substituindo o Deputado 
Paulo Schettino, por indicação da Liderança do PTB), Aílton 
Vilela (substituindo a Deputada Elbe Brandão, por indicação 
da Liderança do PSDB), Paulo Piau e Marcos Helênio, membros 
da Comissão supracitada. Registra-se a presença do Deputado 
Ivo José. Havendo número regimental, o Presidente "ad hoc", 
Deputado Marcos Helênio, declara abertos os trabalhos, 
informa que a reunião se destina a ouvir os Srs. Célio 
Murilo de Carvalho Vale, David Márcio Santos Rodrigues, José 
do Carmo Neves, Humberto Candeias Cavalcante e Antônio 
Eustáquio Oliver, respectivamente, Diretor-Geral, Diretor de 
Proteção da Biodiversidade, Diretor de Pesquisa e 
Desenvolvimento, Diretor de Monitoramento e Controle e 
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Diretor de Finanças do IEF, e convida-os a tomar assento à 
mesa. A seguir, a Presidência solicita ao Deputado Paulo 
Piau que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, 
lida e aprovada, é subscrita pelos membros presen,es. Isso 
posto, o Deputado Ivo José solicita a palav~a para 
apresentar requerimento a fim de que os Supervisores 
Regionais e Assessores das diretorias do IEF, que já se 
encontram no recinto, possam participar da reunião. 
Submetido a votação, é o requerimento aprovado. A 
Presidência dá ciência da presença dos Srs. Afonso Henrique 
Paiva Paulino, Diretor Administrativo da SIDERPA; William 
Bertozzi Dornas, advogado, representando a TECNOSULFUR, em 
nome dos seus sócios-administradores; Antônio Delfino dos 
Santos Neto, Sebastião Antônio dos Santos e Geraldo da 
Paixão, que tend~~ido citados no requerimento do Deputado 
Gil Pereira, aprovado na última reunião, resolveram se 
antecipar e estão presentes para prestar alguns 
esclarecimentos; dá ciência, também, da presença dos 
Supervisores Regionais do IEF, Srs. Alberto da Costa 
Ribeiro, Emídio Moreira da Costa, Dálton Oliveira, Jeremias 
Augusto Paes, Jair Ferreira da Cruz, Juvenal Mendes 
Oliveira, Mário Izumi Utino, Geraldo Fausto da Silva, Paulo 
Magno Gabeto Martinez, Rafael Magalhães Ferreira, Sílvio de 
Castro Fonseca e Francisco Mourão, e dos Assessores das 
diretorias na sede central do IEF, Srs. Ábdon Braga, 
Coordenador de Cadastros e Registros, Floriano Bernardino, 
Coordenador de Controle e Fiscalização, Heli Guedes, 
Assessor Jurídico, Raimundo Coura Mendes, Assessor da 
Diretoria de Monitoramento e Controle, e Maurício Luciano 
Hermenegildo, Assessor de Comunicação da Diretoria-Geral. 
Ato contínuo, a Presidência passa a palavra ao Sr. Célio 
Murilo de Carvalho Vale, Diretor-Geral do IEF, que discorre 
sobre a atuação da entidade que dirige e solicita seja 
passada a palavra ao Sr. David Márcio Santos Rodrigues. Este 
faz exposição sobre o mecanismo de funcionamento do sistema 
de controle implantado pelo IEF, o qual, em pouquíssimo 
tempo, foi capaz de detectar uma série de irregularidades 
que foram prontamente divulgadas pela imprensa e que 
demandaram providências administrativas e jurídicas por 
parte do IEF. Neste momento, o Deputado Gil Pereira passa a 
participar da reunião. A Presidência passa a palavra ao 
Deputado Gil Pereira, autor do requerimento que motivou os 
convites, que solicita seja registrado em ata que, por um 
equívoco, a imprensa noticiou que ele estaria citando as 
empresas TECNOSULFUR e SIDERPA, que são empresas idôneas e 
só engrandecem o Estado de Minas Gerais. A seguir, os Srs. 
José do Carmo Neves, Antônio Eustáquio Oliver e Humberto 
Candeias Cavalcante fazem uso da palavra, tecendo 
considerações sobre a melhoria do sistema de fiscalização e 
as enérgicas medidas tomadas no combate às irregularidades 
apuradas, providências que tiveram início na gestão do Sr. 
José Carlos Carvalho, ex-Diretor-Geral do IEF e atual 
Secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. 
Logo após, a Presidência passa a palavra ao Sr. Afonso 
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Paulino, Presidente da SIDERPA, e, a seguir, ao Sr. William 
Bertozzi Dornas, representando a TECNOSULFUR. O Sr. Afonso 
Paulino esclarece que antecipou sua vinda a esta CPI para 
dirimir quaisquer dúvidas que pairassem quanto à idoneidade 
da empresa que dirige, e o Sr. William Bertozzi Dornas 
informa que a empresa TECNOSULFUR trabalha em prol da defesa 
do meio ambiente, não utiliza carvão vegetal e tem sua 
tecnologia voltada para o tratamento do ferro-gusa líquido. 
Na oportunidade, o Deputado Gil Pereira ressalta a lisura 
com que as empresas TECNOSULFUR e SIDERPA vêm desempenhando 
suas atividades e esclarece que um dos objetivos desta CPI é 
apurar quais as empresas que não têm agido corretamente. A 
seguir, a Presidência lê requerimento do Deputado Ivo José, 
no qual se solicita sejam convidados a participar de reunião 
desta Comissão o Secretário de Estado da Fazenda, o 
Comandante-Geral da Polícia Militar e o Secretário da 
Segurança Pública. Submetido a votação, é o requerimento 
aprovado. Neste momento, os Deputados Dílzon Melo e Aílton 
Vilela deixam o recinto. Participam dos debates os Deputados 
Paulo Piau, Ivo José e Gil Pereira e os Srs. David Márcio, 
Afonso Paulino, Célio Vale e Heli Guedes, como consta nas 
notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reun1ao, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, dos 
dirigentes e dos funcionários do IEF, determina a lavratura 
da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 26 de outubro de 1995. 
Paulo Schettino, Presidente- Olinto Godinho- Gil Pereira 

- Paulo Piau. 
~TA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE 
As dez horas e quinze minutos do dia vinte e cinco de 
outubro de mil novecentos e noventa e cinco, reúnem-se na 
Sala das Comissões os Deputados Ivo José, Antônio Júlio 
(substituindo este ao Deputado Antônio Roberto, por 
indicação da Liderança do PMDB) e Carlos Pimenta, membros da 
Comissão supracitada. Registra-se, também, a presença do 
Deputado Ajalmar Silva. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Ivo José, declara abertos os trabalhos 
e suspende a reunião por 45 minutos. Às onze horas, o 
Presidente reabre a reunião, com a presença dos Deputados 
Antônio Roberto e Carlos Pimenta, e justifica a ausência do 
Deputado Wilson Trópia, que se encontra na COPASA-MG, 
orientando um ciclo de palestras naquela empresa, de 23 a 27 
do corrente. A Presidência solicita ao Deputado Antônio 
Roberto que proceda à leitura da ata da reunião anterior, 
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A 
seguir, informa que a reunião se destina a ouvir 
representantes de entidades, que prestarão esclarecimentos 
sobre o andamento da ação civil pública proposta pelo 
Ministério Público de Minas Gerais contra a Companhia 
Setelagoana de Siderurgia COSSISA S.A., e a apreciar a 
matéria constante na pauta. Na oportunidade, o Presidente 
registra a presença dos seguintes convidados: Sra. Rosilene 
de Oliveira Apolinário, representante do Grupo Alerta; Sr. 
Carlos Maurício Vasconcelos Gonzaga, Diretor-Superintendente 
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da Cia. Setelagoana de Siderurgia COSSISA S.A.; Sra. Luciana 
vaz do Nascimento, representante do Presidente da FEAM; 
Ten.-Cel. Walter de Souza Lucas, Chefe da Assessoria de 
Comunicação Social da PMMG, e Ten.-Cel. Isaac de Oliveira e 
Souza, Chefe da Assessoria de Planejamento Operacional da 
PMMG. Na galeria, registra-se, também, a presença do 
Vereador Roberto Paiva, de Timóteo. Prosseguindo, o 
Presidente informa que justificaram a ausência, através de 
telefonema, os Srs. Múcio José Reis, Prefeito de Sete 
Lagoas; Fábio Álvares Cabral, Presidente da Câmara Municipal 
de Sete Lagoas, e Ronan Eustáquio da Silva, Presidente do 
Sindicato da Indústria do Ferro. A Presidência informa que 
se encontra sobre a mesa a seguinte correspondência: ofício 
do Caiçara Clube de Pesc2. parabenizando esta Comissão pela 
iniciativa de promover d:scussão a respeito da pesca em 
Minas Gerais; cópia do manifesto da Comissão Pró-Índio de 
São Paulo, divulgando a Campanha Decreto 22/91 e solicitando 
manifestação desta Comissão para que sejam mantidos os 
termos do citado decreto; ofício do Sr. Rubens Teodoro da 
Costa, Diretor-Presidente da Acesita Energética S.A., 
solicitando seja agendada uma data para que esta Comissão 
discuta a questão da cultura do eucalipto; fax do Sr. 
Sebastião F. Moreira, Presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de 
Material Elétrico de Sete Lagoas, comunicando que sua 
ausência na presente reunião se deve a compromissos 
assumidos anteriormente; convite enviado pelos Srs. Pedro 
Firmino Magesty, Prefeito Municipal de Juatuba, e Paulo 
Telles da Silva, Presidente do Consórcio Intermunicipal da 
Bacia Hidrográfica do Rio Paraopeba - CIBAPAR -, para que 
esta Comissão participe da 6ª Reunião Plenária do referido 
Consórcio; fax enviado pelo Sr. Ernane Geraldo de Araújo, 
Curador do Meio Ambiente de Sete Lagoas, justificando sua 
ausência nesta reunião e enviando cópia de parte do processo 
da ação civil pública proposta pelo Ministério Público 
contra a COSSISA S.A. Com a palavra, a Sra. Rosilene de 
Oliveira Apolinário pede o fechamento daquela empresa, 
acusada de provocar altos níveis de poluição do ar, que 
estão causando doenças e até mortes nos Bairros Boa Vista, 
Nossa Senhora de Fátima e São João, na cidade de Sete 
Lagoas. A seguir, com a palavra, o Sr. Carlos Maurício 
Vasconcelos Gonzaga informa que encomendou projeto para 
baixar os níveis de emissão de resíduos, substituindo o 
atual sistema de filtro a úmido por filtragem a seco. A 
seguir, segue-se amplo debate, com a participação dos 
convidados e dos Deputados, conforme consta nas notas 
taquigráficas. Ao final dos debates, a Presidência sugere 
que a COSSISA S.A. constitua uma comissão interna de 
controle de poluição ambiental, incluindo representantes dos 
bairros citados; que a empresa divulgue junto à comunidade 
as medidas que pretende adotar· para o controle ambiental; 
que os moradores dos bairros envolvidos insistam na 
constituição do CODEMA e participem do controle do tráfego 
de caminhões de carvão; que a empresa e a comissão de 
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moradores promovam um encontro com técnicos da FEAM para 
discutir a atual situação do plano ambiental em tramitação 
naquele órgão. Não havendo "quorum" para apreciação da 
matéria constante na pauta, o Presidente agradece a presença 
dos convidados e dos parlamentares, lembra aos membros da 
Comissão as reun1oes conjunta e extraordinária a serem 
realizadas, respectivamente, ás 10h15min e às 15 horas do 
dia 26/10/95, conforme os editais de convocação a serem 
publicados, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 
Sala das Comissões, 26 de outubro de 1995. 
Ivo José, Presidente - João Leite Antônio Roberto 

Arnaldo Penna. 
ATA DA 1a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 
EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO NQ 
16/95 

~ 
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Às quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia.vinte e 
cinco de outubro de mil novecentos e noventa e cinco, 
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Clêuber 
Carneiro, Gilmar Machado, Simão Pedro Toledo, Ajalmar Silva, 
Toninha Zeitune, Dílzon Melo, José Bonifácio e Romeu Queiroz 
(substituindo os dois últimos aos Deputados Elbe Brandão e 
Mauri Torres, por indicação da Liderança do PSDB), membros 
da Comissão supracitada. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Clêuber Carneiro, declara abertos os 
trabalhos e solicita ao Deputado Romeu Queiroz que proceda à 
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é 
subscrita pelos parlamentares presentes. O Presidente passa 
a palavra ao Deputado Simão Pedro Toledo, relator da 
proposição em tela, que solicita o prazo regimental para 
emitir seu parecer, o qual lhe é deferido pelo Presidente. A 
seguir, o Deputado Gilmar Machado pede a palavra e apresenta 
requerimento em que solicita sejam convidados o Secretário 
de Recursos Humanos e Administração, Sr. Cláudio Roberto 
Mourão da Silveira, um representante do SIND-UTE e um da 
Coordenação Sindical a fim de se debater a proposta de 
emenda em exame. Para encaminhar a votação, fazem uso da 
palavra os Deputados José Bonifácio e Romeu Queiroz. 
Submetido a votação, é o requerimento aprovado. Cumprida a 
fin~"idade da reun1ao, o Presidente agradece a presença dos 
Depw:ados, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos . 
Sala das Comissões, 27 de outubro de 1995. 
Clêuber Carneiro, Presidente- Gilmar Machado- Simão Pedro 

Toledo- Elbe Brandão - Bilac Pinto- Romeu Queiroz- João 
Leite - José Henrique. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 
NQ 260/95 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei nQ 260/95, de autoria do Governador do 

Estado, que altera a Lei nQ 6.763, de 26/12/75, que 
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consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais 
e dá outras providências, foi aprovado no 2Q turno, na forma 
do vencido no 1Q turno. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo 
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, 
nos termos do art. 270, § 1Q, do Regimento Interno. 
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte 

redação final, que está de acordo com o aprovado. 
PROJETO DE LEI No 260/95 

Altera a Lei nQ 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que 
consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais 
e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica acrescido ao art. 92 da Lei nQ 6.763, de 26 

de dezembro de 1975, o seguinte § 2Q, passando o parágrafo 
único a ser § 1Q: 

"Art. 92 - ................................... . 
§ 2Q - A Taxa de Expediente devida pela promoção de sorteio 

nas modalidades denominadas bingo, bingo permanente, sorteio 
numérico ou similar tem como base de cálculo a Unidade 
Padrão Fiscal do Estado de Minas Gerais - UPFMG -, e seu 
valor será de: 

1 - 10 (dez) UPFMGs, para cada pedido de credenciamento ou 
de renovação; 

2 - 750 (setecentas e cinqüenta) UPFMGs por mês, para 
fiscalização de bingo permanente ou similar; 
3 - 150 (cento e cinqüenta) UPFMGs por evento, para 

fiscalização de bingo, sorteio numérico ou similar.". 
Art. 2Q -O art. 94 da Lei nQ 6.763, de 26 de dezembro de 

1975, passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 94 -Contribuinte da Taxa de Expediente é a pessoa 

física ou jurídica que promova ou se beneficie de qualquer 
das atividads2 ou dos serviços previstos na Tabela A 
constante no anexo desta lei ou nos§§ 1Q e 2Q do art. 92.". 
Art. 3Q -Ficam destinados 50% (cinqüenta por cento) do 

total arrecadado pelo Estado com a cobrança da Taxa je 
Expediente a que se refere o § 2Q do art. 92 da Lei nQ 
6.763, de 26 de dezembro de 1975, à manutenção do sistema de 
saúde do Estado, como fonte complementar de recursos. 
Art. 4Q - Para fins de fomento ao desporto, será devida às 

entidades desportivas credenciadas e autorizadas a promover 
sorteios de modalidade bingo ou similar importância não 
inferior a 10% (dez por cento) da receita bruta de tais 
eventos. 
Art. SQ -As taxas devidas serão deduzidas da importância 

correspondente a 65% (sessenta e cinco por cento) da receita 
bruta destinada à premiação dos sorteios. 
Parágrafo único - As taxas a que se refere este artigo não 

poderão exceder a 3% (três por cento) da receita bruta de 
tais promoções. 
Art. 6Q - Integrará a Comissão Permanente encarregada de 

fiscalizar os sorteios de bingo e similares realizados no 
Estado 1 (um) membro da Comissão de Educação, Cultura, 
Desporto e Turismo e Lazer da Assembléia Legislativa. 
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Art. 7Q -As entidades promotoras de bingos eventuais 
poderão requerer ao órgão concedente cartelas em número 
superior ao estipulado pela premiação básica definida para o 
evento, desde que o excesso arrecadado seja distribuído em 
espécie, pela entidade promotora, entre os ganhadores da 
referida premiação básica, respeitando-se os percentuais 
definidos em lei e a regulamentação específica. 
Art. 8Q -O órgão fazendário competente deve exercer pleno 

controle sobre cartelas, bilhetes e outros documentos que 
habilitem a sorteios numéricos denominados bingos, bingos 
permanentes ou similares promovidos por entidades 
desportivas credenciadas ou por empresas por elas 
contratadas, inclusive as cadeias nacionais de 
telecomunicações. 
Art. 9Q -No bingo permanente, o preço da cartela deve ser 

único e fixo no decorrer do dia, e é obrigatória sua 
afixação em local visível, no estabelecimento em que se 
realiza o sorteio. 
Art. 10 Fica proibido o uso de cigarro e similar no 

recinto em que se realiza o sorteio nas modalidades 
denominadas bingo, bingo permanente e sorteio numérico. 

Parágrafo único Poderá ser reservado um ambiente 
exclusivo para fumantes fora do local do sorteio. 
Art. 11 Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 12- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 27 de outubro de 1995. 
Bonifácio Mourão, Presidente - Elbe Brandão, relatora 

José Maria Barros. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

No 428/95 
Comiss~o de Redação 

O Projeto de Lei nQ 428/95, de autoria do Governador do 
Estado, que institui a empresa pública Caixa de Amortização 
da Divida - CADIV - e dá outras providências, foi aprovado 
em turno único, com a Emenda nQ 7 ao Substitutivo nQ 1. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo 
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, 
nos termos do art. 270, § 1Q, do Regimento Interno. 
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte 

redação final, que está de acordo com o aprovado. 
PROJETO DE LEI No 428/95 

Institui a empresa pública Caixa de Amortização da Dívida-
CADIV - e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art 1Q Fica instituída a empresa pública Caixa de 

Amortização da Dívida - CADIV -, sob a forma de sociedade 
anônima, vinculada à Secretaria de Estado da Fazenda, com 
sede em Belo Horizonte e capital social de R$400.000.000,00 
(quatrocentos milhões de reais), a ser integralizado na 
forma desta lei. 
Art. 2Q -A CADIV terá 

Estadual na administração 
visando ao alongamento de 

por objeto auxiliar o Tesouro 
da dívida pública do Estado, 

prazos e à redução dos custos das 
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obrigações, utilizando-se de mecanismos próprios para esse 
fim. 

_ Art 3Q - O capital social da CADIV será dividido em 
400.000.000 (quatrocentos milhões) de ações ordinárias 
nominativas, subscrito da seguinte forma: 

I - o Estado de Minas Gerais subscreverá 399.900.000 
(trezentos e noventa e nove milhões e novecentos mil) ações, 
no total de R$399.900.000,00 (trezentos e noventa e nove 
milhões e novecentos mil reais), integralizando-as, por 
ocasião da subscrição, com ações ordinárias e preferenciais 
da Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG -, do Banco 
do Estado de Minas Gerais S. A. - BEMGE - e de outras 
empresas das quais o Estado, direta ou indiretamente, seja 
detentor de ações; 

II - o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A. -
BDMG- subscreverá 100.000 (cem mil) ações, no total de 
R$100.000,00 (cem mil reais), integralizando-as em dinheiro, 
no ato da subscrição. 

§ 1Q -A quantidade de ações, inclusive daquelas que 
representem controle acionário, pelo Estado, de entidades 
descentralizadas, será determinada no ato da constituição da 
CADIV com base em laudo de avaliação aprovado pela 
assembléia geral de constituição, na forma da legislação 
própria. 

§ 2Q -Na hipótese de integralização por meio de ações que 
representem parcela ou totalidade do controle acionário, 
Pelo Estado, de entidade descentralizada, não haverá 
alteração na natureza jurídica da respectiva entidade. 
Art. 4Q- A administração social da CADIV será exercida por 

um conselho de administração, cuja composição e competência 
serão fixadas no estatuto social, e por um quadro de 
dirigentes composto por 3 (três) Diretores, dos quais um 
será o Presidente, com atribuições definidas em regulamento. 
Art. 5Q- A CADIV não disporá de quadro próprio de pessoal, 

ressalvado o disposto no artigo anterior. 
Parágrafo único - Para a consecução de seu objeto social, a 

CADIV poderá contratar serviços de terceiros e celebrar 
convênios com órgão ou entidade da administração pública 
estadual, observados: 
I- os preceitos constitucionais aplicáveis à matéria; 
II- a exigência de colocação em disponibilidade e de 

concessão de licença, respectivamente, para o empregado 
Público e para o ocupante de cargo público a serem 
aproveitados na CADIV. 
Art. 6Q- O estatuto social da CADIV, elaborado com base na 

Lei nQ 6.404, de 15 de dezembro de 1976, sem prejuízo das 
restrições e disposições de normas especiais de regência, 
será discutido, votado e aprovado na assembléia geral de 
constituição. 
Art. 7Q -Poderá o Secretário de Estado da Fazenda, em 

conjunto com o Superintendente do Tesouro Estadual, promover 
o ajuste de débitos da dívida tributária, ajuizada ou não, 
nos termos do art. 170 do Código Tributário Nacional, 
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instituído pela Lei Federal nQ 5.172, de 25 de outubro de 
1966. 
Art. 8Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 9Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 27 de outubro de 1995. 
Bonifácio Mourão, Presidente - Elbe Brandão, relatora 

José Maria Barros. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

No 429/95 
Comissão de Redação 

O Proje•J de Lei nQ 429/95, de autoria do Governador do 
Estado, =Je autoriza a realização de operações de crédito 
para os fins que menciona e dá outras providências, foi 
aprovado no 2Q turno, com a Emenda nQ 1 ao vencido no 1Q 
turno. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo 
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, 
nos termos do art. 270, § 1Q, do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte 
redação final, que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI NQ 429/95 
Autoriza a realização de operações de crédito para os fins 

que menciona. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica o Estado autorizado a realizar operações de 

crédito internas e externas, sob modalidade de empréstimo, 
financiamento ou emissão de bônus, no valor de até 
R$1.200.000.000,00 (um bilhão e duzentos milhões de reais), 
correspondentes, em 16 de agosto de 1995, a 
US$1.273.885.350,00 (um bilhão duzentos e setenta e três 
milhões oitocentos e oitenta e cinco mil trezentos e 
cinqüenta dólares norte-americanos). 

Parágrafo único - Os recursos decorrentes dessas operaçõEs 
de crédito serão destinados à reestruturação da dívida 
pública estadual e à execução de projetos previstos no Plano 
Plurianual de Ação Governamental. 
Art. 2Q O Poder Executivo fornecerá à Assembléia 

Legislativa do Estado de Minas Gerais as seguintes 
informações: 

I - os nomes das instituições que farão as operações de 
crédito com o Estado, bem como o valor c~ cada uma; 

II - os prazos para amortização das dívidas e os contratos 
com os valores dos juros e com os indexadores; 
III - os valores específicos destinados à reestruturação da 

dívida pública estadual e os projetos que receberão os 
recursos previstos no Plano Plurianual de Ação 
Governamental. 
Art. 3Q -Fica o Poder Executivo autorizado a conceder, 

como caução para a realização dos empréstimos de que trata 
esta lei, r::ursos provenientes de: 

I - quota~ a que se refere o art. 159 da Constituição 
Federal; 

II -quotas do Fundo de Participação dos Estados; 
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III - participações acionárias de empresas das quais o 
Estado é detentor; 
IV- títulos da dívida pública de propriedade do Tesouro 

Estadual. 
Art. 4Q- Serão consignadas no orçamento anual 

dotações suficientes para amortização do 
encargos das operações de crédito mencionadas 
desta 1 e i. 

do Estado as 
principal e 

no art. 1Q 

Art. 5Q -Fica acrescido de· R$260.000.000,00 (duzentos e 
sessenta milhões de reais) o limite fixado no art. 11 da Lei 
nQ 11.803, de 18 de janeiro de 1995, a fim de que o Poder 
Executivo realize operações de crédito destinadas ao giro da 
dívida mobiliária vencivel no exercício de 1995, observada a 
Resolução nQ 11, do Senado Federal, de 31 de janeiro de 1994. 
Art. 6Q 

publicação. 
Esta lei entra vigor data de em na 

Art. 7Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 27 de outubro de 1995. 
Bonifácio Mourão, Presidente - Elbe Brandão, relatora 

José Maria Barros. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

NQ 430/95 

sua 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei nQ 430/95, de autoria do Governador do 

Estado, que autoriza o Poder Executivo a alienar ações de 
propriedade do Estado que integram o capital social da 
Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG - e do Banco do 
Estado de Minas Gerais S.A. BEMGE e dá outras 
providências, foi aprovado em turno único com as Emendas nQs 
1 e 2. 
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo 

a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, 
nos termos do art. 270, f 1Q, do Regimento Interno. 
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte 

redação final, que está de acordo com o aprovado. 
PROJETO DE LEI No 430/95 

Autoriza o Poder Executivo a alienar ações de propriedade 
do Estado que integram o capital social da Companhia 
Energética de Minas Gerais - CEMIG - e do Banco do Estado de 
Minas Gerais S.A. - BEMGE - e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q- Fica o Poder Executivo autorizado a alienar ações 

preferenciais e ordinárias de propriedade do Estado que 
integram o capital social da Companhia Energética de Minas 
Gerais - CEMIG - e de 3anco do Estado de Minas Gerais S. A. 
- BEMGE. 
f 1Q -Excluem-se da alienação de que trata este artigo as 

ações que asseguram a participação majoritária do Estado no 
capital votante da CEMIG e do BEMGE. 

§ 2Q - Os recursos obtidos com a venda das ações serão 
destinados ao pagamento da dívida pública e à execução de 
programas sociais previstos no Plano Plurianual de Ação 
Governamental. 



Art. 2Q 
publicação. 

Esta lei entra em vigor 
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na data de sua 

Art. 3Q Revogam-se as disposições em contrário, em 
especial o art. 4Q da Lei nQ 8.655, de 18 de setembro de 
1984. 
Sala das Comissões, 27 de outubro de 1995. 
Bonifácio Mourão, Presidente, José Maria Barros, relator -

Elbe Brandão. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

No 431/95 
Comiss~o de Redação 

O Projeto de Lei nQ 431/95, de autoria do Governador ~o 
Estado, que autoriza o Estado e a empresa Minas Ger~1s 
Participações S. A. - MGI -a alienar a totalidade das açoes 
de sua propriedade que integram o capital social do Banco de 
Crédito Real de Minas Gerais - CREDIREAL - e dá outras 
providências, foi aprovado no 2Q turno com a Emenda nQ 1 ao 
vencido no 1Q turno. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo 
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada. 
nos termos do art. 270, § 1Q, do Regimento Interno. . 
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a segu1nte 

redação final, que está de acordo com o aprovado. 
PROJETO DE LEI NQ 431/95 _ 

Autoriza o Estado e a empresa Minas Gerais Participaçoes 
S.A. - MGI - a alienar totalidade das ações de sua 
propriedade que integrar. : capital no capital social d~ 
Banco de Crédito Real de Minas Gerais - CREDIREAL - e da 
outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Ficam o Estado de Minas Gerais e a empresa Minas 

Gerais Participações S.A. - MGI - autorizados a alienar a 
totalidade das ações c~ possuem no capital social do Banco 
de Crédito Real de Min~. Gerais - CREDIREAL. 

Art. 2Q -Os recursos obtidos com a venda das ações do 
CREDIREAL serão destinados ao pagamento da dívida pública c 
à execução de programas sociais no Plano Plurianual de Açã~ 
Governamental - PPAG. 

Art. 3Q - O Poder Executivo adotará medidas que objetivem 
garantir a manutenção das atividades da Credireal Associação 
de Previdência Social - CREDIPREV - e da Aposentadoria Móvel 
Vitalícia- AMV , com vistas a evitar prejuízos aos 
beneficiários dessas instituições. 
Art. 4Q -O pagamento das ações adquiridas no leilão de 

privatização do CREDIREAL será feito em moeda corrente. 
Art. 5Q -O valor da alienação não poderá ser inferior ao 

determinado pelo laudo de avaliação elaborado pela comissão 
prevista no Programa de Privatização estabelecido em 
decreto. 

Art. 6Q 
publicação. 

Esta lei entra em vigor na data 

Art. 7Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 27 de outubro de 1995. 

de sua 
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Bonifácio Mourão, Presidente - José Maria Barros, relator -
Elbe Brandão. 
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