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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 1Q DE NOVEMBRO DE 1995 

ATAS 

ATA DA 37a REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 30 DE OUTUBRO DE 1995 

Presidência do Deputado Agostinho Patrús 
SUMÁRIO: ABERTURA - 1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): 1ª Fase: 

Ata - Correspondência: Ofício nQ 8/95 (encaminha o Projeto 
de Lei Complementar nQ 12/95), do Presidente do Tribunal de 
Justiça - Ofícios, telegramas e cartões - Apresentação de 
Proposições: Projeto de Lei nQ 553/95 Comunicações: 
Comunicações dos Deputados Alencar da Silveira Júnior, Paulo 
Schettino (3), Bilac Pinto e Wanderley Ávila- 2ª Fase: 
Abertura de inscrições Palavras do Sr. Presidente 
Leitura de comunicações apresentadas - ENCERRAMENTO - ORDEM 
DO DIA. 

ABERTURA 
-Às 20h15min, comparecem os Deputados: 
Agostinho Patrús -Wanderley Ávila - Sebastião Navarro 

Vieira - Paulo Pettersen - Alberto Pinto Coelho Almir 
Cardoso Álvaro António Anderson Adauto Arnaldo 
Canarinho - Arnaldo Penna - Bonifácio Mourao - Carlos Murta 
- Carlos Pimenta - Clêuber Carneiro - Dimas Rodrigues 
Dinis Pinheiro- Djalma Diniz- Elbe Brandão- Gil Pereira-
Irani Barbosa - João Leite - Jorge Hannas - José Braga -
Luiz António Zanto - Marco Régis - Miguel Barbosa - Miguel 
Martini - Olinto Godinho -Paulo Piau- Raul Lima Neto-
Romeu Queiroz- Ronaldo Vasconcellos- Sebastião Costa. 
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. 

la PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE) 
- 1ª Fase 

Ata 
-A Deputada Elbe Brandão, 2a-Secretária "ad hoc", procede 

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

correspondência 
-O Deputado Raul Lima Neto, 1Q-Secretário ''ad hoc", lê a 

seguinte correspondência: 
"OFÍCIO No 8/95* 

Belo Horizonte, 27 de outubro de 1995. 
Senhor Presidente: 
Apraz-me encaminhar a Vossa Excelência o anexo projeto de 

lei, que dispõe sobre o sistema de Juizados Especiais Cíveis 
e Criminais e dá outras providências. 

Elaborado por Comissão Especial designada por esta 
Presidência e aprovado por unanimidade pela Corte Superior 
deste Tribunal, o projeto prevê a criação de 32 (trinta e 
dois) cargos de Juízes de Direito Substitutos. 
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Para Comarcas de menor movimento forense, o projeto dispõe 
que à Corte Superior caberá, em resolução, atribuir 
competência a Juizes de Direito de Vara Cível e Vara 
Criminal, universalizando a prestação jurisdicional 
especial, com o que se obterá maior celeridade no andamento 
dos processos. 
Optou-se, igualmente, por considerar a contribuição de 

Juízes leigos e conciliadores como serviço público 
relevante, servindo, também, como título para provimento de 
cargos no Poder Judiciário e áreas correlatas, conjurado o 
risco de reivindicações trabalhistas, se remunerada a 
atividade. 
Finalmente, prevê-se que Turmas Recursais sejam 

constituídas pelo Tribunal, após estudo que levará em conta, 
inclusive, a extensão territorial do Estado. 
A lei federal criadora dos Juizados Especiais (Lei Federal 

nQ 9.099, de 26.9.95) entra em vigor 60 (sessenta) dias após 
sua publicação, que ocorreu em 27.9.95. Na data de sua 
vigência, o Poder Judiciário já deverá ter condições de 
decidir os processos que se enquadrem na competência dos 
Juizados Especiais. 
Diante do exposto, encareço a Vossa Excelência a 

necessidade de o projeto tramitar em regime de urgência 
urgentíssima, como reclama o interesse público. 

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência meus protestos de alta 
estima e apreço. 

Des. Márcio Aristeu Monteiro de Barros, Presidente do 
Tribunal de Justiça do Estado. 

Excelentíssimo Senhor Desembargador Márcio Aristeu Monteiro 
de Barros, Digníssimo Presidente do Tribunal de Justiça: 
Constituída pela Portaria nQ 909/95, de 2 do corrente, a 

Comissão Especial integrada pelos subscritores encaminha a 
Vossa Excelência, em cumprimento à Lei Federal de nQ 9.099, 
de 26 de setembro último, o anexo anteprojeto de lei, a ser 
encaminhado à douta Assembléia Legislativa. 
Esclarece que, fiel ao entendimento do Colégio Permanente 

de Presidentes de Tribunais de Justiça, contém a minuta 
normas de urgente e imediata aplicação, sem embargo de 
?utras, que futuramente sugerirá, para definitiva 
1n~t~tuição do Sistema de Juizados Especiais Cíveis e 
Cr1m1nais, previsto no art. 93 do mencionado diploma 
legislativo. 

publicada no Diário Oficial de 27 de 
em vigor no prazo de sessenta dias após 

A lei federal foi 
setembro, entrando 
sua publicação. 

Diante disso, a Comissão Especial solicita de Vossa 
Excelência tramitação urgente da matéria neste Tribunal, 
encarecendo a necessidade de essa Presidência, na mensagem 
ao Legislativo, revelar igual preocupação, já que, com a 
vigência da lei, o Judiciário deverá dar encaminhamento aos 
processos em seu poder, regidos agora por norma especial. 
Belo Horizonte, 25 de outubro de 1995. 
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Des. Fernandes Filho, Presidente - Des. Hugo Bengtsson-
Des. Sérgio Resende - Juiz Wander Paulo Marotta Moreira -
Juiz Caetano Levy Lopes- Juiz Ernane Fidélis dos Santos. 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR No 12/95 
Dispõe sobre o Sistema de Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais e dá outras providências. 
Art. 1Q- Ficam criados 32 (trinta e dois) cargos de Juizes 

de Direito Substitutos, destinados à instalação de Juizados 
Especiais, providos de Juízes togados ou togados e leigos. 
Art. 2Q - Após levantamento dos processos sujeitos ao 

regime da Lei Federal de nQ 9.099, de 26 de setembro de 
1995, e determinação da possível demanda reprimida, o 
Tribunal de Justiça instituirá Juizados Especiais nas 
Comarcas de maior movimento forense. 

§ 1Q - Até a instalação prevista no artigo, os Juizes de 
Direito das respectivas Varas, seus substitutos ou 
cooperadores exercerão a competência dos Juizados Especiais, 
relativamente aos processos em andamento ou que vierem a ser 
distribuídos. 

§ 2Q - Nas Comarcas de menor movimento forense, Resolução 
da Corte Superior atribuirá competência aos Juízes de 
Direito, Cíveis ou Criminais, para a prática dos atos 
previstos na lei mencionada no artigo. 

§ 3Q - A instalação dos Juizados Especiais serã te•:a com 
aproveitamento das estruturas de recursos humanos e 
materiais já existentes no Poder Judiciário ou através de 
convênios, com cessão de espaços físicos e funcionários, 
celebrados pelo Tribunal de Justiça com as instituições 
interessadas. 
Art. 3Q Os conciliadores e Juizes leigos, quando 

necessários, serão escolhidos, por prazo certo, segundo 
critérios fixados pelo Tribunal de Justiça, considerada a 
atividade serviço público relevante e, ainda, titulo para 
provimento de cargos do Poder Judiciário e dos órgãos que 
exerçam funções essenciais à Justiça. 
Art. 4Q -As Turmas Recursais, compostas por três Juizes 

togados, serão constituídas pelo Tribunal, entre os Juizes 
em exercício no primeiro grau de jurisdição. 
Art. 5Q -As despesas decorrentes desta Lei, no exercício 

financeiro de 1996, no valor de R$2.638.230,76 (dois milhões 
seiscentos e trinta e oito mil duzentos e trinta reais e 
setenta e seis centavos), correrão por conta do respectivo 
crédito adicional que o Poder Executivo fica autorizado a 
abrir . 

Art. 6Q -Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação." 
-Publicado, vai o 

Administração Pública 
parecer, nos termos 
Regimento Interno . 

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

do art. 200, c/c o art. 103, do 

*-Publicado de acordo com o texto original. 

Do Sr. 
Federal, 

OFÍCIOS 
Sepúlveda Pertence, Presidente do Supremo Tribunal 
comunicando que o STF, em sessão plenária realizada 
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no dia 19 de outubro próximo passado, proferiu decisão, 
mediante a qual, por maioria de votos, julgou procedente a 
Ação Direta de Inconstitucionalidade nQ 1018-2/600 e 
declarou a inconstitucionalidade dos §§ 3Q e 4Q do art. 92 
da Constituição do Estado de Minas Gerais. 

Do Sr. Raul Jungmann, Secretário Executivo do CONAMA e 
Presidente do IBAMA, encaminhando cópia da Moção nQ 4/95, 
aprovada na XIX Reunião Extraordinária do CONAMA, na qual 
aplaudem e louvam o Governador do Estado e esta Casa 
Legislativa, pela criação da Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente. 

Do Sr. José Ferraz, Secretário de Estado do Trabalho e Ação 
Social, encaminhando exemplar da publicação do último 
trabalho realizado pela equipe técnica daquela Secretaria, 
relativamente a acidentes de trabalho. 

Do Sr. Bené Guedes, Secretário de Recursos Minerai~, 
agradecendo o convite para a reunião especial em comemoraçao 
do 33Q aniversário da Escola Agrotécnica Federal de Rio 
Pomba e esclarecendo que, na oportunidade, seria 
representado pelo Sr. Vicente de Paulo Gomes, seu assessor. 

Do Sr. Paulo Antônio Silveira de Souza, Diretor-Geral da 
Escola Agrotécnica Federal de Rio do Sul, de Santa Catarina; 
do 2Q-Ten. Winder Rodrigues Pinheiro, Comandante do 5Q 
Pelotão da PM, e do Sr. Paulo Passos, Chefe de Gabinete da 
Presidência da FIEMG, agradecendo o convite para a reunião 
especial em comemoração do 33Q aniversário da Escola 
Agrotécnica Federal de Rio Pomba. 

Do Sr. Pedro Bittencourt, Presidente da Assembléia 
Legislativa de Santa Catarina, dando ciência dos nomes que 
comporão a delegação daquela Casa ao Seminário Brasil-
Estados Unidos: Federalismo e Fortalecimento dos 
Legislativos Estaduais, a realizar-se em 9 e 10/11/95, nesta Assembléia. 

Do Sr. Leonardo Arruda, Presidente da Assembléia 
Legislativa do Rio Grande do Norte, parabenizando esta Casa 
pela iniciativa da realização das audiências públicas regionais. 

Municipal de Bom Jesus 
solicitação da Casa, 

Quartel do Sacramento, 
À Comissão de Assuntos 

Do Sr. Darci Gilson Santos, Prefeito 
do Galho, ratificando, em atenção a 
declarações referentes ao Distrito de 
pertencente ao citado município. (-
Municipais.) 

Do Sr. Fausto Ferreira da Silva, Prefeito Municipal de 
Pedrinópolis, solicitando o apoio da Casa à aprovaçao do 
Projeto de Lei nQ 252/95. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nQ 252/95.) 

Do Sr. Sebastião Porto Silvério, Presidente da Câmara 
Municipal de João Pinheiro, encaminhando o resultado do 
plebiscito realizado no Distrito de Brasilândia, pertencente 
ao citado município. (- À Comissão de Assuntos Municipais.) 

Do Sr. Paulo Ferolla da Silva, Prefeito Municipal de 
Uberlândia, agradecendo o convite para participar do 
Seminário Turismo: Caminho das Minas. 
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Do Sr. Altemir Tanja Cintra, Presidente da Câmara Municipal 
de Ibiraci, encaminhando cópia da Moção de Apoio nQ 4/95, de 
autoria do Vereador Hélio Antônio de Lima, mediante a qual 
os Vereadores do município manifestam seu apoio ao Projeto 
de Lei nQ 405/95, do Deputado Dimas Rodrigues, que cria o 
Fundo Estadual de Crédito Educativo. ( - Anexe-se ao Projeto 
de Lei nQ 405/95.) 

Do Sr. Eduardo Bortolotto Filho, Presidente da Câmara 
Municipal de Jacutinga, encaminhando cópia da Representação 
nQ 21/95, de autoria do Vereador Vicente de Paulo 
Trivellato, mediante a qual requer o encaminhamento a 
autoridades que menciona de solicitações relativas ao SUS. ( 
- À Comissão de Saúde e Ação social.) 

Do Sr. Inácio Queiroz Garcia, Presidente da Câmara 
Municipal de Estrela d'Alva, encaminhando cópia do 
Requerimento nQ 3/95 e do Ofício Circular nQ 16/95, de 
autoria dos Vereadores Júlia Célia de Souza e Raphael 
Gramacho Cabreira, respectivamente, mediante os quais 
requerem seja enviada moção de protesto e repúdio as 
autoridades que menciona, em face da difícil situação em que 
se encontra o município e sua região, especialmente no que 
diz respeito à manutenção e conservação da BR-393, que serve 
a região. 

Do Sr. Ronaldo Cézar Salles, Ch~fe de Gab~ne:e da 
Secretaria de Transportes e Obras Públicas, informando. 
acerca do Ofício nQ 2. 145/95-SGM, que o trecho de estrada 
Ponte sobre o Rio Piranga, na localidade de Pau Grande, nos 
Municípios de Catas Altas da Noruega e Lamim, até a presente 
data não tem denominação oficial, não se opondo o DER-MG, 
sob esse aspecto, à viabilidade do Projeto de Lei nQ 409/95, 
que pretende dar a denominação de Dionísio Alves dos Reis ao 
referido trecho. (- À Comissão de Constituição e Justiça.) 

Do Sr. Ronan Ramos de Oliveira, Chefe do Cerimonial do 
Governo do Estado, agradecendo, em nome do Sr. Eduardo 
Azeredo, Governador do Estado, o convite para a reunião 
especial em comemoração do 33Q aniversário da Escola 
Agrotécnica Federal de Rio Pomba. 

Do Sr. Geraldo Henrique Alves, Presidente da Associação de 
Defesa da Criança, do Adolescente, Direitos Humanos e 
Cidadania - ADCA -, de Juiz de Fora, encaminhando cópia de 
ofício enviado ao Governador do Estado, em que a entidade 
protesta contra as dificuldades que vem enfrentando, junto à 
?dministração estadual, para a renovação de seu registro. (-
A Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais.) 

Do Sr. Joaquim Mendonça, Presidente da Associação 
Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão- ABERT , 
acusando o recebimento do relatório final da CPI constituída 
para investigar a prostituição infantil no Norte do Estado e 
encaminhando exemplar do Código de Ética da Radiodifusão 
Brasileira, aprovado por aquela entidade em 1993. 

Do Sr. Maurílio Chaves dos Santos, Diretor-Coordenador-
Geral do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria Energética 
de Minas Gerais - SINDIELETRO -, agradecendo o convite para 
fórum de debates a se realizar nesta Casa e dando ciência de 
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que a entidade será representada na ocasião pelo 
sindicalista Alexandre Heringer Lisboa. 

Do Sr. Sérgio Augusto Moreira Bastos, Secretário da Loja 
Maçônica Deus e Liberdade, de Montes Claros, agradecendo o 
voto de congratulações pelo 63Q aniversário daquela 
instituição, formulado por esta Assembléia a partir de 
requerimento do Deputado Wanderley Ávila. 

TELEGRAMAS 
Dos Srs. Paulo Renato Souza, Ministro da Educação e do 

Desporto; Arlindo Porto, Senador, e Fernando Lu Donzeles, 
Prefeito de Além Paraíba, agradecendo convite para 
participar da reunião em homenagem à Escola Agrotécnica 
Federal de Rio Pomba. 

Do Sr. Paulo Sérgio Ferreira, Vice-Presidente da FIEMG, 
agradecendo convite para participar do Seminário Turismo: 
Caminho das Minas. 

Do Sr. 
envio do 
1995. 

CARTÕES 
Eduardo Barbosa, Deputado Federal, 
relatório das audiências públicas 

agradecendo 
regionais 

o 
de 

Dos Srs. Carlos Melles, Deputado Federal; Sebastião 
Rosenburg, Presidente do TRE-MG, e Delfim Ribeiro, Delegado 
no Estado de Minas Gerais do Ministério de Minas e Energia, 
agradecendo o convite para participar da reunião especial em 
homenagem ao 33Q aniversário da Escola Agrotécnica Federal 
de Rio Pomba. 

Do Sr. Bené Guedes, Secretário de Recursos Minerais, 
agradecendo pelo recebimento do título de Cidadão Honorário 
de Juiz de Fora. 

Dos Srs. Sílvio Mitre, Secretário da Habitação; Paulo Célio 
de Almeida Hugo, Prefeito Municipal de Diamantina, em 
exercício; José Henrique Santos Portugal, Secretário 
Particular e Chefe de Gabinete do Governador do Estado; 
Fábio Eugênio Ferreira Lima, Secretário Adjunto da 
Secretaria da Habitação; do Cel .-Av. Edvard Rodrigues 
Vieira, Comandante do Centro de Instrução e Adaptação da 
Aeronáutica- CIAAR -, e do Ten.-Cel.-Inf. José Alberto 
Coutinho Lopes, Chefe interino da 11a Circunscrição de 
Serviço Militar, agradecendo o convite para participar do 
Seminário Turismo: Caminho das Minas. 

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 553/95 

Dá a denominação de Paulo Fagundes da Fonseca Penido à MG-
220, que liga o Município de Três Marias ao Município de 
Diamantina. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q - Passa a denominar-se Paulo Fagundes da Fonseca 

Penido a MG-220, que liga o Município de Três Marias ao 
Município de Diamantina. 
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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, 24 de outubro de 1995. 
Ant6nio Andrade 
Justificação: O nome de Paulo Fagundes da Fonseca Penido 

figura, com destaque. entre aqueles que souberam engrandecer 
o seu berço natal, Belo Horizonte. Nascido no dia 7/5/25, 
esse ilustre cidadão soube, ao longo dos anos, pela 
generosidade do seu coração e pelo seu elevado espírito 
comunitário, conquistar a estima e a amizade de todos 
aqueles que tiveram o privilégio de privar do seu convívio. 

Como funcionário público federal. demonstrou firmeza, 
determinação e rigor no exercício de suas funções: trabalhou 
no serviço de fiscalização em Sete Lagoas, na Rede 
Ferroviária Federal e na Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos, onde se aposentou. 
Consorciou-se com a Dra. Iracema Diógenes Penido, dentista. 

nascida em Corinto; resultaram dessa união as filhas Heloísa 
Maria Penido Azeredo, casada com o Dr. Eduardo Brandão 
Azeredo, e Cláudia Maria Diógenes Penido. 

O homenageado era amante da prática desportiva e 
participava de competições como atleta de futebo1 do 
Pernambuco Esporte Clube, do Cu:uba Esporte Clube de S~te 
Lagoas, do América Futebol Clube e do Clube Atlético 
Mineiro. A natação, que, também, estava entre suas 
preferências esportivas. teve nele um grande incentivador, 
desde a fundação do Minas Tênis Clube, onde estava 
constantemente presente. 

Além disso, foi membro da Sociedade Ornitológica Mineira, 
por ser um entusiasta da criação de pássaros. 
Esses dados são reveladores da profícua atuação de Paulo 

Fagundes da Fonseca Penido e o fazem merecedor da homenagem 
que se lhe pretende prestar, por meio deste projeto de lei. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para 

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

COMUNICAÇOES 
São, também, encaminhadas à Mesa comunicações dos 

Deputados Alencar da Silveira Júnior, Paulo Schettino (3), 
Bilac Pinto e Wanderley Ávila. 2ª Fase 

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

Presidência passa à 2ª fase do Pequeno Expediente, 
compreendendo a leitura de comunicações e pronunciamentos de 
Líderes inscritos. Estão abertas as inscrições para o 
expediente da próxima reunião ordinária . 

Palavras do Sr. Presidente 
A Presidência informa ao Plenário que o prazo de três dias 

para apresentação de emendas, no 2Q turno, à Proposta de 
Emenda à Constituição nQ 11/95, do Deputado Sebastião 
Navarro Vieira, que assegura direito de percepção de 
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adicionais por tempo de serviço ao servidor público, civil 
ou militar, aposentado no período que menciona, começou 
hoje, dia 30/10/95, e se encerra quarta-feira, dia 1Q/11/95. 
A Presidência informa ao Plenário que, nos termos do inciso 

II do art. 287 do Regimento Interno, está determinando o 
arquivamento dos Projetos de Lei nQs 441/95, que introduz o 
Estatuto da Criança e do Adolescente como disciplina 
obrigatória nos currículos escolares de 1Q e 2Q graus, e 
442/95, que institui o estudo do tema "Drogas, Prevenção: 
Uso e Abuso", na disciplina Ciências, nos currículos das 
escolas da rede estadual de ensino, ambos do Deputado Gil 
Pereira, por se tratar de proposições semelhantes ao Projeto 
de Lei nQ 174/95, do Deputado Miguel Barbosa, declarado 
inconstitucional pelo Plenário, em 29 de junho do corrente 
ano. Pela mesma razão, determina, também, o arquivamento do 
Projeto de Lei nQ 248/95, do Deputado Ajalmar Silva, que dá 
a denominação de José de Castro Botelho ao trecho da Rodovia 
MG-223 compreendido entre o Município de Araguari e a Ponte 
Quinca Mariano, na divisa com o Estado de Goiás, proposição 
semelhante ao Projeto de Lei nQ 211/95, do Deputado Ermano 
Batista, considerado inconstitucional pelo Plenário, no dia 
29 de agosto do corrente. 

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

comunicações apresentadas nesta reun1ao pelos Deputados 
Alencar da Silveira Júnior -falecimento do Sr. Geraldo 
Simões, em Belo Horizonte; Paulo Schettino (3) - falecimento 
da jovem Helen Ruth de Souza, da Sra. Maria José da Silva e 
do Sr. Carlos César de Lima, em Belo Horizonte; Bilac Pinto 
-falecimento da Sra. Lila Maria Frank Ludgelo, em Cristina; 
Wanderley Ávila -falecimento da Sra. Gumercina Martins de 
Souza, em Rio Vermelho (Ciente. Oficie-se.). 

ENCERRAMENTO 
O Sr. Presidente - Não havendo outras comunicações a serem 

feitas, nem Líderes inscritos, nem oradores inscritos para o 
Grande Expediente, a Presidência encerra a reunião, 
convocando os Deputados para a extraordinária de amanhã, dia 
31, às 20 horas, nos termos do edital de convocação, e para 
a ordinária 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.). Levanta-se a reunião. 

ATA DA 52a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 25 DE OUTUBRO DE 1995 

. Presidência do Deputado Wanderley Ávila 
SUMARIO: ABERTURA - 1ª PARTE: Ata - 2ª PARTE (ORDEM DO 

DIA): 1ª Fase: Questão de ordem Requerimentos: 
Requerimento do Deputado José Bonifácio; aprovação 2ª 
Fase: Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nQ 
428/95; discurso do Deputado Gilmar Machado; questão de 
ordem - ENCERRAMENTO. 

. ABERTURA 
-As 20h15min, comparecem os Deputados: 
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Wanderley Ávila Sebastião Navarro Vieira Paulo 
Pettersen - Rêmolo Aloise - Maria José Haueisen - Aílton 
Vilela- Ajalmar Silva -Alberto Pinto Coelho- Alencar da 
Silveira Júnior - Almir Cardoso- Álvaro António- Anderson 
Adauto Anivaldo Coelho António 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- Glycon Terra Pinto- 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- Kemil Kumaira - Leonidio Bouças- Luiz António 
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 Sebastião Costa 
Sebastião Helvécio - Simão Pedro Toledo - Toninho Zeitune. 

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 no~e 
do povo mineiro, iniciamos os nossos tracalhos. 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) 
- la Fase 

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a 
Presidência vai passar à 2a parte da reunião, em sua la 
fase, com a discussão e a votação de pareceres e a votação 
de requerimentos. 

Questão de Ordem 
O Deputado Péricles Ferreira Sr. Presidente, não é, 

propriamente, uma questão de ordem; gostaríamos apenas de 
comunicar a este Plenário uma manifestação das Lideranças 
desta Casa. (-Lê:) 

"Os Deputados que esta subscrevem, Líder do Governo e 
Líderes de Bancada com assento nesta Assembléia Legislativa, 
manifestam ao Exmo. Sr. Governador do Estado, Dr. Eduardo 
Azeredo, seu total apoio à implantação de uma unidade da 
Mercedes Benz em Minas Gerais. Na oportunidade, ressaltam a 
urgência na adoção dos esforços indispensáveis à consecução 
deste objetivo, procedendo-se, inclusive, à alteração da 
legislação pertinente, se necessário. Sala das Reuniões, 25 
de outubro de 1995." 
Está assinado por todas as Lideranças. Quero comunicar a v. 

Exa., Sr. Presidente, que o faço em nome do Líder do 
Governo, Deputado Romeu Queiroz. 
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Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado José Bonifácio, 

em que solicita reunião conjunta das comissões a que foi 
distribuído o Projeto de Lei nQ 506/95, de autoria do 
Governador do Estado, que aprova o Plano Mineiro de 
Desenvolvimento Integrado - PMDI - e dá outras providências. 
Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. Cumpra-
se. 

2ª Fase 
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à 1a fase, 

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

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nQ 428/95, do 
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a 
constituir a empresa pública Caixa de Amortização da Dívida 
e dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela 
constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo nQ 
1, que apresenta, com as Emendas nQs 1 a 5, que também 
apresenta. As Comissões de Administração Pública e de 
Fiscalização Financeira opinam por sua aprovação na forma do 
Substitutivo nQ 1, da Comissão de Justiça, com as Emendas 
nQs 1 a 5, da referida Comissão. Com a palavra, para 
discutir, o Deputado Gilmar Machado. 

O Deputado Gilmar Machado Sr. Presidente, Srs. 
Deputados, Sras. Deputadas, vamos iniciar um processo de 
debate extremamente importante, em conjunto com a USIMINAS. 
São projetos que vieram da parte de S. Exa., o Governador do 
Estado, que versam sobre uma série de questões, sendo a 
primeira sobre a criação da empresa pública Caixa de 
Amortização da Divida, a CADIV, que vai representar uma 
modificação no andamento das negociações com a empresa, para 
transformar o processo de renegociação do perfil da divida. 

Em virtude da importância do tema, entendemos que se faz 
necessário que tenhamos a Casa repleta, para que possamos 
discutir com todos os Deputados e Deputadas, uma vez que 
esse debate é de fundamental importância. 

Questão de Ordem 
O Deputado Gilmar Machado Gostaria de iniciar esse 

d~bate, mas queria que houvesse "quorum" para tal. Como não 
ha, formulo questão de ordem ao Sr. Presidente, para que, de 
plano, encerre a reunião por falta de "quorum", resguardando 
meu tempo, para que amanhã eu possa participar plenamente do 
debate. 

ENCERRAMENTO 
O Sr. Presidente - Esta Presidência, verificando, de plano, 

a inexistência de "quorum" para a continuação dos nossos 
trabalhos, encerra a reunião e convoca os Deputados para as 
reuniões especiais de amanhã, dia 26, às 8 e às 20 horas, 
nos termos do edital de convocação, e para a ordinária 
deliberativa, também de amanhã, às 14 horas, com a ordem do 
dia já anunciada. Levanta-se a reunião. 



BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 2 DE NOVEMBRO DE 1995 

ATAS 

1 1 

ATA DA 93a REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 31 DE OUTUBRO DE 1995 

Presidência dos Deputados Agostinho Patrús, Sebastião 
Navarro Vieira, Rêmolo Aloise e Ibrahim Jacob 

SUMÁRIO: ABERTURA - 1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -
Correspondência: Ofícios nQs 9 e 10/95 (encaminham, 
respectivamente, acórdão e o Projeto de Lei nQ 554/95), do 
Presidente do Tribunal de Justiça - Ofício nQ 4/95, do 
Presidente do Tribunal Regional Eleitoral Ofícios e 
telegramas - Apresentação de Proposições: Projeto de Lei nQ 
555/95 - Requerimentos nQS 833 a 841/95 - Requerimento do 
Deputado Paulo Piau - Oradores Inscritos: Discursos dos 
Deputados Marcos Helênio, Glycon Terra Pinto, Car1os 
Pimenta, Miguel Martini e Maria José Haueisen - 2ª PARTE 
(ORDEM DO DIA): 1ª Fase: Abertura de inscrições -Acordo de 
Lideranças Decisão da Presidência Designação de 
comissões: Comissões Especiais para emitirem pareceres sobre 
os Vetos ãs Proposições de Lei nQs 12.751 e 12.756 
Requerimentos: Requerimento do Deputado Paulo Pi~u; 
aprovação- 2ª Fase: Discussão e votação de proposições: 
Discussão, em 1Q turno, do Projeto de Lei nQ 426/95; 
aprovação; verificação de votação; inexistência de "quorum" 
para votação; anulação da votação; questão de ordem; chamada 
para recomposição de "quorum"; renovação da votação; 
aprovação - Discussão, em turno único, da Impugnação Total 
do Projeto de Resolução nQ 238/95; discursos dos Deputados 
Durval Ângelo, Anivaldo Coelho e Marcos Helênio; questões de 
ordem; chamada para recomposição de "quorum"; existência de 
número regimental para discussão; encerramento da discussão 
- Discussão, em 1Q turno, do Projeto de Lei nQ 70/95; 
questão de ordem; inexistência de "quorum" para continuação 
dos trabalhos - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA. 

ABERTURA 
- Às 14h15min, comparecem os Deputados: 
Agostinho Patrús Sebastião Navarro Vieira Paulo 

Pettersen - Rêmolo Aloise - Maria José Haueisen - Ibrahim 
Jacob- Ermano Batista -Antônio Júlio- Aílton Vilela-
Ajalmar Silva -Alberto ~into Coelho- Alencar da Silveira 
Júnior - Almir Cardoso- Alvaro Antônio- Anderson Adauto-
Anivaldo Coelho Antônio Andrade Antônio Roberto 
Arnaldo Canarinho - Bilac Pinto- Bonifácio Mourão- Carlos 
Murta - Carlos Pimenta - Clêuber Carneiro- Dilzon 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 Ivair 
Nogueira - Ivo José Jairo Ataide João Batista de 
Oliveira- João Leite -Jorge Eduardo de Oliveira- Jorge 
Hannas - José Bonifácio - José Braga - José Henrique -
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Leonídio Bouças - Luiz Antônio Zanto Marcelo Cecé 
Marcelo Gonçalves - Marco Régis - Marcos Helênio - Maria 
Olívia- Mauri Torres -Miguel Barbosa- Miguel Martini -
Olinto Godinho -Paulo Piau- Paulo Schettino- 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, 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: 
"OFÍCIO No 9/95* 

Belo Horizonte, 30 de outubro de 1995. 
Senhor Presidente: 
Para conhecimento de v. Exa. e providências cabíveis, 

encaminho-lhe, usando da atribuição que me confere o art. 
1Q, § 1Q, IX, da Resolução nQ 96/88-TJMG, cópia do acórdão 
proferido em sessão de julgamentos realizada pela egrégia 
Corte Superior deste Tribunal, em data de 31 de maio de 
1995, nos autos do Processo Crime Competência Originária nQ 
3.102-1, da Comarca de Carangola, em que figuram como 
denunciante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, 
PG de Justiça, e denunciado Paulo César de Carvalho 
Pettersen. 

Na oportunidade, apresento a V. Exa. protestos de elevada 
estima e distinta consideração. 

Márcio Aristeu Monteiro de Barros, Presidente do Tribunal 
de Justiça do Estado de Minas Gerais." 

- Ao Corregedor. 
*-Publicado de acordo com o texto original. 

"OFÍCIO NQ 10/95* 
Belo Horizonte, 27 de outubro de 1995. 
Senhor Presidente, 
Valendo-me dos termos do art. 96, inciso II, alínea "b", da 

Constituição da República, c/c o art. 104, inciso II, da 
Constituição Estadual, tenho a honra de encaminhar a essa 
augusta Assembléia Legislativa o texto do anteprojeto de lei 
ordinária que cria cargos no Quadro de Servidores da Justiça 
de Primeira Instância e dá outras providências. 

Conforme consta na justificativa anexa, a criação dos 
cargos se faz necessária para compor os serviços 
administrativos de apoio às novas comarcas e varas a serem 
instaladas. 
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A proposta foi aprovada na sessão da Corte Superior do dia 
25 de outubro de 1995. 
Certo da atenção de Vossa Excelência, reitero-lhe meus 

protestos de alto apreço. 
Márcio Aristeu Monteiro de Barros, Presidente. 

PROJETO DE LEI No 554/95 
Cria cargos no Quadro de Servidores da Justiça de Primeira 

Instância e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q- Ficam criados: 
I - no quadro a que se refere o Anexo I da Lei nQ 11.617, 

de 4 de outubro de 1994, 1 (um) cargo de Oficial Judiciário 
A, TJ-SG, padrões 801 a 830; 5 (cinco) cargos de Técnico 
Judiciário A, TJ-GS, padrões C01 a C30; 
II -no quadro a que se refere o Anexo IV da Lei nQ 11.617, 

de 4 de outubro de 1994, 18 (dezoito) cargos de Agente 
Judiciário A, JPI-PG; padrões A01 a A30; 20 (vinte) cargos 
de Oficial Judiciário A, JPI-SG, padrões B01 a B30; 22 
(vinte e dois) cargos de Técnico Judiciário A, JPI-GS, 
padrões C01 a C30; 133 (cento e trinta e três) cargos de 
Oficial de Apoio Judicial A, JPI-SG, padrões B01 a 830; 19 
(dezenove) cargos de Técnico de Apoio Judicial I, JPI-GS, 
padrões D01 a D22: 5 (cinco) cargos de Técnico de Aooio 
Judicial II, JPI-GS, padrões E01 a E18; 20 (v~nte) cargos de 
Técnico de Apoio Judicial III, JPI-GS, padrões F01 a ~15: 2 
(dois) cargos de Técnico de Apoio Judicial, JPI-GS, padrões 
G01 a G13; 
III -no quadro a que se refere o Anexo I da Lei nQ 11.098, 

de 11 de maio de 1993, 1 (um) cargo de Secretário, TJ-DAS-
02, padrão S01, de recrutamento amplo; 1 (um) cargo de 
Assessor Jurídico, TJ-DAS-10, padrão S02, de recrutamento 
limitado, e 1 (um) cargo de Assessor Jurídico, TJ-DAS-10, de 
recrutamento amplo, ficando lotados na Escola Judicial 
"Desembargador Edésio Fernandes". 
Art. 2Q- Ficam extintos com a vacância 5 (cinco) cargos de 

Assessor Judiciário II, JPI-CH-AI-03, padrão 823, 11 (onze) 
cargos de Assessor Judiciário I, JPI-CH-AI-02, padrão 816, 1 
(um) cargo de Diretor II, JPI-DAS-01, padrão S02, e 1 (um) 
cargo de Diretor I, JPI-DAS-04, padrão S03, do Anexo IV da 
Lei nQ 11.098, de 11 de maio de 1993. 
Art. 3Q -A elevação da classificação da comarca implica a 

correspondente transformação dos cargos integrantes do 
respectivo quadro de pessoal. 
Art. 4Q -Para ocorrer às despesas decorrentes da execução 

desta lei, fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito 
adicional no valor de R$3.403.051,68 (três milhões, 
quatrocentos e três mil, cinqüenta e um reais e sessenta e 
oito centavos) no exercício financeiro de 1996. 

Art. 5Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
Art. 6Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Justificação: A Lei Complementar nQ 38, de 13/2/95, criou 

novas comarcas e varas, elevando outras de entrância. 
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Conforme estatui o inciso VII do art. 98 da Constituição do 
Estado, "a criação ou restauração de comarca ou vara 
importará a prev1sao das respectivas estruturas 
administrativa, judiciária, notarial e de registro definidas 
na Lei de Organização e Divisão Judiciárias". 
Através do presente projeto de lei, o Tribunal de Justiça 

está propondo a criação dos cargos que comporão os serviços 
administrativos de apoio às novas comarcas e varas a serem 
instaladas, além de outas alterações nos quadros de pessoal 
da Primeira e da Segunda Instâncias. 
Artigo 1Q: A criação dos cargos previstos nos incisos I e 

III do art. 1Q tem por objetivo atender à Escola Judicial 
"Desembargador Edésio Fernandes", a fim de adequar aquele 
órgão às novas atividades que lhe foram conferidas pela Lei 
Complementar nQ 38/95. 
Quanto aos cargos a serem criados, 

constante no inciso II do artigo, 
necessidade de se comporem os serviços 
apoio às novas varas e comarcas 
Complementar nQ 38/95. 

conforme proposta 
o fundamento é a 
administrativos de 

criadas pela Lei 

Artigo 2Q: Para adequar a situação atual à filosofia do 
Plano de Carreiras, propõe-se a extinção, com a vacância, 
dos cargos de provimento em comissão referidos no artigo. 

Artigo 3Q: Com a elevação da classificação de diversas 
comarcas do Estado pela Lei Complementar nQ 38/95, o artigo 
transforma os cargos integrantes dos respectivos quadros de 
pessoal, adequando-se à nova entrância daquelas comarcas. 
Artigos 4Q, 5Q e 6Q: Contêm os prazos de vigência e a 

definição da cobertura orçamentária decorrente da execução 
da 1 e i." 
-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 çom o texto original. 
"OFICIO NQ 4/95* 

Belo Horizonte, 31 de outubro de 1995. 
Exmo. Sr. Presidente: 
Em anexo, remeto a v. Exa. quadro sinótico que retrata os 

resultados das consultas plebiscitárias realizadas no dia 
22/10/95 em 109 (cento e nove) distritos, cuja homologação 
por este Tribunal se deu em sessão de 30/10/95. 

Remeto, ainda, 2 (duas) relações, uma contendo os distritos 
que alcançaram as condições previstas no artigo 14 da Lei 
Complementar nQ 37/95 e outra contendo os distritos que 
deixaram de atingir um dos dois quóruns previstos no mesmo 
di p 1 orna 1 ega 1 . 
Saudações cordiais. 
Sebastião Rosenburg, Presidente do 

Eleitoral de Minas Gerais. 
Tribunal Regional 

-Os quadros e as relações mencionadas foram publicadas na 
edição do Diário do Legislativo de 2/11/95. 

- A Comissão de Assuntos Municipais. 
*-Publicado de acordo com o texto original. 
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OFÍCIOS 
Do Sr. Mauro Lobo Martins Júnior, Secretário de Estado de 

Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente, encaminhando relatório 
da 3a Reunião do Comitê Coordenador das Missões Tecnológicas 
e solicitando empenho da Casa para definição das referidas 
missões. 

Do Sr. José Carlos Carvalho, Secretário de Estado do Meio 
Ambiente, em atenção a requerimento do Deputado Dimas 
Rodrigues (criação de parque florestal em Janaúba) 
informando o encaminhamento do expediente ao IEF. 

Do Sr. Sérgio Carvalho de Castro, Diretor-Superintendente 
de Bens Imóveis da Secretaria de Estado da Educação (2), 
encaminhando cópia de Ofícios dessa Secretaria com 
manifestação favorável à denominação proposta pelos Projetos 
de Lei nQs 287 e 288/95. (- À Comissão de Constituição e 
Justiça.) 

Do Sr. Osmar do Carmo, substituto do Chefe do 6Q DRF-DNER, 
informando, em atenção a requerimento do Deputado Alberto 
Pinto Coelho (construção de passagem inferior, sob a BR-381, 
no trevo situado no Município de Itapeva), que a obra 
solicitada já foi incluída no projeto final de duplicação da 
Rodovia Fernão Dias e que foi enviado ofício sobre o assunto 
ao citado parlamentar. 

Do Sr. Célio Luiz Franco e das Sras. Ljzan~ra Silva Rocha e 
Nilva Maria de Almeida Santos, de Ituiutaba, soiicitando 
seja dada posse aos aprovados no concurso público para 
provimento dos cargos de Auxiliar de Secretaria II que ainda 
não foram chamados, em virtude de não terem sido preenchidas 
todas as vagas. (- À Comissão de Educação.) 

Do Sr. Jeová Moreira da Costa, Prefeito Municipal de Araxá, 
enviando exemplar da 2a edição do guia "Araxá, um Doce de 
Cidade." 

TELEGRAMAS 
Dos Srs. António do Valle, Sandra Starling e Zaire Rezende, 

Deputados Federais; José Maria Caldeira, Presidente do TRT-
MG; Ademir Lucas Gomes, Secretário de Esportes; Israel 
Pinheiro Filho, Secretário de Transportes e Obras Públicas, 
e Marco António Rodrigues da Cunha, Presidente do Instituto 
de Desenvolvimento Industrial de Minas Gerais INDI , 
agradecendo o convite para a reunião especial em homenagem 
ao 33Q aniversário da Escola Agrotécnica Federal de Rio 
Pomba. 

Do Sr. José Henrique Santos Portugal, Chefe de Gabinete do 
Governador, informando, em atenção a requerimento do 
Deputado Marcos Helênio, que o assunto foi encaminhado à 
CEMIG para exame. 

Do Sr. Ronan Ramos de Oliveira, Chefe do Cerimonial do 
Governo, cumprimentando esta Casa pela realização do 
Seminário Turismo: Caminho das Minas . 
o Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - 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 No 555/95 
Autoriza a doação de área de terreno que especifica ao 

Município de Diamantina. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q Fica autorizada a doação ao Município de 

Diamantina da fração de terreno localizada na Av. da 
Saudade, com área de 3.026,00m2 (três mil e vinte e seis 
metros quadrados), com os seguintes limites e confrontações: 
frente de 93,00m (noventa e três metros) para a referida 
avenida; 27,00m (vinte e sete metros) na divisa lateral-
esquerda; 70,00m (setenta metros) na divisa lateral-direita 
e 56,90m (cinqüenta e seis metros e noventa centímetros) na 
divisa de fundo. 

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 

o terreno em 
foi cedido ao 

construção de 

Justificação: Conforme documentação anexa, 
questão, com área aproximada de 3.026,00m2, 
município pela PMMG por 30 anos, para a 
ginásio poliesportivo coberto. 
Todas as despesas com a construção do ginásio foram e estão 

sendo providas pela Prefeitura Municipal de Diamantina, que 
tem interesse em tornar-se proprietária do referido terreno 
e responsabilizar-se pela guarda e pela manutenção do 
ginásio poliesportivo que nele está sendo construído. 
~Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de 

F1scalização Financeira para parecer, nos termos do art. 
195, c/c o art. 103, do Regimento Interno. 

REQUERIMENTOS 
NQ 833/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se 

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçônica Defensores da Ordem localizada no Município de 
Pará de Minas, pelo transcu~so do seu 13Q aniversário de 
fundação. (-À Comissão de Educação.) 

NQ 834/95, do Deputado Kemil Kumaira, solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário da 
Saúde com vistas a que se dote a Penitenciária de Teófilo 
Dtôni de gabinete odontológico. (- À Comissão de Saúde e 
Ação Social.) 

NQ 835/95, do Deputado Alencar da Silveira Júnior, 
solicitando a transcrição nos anais da Casa das matérias "Um 
Cemitério de Peixes no Rio das Velhas" e "Catástrofe Veio de 
BH", publicadas em 17/10/95 pelo jornal "Estado de Minas". 

NQ 836/95, do Deputado Alberto Pinto Coelho, solicitando a 
transcrição nos anais da Casa da matéria "Portugal - Itamar 
~gradece E~ogios ao Brasil", publicada em 23/10/95 pelo 
JOrnal "Diario da Tarde". 

NQ 837/95, do Deputado Antônio Júlio, em que pede sejam 
solicitadas ao Secretário da Fazenda informações sobre o 
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plano de modernização dessa Pasta. (- Distribuídos à Mesa da 
Assembléia.) 

NQ 838/95, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário de Agricultura com vistas à 
liberação de recursos para a criação de programa de 
incentivo e apoio à implantação de lavouras comunitárias 
irrigadas no Município de Engenheiro Navarro. (- À Comissão 
de Agropecuária.) 

NQ 839/95, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras 
Públicas com vistas ao asfaltamento da estrada que liga a 
sede do Município de Mamonas à BR-122 e ao encascalhamento 
de estradas vicinais. 

NQ 840/95, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja 
formulado apelo ao Presidente da CEMIG com vistas à 
instalação de redes de eletrificação rural no Município de 
Bocaiúva. 

NQ 841/95, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras 
Públicas com vistas à implantação de redes de esgoto, com 
tratamento do resíduo final, no Município de Bocaiúva. (-
Distribuídos à Comissão de Administração Pública.) 

- É, também, encaminhado à Mesa req 1Jerimento do DeDut~do 
Paulo Piau. 

Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marcos 

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

Deputados, Sras. Deputadas, público presente, imprensa, 
queremos fazer algumas observações sobre assuntos que estão 
sendo focalizados. 

Primeiramente, tivemos uma boa notícia, através do "Estado 
de Minas" de hoje, e queremos cumprimentar o Governador 
Eduardo Azeredo por sua resolução de vetar a emenda que já 
havíamos pedido não fosse aprovada. Mostramos, nesta Casa, 
tratar-se de uma emenda imoral e inconstitucional, mas que, 
devido à insistência de alguns Deputados e à omissão de 
outros, prevaleceu. Felizmente, o Governador, mostrando ser 
uma pessoa bem intencionada, irá vetar a emenda que dá 
competência ao Secretário da Fazenda para fazer ajustes com 
empresas que se encontram em débito, ou seja, um eufemismo 
de anistia fiscal. Pedimos aos Deputados que não votassem 
uma emenda tão imoral e criticamos mais ainda o procedimento 
porque já havia sido feito acordo na reunião conjunta da 
Comissão de Constituição e Justiça e de Fiscalização 
Financeira, quando o Deputado Romeu Queiroz acolheu nossa 
emenda suprimindo o referido artigo, o que, inclusive, foi 
gravado. Na hora da apresentação do projeto em Plenário, 
nossa emenda foi suprimida, sendo apresentada a emenda do 
Deputado Antônio Júlio, uma emenda oportunista, imoral e 
inconstitucional que, lamentavelmente, foi mantida por esta 
Casa. Felizmente, o Governador já anunciou que irá vetá-la, 
motivo pelo qual vimos cumprimentá-lo. 
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Num segundo tempo, queremos criticar o Governador - e não 
somente a ele - no que se refere à questão do orçamento. 
Hoje, teríamos um debate com o Secretário da Fazenda, João 
Heraldo, com o Vice-Governador e Secretário do Planejamento, 
Walfrido dos Mares Guia, que foi cancelado, segundo tivemos 
conhecimento pela imprensa. É necessário que façamos alguns 
ajustes com relação às verbas de subvenção e outras que 
deveriam ser incluídas, em favor de alguns setores. 

Lamentavelmente, nada está sendo cumprido quanto às 
audiências públicas regionais. O Estado passou a ser 
conivente com a Assembléia e com o Poder Judiciário porque 
todos participaram das audiências públicas e não vão cumprir 
nem vão fazer cumprir o que foi votado. Das dez propostas 
aprovadas, sete não estão incluídas no orçamento. 

Como vamos ter coragem de voltar a discutir com a 
população? Houve três projetos da área da saúde, que 
tratavam de construção de hospital ou reequipamento, e 
nenhum foi contemplado no orçamento. Na área da educação, 
houve quatro proposições criando universidades públicas ou 
incorporando universidades, mas nenhuma foi atendida. Das 
oito estradas propostas, apenas quatro foram contempladas, 
duas das quais parcialmente. 

Devemos lamentar, também, a verba de apenas R$3.000.000,00, 
que está sendo destinada no orçamento para a UEMG. Existe 
uma universidade pública, que foi criada, mas com essa verba 
é impossível dizer que vai ser implementada. Enquanto São 
Paulo propõe mais de 10% do orçamento para universidade 
pública, aqui estamos em estado realmente lastimável. Não 
temos condições de funcionar sem essa previsão 
orçamentária. Queremos hipotecar apoio, portanto, à emenda 
do Deputado Anderson Adauto, que prevê, no mínimo, 1% do 
orçamento para as universidades públicas. 

Por fim, enfatizamos o nosso protesto com relação às 
audiências públicas porque não vamos ter condições de 
discutir mais com a sociedade, com as lideranças, as 
associações microrregionais e os sindicatos aquilo que é 
proposto em audiência e, depois, praticamente nada ser 
cumprido. Não é possível fazer audiência pública apenas para 
dar a impressão de que está havendo uma democratização do 
orçamento. Era só isso que tínhamos a falar, Sr. 
Presidente. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Glycon Terra 

Pinto. 
O Deputado Glycon Terra Pinto - Sr. Presidente, senhores 

membros da Mesa, Sras. e Srs. Deputados e ouvintes. (-Lê:) 
"Na Esquerda, Maracutaia É Filantropia 
Um Sem-Terra Que Tem Gleba e Teto 
O latifúndio improdutivo e os grileiros em geral receberam 

um reforço para o festival de maracutaias nacionais. 
Patrocinou-o o líder dos sem-terra José Rainha Júnior. Tem 
34 anos, formou-se nas comunidades eclesiais de base, já 
ocupou terras em 19 Estados e chefia as invasões no Pontal 
do Paranapanema, em São Paulo. Simples de fala, pobre na 
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roupa e ascético nos costumes, teria o perfil do líder dos 
despossuídos. 

Teria. Deve-se ao repórter George Alonso a revelação de 
que José Rainha Júnior vive de graça com a família e um 
retrato de Mao Tsé-Tung numa casa da Companhia Energética de 
São Paulo - CESP -, na cidade de Teodoro Sampaio. 

Rainha diz que conseguiu o teto porque estava ameaçado de 
morte. Contou seu problema a um Deputado, Mauro Bragato, do 
PSDB, e disso resultou que lhe ofereceram uma casa de 
madeira, com 40m2, vazia desde o fim das obras da 
Hidrelétrica de Taquaraçu. 

Bragato lembra-se de outra situação. Nela Rainha vinha 
pedindo uma casa ao Prefeito de Teodoro Sampaio, sem ser 
atendido. Passados nove meses, procurou-o e ele o ajudou. 
Escreveu à CESP endossando o pedido, porque "terá importante 
repercussão no trabalho que desenvolvo junto às comunidades 
do Estado". 

No ano passado, a CESP atendeu a dois pedidos de casas 
feitos pelo Prefeito Gérson Caminhoto, do PMDB, deposto há 
dois meses pela Câmara Municipal. Quem encaminhava os 
pedidos? Décio Caminhoto, da CESP, irmão de Gérson. Para 
quem foi a outra casa? Para a ex-mulher do Prefeito. Caso 
típico de articulação das relações pessoais à custa do 
patrimônio público. 

Com uma casa em Teodoro Sampaio e uma gleba de 4na num 
assentamento vizinho, Rainha é um com-teto-e-terra. Ele não 
vê nada de errado em morar de graça numa propriedade 
pública: "Eu não acho justo haver casas vazias se há 
crianças e famílias sem ter onde morar. Não vejo crime em 
morar numa casa do Governo. Sou um cidadão e pago impostos. 
O que está errado é haver gente na rua". 

Tudo bem, mas, mesmo que todos os cidadãos que pagam 
impostos tivessem direito a casas do Governo, ainda assim 
Rainha só deveria pegar as chaves da sua depois de ter 
abrigado todas as crianças e famílias que o comovem. O que 
está errado, além de haver gente na rua, é haver sem-terra 
com casa na cidade e gleba no campo. 

A casa ocupada por Rainha vale em torno de R$5.000,00. Seu 
aluguel custaria uns R$100,00 por mês. Dentro da 
relatividade das maracutaias, com um mês do que o SEBRAE 
gastava nos serviços de consultoria de Henrique Hargreaves, 
seria possível pagar 20 anos do aluguel de Rainha. O que soa 
mal no caso do com-teto-e-terra é que, uma vez denunciada a 
irregularidade de que se beneficiava, as vozes do moralismo 
nacional se mantiveram em rigoroso silêncio. Hargreaves foi 
ruidosamente denunciado, se viu demitido da presidência da 
ECT em menos de uma semana e teve o seu contrato com o 
SEBRAE rescindido em menos de um mês. Rainha não foi 
censurado e não se sabe o nome de um só notável do 
denuncismo que lhe tenha sugerido devolver as chaves à CESP. 
Como diria o poeta: "PT, onde estás que não respondes?". 

O dirigente dos sem-terra admite virar sem-teto e informa: 
"Se pedirem a casa, eu a devolvo". A CESP diz que vai fazer 
isso nos próximos dias. 
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Elio Gaspari" 
Srs. Deputados, acabei de ler um artigo editado no 

domingo, dia 29 de outubro, pelo Jornal "Estado de Minas", 
escrito por Élio Gaspari. Com muita alegria, faço minhas as 
palavras dele. Muito obrigado. 

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

O Deputado Carlos Pimenta Sr. Presidente, Srs. 
Deputados, Sras. Deputadas, a programação do Estado para 
investimento através de recursos orçamentários se faz em 
três etapas. O Plano Plurianual de Ação Governamental, que é 
estabelecido para quatro anos, nos dá uma direção a respeito 
do pensamento do Governo em relação a suas ações no Estado 
de Minas Gerais. 

A Lei de Diretrizes Orçamentárias vem auxiliar a execução e 
a confecção do orçamento fiscal do Estado para o ano 
seguinte. Temos o orçamento do Estado que está sendo 
analisado e está à disposição dos Deputados para uma análise 
mais detalhada. Essa lei orçamentária contém as propostas 
concretas e efetivas do que o Governo pretende fazer no 
Estado, em 1996. 

O total do orçamento do Estado prevê aplicações de 
recursos da ordem de R$11.150.000.000,00 e, desse total, 
apenas 10% serão utilizados no investimento e no custeio de 
obras nas diversas regiões do Estado. 

Gostaria de fazer uma análise rápida desse orçamento que 
recebemos e que durante praticamente 15 dias tenho procurado 
estudar de uma forma bastante pormenorizada. Notamos, Sr. 
Presidente e Srs. Deputados, que para as diversas regiões do 
Estado de Minas Gerais temos as seguintes aplicações de 
recursos: 5,6% de R$1.180.000.000,00, para a região Norte de 
Minas, totalizando R$66.206.000,00; 4,8% de 
R$1.180.000.000,00, para a região do Vale do Jequitinhonha, 
totalizando R$57.000.000,00 e 2,2% de R$1. 180.000.000,00, 
para a região Noroeste, totalizando R$26.700.000,00. 
Somando-se essas três regiões de Minas, teremos uma 
aplicação de 12,6% do orçamento do Estado, perfazendo o 
total de R$150.000.000,00. 

Verificamos que essas três reg1oes correspondem, 
praticam~nte, a 45% da área territorial do Estado de Minas 
Ge~~is. E _como se passássemos uma linha imaginária do 
Tr1~~gulo a Zona da Mata, e dividíssemos o Estado em duas 
reg1oes, ou seja, a região Norte e a região Sul. A região 
~orte irá utilizar 12% do orçamento, enquanto a região Sul, 
lncluindo a área metropolitana, o Sul de Minas e parte da 
Zona da Mata, utilizará nada mais, nada menos do que 88% das 
apl~cações disponíveis no orçamento do Estado para 1996. 

A1, situa-se o ponto de desequilíbrio nas aplicações de 
recursos do Governo do Estado: notamos que na parte Norte de 
Minas Gerais estão localizados os maiores problemas do nosso 
Estado, ou seja, problemas nos setores de saúde e de 
habitação e, principalmente, na utilização de recursos 
hídricos do Estado. Tivemos a oportunidade de indagar do Sr. 
Secretário do Planejamento e Vice-Governador, Walfrido dos 
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Mares Guia, a respeito desse desequilíbrio descomunal entre 
as aplicações de recursos do Estado no Norte e no Sul. Ele 
me respondeu que essa proposta orçamentária do Estado irá 
aplicar pouco mais de R$1.000.000.000,00 em termos de 
investimentos. Entretanto, em contrapartida, para alcançar a 
eqüidade - essa palavra tão empregada pelo Sr. Walfrido dos 
Mares Guia e pelo nosso Governador Eduardo Azeredo ou 
seja, a distribuição desigual de verbas do Estado para os 
desiguais, haverá uma compensação na forma de programas 
extra-orçamentários, que, certamente, 1rao priorizar as 
regiões Norte, Jequitinhonha e Noroeste do Estado de Minas 
Gerais. 

Esses programas, basicamente, compreendem o Plano Mineiro 
de Desenvolvimento Integrado, que, ao longo desses quatro 
anos, vem captando recursos por meio de projetos de lei e de 
projetos de resolução votados por esta Casa nessa última 
semana. Esse plano vai proporcionar recursos de mais de 
R$4.500.000,00 para serem aplicados em obras fundamentais, 
importantes, cruciais para o desenvolvimento do nosso 
Estado. Está prevista a segunda etapa do Programa de 
Assistência ao Pequeno Produtor Rural, que, até então, 
beneficiava apenas a reg1ao Norte de Minas. mas que. a 
partir de 1996, se estenderá a 5C! O'Jtros mur.~·:i;J'os 
localizados no Vale do Jequitinnonha. O Programa Jaiba está 
previsto no Plano Mineiro de Desenvoivimento Integrado. A 
bancada de Deputados Federais faz parte de um esforço 
conjunto com o Governo do Estado para alocar recursos do 
orçamento da União, o que vai permitir o prosseguimento do 
Projeto Jaíba, a construção da barragem de !rapé, no Norte 
de Minas, nos Municípios de Cristália, Botumirim e Grão 
Mogol com recursos de R$500.000.000,00, o desenvolvimento de 
programas de gerenciamento hídrico das bacias do rio Pardo e 
do rio Jequitinhonha, com recursos de R$87.000.000,00, além 
do programa de gerenciamento do Verde Grande, esse 
importante rio, que está às portas da morte na região Norte 
de Minas, e outros que prevêem a construção de obras 
inacabadas naquela região. 

Neste momento, queremos empenhar nosso voto de confiança 
no Vice-Governador Walfrido dos Mares Guia, porque, se não 
tivermos outras opções, outras portas abertas, e se nos 
basearmos apenas na proposta orçamentária de 1996, veremos 
que a eqüidade tão divulgada nessa peça documental, nesse 
orçamento para 1996, não está se realizando. Enquanto em 
sete outras regiões aplicam-se 88% dos recursos disponíveis 
no Estado, no Norte de Minas, no Noroeste e no Vale do 
Jequitinhonha aplicam-se apenas 12% do montante de recursos 
da proposta orçamentária para 1996. 

Chegou o momento de as bancadas que têm assento nesta Casa 
começarem a exercitar uma prática tão comum e tão 
importante, para que possamos trazer para nossas regiões os 
recursos que pedimos no dia-a-dia, na nossa ação parlamentar 
nesta Casa. Da mesma forma que o Governo está indo a 
Brasília, procurando os Deputados Federais, os Senadores, 
pedindo uma ação conjunta para que se coloquem no orçamento 
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da União recursos importantes para Minas Gerais, acho que 
chegou o momento de nós, principalmente os Deputados das 
regiões que têm uma representação expressiva nesta Casa, 
podermos negociar com o Governador Eduardo Azeredo, com o 
Vice-Governador Walfrido dos Mares Guia, e exercer o direito 
de representar bem a nossa região. 

Finalizando, hoje teríamos a presença do Sr. Walfrido dos 
Mares Guia nesta Casa, mas sua visita ficou para a próxima 
semana. Em nome da bancada do Norte de Minas, vamos negociar 
os recursos que faltaram no orçamento, para que possamos 
promover a eqüidade orçamentária no Estado de Minas Gerais. 
Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Miguel 
Martini. 

O Deputado Miguel Martini Sr. Presidente, Srs. 
Deputados, imprensa, P9blico da galeria, o motivo do meu 
pronunciamento hoje e para, de um lado, demonstrar 
sentimento de insatisfação e, por outro, propor que o PT 
reflita sobre alguns posicionamentos, principalmente em 
relação a muitos pronunciamentos que têm sido feitos desta 
tribuna. 

Vou me ater a dois fatos que me incomodaram profundamente. 
Um foi quando da votação, sexta-feira próxima passada, do 
P~~otaço. Não estava aqui, tinha saído para tomar um copo 
d agua, mas vi pela televisão um pronunciamento que me 
desagradou e me marcou profundamente. Esse pronunciamento 
foi feito pelo Deputado Marcos Helênio, talvez num momento 
de emoção, de revolta, não sei avaliar de fato o sentimento 
dele. Incomodou-me quando ele disse que os Deputados podem 
votar do jeito que quiserem e depois passam no Palácio da 
Liberdade para receber os seus presentes. O Deputado 
generalizou. Gostaria de dizer que não me senti bem por ter 
Sido incluído nessa avaliação. 

Votei a favor do Governo e acho coerente que, sendo da 
Social Democracia, partido do nosso Governador Eduardo 
Azeredo, concorde com as idéias de alguém que esteja 
professando a mesma ideologia que eu. Isso não quer dizer 
que, em todos os projetos que são trazidos a esta Casa, 
mesmo votando junto com a minha bancada, eu esteja de acordo 
co~ aquele item daquele projeto. Mas, se nas discussões 
previas, feitas na minha bancada, minhas idéias forem 
derrotadas, vou votar com a minha bancada, porque entendo 
que é assim que se faz democracia. 

O fato de eu ter votado em desacordo com o PT não quer 
dizer que esteja certo, que a minha bancada esteja certa, ou 
que o PT esteja certo, ou que alguém esteja errado. Apenas 
pensamos de maneira diferente. Isso me marcou profundamente. 
Acho que o Deputado Marcos Helênio, como de resto todos os 
Deputados da Bancada do PT são parlamentares que dignificam 
esta Casa. Dirijo-me, de modo especial, ao Deputado Marcos 
Helênio, pois ele é da minha Comissão, e seus 
pronunciamentos têm engrandecido o trabalho legislativo e 
parlamentar. 
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Discordo do segundo posicionamento do PT, registrado 
diversas vezes desta tribuna por seu Líder, Deputado Gilmar 
Machado, dizendo que este Plenário, que esta Assembléia está 
desmoralizada porque toma tal e tal atitudes. Ora, se 
desmoralizarmos o Poder ao qual pertencemos, estamos 
enfraquecendo a democracia e não estamos contribuindo para 
melhorar o nosso País e a nossa sociedade. 

Gostaria de propor uma reflexão para que o Líder do PT 
falasse especificamente se é "A", "B" ou "C", mas que não se 
referisse ao Poder como algo que está perdendo a moral, algo 
que está deteriorado. 

Por várias vezes disse aqui e repetirei tantas outras 
vezes que a minha expectativa, ao chegar a esta Assembléia, 
foi de encontrar uma situação bem pior do que encontrei. 
Felizmente, encontrei pessoas muito dignas nesta Casa e que 
trabalham para o engrandecimento da democracia. Cada vez que 
o Legislativo é atacado por nós, direta ou indiretamente, 
estamos enfraquecendo a democracia e não vamos construir um 
Brasil melhor sem uma democracia forte. 
Ouvi até da Deputada Maria José Haueisen, há alguns dias 

atrás, e fiquei refletindo: ela nos deu uma aula de como 
deveria funcionar uma bancada de Deputados. F1quei me 
perguntando: seria o PT o dono da vardade? Serã q~a somente 
ele sabe como o Legislativo deve funcionar1 ~ coaro que 
sempre temos o que aprender, mas é preciso saber que iaéias 
diferentes não são erradas. São apenas diferentes. 

É claro que um discurso do Partido no Legislativo, de um 
modo geral, difere, bastante, quando ele está no Executivo. 
Se avaliarmos o discurso do PT no Legislativo, veremos que 
ele tem sido muito diferente daquele que profere quando está 
no Executivo. Não é porque um secretário pode negociar 
dívidas tributárias que ele é corrupto. Não é porque não 
negocia que ele não é corrupto. Nesse aspecto, discordo da 
emenda como ela está, mas reconheço que, neste momento, 
precisamos propor mecanismos para que o Governo corrija uma 
distorção que existe. O meu gabinete já tem um estudo 
propondo algo para acabar com essa sonegação e com a 
utilização da justiça, que é morosa, para não pagar aquilo 
que é dever e é direito do Estado receber. 
Quis fazer esse desabafo dizendo que respeito profundamente 

qualquer idéia e acho que, no nivel das idéias, temos que 
discutir. Mas não aceito que me coloquem no mesmo saco, 
quando alguém se refere a desonestos ou corruptos. Todas as 
vezes que sentir que o Poder Legislativo está sendo atacado, 
de uma forma ou de outra, vou lutar e levantar a minha voz 
para que ele seja fortalecido. Tenho a convicção absoluta na 
democracia e estou totalmente fechado nessa questão, porque 
a pior das democracias é melhor do que qualquer regime 
totalitário. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria José 
Haueisen. 

A Deputada Maria José Haueisen * -Sr. Presidente desta 
Assembléia, Srs. Deputados, senhores presentes nas galerias, 
ainda há pouco, escutamos aqui o pronunciamento do Deputado 
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Glycon Terra Pinto, que leu um artigo do "Estado de Minas", 
do cronista Élio Gaspari. Gostaria que o Deputado Glycon 
Terra Pinto que, com certeza, ainda está nesta Casa, 
prestasse atenção na resposta que já encaminhamos, hoje, ao 
"Estado de Minas", especialmente para o Sr. Élio Gaspari. 
Como entendemos que o Deputado Glycon Terra Pinto endossa as 
palavras do articulista, gostaria, também, que ele as 
recebesse como sendo escritas para ele. (-Lê:) 

"Prezados senhores, 
Sempre li com respeito e admiração os escritos do Sr. Élio 

Gaspari, porque, mesmo quando não concordava absolutamente 
com o seu pensamento, reconhecia-lhe a possível 
imparcialidade, sensatez e boa intenção. 

Entretanto, causou-me surpresa e indignação o artigo 
assinado pelo referido articulista no "Estado de Minas" de 
domingo, 29 do corrente. 

Ignorando as diferenças abissais existentes entre viver em 
uma casa de 40m, cedida, sem nenhum direito futuro 
assegurado; ou mesmo ocupar, em caráter de assentado, uma 
gleba de 4ha, o Sr. Gaspari compara José Rainha a 
Hargreaves! E demais! A casa e a gleba de José Rainha têm 
caráter precário, ele não é proprietário de nada. Como 
relata o próprio articulista, Rainha está ameaçado de morte. 
Nenhuma fortaleza iria garantir o seu direito de viver, 
muito meno~ uma casa de madeira emprestada. Será possível 
que o Sr. Elio Gaspari não perceba o absurdo do que diz? 

Creio que um líder sem terra que garantisse o próprio 
quinhão e pulasse fora seria oportunista e pouco solidário. 

Pobre Rainha, que continua na luta porque uma infinidade 
de companheiros ainda não conseguiu, nem mesmo em caráter de 
empréstimo, uma casa de 40m e 4ha de um assentamento! Pobre 
Rainha, que diz com humildade que devolve a casa, se lhe for 
pedida! 
.s~ o poeta indagasse: PT, onde estás que não respondes? -

d1r1amos 9ue aqui estamos, alerta, mais do que nunca ao lado 
dos ex~lu~dos, sabendo distinguir a denúncia fiscalizadora 
da ~enunc1a encomendada pela má-vontade dos poderosos. 

Nao sei porque, mas lendo Élio Gaspari associei-o ao 
Ronaldo Caiado que, felizmente, saiu de cena. 

Ao senhor articulista, um conselho humanitário que vou 
ceder ou ~mprestar, sem usurpar nem invadir: que a sua 
caneta, ate agora lúcida e isenta, não se venda nem se 
renda!" 

Gostaria que o Deputado Glycon Terra Pinto aceitasse 
nossas palavras como que ditas para ele. Gostaria, também, 
de comentar o que acabamos de ouvir do Deputado Miguel 
Martini. Não estou incumbida de defender o Deputado Marcos 
Helênio, que se pronunciou aqui na sexta-feira, num momento 
de indignação, de desilusão co~ o que tem acontecido tantas 
vezes nesta Casa, neste Plenário. É verdade que quem 
generaliza corre o risco de errar, mas, se o Deputado Marcos 
Helênio errou, errou por pouco. Para nós, são estranhas 
certas atitudes desta Assembléia que demonstram uma 
subserviência, uma submissão que é impossível em um Plenário 
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no qual estão 40, 50 ou 60 pessoas. Os governistas desta 
Casa, constitucionalistas, calaram-se diante daquela emenda 
escandalosa, que entrou aqui através de um outro projeto de 
lei. Era um "Frankenstein", que aparecia de última hora e 
que era, na verdade, vergonhoso e que não devia ser aprovado 
e aceito por tantas pessoas. O Deputado Miguel Martini disse 
que a Bancada dele discute, também, os projetos, como eu já 
tinha dito anteriormente que o PT faz. Graças a Deus que os 
projetos são discutidos lá também, porque, para nós, parece, 
muitas vezes, que alguns Deputados chegam aqui sem saber em 
que votar e como votar, obedecendo a um comando de senta e 
levanta. O que aconteceu nesta Casa. sexta-feira, foi 
estranho. Nós estávamos sendo acusados de estarmos 
obstruindo o processo de votação por mais de 15 dias. 
Aceitar que estávamos obstruindo é querer nos fazer passar 
por bobos. Não obstruímos absolutamente nada. Quem obstruiu 
foi a Bancada Governista e nós, não sei se por mau juízo, 
calculamos que devia estar havendo algum acordo com o 
Governo, algum toma lá, dá cá, porque, de fato, de repente, 
numa sexta-feira, quando, às vezes, nem a imprensa está 
presente, nem há pessoas nas galerias, esta Casa se encheu. 
E quase todos pularam fora, não para votar con o DT, porque 

são pessoas independentes, mas po~que co~s!d~~aram e 
perceberam o escândalo daquela emenda de anistia fisca1, oue 
aparecia com o eufemismo "ajuste fiscal'. Uma eme~da 
inconstitucional, porque ajuste fiscal se faz para todos e 
não pode ser negociado para fulano ou sicrano. 

Não somos donos da verdade, Deputado Martini. Sabemos e 
temos consciência disso, mas também não somos opiniáticos. 
E, o sinal disso é que Marcos Helênio veio aqui, antes de 
ouvir o seu pronunciamento, para lembrar ao Governador 
Eduardo Azeredo, que o PT não se rendeu e não se dobrou 
diante dessa emenda tão escandalosa. E, mais ainda, fala-se 
há tempos e, volta e meia, ainda ouvimos dizer que o PT é 
muito bom para denunciar, para falar mal dos outros, mas que 
na hora em que tivéssemos o poder administrativo iríamos 
mudar, tudo ia ser diferente. Felizmente já temos 49 cidades 
com administração do PT e 4 capitais entre essas cidades: 
Porto Alegre, Goiânia, Belo Horizonte e Rio Branco. Quero 
lembrar, e com certeza os senhores já viram uma pesquisa 
feita há pouco tempo, por uma instituição que merece todo o 
respeito, segundo a qual entre as 7 primeiras capitais 
brasileiras, três são do PT- e só temos 4 capitais. Porto 
Alegre está em 2Q lugar, Goiânia em 3Q ou 4Q e Belo 
Horizonte em 7Q lugar. Mais ainda, no Brasil existem quase 5 
mil municípios. O UNICEF premiou 15 deles pela atuação na 
área de saúde e educação e, dos 15 municípios premiados, 7 
são do PT. Vejam a proporcionalidade: temos quase 5 mil 
municípios, 15 são premiados e, desses, 7 são do PT. Então, 
ficamos muito orgulhosos, porque sabemos denunciar sem 
caluniar, mas sabemos, também, ser vitrine, ser exemplo de 
administração. Feliz será o povo quando tivermos, no Governo 
do Brasil, um petista consciente e responsável, co~o tantos 
outros que já estão administrando municípios por todo o 



26 

País. Felizes daqueles que têm nas suas Prefeituras, 
petistas, porque ninguém do PT nunca esteve envolvido em 
toda essa corrupção que estamos vendo e que temos 
denunciado. Ninguém conseguiu uma prova de corrupção nas 
administrações do PT. Não queremos dizer isso com orgulho 
fajuto, pensando que só nós somos os bons, que só nós somos 
os perfeitos, mas nos orgulhamos de termos denunciado casos 
de corrupção e da maneira como temos conduzido as 
administrações do PT neste Pais, que precisa da seriedade 
de muitos e não apenas da seriedade de poucos. É o que tinha 
a dizer. 

* - Sem revisão da oradora. 
2ª PARTE (ORDEM DO DIA) 

1ª Fase 
Abertura de Inscrições 

O Sr. Presidente (Deputado Ibrahirn Jacob) - 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. 

-Vem à Mesa: 
ACORDO DE LIDERANÇAS 

Os Deputados abaixo assinados, Líderes de Bancadas com 
assento nesta Casa, acordam em prorrogar o prazo de 
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 das 
empresas controladas pelo Estado para o ano de 1996, para o 
dia 14 de novembro de 1995. 
Sala das Reuniões, 31 de outubro de 1995. 
Romeu Queiroz, Líder do Governo- Geraldo Santanna, Líder 

do PMDB - Francisco Ramalho Líder do PSDB - José Braga, 
Líder do PDT- Ronaldo Vascbncellos, Líder do PL- Wilson 
Trópia, Líder do PV - Iraní Barbosa, Líder do PSD -Gil 
Pereira, Líder da Minoria- Sebastião Helvécio, Líder do PP 
- Gilmar Machado, Líder do PT- Jairo Ataíde, Líder do PFL-
João Batista de Oliveira, Líder do PSB- Marco Régis, Líder 
do PPS - Raul Lima Neto, Líder do PPR. 

A Presidência 
cumprimento. 

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA 
acolhe o acordo e 

Sala das Reuniões, 31 de outubro de 1995. 
Agostinho Patrús, Presidente. 

determina o seu 

Designação de Comissões 
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) Comissão 

Especial para Emitir Parecer sobre o Veto Total à Proposição 
de Lei nQ 12.751, que obriga os estabelecimentos de ensino 
da rede particular a concederem desconto a irmãos neles 
matriculados e dá outras providências. Pelo PSDB: efetivo -
Deputado Simão Pedro Toledo; suplente - Deputado João Leite; 
pelo PMDB: efetivo - Deputado Bonifácio Mourão; suplente -
Deputado Anderson Adauto; pelo PFL: efetivo - Deputado Jorge 
Hannas; suplente Deputado Sebastião Costa; pelo PT: 
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efetivo - Deputado Ivo José; suplente Deputado Durval 
Ângelo; pelo PDT: efetivo Deputado Álvaro Ant6nio; 
suplente - Deputado José Braga. Designo. À Gerência-Geral de 
Apoio às Comissões. 

Comissão Especial para Emitir Parecer sobre o Veto Parcial 
à Proposição de Lei nQ 12.756, que reajusta os vencimentos e 
proventos dos servidores do Poder Judiciário e dá outras 
providências. Pelo PSDB: efetivo -Deputado Aílton Vilela; 
suplente - Deputado Arnaldo Penna; pelo PMDB: efetivo 
Deputado Anderson Adauto; suplente Deputado Ant6nio 
Andrade; pelo PP: efetivo - Deputado Alberto Pinto Coelho; 
suplente - Deputado Dimas Rodrigues; pelo PL: efetivo 
Deputado Carlos Pimenta; suplente- Deputado Olinto Godinho; 
pelo PTB: efetivo Deputado Dílzon Melo; suplente 
Deputado Paulo Schettino. Designo. À Gerência-Geral de Apoio 
às Comissões. 

Requerimentos 
O Sr. Presidente- O Deputado Paulo Piau solicita, na forma 

regimental, que o Projeto de Lei nQ 530/95 seja distribuído. 
também, à Comissão de Agropecuária. 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 426/95, do Governador do Estado, que cria o Fundo 
Estadual de Desenvolvimento de Comunidades. A Comissão de 
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. As 
Comissões de Saúde e Ação Social e de Fiscalização 
Financeira opinam pela aprovação do projeto. Em discussão, o 
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. 
Em votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam 
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. 

O Deputado Durval Ângelo Sr. Presidente, requeiro a 
verificação de votação. 

O Sr. Presidente- É regimental. Solicito aos Deputados que 
ocupem os seus lugares. 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.) Podem assentar-se. Votaram apenas 19 
Deputados. Esta Presidência torna sem efeito a votação, por 
falta de número regimental. 

Questão de Ordem 
O Deputado Romeu Queiroz - Recomposição, Sr. Presidente. 
O Sr. Presidente - É regimental. Esta Presidência convoca o 

Sr. 1Q-Secretário para proceder à chamada de recomposição de 
"quorum". Na sua ausência, convida o Deputado Ibrahim Jacob. 
O Sr. Secretário-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 32 Deputados. 

Encontram-se nas comissões 15 Deputados. Portanto, há 
"quorum" para o prosseguimento dos nossos trabalhos. 
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Renovação da votação do Projeto de Lei nQ 426/95, do 
Governador do Estado, que cria o Fundo Estadual de 
Desenvolvimento de Comunidades. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À 
Comissão de Fiscalização Financeira. 

Discussão, em turno único, da Impugnação Total do Projeto 
de Resolução nQ 238/95, do Deputado Anivaldo Coelho, que 
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. Incluída em ordem do 
dia, observado o disposto no art. 206 do Regimento Interno. 
Em discussão, a impugnação. A 

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

no nosso entendimento, a Comissão de Constituição e Justiça 
agiu corretamente ao aprovar o Projeto de Resolução nQ 
238/95, do colega Anívaldo Coelho, pois o que esse Deputado 
argüía nesse projeto era o fato absurdo de a verba de 
subvenção ser repassada a Deputados que não estão exercendo 
mandatos nesta Casa. Mesmo que a justificativa seja que essa 
verba se refere ao orçamento relativo ao ano anterior, é um 
absurdo que esse orçamento seja manipulado por Deputados que 
não têm mais o mandato. Seria a mesma coisa admitirmos que 
um ex-Prefeito derrotado, que encaminhou o último orçamen!o 
da sua gestão, administrasse o orçamento seguinte, mesmo nao 
tendo o mandato. Então, acho que a Presidência desta Casa 
errou ao vetar esse projeto de resolução, porque é absurdo 
alguém de fora desse Poder manipular o orçamento. Isso sem 
questionarmos aqui a própria questão da natureza da verba de 
subvenções, pois entendemos ser isso também um 
desvirtuamento do exercício do Poder Legislativo, que tem 
como funções fundamentais as de fiscalização e de 
~egislação. Queremos, aqui, encaminhar contrariamente à 
1mpugnação feita pela Presidência desta Casa. porque 
estaríamos, assim, criando o absurdo, na legislação, de 
alguém sem mandato manipular o orçamento. Vamos encaminhar 
contrariamente e queremos que se restabeleça a 
constitucionalidade e a moralidade do Poder Legislativo. 
Obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Anivaldo 
Coelho. 

O Deputado Anivaldo Coelho Sr. Presidente, Srs. 
D~putados, Sras. Deputadas, público aqui presente, imprensa. 
V1emos aqui para nos manifestarmos contra a impugnação 
apresentada pela Mesa, visto que o projeto foi encaminhado 
no início do ano, e nele constava que os Deputados que 
perderam as eleições não poderiam continuar a receber as 
verbas de subvenção. Deputados que não foram reeleitos ou 
foram eleitos Deputados Federais não devem continuar 
recebendo verbas de subvenção da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. Isso é muito esquisito. 

À época da tramitação do projeto nas Comissões, comentamos 
que a Deputada Federal Maria Elvira, mesmo estando em 
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Brasília, continuava recebendo verbas de subvenção desta 
Assembléia. O projeto passou pelas Comissões da Casa, sendo 
aprovado por elas. Para nossa surpresa, depois de ter sido 
ele aprovado pelo Plenário, o nosso Presidente o impugna. 
Somos contrários a essa impugnação. É um pouco tarde para 
~aver a reversão desse processo, uma vez que estamos na 
ultima verba do ano. É lógico que gostaríamos que esse 
projeto tivesse sido aprovado o mais rápido possível, para 
que os Deputados que não foram reeleitos ou foram eleitos 
Deputados Federais não tivessem recebido mais essas verbas. 
Só que quase todos já as receberam. O Presidente argumenta 
que elas teriam de ser devolvidas pelas entidades e pelos 
Deputados. Apesar dessa argumentação do Presidente, achamos 
que sua posição é incoerente. 

O Sr. Presdlente - Com a palavra, o Deputado Marcos 
Helênio. 

O Deputado Marcos Helênio* Sr. Presidente, Srs. 
Deputados, Sras. Deputadas, público aqui presente, imprensa, 
antes de entrar na discussão do projeto, queria lembrar que 
muitas vezes tentamos generalizar as coisas. A emenda do 
Deputado Antônio Júlio é imoral e inconstitucional. Não tive 
intenção de generalizar, até porque existem Deputados sérios 
em todas as bancadas com assento nesta C3sa. ~ eu os 
respeito. O Deputado Miguel Martini argumenta que não ~u, 
contra aqueles que votaram com o Governo. Não discu~o o voto 
ideológico. Discuto a questão da constitucionalidade. No 
caso da emenda que cria a CADIV, é claro que os governistas 
teriam de votar a favor. Isso é natural. Absolutamente, não 
tenho o direito de criticar. Mas a emenda do Deputado 
Antônio Júlio é imoral. Tanto é que o Governador está 
vetando-a. Os Deputados que votaram contra a emenda estão 
vendo que estávamos com a razão. Aqueles que votaram a favor 
ficaram em posição de subserviência. Não há generalização. 
Existem Deputados seriíssimos em todas as bancadas com 
assento nesta Casa, como já disse. Agora, chamo a atenção 
para esse caso, que é um dos mais graves. Senão vejamos: 
esse projeto do Deputado Anivaldo Coelho teve parecer 
favorável das Comissões de Constituição e Justiça e de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária. Deputado Miguel 
Martini, é um projeto que moraliza. Por que distribuir 
verbas de subvenção para ex-Deputado? Isso nos preocupa. Por 
que distribuir verba de subvenção para Deputado Federal? 
Sempre disse que a verba de subvenção é de difícil controle 
até quando é distribuída aos Deputados que estão na Casa, 
pois sabemos que já houve vários problemas. Há Deputados com 
processo no Ministério Público, acusados de desvio de verba. 
Ainda vamos deixar verbas com ex-Deputados? Isso não é 
possível! Agora, não tem lógica a argumentação de que depois 
da promulgação da lei as verbas terão de ser devolvidas. 

Quanto à questão da Deputada Maria Olívia, nenhum Deputado 
pode afirmar isso, porque é para vigorar a partir da 
p~omulgação da lei. Não está previsto que as entidades que 
~a receberam terão que devolver. Não existe isso. O projeto 
e constitucional, legal, moral, e não vamos concordar, em 
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absoluto, que ele receba parecer contrário da Mesa, já que 
passou pelas Comissões de Constituição e Justiça e de 
Fiscalização Financeira e está recebendo var1as emendas, 
algumas até muito boas. No início, o projeto do Deputado 
Anivaldo Coelho previa que somente os Deputados que 
estivessem em licença médica ou exercendo cargo de 
secretário não poderiam receber. Agora, uma emenda corrigiu 
o que não estava completo, porque quem está exercendo cargo 
de secretário ainda é Deputado. Aí é correto, como também no 
caso de licença médica. Mas ex-Deputado, não. Não se 
reelege, mas continua recebendo uma baita verba para fazer 
campanha futura? Isso não tem lógica; não dá para conceber e 
aceitar. Entendemos que a Mesa não tem esta competência, mas 
a exerceu e, agora, cabe ao Plenário derrubar o parecer 
dela. 

A situação de quem já distribuiu está o.k., porque não vai 
vigorar este ano, mas a partir da data da promulgação. 
Então, depois que eu perder o meu mandato, não vou querer 
continuar a receber subvenção. Não é justo. Não temos mais a 
outorga para exercer o poder em nome do povo e vamos 
continuar recebendo a verba? Discordamos totalmente. Isso, 
Deputado Miguel Martini, é que traz desgaste para a 
Assembléia. E não queremos que a Casa tenha desgaste porque 
também sou membro da Assembléia Legislativa. Não podemos 
concordar com isso. Para dizer a verdade, nem o Deputado 
deveria receber verba de subvenção. Essa é a grande questão. 
Mas até que se criem os tais conselhos estaduais, que 
operariam com essa verba, temos que continuar como está. 
Transferir daqui para o Executivo não altera a questão. 
Permanece o mesmo assistencialismo. Em princípio, somos 
contrários à distribuição de subvenção pelo Deputado ou pela 
secretaria. Isso deveria ser feito por meio de um conselho 
de assistência social. Isso foi debatido em seminário por 
mais de 60 entidades, e o conselho não foi criado. Agora, 
com a LOAS, parece que se pretende moralizar essa questão. 

Estamos pretendendo que, por enquanto, os Deputados tenham 
o direito de receber a verba e de encaminhá-la para 
entidades devidamente credenciadas ou para prefeituras que 
tenham toda a documentação legal. Antes, o Deputado levava o 
dinheiro; agora, ele indica a entidade e ela recebe em 
conta. Isso pode ainda gerar alguma fraude, mas é menor a 
possibilidade. Estamos de olho e muitas coisas já melhoraram 
nesse sentido. No entanto, votar para que ex-Deputado tenha 
direito a receber é desmoralizar o Poder Legislativo. 

Não vou ler aqui, mas as comissões temáticas Ja se 
pronunciaram, com toda a fundamentação, pela legalidade e 
juridicidade do projeto do Deputado Anivaldo Coelho. O 
projeto passou por todas as comissões e, por uma resolução 
da Mesa, vem um parecer contrário. Cabe, evidentemente, ao 
Plenário votar contra esse parecer. É esse tipo de coisa que 
desgasta a Assembléia. 
Não podemos, de fato, defender a idéia de que ex-Deputados 
continuem a receber verbas de subvenção. Estão reivindicando 
o direito ao recebimento dessas verbas que, naturalmente, 
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reverterão para entidades a eles ligadas. Isso não tem 
lógica e não é justo. Não concordamos, em hipótese nenhuma, 
com o fato de que ex-Deputados possam receber verbas de 
subvenção. Portanto, Sr. Presidente, aí está nosso 
encaminhamento contrário. 

* - Sem revisão do orador. 
Questões de Ordem 

O Deputado Marcos Helênio - Aproveitamos a oportunidade 
para pedir o encerramento, de plano, da presente reunião, 
uma vez que verificamos a inexistência de "quorum". 

O Deputado Romeu Queiroz Sr. Presidente, solicito 
recomposição de "quorum". 

O Sr. Presidente (Deputado Sebastião Navarro Vieira) - É 
regimental. A Presidência convida o Sr. 1Q-Secretário para 
que proceda à chamada dos Deputados. Na sua ausência, a 
Presidência convida o Deputado Carlos Pimenta. 

O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 23 Deputados. 

Constata-se a presença de 9 Deputados nas comissões, o que 
totaliza 32 Deputados presentes. Não hé "quorum" para 
votação, mas o há para discussão. 

Prosseguimento da discussão da mencionada impugnação. Não 
havendo outros oradores inscritos, ence~;a-se a dis~~ssão 
Discussão, em 1Q turno, do Projeto de ~ei nQ 70/95, ao 

Deputado Romeu Queiroz, (ex-Projeto de Lei nQ 2.270/94), que 
autoriza o DER-MG a fazer reverter imóvel que menciona ao 
Município de Jequitinhonha. A Comissão de Justiça conclui 
pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de 
Fiscalização Financeira opina pela sua aprovação. 

Questão de Ordem 
O Deputado Durval Ângelo - É evidente, Sr. Presidente, que 

não há "quorum" para discussão. V. Exa. pode verificar, de 
plano. Solicito o encerramento da reunião. 

O Sr. Presidente- É regimental. Esta Presidência verifica, 
de plano, a inexistência de "quorum" também para discussão 
e, portanto, para a continuação dos nossos trabalhos.· 

ENCERRAMENTO 
O Sr. Presidente A Presidência encerra a reunião, 

desconvocando a reunião extraordinária prevista para logo 
mais, às 20 horas, convocando os Deputados para a 
extraordinária de amanhã, dia 1Q de novembro, às 9 horas, 
nos termos do edital de convocação, e para a ordinária 
deliberativa da mesma data, às 14 horas, com a seguinte 
ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na 
edição anterior.). Levanta-se a reunião. 

~TA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO 
As quatorze horas e cinqüenta minutos do dia dez de outubro 
de mil novecentos e noventa e cinco, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Paulo Schettino, José Maria Barros e 
Bonifácio Mourão, membros da supracitada Comissão. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado Paulo Schettino, 
declara aberta a reunião e solicita ao Deputado José Maria 
Barros que proceda à leitura da ata da reunião anterior, 
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que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. 
Em seguida, a Presidência distribui ao Deputado José Maria 
Barros o Projeto de Resolução nQ 238/95 e os Projetos de Lei 
nQs 228, 232, 242, 254, 264, 265, 266, 268 e 427/95; e ao 
Deputado Bonifácio Mourão, os Projetos de Lei nQs 274, 277, 
280, 293, 296 e 301/95. Passa-se, a seguir, à fase de 
apreciação das proposições sujeitas à deliberação conclusiva 
do Plenário da Assembléia. O Deputado José Maria Barros 
emite pareceres, mediante os quais conclui pela aprovação do 
Projeto de Resolução nQ 238/95 e do Projeto de Lei nQ 
427/95. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua 
vez, são os pareceres aprovados. Em seguida, são apreciadas 
as proposições sujeitas à deliberação conclusiva das 
Comissões. Com a palavra, o Deputado José Maria Barros emite 
pareceres, mediante ·os quais conclui pela aprovação dos 
Projetos de Lei nQs 228, 232, 242, 254, 264, 265, 266 e 
268/95. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua 
vez, são aprovados os pareceres. Com a palavra, o Deputado 
Bonifácio Mourão emite pareceres mediante os quais conclui 
pela aprovação dos Projetos de Lei nQs 274, 277, 280, 293, 
296 e 301/95. Submetidos a discussão e votação, cada um por 
sua vez, são aprovados os pareceres. Cumprida a finalidade 
da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 
Sala das Comissões, 26 de outubro de 1995. 
Bonifácio Mourão, Presidente - José Maria Barros - Elbe 

Brandão. 
~TA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO 
As dez horas e dez minutos do dia vinte e seis de outubro de 
mil novecentos e noventa e cinco, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Bonifácio Mourão, José Maria Barros e 
Elbe Brandão, membros da supracitada Comissão. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado Bonifácio Mourão, 
declara aberta a reunião e solicita à Deputada Elbe Brandão 
que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida 
e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Em seguida, 
o Presidente distribui os Projetos de Lei nQs 367, 406, 407 
e 408/95 ao Deputado José Maria Barros e assume a relataria 
dos Projetos de Lei nQs 195, 247, 281, 291 e 308/95. Passa-
se a seguir à fase de apreciação das proposições sujeitas à 
deliberação conclusiva do Plenário da Assembléia. Com a 
palavra, o Deputado José Maria Barros emite pareceres sobre 
os Projetos de Lei nQs 367, 406, 407 e 408/95, mediante os 
quais conclui pela aprovação das proposições. Submetidos a 
discussão e votação, cada um por sua vez, ficam aprovados os 
pareceres. Em seguida, são apreciadas as matérias de 
deliberação conclusiva da Comissão. O Deputado Bonifácio 
Mourão emite pareceres sobre os Projetos de Lei nQs 195, 
247, 281, 291 e 308/95, os quais concluem pela aprovação das 
proposições. Submetidos a discussão e votação, cada um por 
sua vez, ficam aprovados os pareceres. Cumprida a finalidade 
da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
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parlamentares, convoca os membros da Comissão 
reunião, determina a lavratura da ata 
trabalhos. 
Sala das Comissões, 27 de outubro de 1995. 
Bonifácio Mourão, Presidente - José Maria 

Brandão. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

33 

para a próxima 
e encerra os 

Barros - Elbe 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 378/95 
Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer 

Relatório 
O projeto de lei em pauta, do Deputado José Bonifácio, visa 

autorizar o Poder Executivo a ceder, em regime de comodato, 
cadeiras cativas aos clubes mineiros que especifica. 

A proposição foi encaminhada para estudo preliminar à 
Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do 
Substitutivo nQ 1, vindo, agora, a esta Comissão para o 
parecer de 1Q turno. 

Fundamentação 
O futebol mineiro experimenta difi~~ldad~s fi~ancei"as 

graves, estando em situação desconfortável em re:ação aos 
demais clubes brasileiros. 

A iniciativa de se celebrar contrato com clubes de futebol 
profissional, objetivando a cessão, pelo prazo de 30 anos, 
das novas cadeiras cativas a serem instaladas no Estádio 
Governador Magalhães Pinto, o Mineirão, além de ser uma 
forma de beneficiar equipes que passam por dificuldades 
financeiras, serve para incentivar um esporte que, no 
Brasil, a partir de 1930, foi transformado em espetáculo, 
arte popular, assim como o circo e o samba. 

Corroboramos o entendimento da douta Comissão de 
Constituição e Justiça, segundo o qual tal contrato não pode 
ser realizado na forma de comodato, e sim de concessão de 
uso. 

No entanto, analisando a matéria sob os aspectos de mérito, 
somos levados, em função dos debates que esta Comissão 
realizou com as entidades envolvidas, a apresentar duas 
emendas. 

A Emenda nQ 1 procura resguardar os interesses da ADEMG, 
pois não se pode atribuir a essa entidade a responsabilidade 
de arcar com todos os custos do investimento necessário à 
instalação das novas cadeiras, Ja que os benefícios serão 
dos clubes por um espaço de tempo bastante razoável. 

A Emenda nQ 2 tem o objetivo de modificar o art. 1Q do 
substitutivo proposto pela Comissão de Constituição e 
Justiça, uma vez que, segundo dados técnicos fornecidos pela 
ADEMG, não hé capacidade para instalação de 5 mil novas 
cadeiras cativas naquele estádio. 

Conclusão 
Pelos motivos expostos, somos favoráveis à aprovação do 

Projeto de Lei nQ 378/95 no 1Q turno, na forma do 

o 
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Substitutivo nQ 1, da Comissão de Constituição e Justiça, 
com as Emendas nQs 1 e 2, redigidas a seguir. 

EMENDA NQ 1 
Acrescente-se onde convier: 
"Art. .... Os clubes de futebol profissional ficam 

obrigados a instalar as novas cadeiras cativas, conforme 
especificações técnicas fornecidas pela ADEMG, e a arcar com 
os custos de sua manutenção.". 

EMENDA NQ 2 
Substitua-se, no art. 1Q, a expressão •cessão das 5.000 

(cinco mil) novas cadeiras cativas" por "cessão das novas 
cadeiras cativas". 
Sala das Comissões, 31 de outubro de 1995. 

Anderson Adauto, Presidente e relator João Leite 
Gilmar Machado. 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 402/95 

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

A proposição em referência, da Deputada Maria José 
Haueisen, dispõe sobre a destinação de bens de valor 
cultural apreendidos por autoridade policial. 

Publicada em 25/8/95, a matéria foi apreciada, 
preliminarmente, pela Comissão de Constituição e Justiça, 
que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade na forma do Substitutivo nQ 1, que apresentou. 

Em atendimento ao que prescreve o Regimento Interno, vem, 
agora, o projeto a esta Comissão, para receber parecer 
quanto ao mérito. 

Fundamentação 
Os méritos do projeto são evidentes. Pretende dar 

destinação adequada aos bens culturais que permanecem sob a 
guarda da autoridade policial após prescrito o prazo 
previsto para sua reclamação, nos termos do que estabelece o 
art. 4Q da Lei nQ 9.584, de 6/6/88. 

Nos termos do Substitutivo nQ 1, apresentado pela Comissão 
de Constituição e Justiça, tais bens serão passados a órgão 
ou entidade específica do Poder Executivo, para que lhes 
seja dado o destino prescrito em seu art. 2Q. 
Julgamos, no entanto, que a possibilidade de vir a ser 

sancionada a proposição está pendente do ajustamento de seus 
comandos normativos às competências administrativas no 
tocante à matéria. Em razão disso, somos levados a 
apresentar a Emenda nQ 1. 

. Conclusão 
A vista do aduzido, opinamos favoravelmente à aprovação do 

Projeto de Lei nQ 402/95 na forma do Substitutivo nQ 1 e com 
a Emenda nQ 1, a seguir redigida. 

EMENDA NQ 1 
Dê-se ao art. 2Q a seguinte redação: 
"Art. 2Q -O órgão ou entidade a que se refere o artigo 

anterior apreciará o valor cultural dos bens, dando-lhes uma 
das destinações seguintes: 

I - .......................................... . 
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II - doação a entidade pública responsável por ações na 
área cultural; 

III - alienação, em hasta pública, dos bens culturais de 
pequeno valor. 
Parágrafo único - O produto das vendas de que trata o 

inciso III deste artigo será aplicado em investimentos de 
interesse da cultura no Estado.". 
Sala das Comissões, 31 de outubro de 1995. 
Anderson Adauto, Presidente- Gilmar Machado, relator 

João Leite. 
PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 405/95 
Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer 

Relatório 
De autoria do Deputado Dimas Rodrigues, a propos1çao em 

comento objetiva criar o Fundo Estadual de Crédito Educativo 
- FECE. 
Publicada, foi a matéria enviada preliminarmente à Comissão 

de Constituição e Justiça, que não encontrou óbice à sua 
tramitação. 

Em atendimento ao que dispõe o Regimento Interno, compete-
nos, agora, emitir parecer para o 1Q turno quanto ao mérito 
da proposição. 

Fundamentação 
Consideramos justa, pertinente e opo~t~na 2 pro~os~a do 

autor do projeto ora comentado. Com efeito, sabemos todos 
dos graves problemas enfrentados pelos estudantes que cursam 
as escolas particulares, tanto as técnicas quanto as de 
nivel superior. 

Infelizmente, vivemos uma situação contraditória: os alunos 
oriundos de famílias de alta renda, em virtude de uma série 
de facilidades, cursam os colégios que oferecem ensino de 
melhor qualidade, que os habilitam, pois, a ingressar nas 
universidades públicas. As instituições privadas recebem 
justamente os estudantes mais carentes. São distorções 
graves, para as quais não se vislumbram soluções imediatas. 

Entendemos, portanto, que toda e qualquer medida tomada 
para possibilitar a esses últimos o acesso e, 
principalmente, a permanência nos bancos escolares deve 
merecer o apoio dos poderes públicos. 

É com esse objetivo que se propõe, por meio do Projeto de 
Lei nQ 405/95, a instituição do FECE que, à semelhança de 
seu congênere federal, poderá tornar-se significativo 
elemento de favorecimento aos estudantes carentes, 
habilitando-os a prosseguirem seus estudos e a tornarem-se 
cidadãos em condições de prestar relevantes serviços à 
comunidade mineira. 

No entanto, consideramos de bom alvitre introduzir uma 
pequena modificação no art. 4Q da referida proposição, cujos 
termos nos parecerem um pouco vagos. Assim, apresentamos a 
Emenda nQ 1, visando tão-somente reforçar o objetivo do 
autor, tornando-o mais preciso. 

Conclusão 
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Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de 
Lei nQ 405/95, no 1Q turno, com a Emenda nQ 1, a seguir 
redigida. 

Dê-se ao art. 4Q 
"Art. 4Q - Para 

FECE, exigir-se-á 
I comprovar 

familiares para o 
II - não possuir 
Parágrafo único 

candidato: 

EMENDA NQ 1 
a seguinte redação: 
obtenção de financiamento com recursos do 

do candidato: 
insuficiência de recursos próprios ou 

custeio das despesas escolares; 
outro título de graduação. 
- É vedada a concessão de financiamento a 

I - reprovado em qualquer disciplina, ainda que já tenha 
sido beneficiado anteriormente; 

II - que tenha obtido financiamento de outro programa, 
fundo ou instituição.". 
Sala das Comissões, 31 de outubro de 1995. 
Anderson Adauto, Presidente- João Leite, relator - Gilmar 

Machado. 
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ATA DA 94ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 1o DE NOVEMBRO DE 1995 

Pres}dência dos Deputados AgÕstinho Patrús e Wanderley Ávila 
SUMARIO: ABERTURA - 1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata-

Correspondência: Oficios e cartões Apresentação de 
Proposições: Requerimentos nQs 842 a 845/95 - Requerimentos 
dos Deputados Marcos Helênio, Almir Cardoso (2), João Leite, 
Romeu Queiroz e Elbe Brandão - Comunicações: Comunicações 
dos Deputados Wanderley Ávila, Maria Olivia (2) e Marco 
Régis e da Comissão de Educação Oradores Inscritos: 
Discursos dos Deputados Ivo José, Elbe Brandão, Gilmar 
Machado e Ronaldo Vasconcellos- 2ª PARTE (ORDEM DO DIA): 1ª 
Fase: Abertura de inscrições Leitura de comunicações 
apresentadas - Discussão e votação de pareceres: Parecer da 
Comissão de Justiça concluindo pela inconstituciona1idade do 
~rojeto de Lei nQ 132/95; requerimento do Deputado Wander1ey 
Avila; deferimento- Requerimentos: Requerimento da Deputada 
Elbe Brandão; encaminhamento a Comissão oe Educacão 
Requerimento do Deputado João Leite; inclusão do Projeto de 
Lei nQ 547/95 em ordem do dia para os fins do ar~. 288 do 
Regimento Interno - Requerimento do Deputado Marcos Helênio; 
deferimento - Requerimentos dos Deputados Romeu Queiroz e 
Almir Cardoso (2); aprovação - 2ª Fase: Palavras do Sr. 
Presidente - Discussão e votação de proposições: Discussão, 
em 1Q turno, do Projeto de Lei nQ 43/95; questão de ordem -
ENCERRAMENTO. 

ABERTURA 
- Às 14h14min, comparecem os De~utados: 
Agostinho Patrús -Wanderley Avila - Sebastião Navarro 

Vieira - Paulo Pettersen - Rêmolo Aloise - Ibrahim Jacob -
Ermano Batista - Ant6nio Júlio- Ajalmar Silva- Alencar da 
Silveira Júnior -Almir Cardoso- Alvaro Ant6nio- Anderson 
Adauto - Ant6nio Andrade - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna 
- Bilac Pinto- Bonifácio Mourão -Carlos Murta- Carlos 
Pimenta- Dilzon Melo - Dimas Rodrigues- Dinis Pinheiro-
Djalma Diniz - Elbe Brandão - Geraldo Nascimento - Geraldo 
Rezende - Geraldo Santanna- Gil Pereira- Gilmar Machado-
Glycon Terra Pinto - Irani Barbosa - Ivo José - Jairo Ataíde 
-João Batista de Oliveira- Jorge Eduardo de Oliveira-
Jorge Hannas - José Bonifácio - José Henrique - Luiz Ant6nio 
Zanto - Marcelo Gonçalves - Marco Régis - Marcos Helênio -
Maria Olivia - Mauri Torres Miguel Barbosa Olinto 
Godinho- Paulo Piau - Raul Lima Neto - Romeu Queiroz-
Ronaldo Vasconcellos- Sebastião Helvécio- 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. 

- o Deputado 
2Q-Secretário, 
que é aprovada 

1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE) 
Ata 

Ibrahim Jacob, 3Q-Secretário, nas funções de 
procede à leitura da ata da reunião anterior, 
sem restrições. 

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

correspondência: 
OFÍCIOS 

Dos Srs. Roberto Orro, Presidente da Assembléia Legislativa 
do Estado de Mato Grosso do Sul; Júnia Marise, Senadora; 
Maria Elvira, Deputada Federal, agradecendo o envio por esta 
Casa do relatório das audiências públicas regionais de 1995. 

Do Sr. Nicias Ribeiro, Presidente da Comissão Especial 
Destinada a Proferir Parecer à Proposta de Emenda à 
Constituição nQ 41-A, de 1991, Que Dá Nova Redação ao§ 4Q 
do Art. 18 da Constituição Federal da Câmara dos Deputados, 
solicitando o encaminhamento a essa Comissão de cópia da lei 
complementar estadual que estabelece os requisitos mínimos e 
os procedimentos processuais para criação de novos 
municípios no Estado. 

Do Sr. Gilson Assis Dayrell, Subchefe da Subchefia de 
Relações Intergovernamentais da Casa Civil da Presidência da 
República, em atenção a requerimento do Deputado João 
Batista de Oliveira, informando o encaminhamento do Oficio 
nQ 2.138/95, desta Casa, ao Ministério da Fazenda para exame 
e providências cabíveis. 

Do Sr. Antônio Hélio Silva, Desembargador-Relator do 
Tribunal de Justiça remetendo cópia da petição em que se 
solicita informação sobre cumprimento de liminar concedida 
em 4/10/95. 

Da Sra. Ana Luiza Machado Pinheiro, Secretária da Educação, 
em atenção a requerimento da Comissão de Educação, 
solicitando se fixe outra data para a reunião dessa Comissão 
com a titular dessa Pasta. (-À Comissão de Educação.) 

Do Sr. Sebastião Alves de Abreu, Prefeito Municipal de 
Matipó, comunicando sua eleição para o cargo, realizada em 
12/10/95. 

Do Sr. José Vicente Davin, Presidente da Câmara Municipal 
de São João del-Rei, encaminhando cópia do Voto de Repúdio 
apresentado pelo Vereador Domingos Ramos Alves em reunião 
realizada no dia 17/10/95. 

Do Sr. Aluízio Fantini Valéria, Presidente da RURALMINAS, 
encaminhando, em atenção a pedido de diligência, o Process~ 
nQ 115.407, em nome de Heli Severino de Souza e irmãos. (-A 
Comissão de Agropecuária.) 

Do Sr. Sebastião Virgílio de Almeida Figueirêdo, Diretor-
Geral do Departamento de Recursos Hídricos do Estado de 
Minas Gerais - DRH-MG -, agradecendo convite para comparecer 
ao fórum técnico sobre a distribuição de gás canalizado. 

Do Sr. Wilson Reis Couto (2), Diretor de Relações Públicas 
da SETRANSP, informando esta Casa sobre danos provocados por 
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torcedores em veículos de transporte coletivo, por ocasião 
dos jogos Cruzeiro X Guarani, em 4/10/95, e Cruzeiro X 
Atlético, em 12/10/95. (- À Comissão de Educação.) 

Do Sr. Onéximo Gruppi Neto, Presidente da Associação 
Comercial e Industrial de São João Nepomuceno, informando, 
em atenção ao Ofício nQ 1.597/95, desta Casa, as condições 
de funcionamento da agência do Banco do Brasil daquela 
localidade. (-À Comissão Especial: Banco do Brasil.) 

Do Sr. Eduardo Azeredo, 
envio do relatório das 
1995. 

CARTÕES 
Governador do Estado, agradecendo o 
audiências públicas regionais de 

Dos Srs. José Ferraz, Secretário do Trabalho, Thereza de 
Azevedo Leite, Secretária Municipal de Educação de Juiz de 
Fora, e José Augusto Pereira da Neiva, Diretor II da 38ª 
Superintendência Regional de Ensino de Ubá, agradecendo 
convite para a reunião especial em homenagem ao 33Q 
aniversário de fundação da Escola Agrotécnica Federal de Rio 
Pomba. 

Do Sr. Luiz Gonzaga Teixeira, Secretário Adjunto da 
Cultura, agradecendo convite para o Seminário Turismo: 
Caminho das Minas. 

O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila)- A Mesa pessa 
a receber proposições e a conceaer a palavra aos orado;·es 
inscritos para o Pequeno Expediente. 

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

proposições: 
REQUERIMENTOS 

NQ 842/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçônica União Vale do Gorutuba, localizada no Município de 
Janaúba, pelo transcurso do seu 14Q aniversário de fundação. 

NQ 843/95, da Comissão de Educação, solicitando seja 
formulado apelo à Secretária da Educação com vistas à 
construção de muro entre a Escola Estadual Engenheiro Prado 
Lopes e o campo de futebol anexo, localizados nesta Capital. 
(-Distribuídos à Comissão de Educação.) 

NQ 844/95, da Comissão de Educação, solicitando seja 
formulado apelo ao Comandante de Policiamento da Capital com 
vistas a que se destaquem policiais militares para 
garantirem, em tempo integral, a segurança dos alunos do 
Núcleo de Educação Especial NUEESP -, localizado nesta 
Capital. 

NQ 845/95, da Comissão de Educação, soiicitando seja 
formulado apelo ao Comandante de Policiamento da capital com 
vistas ao policiamento ostensivo do entorno da Escola 
Estadual Engenheiro Prado Lopes, localizada nesta Capital. 
(-Distribuídos à Comissão de Defesa Social.)- São também 
encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados Marcos 
Helênio, Almir Cardoso (2), João Leite, Romeu Queiroz e Elbe 
Brandão. 

COMUNICAÇÕES 
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- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados 
Wanderley Ávila, Maria Olívia (2) e Marco Régis e da 
Comissão de Educação. 

Oradores Inscritos 
o Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ivo José. 

O Deputado Ivo José Sr. Presidente, Srs. Depu~ad?s, 
amigos da imprensa, retorno a esta tribuna, em pr1me1ro 
lugar, para elogiar as matérias publicadas no "Estado de 
Minas", nos dias 26 e 27 de outubro, assinadas pelo 
jornalista Ilson Lima, que revelam números intrigantes sobre 
a sonegação fiscal em Minas Gerais. 

O Governador Eduardo Azeredo se apressou a responder à 
matéria de primeira página, publicada na edição de domingo, 
denunciando que 120 mil servidores são passíveis de demissão 
no Estado. O Governador afirma que não haverá demissão em 
Minas Gerais. 

Ao contrário, no caso das matérias sobre a sonegaçã?, 
nenhum membro do Governo até hoje se interessou em retruca-
las ou, pelo menos, esclarecê-las, atendo-se mais a promover 
campanha publicitária sobre a "notinha premiada", como 
fórmula de combate à sonegação fiscal. 
Por que esse silêncio do Governo, quando se fala em 

sonegação fiscal? 
Quem são esses sonegadores, muitos deles sob investigação 

nos mais de 70 inquéritos em tramitação na Delegacia 
Especializada de Crimes contra a Fazenda e a Administração 
Pública? 

No momento em que o Governo empenha ações da CEMIG, 
caminhando para uma lenta privatização, busca novas formas 
de arrocho fiscal com vistas a aumentar a arrecadação e, 
fala em enxugamento do Estado, recua diante do dilema da 
sonegação. 

Quem deixa de pagar os impostos comete, aos olhos da lei, 
crime tão grave quanto o furto. Só que esses sonegadores não 
são os assalariados, não são os trabalhadores e esse 
problema não será resolvido com exigência das notas fiscais 
nas pequenas compras. Necessitamos, isto sim, de medidas 
concretas do Governo do Estado, denunciando publicamente os 
maiores sonegadores. 

Mas, infelizmente, não é essa a intenção do Governo. Quando 
percorremos o Estado, não são raras as vezes em que passamos 
por postos de fiscalização abandonados nas estradas. Os 
fiscais, como a maioria dos funcionários públicos, sofrem 
com os baixos salários e a falta de estímulo. 

E assim a arrecadação fiscal do Estado continua sendo 
alimentada por uma maioria compromissada, enquanto um 
pequeno mas poderoso grupo usufrui benesses do paraíso 
fiscal, lucrando com suas atividades. 
São nada menos do que 10 postos fechados, dos 46 existentes 

no Estado, e os que estão abertos operam em condições 
precárias. Faltam profissionais na fiscalização. De um 
quadro legal de 2.200 fiscais, temos hoje 1.500, e isto 
porque, no ano passado, realizou-se um concurso público para 
contratação de 400 fiscais. 
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Tudo isto contribui para que Minas perca em arrecadação. As 
denúncias apresentadas pelo Sindicato dos Fiscais e Agentes 
de Tributos do Estado de Minas Gerais são bastante sérias e, 
nós Deputados, não podemos ficar omissos, pois trata-se de 
recursos públicos imprescindíveis para os investimentos que 
a sociedade clama. 
O Sindicato informa que 93 municípios mineiros não 

apresentam nenhuma arrecadação de ICMS e 104 municípios 
apresentam arrecadação de R$ 5.000,00 por ano. 
Diante de tais fatos, é preciso que o Governo de Minas se 

pronuncie. Principalmente agora que o mesmo Governo se 
empenha em adequar a receita do Estado reduzindo o pagamento 
de pessoal. Isso quer dizer que o governo irá demitir 
funcionários públicos até que a despesa com pessoal atinja 
60% da arrecadação. 

Em nenhum momento se pensou em aumentar a arrecadação, 
através da eficiência e do fim do protecionismo, para, dessa 
forma, buscar recursos para o pagamento dos funcionários. 
Concordamos com a premissa de que precisamos de recursos 

para investimentos sociais, precisamos de verba para 
moradia, saneamento básico, educação e saúde. E es:es 
recursos vão aparecer na medida em que for combatida a 
sonegação fiscal. 
Portanto, senhores Deputados, gostariamos que d~ante ce 

tais denúncias, a Casa convidasse o Secretário da Fazenda, 
Sr. João Heraldo Lima, para falar sobre o tema. Também 
solicitamos que sejam convidados o Presidente do Sindicato 
dos Fiscais e Agentes de Tributos do Estado de Minas Gerais, 
Sr. Severino Francisco Ribeiro Sobrinho, e o Delegado Arthur 
Santoro, responsável pela Delegacia Especializada de Crimes 
contra a Fazenda e a Administração Pública. 

A sociedade pede esclarecimento público sobre a sonegação 
fiscal em Minas, admitida pelo próprio Governo, e a 
Assembléia Legislativa não pode se omitir diante dos fatos. 
Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Elbe Brandão. 
A Deputada Elbe Brandão* -Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

Sras. Deputadas, imprensa, demais pessoas presentes, neste 
momento apresento requerimento que será encaminhado à 
Comissão de Educação da Assembléia Legislativa. 

Lê requerimento em que solicita seja convocada a 
Secretária da Educação para prestar esclarecimentos sobre as 
atividades relacionadas às "horas cívicas" na rede estadual 
de ensino, cuja justificação é a seguinte. 

"O Brasil precisa deixar de ser um país que apenas ocupa um 
território continental para ser uma nação. Nação no sentido 
maior, de seus verdadeiros valores culturais, éticos, 
cívicos e morais, que.determinam a trajetória de seu povo e 
fazem a sua história. E preciso qye o brasileiro em formação 
tenha noção clara de tudo isso. E necessário que se saiba o 
que representam os símbolos nacionais e que estes sejam 
fatores de identificação entre o Estado e o cidadão. 

Mais que saber quais as cores da Bandeira Nacional e 
imprimi-las na camisa da seleção brasileira de futebol, é 
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fazem diversos povos com seus hinos, suas 
produtos, que acabam por representar 
involuntariamente, além fronteiras. 
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orgulho, como 
cores, seus 
o Estado, 

Diz o ditado popular que "é de pequenino que se torce o 
pepino"; assim, gostaria que a senhora Secretária da 
Educação informasse a esta Casa como tem sido conduzida a 
questão da cidadania, do patriotismo e do nacionalismo nas 
escolas públicas do Estado, visando à formação de adultos 
conhecedores da realidade civica de seus Pais." 
* - Sem revisão da oradora. 
o Sr. Presidente Com a palavra, o Deputado Gilmar 

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

Deputados, Sras. Deputadas, três assuntos me trazem, nesta 
tarde, a esta tribuna. Em primeiro lugar, gostariamos de 
registrar aqui, em nome da Bancada do PT, nosso 
desapontamento com o que aconteceu no Pontal do 
Paranapanema, em São Paulo, com os lideres do movimento dos 
sem-terras. Entendemos que a reforma agrária foi colocada na 
ordem do dia para debate, em virtude dos grandes movimentos 
programados, também, pelo movimento sem-terras. É impossivel 
o Pais pensar em modernidade e desenvolvimento se não 
realizar, de verdade, uma reforma agrária. Não é possivel 
convivermos neste Pais de dimensões continentais com 
milhares e milhares de hectares de terras paradas, enquanto 
milhares de pessoas querem apenas produzir, porque essa é 
sua atividade principal, porque essa é sua profissão. Muitos 
não querem vir morar nas favelas das cidades. Muitos se 
recusam a vir para cá e roubar para sobreviver. Muitos não 
querem ver seus filhos e filhas se prostituirem. Muitos 
querem uma vida mais digna; querem estar onde sempre 
estiveram, com um pedaço da terra para que possam plantar e 
produzir riquezas para si e para o Pais. Entendemos que a 
reforma agrária é mais do que justa, e as lutas que os sem-
terras vêm fazendo fizeram com que o Governo tivesse que 
colocar essa bandeira, essa questão, como uma das 
prioridades e tivesse que discutir seriamente. Estamos vendo 
agora, quando o Governo troca o Presidente do INCRA e vai 
substituir o Superintendente do órgão em Minas Gerais, que 
há um avanço. 
O movimento tem se colocado à disposição para debater e 

dialogar, que é exatamente o que quer, mas, o que acontece? 
A justiça, apoiada em dados infundados, decreta a pr1sao 
preventiva de quatro lideres do movimento. E, numa rapidez 
extraordinária, transfere os companheiros Declina e Luis 
para o Complexo do Carandiru, em São Paulo. Queremos 
repudiar a arbitrariedade com que isso foi feito. Os 
trabalhadores não vão se abater, como disse muito bem a 
companheira Declina, ontem. Se for preciso, ficaremos 
presos, teremos companheiros presos, mas a reforma agrária 
não recua mais. Os trabalhadores continuarão ocupando terras 
e continuarão desenvolvendo a sua atividade, que é produzir 
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e plantar, até que o Governo se sensibilize, venha para um 
debate sério e comece a efetivar a reforma agrária. 

O segundo assunto que gostaria de abordar, nesta tarde, é a 
nossa insatisfação e a nossa preocupação com o Governo 
Federal, que vem fazendo reforma a toque de caixa e vem 
fazendo barganha, usando a velha fórmula colocada por São 
Francisco - que não queria bem isso, mas é o que está sendo 
usado agora: "é dando que se recebe". 
O Governo vem atacando frontalmente os servidores públicos, 

e estamos vendo, na votação da reforma, que o Governo vem 
causando uma intranqüilidade muito grande nos servidores 
públicos, esquecendo-se de que muitos deles estão, hoje, 
trabalhando com salário reduzido e com sobrecarga de 
trabalho. Além disso, os servidores ainda têm que trabalhar 
sob ameaça, sob tensão, com medo da demissão, enquanto o 
problema não está apenas neles. O Governo tem que pensar que 
o servidor público tem família, tem filho, tem esposa, ou 
tem um marido para cuidar. Entendemos que o Governo não pode 
continuar o que vem fazendo com o servidor público, 
colocando-o em dificuldade, colocando-o sob tensão, não só 
ele mas toda sua família e a estrutura que tem. Entendemos 
que é preciso tratar com mais dignidade e respeito os 
servidores, que ao longo dos anos v~m servindo a este 
Estado. E, se o Brasil está na situação em que estã. a0ve 
muito a esses servidores dos Poderes Executivo, Legislativo 
e Judiciário. 

O Governo Federal não tem o direito de brincar com a vida 
desses servidores e de seus familiares. Entendemos que é 
fundamental estabelecer um debate, mas um debate sério em 
que vamos discutir, sim, as reformas, mas precisamos saber 
qual é, hoje, o número de cargos comissionados que temos. 
Vamos começar diminuindo esses cargos comissionados, porque 
sabemos que só no Governo Federal existem mais de 59 mil. É 
isso que precisamos combater, porque é nesses cargos que 
temos os maiores salários, e as pessoas que os ocupam são 
colocadas pelos governantes que entram e saem. Esses cargos 
não estarão entrando na reforma, seus ocupantes não terão o 
problema da demissão. Então, queremos discutir a 
modificação deste Estado, porque nós, do PT, não 
participamos de sua montagem, não o queremos do jeito que 
está, mas, também, não aceitamos que o Governo comece a 
tirar aqueles elementos que de fato prestam relevantes 
serviços, deixando de lado aqueles que são colocados por 
questões políticas. Queremos deixar claro que estaremos nos 
opondo, sim, à forma como o Governo está trabalhando e 
queremos discutir essa questão. Mas vamos iniciar pelos 
cargos comissionados para posteriormente, então, discutir as 
outras questões. Vamos começar a discutir o plano de 
carreira, discutir como funciona a carreira do servidor, 
como funciona a estrutura, se ele realmente não está 
trabalhando. E aí sim discutiremos o resto. Já existem 
normas para esses servidores serem penalizados. Só que, 
infelizmente, isso não ocorre e é exatamente o que queremos. 
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Para finalizar, queremos deixar registrado que estaremos 
aqui discutindo, s1m, o PMDI, o orçamento e o Plano 
Plurianual. Queremos, sim, discutir todos os projetos e não 
queremos mais que o Governo fique mandando projetos como 
está mandando, de última hora, endividando mais o Estado. 
Chegou outro projeto pedindo autorização para endividamento 
de mais de R$20.000.000,00 do Estado. Isso é que vem 
dificultando ainda mais a receita do Estado. Autorizamos um 
empréstimo de mais de R$1.460.000.000,00. Já temos uma 
dívida de mais de R$8.000.000.000,00 . Se autorizarmos outro 
empréstimo, estaremos colocando o Estado numa situação 
difícil, porque as altas taxas de juros estão colocando as 
receitas do Estado debilitadas. Depois, o Estado ainda quer 
responsabilizar o servidor pelo déficit. Com isso não 
podemos e não vamos concordar. Estaremos aqui denunciando e 
colocando essas questões. 

Gostaríamos, hoje, de fazer este alerta: durante os debates 
estaremos colocando o nosso posicionamento claro sobre cada 
projeto. Estaremos votando contra a reforma administrativa, 
contra o projeto do Sr. Fernando Henrique Cardoso. Queremos 
discutir outra proposta que fizemos e que já alinhavei aqui. 
Queremos combater os cargos comissionados para começar a 
discutir as estruturas e os planos de carreira do servidor. 
Dessa forma, estaremos modernizando e valorizando o servidor 
e não passando intranqüilidade, como hoje infelizmente estão 
fazendo com o servidor e também com seus familiares, que 
estão tensos por causa dessa propaganda maldosa. Esse 
projeto é ruim para o Estado brasileiro e para todos os 
servidores. 

Deixo registradas, em nome da Bancada do PT, essas 
reflexões. Ao mesmo tempo, deixo o nosso repúdio à prisão de 
companheiros, exigindo que a justiça faça imediatamente a 
sua soltura, estabelecendo o diálogo, a fim de que possamos 
ter, de fato, neste País, a reforma agrária, para que 
tenhamos mais produção e mais tranqüilidade no campo. Muito 
obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ronaldo 
Vasconcellos. 

O Deputado Ronaldo Vasconcellos* -Sr. Presidente, Sras. 
Deputadas, Srs. Deputados, assessoria, imprensa, pessoas das 
galerias, venho a esse microfone para hipotecar apoio ao 
ilustre Deputado José Elias Murad, do PSDB de Minas Gerais, 
pela apresentação de um projeto de lei na Câmara Federal que 
trata de um assunto, na minha avaliação pessoal e política, 
muito importante: a extinção do horário brasileiro de verão. 
Gostaria de me reportar um pouco à história, para dizer que 

essa questão foi introduzida através de um decreto 
presidencial de 1913. Em 1942, o então Presidente da 
República Getúlio Vargas introduziu o horário brasileiro de 
verão, para que o Brasil tivesse uma economia de energia 
para a produção de equipamentos ou armamentos, seja lá o que 
for, para que o Brasil pudesse viver os tempos da guerra. 
Essa é a história do surgimento do horário brasileiro de 
verão. 
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Vou comentar um pouco sobre a q~~stão ~a saúde que esse 
horário de verão traz como consequencia as pessoas que são 
obrigadas, vou repetir, obrigadas compulsoriamente, vamos 
dizer assim, a conviver com esse horário. O Deputado José 
Elias Murad é médico, farmacêutico e químico. Entende, e 
muito, dessa questão. Deu todo o seu arrazoado quando da 
apresentação do projeto de lei. 

Sem entrar em detalhes, até mesmo por não conhecê-los 
tecnicamente, gostaria de comentar que a convivência das 
pessoas com o horário de verão provoca diversas mazelas na 
saúde como, por exemplo, constipação, dor de cabeça, fadiga, 
hipertensão ou qualquer coisa outra neste sentido. 
Outra coisa que gostaríamos de comentar é a respeito da 

segurança das pessoas, principalmente daquelas que vivem nas 
metrópoles e cidades de maior densidade populacional, que 
são obrigadas a conviver com esse famigerado horário. As 
pessoas são obrigadas a se levantar mais cedo e, 
principalmente a classe tralhadora, ir para o trabalho de 
madrugada, quando ainda é escuro, o que traz muita 
insegurança, num momento em que as capitais brasileiras 
vivem uma síndrome de insegurança. 

Do ponto de vista da economia de energia e1étrica para o 
País, que é o chamado grande trunfo da imQlantação dess9. 
horário, eu gostaria de deixar a modéstia de lado e dizer. 
como engenheiro eletricista, como profissional da ár~a. 
antes de me tornar político, como professor de engenharia 
elétrica da Escola de Engenharia da UFMG, a respeito de uma 
questão que conheço um pouco mais. Quando estudamos essa 
questão na Escola de Engenharia, nos foi dito que, 
teoricamente, esse horário trazia um pouco de economia na 
utilização de energia elétrica. Acontece que, em 1942, o 
Brasil ainda não era um grande produtor de energia elétrica, 
como já era em 1970 e como é hoje: um País que, na verdade, 
é exportador de energia elétrica para os países vizinhos, 
principalmente Paraguai. Então, hoje não temos mais 
necessidade de fazer tanta economia de um bem do qual 
dispomos em grande quantidade. Outro fato a considerar 
dentro dessa questão de energia propriamente dita é que a 
economia calculada é da ordem de 1%, 1,25%, não chegando a 
1,5%. Como todos sabem, os equipamentos elétricos, 
eletromecânicos e eletrónicos, por mais precisos que sejam, 
têm um erro natural das engrenagens, das peças, da própria 
perda de energia dentro dessas máquinas, da transformação de 
corrente e de potencial. Eu não ousaria dizer o valor 
preciso do erro, mas talvez chegue perto dessa chamada 
economia de energia elétrica. Até na leitura dos 
equipamentos pode haver erro. Então, eu gostaria de 
contestar esse lado positivo da implantação do horário 
brasileiro de verão, pois isso pode ser discutível por nós 
que somos formados em engenharia elétrica e por todos os que 
entendem nosso raciocínio. 
Há o ponto de vista da saúde da população que é 
importantíssimo. Em um país onde as pessoas Ja encontram 
tantas dificuldades para viver, ainda são obrigadas a 
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conviver com o horário de verão, tendo mais dificuldades na 
manutenção de sua saúde. Segundo nosso companheiro, Deputado 
José Elias Murad, esse horário provoca uma queda de 
imunidade das pessoas, dentre outros males. 
Faço caminhadas todas as manhãs na Avenida Bandeirantes. 

Vejo muitas pessoas fazendo suas caminhadas ainda no escuro. 
Como já comentamos, há o problema da segurança. Mas a 
preocupação maior, Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras. 
Deputadas, é com os trabalhadores que saem dos bairros mais 
distantes e têm que chegar muito cedo nos seus trabalhos. 
Eles têm que transitar pelas ruas de Belo Horizonte no 
momento em que impera a escuridão. Ainda quanto à questão da 
saúde, há o problema do nosso relógio biológico. Confesso 
que, pessoalmente, esse horário não me incomoda muito. Mas, 
por uma questão de cidadania e de democracia, sou contrário 
a ele. Ele foi introduzido no Brasil por um decreto. O 
Deputado José Elias Murad quer modernizá-lo através de um 
projeto de lei, que será discutido com os Deputados e com 
todos os segmentos interessados da sociedade brasileira. 
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, gostaria 

de, publicamente, hipotecar meu apoio à iniciativa do 
ilustre Deputado José Elias Murad. O mesmo devem fazer os 
seus amigos Deputados e os seus companheiros de partido; que 
lhe telefonem apoiando sua idéia. Assim, a qualidade de vida 
da população brasileira, que já é ruim, não ficará mais 
prejudicada quando a cada ano é implantado, de maneira 
compulsória, esse famigerado horário de verão. 
Aleatoriamente, estabeleceram uma data pra iniciá-lo e outra 
para que ele termine. De público, quero hipotecar meu apoio 
à idéia do Deputado das Minas Gerais, José Elias Murad. O 
projeto de lei de S. Exa. em boa hora vai acabar com o 
horário brasileiro de verão. 
* - Sem revisão do orador. 

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 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 do teor 

das comuniçações apresentadas nesta reunião pelos Deputados 
Wanderley Avila -falecimento de Leonardo Piedade Diniz, em 
Pirapora; Marco Régis- falecimento da Sra. Paulina Campos 
de Souza, em Campinas, SP; e Maria Olívia (2) -falecimento 
da Sra. Ivone Pinto de Carvalho, em Belo Horizonte (Ciente. 
Oficie-se.), e que estará em viagem aos Estados Unidos da 
América, no período de 4 a 12 do corrente mês, em caráter 
particular (Ciente. Publique-se.); e pela Comissão de 
Educação - aprovação, na 18a Reunião Ordinária, dos Projetos 
de Lei nQs 373/95, do Deputado Ajalmar Silva; 374/95, do 
Deputado João Leite, e 387/95, do Deputado Geraldo Rezende, 
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e dos Requerimentos nQs 791 a 794/95, 800 a 804/95, 807 a 
810/95, 812 a 816/95, do Deputado Wanderley Ávila, e 798/95, 
do Deputado Geraldo Rezende (Ciente. Publique-se.). 

Discussão e Votação de Pareceres 
O Sr. Presidente - Parecer da Comissão de Justiça sobre a 

constitucionalidade do Projeto de Lei nQ 132/95, do Deputado 
Wanderley Ávila (ex-Projeto de Lei nQ 1.007/92, do Deputado 
José Militão), que dá a denominação de Escola Estadual Lions 
Club Centro à Escola Estadual do Bairro Jardim Bela Vista, 
de Poços de Caldas. O parecer conclui pela 
inconstitucionalidade do projeto. Incluído em ordem do dia 
para os fins do art. 288 do Regimento Interno. Sobre a mesa, 
requerimento do Deputado Wanderley Ávila solicitando a 
retirada de tramitação do Projeto de Lei nQ 132/95. A 
Presidência defere o requerimento, de conformidade com o 
art. 244, VIII, do Regimento Interno. 

Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento da Deputada Elbe Brandão 

solicitando, na forma regimental, a convocação da Secretária 
da Educação para prestar esclarecimentos sobre as atividades 
relacionadas com as horas cívicas na rede estadual de 
ensino. Ciente. À Comissão de Educação. 

Requerimento do Deputado João Leite qus, nos teftmo~ de a~t. 
244, VIII, do Regimento Interno, solicita a ret 1rada ae 
tramitação do Projeto de Lei nQ 547/95, de sua autoria, 
ainda sem parecer das comissões a que foi distribuído. 
Inclua-se o projeto em ordem do dia, para os fins do art. 
288 do Regimento Interno. 
Requerimento do Deputado Marcos Helênio, solicitando, nos 

termos dos arts. 134, I, e 140 do Regimento Interno, seja o 
Projeto de Lei nQ 287/95, de sua autoria, que altera a 
denominação da Escola Estadual Arnaldo de Melo Carvalho, do 
Município de Conceição da Aparecida, para Escola Estadual 
Padre José Ant6nio Panucci, passado ao exame da comissão 
seguinte a que foi designado, já que se encontra vencido o 
prazo para a Comissão de Constituição e Justiça emitir seu 
parecer. A Presidência defere o requerimento, de 
conformidade com os arts. 244, VII, e 60 do Regimento 
Interno. 
- A seguir, são submetidos a votação e aprovados, cada um 

por sua vez, na forma regimental. requerimentos dos 
Deputados Romeu Queiroz- solicitando que o Projeto de Lei 
nQ 368/95, do Governador do Estado, que autoriza o Poder 
Executivo a alienar imóveis de propriedade do Estado, seja 
apreciado conjuntamente pelas Comissões de Meio Ambiente e 
de Fiscalização Financeira; Almir Cardoso (2)- solicitando, 
com a devida base regimental, seja distribuído, também, à 
Comissão de Educação, para receber parecer, o Projeto de Lei 
nQ 380/95, de sua autoria; e solicitando, com base no art. 
245, XI, do Regimento Interno, seja incluído na ordem do dia 
em Plenário, para ser votado, o Relatório Final da Comissão 
Especial para Proceder a Estudos sobre o Enxugamento e a 
Desativação de Agências e Dependências do Banco do Brasil no 
Estado de Minas Gerais (Cumpra-se.). 
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2ª Fase 
o Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a esta 

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

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

da presente reunião o Projeto nQ 426/95, do Governador do 
Estado, por falta de pressupostos processuais para a sua 
apreciação. 

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

Lei nQ 43/95, do Deputado Marcos Helênio (ex-Projeto de Lei 
nQ 1.326/93, da ex-Deputada Maria Elvira), que dispõe sobre 
a gratuidade do registro de casamento para os 
reconhecidamente pobres. Incluído em ordem do dia para os 
fins do art. 288 do Regimento Interno. 

Questão de Ordem 
A Deputada Maria Olivia Sr. Presidente, solicito o 

encerramento da reunião por falta de número regimental. 
ENCERRAMENTO 

O Sr. Presidente - A Presidência, verificando, de plano, a 
inexistência de "quorum", encerra a reunião, convocando os 
Deputados para a ordinária de debates de segunda-feira, dia 
6, às 20 horas. Levanta-se a reunião. 

ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, 
CULTURA, DESPORTO E TURISMO E LAZER 
Às dez horas do dia vinte e quatro 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 supracitada Comissão. Na ausência do 
Presidente, o Deputado Anderson Adauto assume a direção dos 
trabalhos e, 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. Prosseguindo, a 
Presidência informa que a reunião se destina a ouvir os Srs. 
Geraldo Márcio Ferreira, Superintendente da Federação 
Mineira de Futebol, representando o Presidente da entidade; 
Wilson da Silva Piazza, Presidente da Administração de 
Estádios de Minas Gerais - ADEMG , e Gilson Fontoura, 
responsável pelo setor de cadeiras cativas, que irão 
discorrer sobre o Projeto de Lei nQ 378/95, do Deputado José 
Bonifácio, que autoriza o Poder Executivo a ceder, em regime 
de comodato, cadeiras cativas aos clubes mineiros que 
especifica, e os convida a tomarem assento à mesa. A 
Presidência esclarece, ainda, que, logo após, serão 
apreciadas as matérias que constam na pauta e passa a 
palavra ao Deputado Gilmar Machado, autor do requerimento 
que suscitou esta reunião. A seguir, os convidados discorrem 
a respeito do assunto em pauta. Passa-se à fase dos debates 
com a participação dos convidados e dos parlamentares 
presentes, conforme consta nas notas taquigráficas. Em 
seguida, o Deputado João Leite apresenta requerimento 



49 

mediante o qual solicita sejam convidados para participar da 
reunião desta Comissão a Sra. Ana Luíza Machado Pinheiro, 
Secretária da Educação, um membro do Tribunal de Contas do 
Estado e a Sra. Maria Luíza Nascimento de Rezende, 
Presidente do Colegiado de Diretores de Escolas Estaduais de 
Minas Gerais, com a finalidade de debaterem sobre as 
restrições impostas às escolas estaduais para aquisição de 
material permanente por meio de suas caixas escolares, o 
aumento da jornada de trabalho dos secretários de escolas e 
a questão da experiência das cooperativas dos serviçais. 
Colocado em votação, é o requerimento aprovado. A 
Presidência informa que não serão apreciadas as matérias da 
pauta, agradece a presença dos parlamentares e convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 31 de outubro de 1995. 

Anderson Adauto, Presidente- João Leite- Gilmar Machado 
- Geraldo Rezende. 
ATA DA 3a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 
PROCEDER A ESTUDOS QUE VENHAM CRIAR MELHORES CONDIÇÕES DE 
COMUNICAÇÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Às quatorze horas e trinta minutos do dia vi~te e qu~tro de 
outubro de mil novecentos e nov~nta ~ cl~c~. ~eo~s~-se n~ 
Sala das Comissões os Deputados Paulo Piau, Aloerto Pi11to 
Coelho, Elbe Brandão, Gilmar Machado e Ivair ~ogueira, 
membros da Comissão supracitada. Havendo nOmero 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 parlamentares presentes. Não havendo 
correspondência a ser lida, o Presidente informa que a 
reunião se destina a ouvir os Srs. Cássio D. de Paula Lemos, 
Delegado da Delegacia do Ministério de Comunicações de Minas 
Gerais, do DENTEL; Judas Tadeu Chaves de Miranda, Chefe do 
Distrito de Operações da EMBRATEL em Minas Gerais; Saulo 
Coelho, Presidente da TELEMIG; e António Carlos Rubatino, 
Gerente de Planejamento da Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos- EBCT -, e solicita aos convidados que tomem 
assento à mesa. Prosseguindo, o Presidente registra a 
presença dos Srs. Mário Assad Júnior, Geraldo Pereira 
Sobrinho e Gonçalo Abreu, Diretores da TELEMIG, e dos 
Deputados José Maria Barros, Carlos Pimenta, José Braga, 
Francisco Ramalho, Dimas Rodrigues, Ailton Vilela, Arnaldo 
Penna e Jorge Eduardo de Oliveira. Ato contínuo, o 
Presidente passa a palavra ao Deputado Alberto Pinto Coelho, 
autor do requerimento que motivou a presença dos convidados. 
A seguir, o Presidente da Comissão, tendo que se ausentar, 
transfere a direção dos trabalhos à Deputada Elbe Brandão. 
Depois de assumir a Presidência, a Deputada Elbe Brandão 
concede a palavra aos convidados. Após suas explanações, 
abre-se amplo debate entre os parlamentares e as autoridades 
presentes, conforme consta nas notas taquigráficas. 
Prosseguindo, a Presidente apresenta requerimento de sua 
autoria solicitando que seja convidado a falar perante esta 
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comissão o Sr. Elias Siuf, Presidente da Comissão de 
Desenvolvimento do Norte de Minas. Ato contínuo, transfere a 
Presidência ao Deputado Alberto Pinto Coelho, que coloca em 
votação o requerimento da Deputada Elbe Brandão, o qual é 
aprovado. A seguir, a Deputada Elbe Brandão reassume a 
Presidência e, cumprida a finalidade da reunião, agradece a 
presença dos parlamentares e das autoridades, 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. 

Paulo Piau, Presidente - Elbe Brandão Alberto Pinto 
Coelho - Ivair Nogueira. 
ATA DA 7a REUNIÃO ORDINÁRIA DA 
INQUÉRITO- PARA, NO PRAZO DE 
EXISTÊNCIA DE ESCRAVIDÃO POR 
DESMATAMENTO E PRODUÇÃO DE CARVÃO 
MINAS 

COMISSÃO PARLAMENTAR DE 
120 DIAS, INVESTIGAR A 
DÍVIDAS DE TRABALHO NO 

VEGETAL NA REGIÃO NORTE DE 

Às quinze horas do dia vinte e cinco de outubro de mil 
novecentos e noventa e cinco, reúnem-se na Sala das 
Comissões os Deputados Almir Cardoso, Carlos Pimenta, José 
Bonifácio (este em substituição ao Deputado Arnaldo Penna, 
por indicação da Liderança do PSDB) e Dimas Rodrigues, 
membros da Comissão supracitada. Havendo número regimental, 
o Presidente, Deputado Almir Cardoso, declara abertos os 
trabalhos e solicita ao Deputado Carlos Pimenta que proceda 
à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, 
é subscrita pelos membros presentes. A seguir, a Presidência 
informa que a reunião se destina a ouvir o Sr. Antônio 
zambalde do Prado, Diretor da Siderúrgica Bandeirantes; o 
Sr. Antônio Pontes Fonseca, Diretor-Presidente da CALSETE; o 
Sr. Olegário Dias, Presidente da SICAFE, e o jornalista 
Amaury Ribeiro Júnior, sobre as condições de vida dos 
carvoeiros. O jornalista Amaury Ribeiro Júnior não 
compareceu nem justificou a ausência. O Presidente registra, 
ainda, a presença do Sr. Renildo Eustáquio Ribeiro, 
Procurador da Siderúrgica Bandeirantes. Continuando, convida 
a tomarem assento à mesa os Srs. Antônio Zambalde, Antônio 
Pontes Fonseca e Olegário Dias. A seguir, o Deputado Almir 
Cardoso faz relato da viagem dos membros da Comissão às 
carvoarias do Norte de Minas e passa a palavra aos 
convidados. Neste momento, registra-se a presença do 
Deputado Gil Pereira. Fazem uso da palavra os Srs. Antônio 
Pontes, Renildo Eustáquio Ribeiro, Olegário Dias e Antônio 
Pontes Fonseca e os Deputados Almir Cardoso, Marcelo Cecé, 
Carlos Pimenta e Gil Pereira, conforme as notas 
taquigráficas. A Presidência solicita a exibição da cópia da 
fita do programa Assembléia Informa que mostra a viagem dos 
Deputados às carvoarias do Norte de Minas, após o que se 
segue amplo debate com a participação dos convidados e dos 
Deputados. Nada mais havendo a ser tratado, a Presidência 
agradece a presença dos convidados e dos parlamentares, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 1Q de novembro de 1995. 
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Marcelo Gonçalves, Presidente - Almir Cardoso Carlos 
Pimenta- Arnaldo Penna- Gil Pereira. 
ATA DA 15a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR-
Às nove horas e quinze minutos do dia vinte e cinco de 
outubro de mil novecentos e noventa e cinco, comparecem na 
Sala das Comissões os Deputados Marcos Helênio, Antônio 
Andrade, Gil Pereira e Carlos Pimenta, membros da Comissão 
supracitada. Está presente, também, o Deputado João Batista 
de Oliveira. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Marcos Helênio, declara abertos os trabalhos e 
solicita ao Deputado Antônio Andrade que proceda à leitura 
da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é 
subscrita pelos parlamentares presentes. A Presidência 
informa aos Deputados que a reunião se destina a apreciar a 
matéria constante na ordem do dia e a ouvir os Srs. Amilcar 
de Castro Júnior e Flávio Marques Castilho de Souza, 
Diretores da JET ICC Incorporação Ltda.; Antônio Joaquim 
Fernandes Neto e Geraldo de Farias Martins Costa, Promotores 
de Justiça da Defesa do Consumidor; Paulo Roberto Henrique e 
Teodomiro Diniz Camargos, Presidente e Vice-Presidente, 
respectivamente, do Sindicato das Indústrias de Construção 
Civil - SINDUSCON -; Rubens Rib~iro B2:1st2. Pres~ce~te do 
Conselho Regional de Corretores de Imóveis - 4ª Região -
CRECI - MG -, e Wanderley Pereira Dias. Superi~tendente 
Regional da ENCOL, que discutirão os problemas enfrentados 
pelos mutuários de financiamento direto com as construtoras, 
quanto à inadimplência e ao endividamento decorrentes dos 
elevados índices de correção. A seguir, a Presidência leva 
ao conhecimento dos Deputados que a Comissão recebeu o 
Ofício nQ 1.809, do PROCON-BH, em que solicita empenho da 
Comissão para que se criem regulamentos que rejam a emissão 
e a cobrança de quaisquer multas de trânsito; e oficio da 
Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte-CDL-, em que 
encaminha seu termômetro de vendas, que foi reformulado. 
Após, o Presidente informa aos Deputados que a Comissão 
recebeu avulsos dos Projetos de Lei nQs 503/95, que estima 
as receitas e fixa as despesas do orçamento fiscal do Estado 
e do orçamento de investimento das empresas controladas pelo 
Estado para o exercício de 1996; e 504/95, que dispõe sobre 
o Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - para o 
quadriênio 1996-1999 e dá outras providências, ambos de 
autoria do Governador do Estado. Encerrada a 1ª parte da 
reunião, passa-se 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 seja 
enviada cópia das notas taquigráficas da presente reunião ao 
representante do Ministério Público responsável pelo PROCON-
MG, para que tal órgão tome as devidas providências acerca 
do assunto debatido. O Deputado João Batista de Oliveira 
apresenta requerimento em que solicita sejam ouvidos 
representantes do SINDUSCON, do Sindicato dos Trabalhadores 
da Construção Civil, do IBCIF e das empresas que 
comercializam materiais de construção, para se discutir a 
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crise atual da construção civil. Submetidos a votação, são 
os requerimentos aprovados. Logo após, o Deputado Marcos 
Helênio apresenta quatro requerimentos, em que solicita 
sejam realizadas reuniões desta Comissão com a finalidade de 
se ouvirem representantes da UNIMED-Betim a respeito das 
condições de atendimento dos planos de saúde dessa empresa; 
representantes do Thermas Clube de Minas Gerais e do Thermas 
Clube de Governador Valadares acerca de irregularidades 
cometidas por essas empresas; e representantes de empresas 
de transportes de Belo Horizonte sobre as condições de 
operação dos transportes coletivos; e em que solicita seja 
enviado ofício ao Presidente desta Casa, Deputado Agostinho 
Patrús, manifestando o descontentamento desta Comissão em 
face do tratamento dispensado a ela quando da distribuição 
às comissões das propostas recolhidas nas audiências 
públicas regionais. O Deputado Gil Pereira assume a 
Presidência e coloca em votação os quatro requerimentos, que 
são aprovados. O Deputado Marcos Helênio reassume a direção 
dos trabalhos e passa à 2a fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de parecer sobre 
proposição sujeita à apreciação do Plenário da Assembléia. 
Com a palavra, o Deputado Antônio Andrade emite parecer 
sobre o Projeto de Lei nQ 19/95, mediante o qual conclui 
pela aprovação da matéria no 1Q turno, na forma do 
Substitutivo nQ 1, da Comissão de Educação, Cultura, 
Desporto e Turismo e Lazer. Submetido a discussão e votação, 
é o parecer aprovado. Em seguida, a Presidência registra a 
presença dos Srs. Giovanni José Pereira, representante dos 
Diretores da JET ICC Incorporação Ltda.; Paulo Roberto 
Henrique e Teodomiro Diniz Camargos e dos demais 
participantes da reunião. O Presidente concede a palavra ao 
Deputado Gil Pereira para que explique o objetivo da 
reunião. Logo após, os convidados fazem suas explanações, e, 
em seguida, abre-se amplo debate entre as pessoas presentes, 
conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece o 
comparecimento dos Deputados e das autoridades, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 1Q de novembro de 1995. 
Marcos Helênio, Presidente Dinis Pinheiro Antônio 

Andrade - Carlos Pimenta. 
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ATA DA 38ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 6 DE NOVEMBRO DE 1995 

Presidência do Deputado Wanderley Ávila 
SUMÁRIO: ABERTURA - 1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): 1ª Fase: 

Ata Correspondência: Ofícios, telegrama e cartão 
Apresentação de Proposições: Projeto de Lei nQ 556/95 
Comunicações: Comunicação do Deputado Paulo Schettino 
Oradores Inscritos: Discurso do Deputado Alencar da Silveira 
Júnior - 2a Fase: Abertura de inscrições Leitura de 
comunicação-apresentada - ENCERRAMENTO -ORDEM DO DIA. 

ABERTURA 
-Às 20h15min, comparecem os Deputados: 
Agostinho Patrús -Wanderley Ávila - Sebastião Navarro 

Vieira- Paulo Pettersen- Ermano Batista- Antônio Júlio-
Aílton Vilela- Ajalmar Silva- Alencar da Silveira Júnior-
Almir Cardoso -Arnaldo Penna- Bilac Pinto Bonifácio 
Mourão - Carlos Murta - Dimas Rodrigues - Djalma Diniz -
Geraldo Rezende -Gil Pereira- Ja~~o A~aide- Jo~o L~it0-
Jorge Eduardo de Oliveira -José Henrique José Ma1·ia 
Barros - Luiz Antônio Zanto - Marcelo Gonçalves Marco 
Régis - Mauri Torres - Miguel Barbosa - Miguel Martini -
Olinto Godinho - Péricles Ferreira- Romeu Queiroz- Simão 
Pedro Toledo. 

O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Àvila) -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 Arnaldo Penna, 2Q-Secretário "ad hoc", procede 

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

Correspondência 
- O Deputado João Leite, 1Q-Secretário "ad hoc", lê a 

seguinte correspondência: 
OFÍCIOS 

Do Sr. Eduardo Azeredo, Governador do Estado, 
cumprimentando pela intenção de se criar uma escola de 
lapidação de pedras preciosas no Município de Teófilo Otôni. 

Do Sr. Bené Guedes, Secretário de Recursos Minerais, 
encaminhando os dados gerais relativos à produção mineral no 
Estado, nos anos de 1975, 1985 e 1990, preparados pela 
Superintendência de Recursos Minerais daquela Secretaria, e 
informando que, no próximo ano, será montado, naquele órgão, 
um banco estatístico referente ao assunto. 
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Gomes de Mello, Presidente da Câmara 
solicitando cópias dos convênios firmados 

aquele município, de 1993 até a presente 
Do Sr. Sandro 

Municipal de Poté, 
entre esta Casa e 
data. 

Do Sr. Carlos Eloy Carvalho Guimarães, Presidente da CEMIG, 
enviando, em atenção a pedido feito pela Comissão de Meio 
Ambiente desta Casa, cópia do relatório intitulado "Projeto 
Executivo Ictiofauna Período de Formação do 
Reservatório", e acrescentando que a empresa vem dando 
prosseguimento ao monitoramento da ictiofauna no novo 
reservatório e. realizando estudos para avaliar sua produção 
pesqueira. (-A Comissão de Meio Ambiente.) 

Do Sr. José Maria Borges, Presidente do IPSEMG, 
solicitando, em virtude de compromissos anteriormente 
assumidos, seja adiada para 9/9/95 a reunião destinada à 
reorganização daquele órgão e à análise do cumprimento de 
suas finalidades essenciais. (- À Comissão de Saúde e Ação 
Social.) 

Do Sr. José Theodomiro de Araújo, Presidente do Comitê 
Executivo de Estudos Integrados da Bacia Hidrográfica do Rio 
São Francisco, informando sua reeleição para o mencionado 
cargo para o período de 1995 a 1997 e a instituição da União 
das Prefeituras do Vale do São Francisco, bem como a eleição 
de sua primeira diretoria. 

TELEGRAMA 
Do Sr. José Isaac Peres, do Grupo MULTIPLAN, agradecendo o 

convite para a solenidade de entrega da Medalha do Grande 
Mérito Comercial. 

CARTÃO 
Do Sr. Marcus Pestana, Secretário Adjunto da Secretaria do 

Planejamento, agradecendo o convite para participar do 
Seminário Turismo: Caminho das Minas. 

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 NQ 556/95 

Dispõe sobre compensação financeira a municípios, nas 
situações que menciona, e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q Fica atribuída compensação financeira aos 

municípios cujos territórios tenham área inundada para fins 
de implantação de reservatório para tratamento de água pela 
Companhia de Saneamento do Estado de Minas Gerais - COPASA-
MG. 
Parágrafo único - A compensação financeira de que trata o 

"caput" do artigo será feita ut i 1 i zando-se parte do montante 
de 1/4 (um quarto) do Imposto sobre Operações Relativas à 
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de 
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação -
ICMS , a que se refere o art. 150, inciso II, da 
Constituição Estadual. 
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Art. 2Q Os índices de participação dos municípios 
abrangidos por esta lei serão atribuídos em resolução da 
Secretaria de Estado da Fazenda, no prazo máximo de 60 
(sessenta) dias a contar da publicação desta lei, observada 
a proporção da área inundada. 
Art. 3Q- O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo 

máximo de 60 (sessenta) dias a contar de sua publicação. 
Art. 4Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 5Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 1995. 
Dinis Pinheiro 
Justificação: o inciso II do art. 150 da Constituição 

Estadual estabelece que o montante de 1/4 da arrecadação do 
ICMS será distribuído de acordo com o que dispuser a lei 
estadual. Como ainda não foi editada lei definitiva de 
regulamentação do referido dispositivo constitucional, 
diversos municípios mineiros já são contemplados por leis 
aprovadas por esta Assembléia Legislativa, por exemplo, os 
municípios mineradores de Mateus Leme e Mesquita. 

Assim, é oportuno retirar parte de 1/4 ainda não rateado na 
forma da lei, de modo a compensar financeiramente os 
municípios que tenham áreas em seu :err~tór~c lrund~das p~ra 
implantação de reservatórios da CO?ASA, ficando a cargo aa 
Secretaria da Fazenda regulamentar a lei e fixar os índices 
de participação dos municípios abrangidos pela presente 
proposição. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Constituição e 

Justiça, de Administração Pública e de Fiscalização 
Financeira, para parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 
103, do Regimento Interno. _ 

COMUNICAÇOES 
- É também encaminhada à Mesa comunicação do Deputado Paulo 

Schettino. 
oradores Inscritos 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Alencar da 
Silveira Júnior. 

O Deputado Alencar da Silveira Júnior -Sr. Presidente, 
Srs. Deputados, representantes da imprensa, senhores 
presentes nas galerias, o colunismo social mineiro está 
vivendo um momento de júbilo. Paulo César de Oliveira está 
completando 30 anos de jornalismo. Foram 30 anos de 
informação sobre os acontecimentos e as pessoas mais 
importantes de nossa sociedade. Foram tempos de um trabalho 
altamente produtivo e conceituado, com espaço dedicado aos 
fatos mais marcantes do mundo social e intelectual de nosso 
Estado. 

Durante todo esse tempo, a coluna social de PCO tem se 
revelado como um espaço de utilidade pública aberto a 
profundas reflexões sobre a realidade do País. Virou a 
vitrine dos costumes e do jeito de ser da sociedade mineira. 

Paulo César de Oliveira é, hoje, um formador de opinião, 
uma referência, leitura obrigatória para todos que 
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frequentam o "high society". é sinónimo de "glamour", de 
coisas finas e de bom gosto. 

Perfeitamente identificado com nossa gente, PCO é um 
profundo conhecedor dos bastidores do poder. Dispõe de 
informações privilegiadas, que são levadas aos leitores 
através de suas colunas; uma delas, chamada com muita 
propriedade de: "Jogo Aberto". 

Personalidades do mundo da música, das artes. da política, 
do cinema e da televisão estão sempre sendo desvendados pelo 
aguçado faro jornalístico de Paulo César de Oliveira. 

Revelações surpreendentes e inéditas são permeadas em suas 
colunas, no "Diário da Tarde" e no "Estado de Minas", onde é 
o editor do "Caderno Fim de Semana". 

Seu trabalho é marcado pela credibilidade e pela agilidade 
da informação. Destaca-se pelo esmero na forma de dar a 
notícia e na sua grande capacidade de mostrar o cotidiano de 
forma bem humorada. 

Por isso Sr. Presidente, nobres pares. estou encaminhando 
a esta Casa, uma moção de congratulações com o colunista 
Paulo César de Oliveira, como forma de reconhecimento pelo 
trabalho competente e dedicado que vem desenvolvendo nesses 
30 anos de jornalismo. 

2ê Fase 
Abertura de Inscrições 

O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos. a 
Presidência passa à 2a fase do Pequeno Expediente, 
compreendendo a leitura de comunicações e pronunciamentos de 
Líderes inscritos. Estão abertas as inscrições para o 
expediente da próxima reunião ordinária. 

Leitura de Comunicação Apresentada 
- A seguir, a Presidência dá ciência ao Plenário da 

comunicação apresentada nesta reunião pelo Deputado Paulo 
Schettino - falecimento do Sr. Isaac Jorge, em Soledade de 
Minas, Vereador desse município. Ciente. Oficie-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 a extraordinária de amanhã, dia 7, às 20 
horas, nos termos do edital de convocação, e para a 
ordinária 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.). Levanta-se a reunião. 

ATA DA 53ê REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 27 DE OUTUBRO DE 1995 

. Presidência do Deputado Agostinho Patrús 
SUMARIO: ABERTURA - lê PARTE: Ata - 2ê PARTE (ORDEM DO 

DIA): 2ê Fase: Prosseguimento da discussão, em turno único, 
do Projeto de Lei nQ 428/95; apresentação das Emendas nQs 1 
a 7; encerramento da discussão; designação de relator; 
emissão de parecer pelo relator; requerimentos dos Deputados 
Gilmar Machado e Carlos Pimenta; deferimento; votação do 
projeto, salvo emendas e destaques; discursos dos Deputados 
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Gilmar Machado e Marcos Helênio; votação do Substitutivo nQ 
1, salvo emendas e destaques; aprovação; verificação de 
votação; ratificação da aprovação; votação das emendas com 
parecer pela rejeição, salvo destaques; rejeição; votação da 
Emenda nQ 1; rejeição; votação da Emenda nQ 5; discurso do 
Deputado Gilmar Machado; rejeição; verificação de votação; 
ratificação da rejeição; questão de ordem; votação da Emenda 
nQ 6; rejeição; verificação de votação; ratificação da 
rejeição; votação da Emenda nQ 7; discursos dos Deputados 
Gilmar Machado e António Júlio; questão de ordem; leitura da 
Emenda nQ 7; questão de ordem; aprovação; verificação de 
votação; ratificação da aprovação; declaração de voto 
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nQ 430/95; 
discurso do Deputado Marcos Helênio; apresentação das 
Emendas nQs 3 a 10; encerramento da discussão; designação de 
relator; emissão de parecer pelo relator; requerimentos dos 
Deputados Gilmar Machado e Carlos Pimenta; deferimento; 
votação do projeto, salvo emendas e destaques; aprovação; 
votação das emendas com parecer pela aprovação; aprovação; 
votação das emendas com parecer pela rejeição, salvo 
destaques; rejeição; votação das Emendas nQs 7, 8 e 6; 
rejeição - Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 
429/95; apresentação da Emend~ nQ 1; ence~r2~ento da 
discussão; votação do projeto, salvo emenda; aprovação na 
forma do vencido em 1Q turno; questão de ordem; 1Gitura da 
Emenda nQ 1; votação da Emenda nQ 1; aprovação- Discussão, 
em 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 431/95; aprovação na forma 
do vencido em 1Q turno, com a Emenda nQ 1 - Inexistência de 
"quorum" qualificado para votação da Proposta de Emenda ã 
Constituição nQ 11/95- Discussão, em 1Q turno, do Projeto 
de Resolução nQ 349/95; apresentação do Substitutivo nQ 2 e 
das Emendas nQs 1 a 3; encerramento da discussão; 
encaminhamento ã Mesa para parecer - Discussão, em 1Q turno, 
do Projeto de Lei nQ 368/95; apresentação das Emendas nQs 2 
e 3; encerramento da discussão; encaminhamento às Comissões 
de Meio Ambiente e de Fiscalização Financeira, para parecer 
- Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 260/95; 
aprovação na forma do vencido em 1Q turno - Suspensão e 
reabertura da reunião - Discussão e votação de pareceres de 
Redação Final: Pareceres de Redação Final dos Projetos de 
Lei nQs 428, 430, 429, 431 e 260/95; aprovação - Existência 
de "quorum'' qualificado- Votação de proposições: Proposta 
de Emenda à Constituição nQ 11/95; aprovação com a Emenda nQ 
1 - Questão de ordem - ENCERRAMENTO. 

ABERTURA 
-Às 9h40min, comparecem os Deputados: 
Agostinho Patrús -Wanderley Ávila Sebastião Navarro 

Vieira - 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 
Arnaldo Canarinho -Arnaldo Penna- Bilac Pinto- Bonifácio 
Mourão - Carlos Murta - Clêuber Carneiro - Dílzon Melo -
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Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz Elbe 
Brandão - Elmo Braz - Francisco Ramalho - Geraldo Nascimento 
-Geraldo Rezende- Geraldo Santanna- Gil Pereira- Gilmar 
Machado- 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 - 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- 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 
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) 
2ê Fase 

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a 
Presidência vai passar à 2a parte da reunião, em sua la 
fase, com a discussão e a votação de pareceres e a votação 
de requerimentos. Não havendo matéria a ser apreciada na 1a 
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 discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei nQ 428/95, do Governador do Estado, que autoriza o Poder 
Executivo a constituir a empresa pública Caixa de 
Amortização da Dívida e dá outras providências. 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 sua aprovação na forma do Substitutivo nQ 1, 
apresentado pela Comissão de Justiça. Não há oradores 
inscritos. 
- Vêm à Mesa: 

EMENDAS AO PROJETO DE LEI NQ 428/95 
EMENDA NQ 1 

Acrescente-se ao art. 4Q o seguinte parágrafo: 
"Art. 4Q - .................................... . 
~ .... -O Conselho de Administração de que trata este 

artigo terá na sua constituição 2 (dois) membros indicados 
pela Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais e 1 
(um) membro representante dos servidores públicos 
estaduais.". 
Sala das Reuniões, 11 setembro de 1995. 
Carlos Pimenta 
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Acrescente-se o seguinte parágrafo ao art. 1Q: 
Art. 1Q - ........................... · .. · · .. · · · 
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Parágrafo único- A aquisição onerosa e a alienação de bens 
pela CADIV serão precedidas de autorização legislativa.". 
Sala das Reuniões, de setembro de 1995. 
José Bonifácio 

EMENDA No 3 
Acrescente-se ao art. 2Q o seguinte parágrafo, renumerando-

se os demais: 
"Art. 2Q- .............................. · .. · · 
§ .... -A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 

analisará detidamente o laudo técnico mencionado no 
parágrafo anterior e autorizará à assembléia geral de 
constituição da sociedade a sua incorporação ao capital 
social na forma da legislação própria.". 
Sala das Reuniões, 4 de outubro de 1995. 
Hely Tarquinio 
Justificação: Trata-se de alienação de patrimônio público 

que servirá para lastrear o lançamento de títulos públicos 
nos mercados financeiros nacional e internacional, por meio 
da constituição de uma empresa de objetivo específico. 
destinada a contrair, administra~ ~ 1iquid1~ e~~~ésti~cs 
representados por títulos imobiliários, através ao 
oferecimento de garantias reais, conhecidas como SPC. Essas 
garantias podem ser executadas no caso de inadimplência, 
risco sempre presente nessas operações, e a correta 
avaliação melhorará o desempenho da SPC que o Estado está a 
constituir. 

EMENDA No 4 
Dê-se a seguinte redação ao§ 1Q-do art. 2Q: 
"Art. 2Q - ............... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
§ 1Q As quantidades de ações, inclusive das que 

representem controle acionário das entidades 
descentralizadas pelo Estado, 1moveis e outros ativos 
utilizados para a integralização do capital da CADIV terão o 
seu valor estabelecido em laudo técnico, elaborado por 
empresa especializada contratada para tal fim.". 
Sala das Reuniões, 4 de outubro de 1995. 
Hely Tarquínio 
Justificação: Trata-se de alienação de patrimônio público 

que servirá para lastrear o lançamento de títulos públicos 
nos mercados financeiros nacional e internacional, por meio 
da constituição de uma empresa de objetivo especifico, 
destinada a contrair, administrar e liquidar empréstimos 
representados por títulos imobiliários, através do 
oferecimento de garantias reais, conhecidas como SPC. Essas 
garantias podem ser executadas no caso de inadimplência, 
risco sempre presente nessas operações, e a correta 
avaliação melhorará o desempenho da SPC que o Estado está a 
constituir. 

EMENDA No 5 
O § 2Q do art. 2Q do SubstitutivÕ nQ 1 ao Projeto de Lei nQ 

428/95 passa a vigorar com a seguinte redação: 
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"Art. 2Q - .................................. . 
§ 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, nem 
perda da participação majoritária do controle acionário por 
parte do Estado.". 
Sala das Reuniões, 10 de outubro de 1995. 
Gilmar Machado 

EMENDA NQ 6 
Suprima-se o art. 7Q do Substitutivo nQ 1 ao Projeto de Lei 

nQ 428/95. 
Sala das Reuniões, 10 de outubro de 1995. 
Gilmar Machado 
Justificação: O art. 7Q pretende se dê anistia fiscal a 

grandes empresários. Esse artigo dá poder ao Secretário da 
Fazenda para realizar acordo com o objetivo de conceder 
anistia fiscal. 

Ao mesmo tempo que o Governo propagandeia nos meios de 
comunicação convênio com o Ministério Público para colocar 
sonegadores na cadela, acrescenta artigo que autoriza o 
Secretário da Fazenda a fazer acordo preferencialmente com 
as grandes empresas, que, por sinal, são os grandes 
sonegadores do Estado. 

Ademais, essa emenda é inconstitucional por tratar de 
matéria tributária em projeto não relacionado com a questão 
tributária, conforme determina o § 6Q do art. 150 da 
Constituição Federal: 

"Art. 150- Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao 
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios: 

§ 6Q - Qualquer anistia ou remissão que envolva matéria 
tributária ou previdenciária só poderá ser concedida através 
de lei especifica, federal, estadual ou municipal". 

EMENDA No 7 
Acrescente-se onde convier: -
"Art ..... -Poderá o Secretário da Fazenda, juntamente com 

o Superintendente do Tesouro Estadual, promover o ajuste de 
débitos da divida tributária, ajuizados ou não, nos termos 
do art. 170 do Código Tributário Nacional, instituído pela 
Lei Federal nQ 5.172, de 25 de outubro de 1966.". 
Sala das Reuniões, 25 de outubro de 1995. 
Antônio Júlio 
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer 

desta, foram apresentadas ao projeto emendas dos Deputados 
Carlos Pimenta, José Bonifácio, Hely Tarquinlo, Gilmar 
Machado e Antônio Júlio, as quais receberam os nQs 1 a 7. 
Nos termos do art. 223 do Regimento Interno, a Presidência 
designa relator o Deputado Romeu Queiroz, para emitir 
parecer sobre as emendas. A Presidência indaga ao relator se 
ele se encontra em condições de emitir o parecer ou se fará 
uso do prazo regimental. Com a palavra, o Deputado Romeu 
Queiroz. 
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O Deputado Romeu Queiroz Estou em condições, Sr. 
Presidente. (-Lê:) 

"PARECER SOBRE AS EMENDAS NoS 1 A 7 APRESENTADAS EM 
PLENÁRIO AO PROJETO ÕE LEI NQ 428/95 

(Nos Termos do Art. 220, § 1Q, do Regimento Interno) 
Relatório 

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nQ 
428/95 objetiva autorizar o Poder Executivo a constituir a 
empresa pública Caixa de Amortização da Dívida- CADIV- e 
dar outras providências. 

Durante a sua tramitação nas Comissões competentes, foi o 
projeto aprovado na forma do Substitutivo nQ 1, apresentado 
pela Comissão de Constituição e Justiça. Em seguida, foi a 
matéria encaminhada ao Plenário para discussão no 1Q turno, 
oportunidade em que lhe foram apresentadas as Emendas nQs 1 
a 7. 

Em virtude do término do prazo constitucional e regimental 
para a apreciação da matéria, foi a proposição incluída em 
ordem do dia, para discussão em turno único, nos termos do § 
1Q do art. 220 do Regimento Interno. Nesse caso, consideram-
se válidos os atos processuais praticados anteriormente à 
superveniência do referido decurso de prazo. em conforMidade 
com a Decisão Normativa da Presid~nc,a nQ 4. de 1 990. 

Fundamentação 
A Emenda nQ 1, do Deputado Carlos Pimenta, tem por escopo 

acrescentar parágrafo único ao art. 4Q do projeto, 
estabelecendo que o Conselho de Administração da empresa 
seja constituído por dois membros indicados pela Assembléia 
Legislativa e por um membro representante dos servidores 
públicos estaduais. 

Ora, sendo a futura empresa uma entidade de administração 
indireta do Poder Executivo, claro está que os integrantes 
do referido Conselho não poderão ser indicados por esta Casa 
Legislativa, sob pena de configurar claramente uma 
interferência deste Poder na atividade do Executivo, o que 
não se coaduna com as diretrizes básicas previstas no 
ordenamento jurídico vigente. Em razão disso, somos pela 
rejeição da Emenda nQ 1. 
A Emenda nQ 2, do Deputado José Bonifácio, estabelece que a 

aquisição onerosa e a alienação de bens da CADIV serão 
precedidas de autorização legislativa. Embora tal proposição 
se revista de elevado caráter moralizador, por permitir um 
controle mais efetivo deste parlamento sobre as atividades 
da futura empresa, a emenda não merece acolhida. o termo 
"bens" tem um sentido muito amplo, alcançando os bens móveis 
e também os 1moveis. Cada categoria está sujeita a 
determinados procedimentos específicos. 

De uma maneira geral, apenas os bens imóveis das pessoas 
jurídicas de direito público dependem de autorização 
legislativa para serem alienados ou adquiridos. Os bens 
móveis das administrações públicas direta ou indireta, para 
serem alienados, dependem de avaliação prévia e licitação, 
dispensada esta apenas nos casos em que a lei determinar, 
tal como está previsto no art. 17, II, da Lei Federal nQ 
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8.666, de 1993, alterada pela Lei nQ 8.883, de 1994, as 
quais dispõem sobre normas gerais de licitação e 
contratação. Assim, a alienação de bens móveis não depende 
de autorização legislativa. 

Nesse ponto, lembramos o ensinamento do grande mestre Hely 
Lopes Meirelles:(- Lê:) 

O património da empresa pública, embora público por origem, 
pode ser utilizado, onerado ou alienado na forma 
regulamentar ou estatutária, independentemente de 
autorização legislativa especial ... ! ("Direito 
Administrativo Brasileiro", 16a ed., São Paulo, "Revista dos 
Tribunais", p. 323, 1991.) 

Os assuntos relativos à aquisição e à alienação de bens da 
referida empresa devem ser disciplinados no próprio estatuto 
da entidade, o qual deverá observar as normas básicas 
contidas na legislação aplicável, inclusive na Lei Federal 
nQ 4.406, de 1976. Pelas razões aduzidas, somos pela 
rejeição da Emenda nQ 2. 
A Emenda nQ 4, do Deputado Hely Tarquinio objetiva exigir 

que as ações utilizadas para a integralização do capital da 
CADIV tenham seus valores estabelecidos em laudo técnico 
elaborado por empresa especializada. 

Apesar de meritória a preocupação do nobre parlamentar com 
o valor das ações a serem utilizadas para a integralização 
do capital da futura empresa, tal proposição afigura-se-nos 
inviável por dificultar e retardar consideravelmente a 
constituição da entidade. Nesse ponto, tal emenda contraria 
o próprio espírito do Governo do Estado, que necessita de 
procedimentos mais simplificados para o alcance de sua 
finalidade pública. Somos, portanto, pela rejeição da Emenda 
nQ 4. 

A Emenda nQ 3, do Deputado Hely Tarquinio, pretende dotar 
a Assembléia Legislativa de competência para analisar o 
laudo técnico a que se refere a emenda anteriormente 
analisada, atribuindo-lhe prerrogativas para autorizar à 
assembléia geral de constituição da empresa a incorporação 
das ações ao capital social, na forma da legislação própria. 
Tal emenda não procede, pois a mencionada assembléia geral 
não está sujeita a autorização desta Casa Legislativa para a 
prática de a~os que já se enquadram no âmbito de sua 
competência. E inócua e não se harmoniza com a autonomia 
administrativa e financeira peculiar a esse tipo de empresa 
estatal. Acrescente-se, ainda, que o não-acolhimento da 
emenda anteriormente analisada implica, necessariamente, a 
rejeição da Emenda nQ 3. 
A Emenda nQ 5, do Deputado Gilmar Machado, pretende alterar 

a redação do § 2Q do art. 2Q do Substitutivo nQ 1, 
apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. A 
medida consiste em garantir o controle acionário do Estado 
sobre o capital social da CADIV, na hipótese de 
integralização por meio de ações que representem parcela ou 
totalidade do controle, pelo Estado, de entidade 
descentralizada. Entendemos que a alteração proposta por 
meio da emenda é desnecessária, pois o seu objetivo já está 
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implícito no projeto. Sendo o Estado o criador da empresa 
pública, parece-nos inquestionável que ele deve ter o 
controle acionário da entidade, independentemente de 
previsão legal. 

No caso em tela, pode-se ter como base a legislação federal 
que disciplina o assunto. O art. 5Q do Decreto-Lei nQ 200, 
de 1967, com a alteração introduzida pelo Decreto-Lei nQ 
900, de 1969, prevê a possibilidade da participação de 
outras entidades políticas e também de entidades da 
administração indireta no capital social de empresa pública 
federal, desde que a União detenha o seu controle acionário. 
Julgamos, portanto, dispensável a emenda sob comento e, por 
isso mesmo, somos pela sua rejeição. 
A Emenda nQ 6, também de autoria do Deputado Gilmar 

Machado, objetiva suprimir o art. 7Q do Substitutivo nQ 1 ao 
Projeto de Lei nQ 428/95. Tal proposição apresenta o mesmo 
conteúdo já incorporado ao Substitutivo nQ 1, em nova 
redação, conforme foi aprovado pela Comissão de Constituição 
e Justiça, ficando prejudicada, nos termos do art. 287, V, 
do Regimento Interno. 

A Emenda nQ 7, do Deputado Antônio Júlio, tem por objetivo 
acrescentar ao Substitutivo nQ 1 dispositivo que permita ao 
Secretário de Estado da Fazenda promover o ajuste d8 céoi:os 
tributários, ajuizados ou não, nos ter~os do C6d;gc 
Tributário Nacional. Entendemos ser oportuna 2 proposição, 
que não contraria as normas gerais que regem as matérias de 
natureza tributária no Pais, motivo pelo qual opinamos pela 
sua aprovação. 

Conclusão 
Pelos motivos expostos, opinamos pela rejeição das Emendas 

nQs 1 a 5, pela aprovação da Emenda nQ 7 e pela 
prejudicialidade da Emenda nQ 6." 

- A seguir, a Presidência defere, nos termos do inciso XVII 
do art. 244 do Regimento Interno, requerimentos dos 
Deputados Gilmar Machado, em que solicita votação destacada 
das Emendas nQs 5 a 7 ao Projeto de Lei nQ 428/95; e Carlos 
Pimenta, solicitando votação destacada da Emenda nQ 1. 

O Sr. Presidente - Em votação, o Projeto de Lei nQ 428/95, 
salvo emendas e destaques. Para encaminhar a votação, com a 
palavra, o Deputado Gilmar Machado. 
O Deputado Gilmar Machado Sr. Presidente, Sras. 

Deputadas, Srs. Deputados, vamos encaminhar a votação 
contrariamente ao Projeto de Lei nQ 428/95. A nossa Bancada 
votará contrariamente à criação da empresa, conforme 
proposta, o que vamos justificar posteriormente. 
Votaremos de forma contrária a três dos quatro projetos 

enviados pelo Governo, ficando a favor de apenas um deles. 
Explicamos a razão: em Minas Gerais já existe uma empresa 
responsável pelo processo de renegociação das dívidas. o 
Estado vem alegando que houve modificações e quer criar uma 
empresa que terá como fonte básica de lastreamento ações de 
duas instituições extremamente importantes e caras ao povo 
mineiro, que são o BEMGE e a CEMIG. 
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No nosso entendimento, no caso da insolvência dessa 
empresa, teremos, sim, um risco claro. Quando o relator, 
Deputado Romeu Queiroz, diz que nossas emendas são 
desnecessárias, porque se subentende que o Estado vai ter 
boa-vontade para resolver, é preciso lembrar que se 
subentende, também, que o Estado tem boa-vontade para 
resolver o problema da saúde e da educação, mas não resolve, 
ainda que esteja escrito que deveria haver a solução. No 
caso específico dessa empresa, hoje ela pode contar com 
pessoas sérias e responsáveis, mas amanhã poderá haver 
pessoas sem o mesmo compromisso e o mesmo espírito público, 
como já aconteceu em Governos anteriores. E aí, sim, 
estaremos correndo um risco. 

Além disso, estamos dando um cheque em branco ao 
Secretário da Fazenda, que vai administrar essa empresa e 
fazer o que lhe convier nas renegociações, sem que possamos 
ter participação nesse processo. Entendo que o Poder 
Legislativo não pode abrir mão de suas prerrogativas, que 
ele tem de ter cada vez mais força, e é exatamente nesse 
sentido que vem atuando, de forma brilhante, o nosso 
Presidente, Deputado Agostinho Patrús, quando propõe que os 
Presidentes de Assembléias Legislativas se unam para 
resgatar a força do Poder Legislativo. Entendemos que esse 
projeto está, exatamente, na linha contrária ao esforço que 
vimos fazendo aqui. Estamos votando um projeto que nos tira 
essa força. Queremos poder debater e interferir em questões 
sérias do Estado. O Poder Legislativo não pode ficar fora da 
questão da renegociação e rolagem da divida. Temos de 
participar e nos valorizar, caso contrário a população vai 
desacreditar o Poder, vendo que ele não tem força e que 
existe apenas submissão. Isso nos deixa fragilizados no 
processo de debate e de ampliação da democracia neste País. 

Por essas razões, estamos assumindo uma posição contrária. 
Está-se criando uma caixa de amortização, em que depois se 
pode integralizar capitais de outras formas e fazer 
renegociações, e nós não teremos um acompanhamento muito 
claro. Reconheço que o substitutivo apresentado pelo 
Deputado Geraldo Santanna contribui para que haja um 
controle um pouco melhor, dando mais salvaguardas no caso da 
CEMIG, mas ele ainda é incompleto e não consegue atender às 
nossas preocupações. Não obtivemos as respostas que 
queríamos, ao longo do debate que procuramos fazer da forma 
mais ampla possível. A nossa dívida, em nível interno, já 
chega a R$6.000.000.000,00. No último ano, cresceu 
R$1.200.000.000,00, em virtude das altas taxas de juros, e o 
Governo do Estado foi incapaz de levantar sua voz, uma única 
vez, contra essas taxas, que vêm arrebentando as nossas 
finanças, e tenta jogar nas costas do funcionalismo público 
o problema do déficit. O Governo não encara de frente o 
problema real - as altas taxas de juros, que dificultam a 
condução das nossas finanças. 

Por tudo isso, vamos votar contrariamente a esse projeto, 
pois entendemos que ele prejudica o povo de Minas Gerais. 
Muito obrigado. 
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O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar, o 
Deputado Marcos Helênio. 
O Deputado Marcos Helênio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

Sras. Deputadas, público presente, parece ter havido um 
entendimento com o Secretário João Heraldo. O Deputado Romeu 
Queiroz estava presente, juntamente com vários outros 
Deputados. Houve um acordo para se suprimir o art. 7Q. 
Agora, novamente, ele foi aceito. 

O que é o art. 7Q? Ele pretende conceder anistia fiscal a 
grandes empresários. Esse artigo dá poder ao Secretário da 
Fazenda para realizar acordo com o objetivo de conceder 
anistia fiscal. 

Enquanto o Governo propaga nos meios de comunicação, o 
convênio com o Ministério Público, para colocar sonegador na 
cadeia, esse artigo autoriza o Secretário da Fazenda a fazer 
acordo, preferencialmente com as grandes empresas, que são, 
por sinal, os grandes sonegadores deste Estado. 
Ademais, essa emenda é inconstitucional, por incluir emenda 

em projeto não relacionado com a questão tributária, 
conforme determina o§ 6Q do art. 150 da Constituição 
Federa 1. 
Mostramos que essa emenda é inconstitucional. Ela não tem 

nada a ver com o projeto da CADIV. Isso é uma imoral idaoe. 
Não se pode aceitar isso. O Secretário !lOS falou: "Es·:ou 
perfeitamente de acordo, suprima-se o a~t. 7Q". E 2 
Constituição, no seu art. 150, diz: "- Sem prejuízo de 
outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à 
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: § 
6Q- qualquer anistia ou remissão que envolva matéria 
tributária ou previdenciária só poderá ser concedida através 
de lei específica, federal, estadual ou municipal". Então, 
não estamos entendendo a inclusão dessa emenda no projeto, 
sendo que houve um entendimento prévio. Entramos com a 
emenda para suprimir o artigo, e ela foi aceita. O Deputado 
Romeu Queiroz aceitou, o Secretário aceitou. 
Agora, o Deputado Antônio Júlio entra com uma emenda e ela 

é aceita. Estão querendo fazer de palhaças as pessoas que 
foram lá discutir um projeto sério? Temos várias restrições 
ao projeto, mas queremos começar por essa situação. o 
próprio Secretário concordou que essa emenda não seria 
necessária. E, pelo que entendemos, essa emenda do Deputado 
Antônio Júlio foi aceita. Queremos questionar se, realmente, 
entendemos errado: se foi aceita, se pediu destaque, ou se 
será rejeitada. Isso é o mínimo. Ficou claro, também, que 
temos várias restrições ao projeto. Faltam ainda alguns 
pontos para serem esclarecidos. Já tem a DIMINAS. Diz-se que 
a DIMINAS tem uma limitação, uma certa intervenção que a 
impede de operar. Mas isso não se justifica. O próprio 
Secretário nos disse que ela ainda permanece com 30 
assessores. Esses assessores irão para a CADIV? Como é que 
fica? Somos contrários à sua criação, enquanto não houver 
boas explicações. 
Somos contrários também a esse lastreamento das ações do 

BEMGE e da CEMIG, para inclusão no capital. Sabemos que esse 
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capital social de R$400.000.000,00 é pouco, não tem 
condições para dar garantia de empréstimos da dívida 
mobiliária. Somos contrários a isso, mas o que está nos 
trazendo perplexidade é a aceitação dessa emenda, porque 
houve um acordo anterior, em contrário com a presença do 
Secretário. 

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Em 
votação, o Substitutivo nQ 1, salvo emendas e destaques. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. 
O Deputado Gtlmar Machado Sr. Presidente, peço 

verificação de votação. 
O Sr. Presidente- Solicito aos Deputados que ocupem seus 

lugares. Os Deputados que votaram a favor do substitutivo 
queiram se levantar. Podem se assentar. Os Deputados que 
votaram contra o substitutivo queiram se levantar. Podem se 
assentar. Votaram a favor 44 Deputados. Votaram contra 5 
Deputados. Está ratificada a aprovação do Substitutivo nQ 1. 

Em votação, as emendas que receberam parecer pela rejeição, 
salvo destaques. Os Deputados que as aprovam permaneçam como 
se encontram. (-Pausa.) Rejeitadas as emendas. Em votação,. 
a Emenda nQ 1, destacada, que recebeu parecer pela rejeição. 
Os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitada. Em votação, a Emenda nQ 5, que recebeu 
parecer pela rejeição. Para encaminhar a votação, com a 
palavra, o Deputado Gilmar Machado. 
O Deputado Gtlmar Machado- Deputados, Deputadas, vou fazer 

a leitura, porque parece-me que a maioria dos Deputados não 
teve acesso a essas emendas. (-Lê:) 
-A Emenda nQ 5, lida pelo Deputado Gilmar Machado, é a 

publicada nesta edição. 
O relator, Deputado Romeu Queiroz, ao fazer a sua 

justificação, diz que já existe uma lei que assegura isso. 
No nosso entendimento, essa emenda vem reforçar e, de fato, 
assegurar, não sendo, portanto, inócua. Ela é fundamental 
para garantir o que estamos colocando desde o início: que 
não haja risco, porque do jeito que está há risco de o 
Estado perder o controle acionário das empresas, se houver 
problemas na CADIV. Isso, para nós, é muito claro. Portanto, 
estamos pedindo que haja uma reflexão para que possamos, de 
fato, aprovar esta emenda. Ela vem complementar e reforçar 
uma questão extremamente necessária, ou seja, que 
continuemos a ter o controle tanto da CEMIG quanto do BEMGE. 
Muito obrigado. 
O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Em 

votação, a Emenda nQ 5. Os Deputados que a aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. 
O Deputado Gilmar Machado -Sr. Presidente, solicito que 

seja feita verificação de "quorum". 
O Sr. Presidente- É regimental. Solicito aos Deputados que 

se assentem nos seus lugares. Os Deputados que votaram a 
favor da emenda queiram se levantar. (- Pausa.) Os Deputados 
que votaram contra a emenda queiram se levantar. (- Pausa.) 
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Votaram contra 43 Deputados. Votaram a favor 6 Deputados. 
Portanto, está ratificada a rejeição da Emenda nQ 5. 

Questão de Ordem 
A Deputada Maria José Haueisen - Sr. Presidente, temos 

verificado nesta Casa o desrespeito permanente ao Regimento 
Interno quando se trata de verificação de votação. Gostaria 
de pedir-lhe que tomasse conhecimento disso e evitasse esse 
abuso. 
O art. 268 do Regimento Interno diz o seguinte: "Para a 

verificação, o Presidente solicitará dos Deputados que 
ocupem os respectivos lugares no Plenário e convidará a se 
levantarem os que tenham votado a favor, repetindo-se o 
procedimento quanto à apuração dos votos contrários. 
Parágrafo único - O Deputado ausente na votação não poderá 

participar da verificação". 
O que estamos vendo, permanentemente, Sr. Presidente, é que 

depois da votação, no momento da verificação, entram 
correndo muitos Deputados alterando o processo da votação. 
Observei que entraram nove Deputados_depois da votação. E 
agora mesmo, entraram mais três. E constrangedor para 
qualquer um de nós ficar na porta pedindo ao Deputado que 
não entre, porque já passou da hora da votação. Queríamos um 
pouco mais de atenção da Mesa para que esse abuso e esse 
desrespeito ao Regimento não se repet:ssem. Pa~a e~cerr2r, 
gostaria de lembrar que, com o funcionamento do painel o 
problema poderia ser evitado. 
O Sr. Presidente É regimental a questão de ordem 

levantada pela Deputada Maria José Haueisen. A Presidência 
solicita aos Deputados que permaneçam no Plenário. Aqueles 
que não estiveram dentro do Plenário, no momento da votação, 
queiram, por gentileza, aguardar. A votação será anulada, ou 
não, e faremos chamada para recomposição de "quorum". Tal 
procedimento certamente retardará os trabalhos, mas a 
questão de ordem levantada pela Deputada Maria José Haueisen 
é regimental, e a Presidência, de agora em diante, passará a 
observar esse aspecto. 

Em votação, a Emenda nQ 6, destacada, que recebeu parecer 
pela rejeição. Os Deputados que aprovam a Emenda nQ 6, que 
recebeu parecer pela rejeição, permaneçam como se encontram. 
(-Pausa.) Rejeitada a emenda. 
O Deputado Gilmar Machado- Sr. Deputado, peço verificação 

de votação. 
O Sr. Presidente- É regimental. Solicito aos Deputados que 

ocupem seus lugares. Os Deputados que votaram a favor da 
Emenda nQ 6 queiram se levantar. Podem se assentar. Os 
Deputados que votaram contra a Emenda nQ 6 queiram se 
levantar. Votaram a favor 5 Deputados; votaram contra 45 
Deputados. Está, portanto, ratificada a rejeição da Emenda 
nQ 6. 

Em votação, a 
pela aprovação. 
Deputado Gilmar 

Emenda nQ 7, destacada, que recebeu parecer 
Para encaminhar a votação, com a palavra, o 

Machado. 
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O Deputado Gilmar Machado- Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
vou fazer a leitura da Emenda nQ 7, que nem deveria constar 
no Projeto. (-Lê:) 
-A Emenda nQ 7, lida pelo Deputado Gilmar Machado, é a 

publicada nesta edição. 
Gostaria de lembrar que houve uma exaustiva discussão nesta 

Casa, e agora vem esta emenda, que é uma verdadeira 
agressão. Estamos aumentando o poder do Secretário, para que 
ele legisle sobre a questão tributária, através de decreto, 
para poder anistiar várias pessoas que não pagaram seus 
impostos. Entendemos que isso é um absurdo. Se isso for 
aprovado, estaremos aprovando, dentro de um projeto que cria 
a CADIV, um "Frankenstein", para que possa ser abolida ou 
perdoada a dívida. Fazemos aqui discursos dizendo que não há 
dinheiro para pagar o funcionalismo público, não há dinheiro 
para isso ou para aquilo. E por quê? Porque o Poder 
Legislativo está aprovando a anistia fiscal. Com isso, 
estamos jogando na lata de lixo, jogando um peso nas costas 
daqueles que pagam em dia seus impostos ... Dizendo a eles: 
parem de pagar, pois, depois, o Poder Legislativo vai 
aprovar emendas para que vocês possam ser perdoados. Vocês, 
mal pagadores, serão privilegiados; vocês é que estão 
certos. Bobos são os que pagam seus impostos em dia. Essas 
pessoas é que devem passar a fazer o que vocês fazem: não 
pagar. 
Ontem, vimos uma publicação do "Estado de Minas" dizendo 

que o Estado está perdendo, em sonegação fiscal, 
R$2.400.000.000,00, o que corresponde a uma arrecadação em 
torno de quase R$300.000.000,00 ao mês, que é exatamente a 
mesma arrecadação do Estado, hoje. É por isso que estamos 
tendo dificuldades, é por isso que o caixa do Estado está 
com dificuldades, porque continuamos concedendo anistia; 
continuamos privilegiando os mal pagadores, os empresários 
incompetentes. 
Não podemos concordar com isso. Vamos votar contra essa 

emenda. Achamos que isso é um absurdo e pedimos aos 
parlamentares que pensem no assunto, pois estaremos abrindo 
precedentes perigosos, aprovando, no meio de um projeto, uma 
anistia fiscal - uma coisa vergonhosa - e, ao mesmo tempo, 
penalizando os servidores e o povo de Minas. Por isso, 
pedimos aos parlamentares que prestem atenção ao que estarão 
fazendo, pois a Assembléia Legislativa estará dando um mal 
exemplo a todos aqueles que pagam em dia suas contribuições. 
Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Para encaminhar a votação, o Deputado 
Antônio Júlio, que falará a favor da emenda. 

O Deputado Antônio Júlio*- Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
muito me estranha o Deputado Gilmar Machado falar em 
anistia. Em momento algum nossa emenda prevê a anistia. 
Tanto não prevê que, quando a apresentamos numa reunião em 
que a discutiram, e eu estava presente, discutindo com o 
Secretário João Heraldo, ele se posicionou a favor dessa 
autonomia, pois ele acha que a burocracia da Procuradoria da 
Fazenda realmente tem dado um prejuízo muito grande ao 
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Governo do Estado. Há um equívoco quando se diz que a emenda 
trará prejuízo; é justamente o contrário. O Estado tem, 
hoje, mais de R$1.000.000.000,00 em ações recebíveis, que 
eles não conseguem receber justamente por falta de autonomia 
do Secretário em fazer esses ajustes. E sabemos que a 
maioria das ações são discutidas na Justiça, justamente por 
detalhes que a Procuradoria da Fazenda não aceita. 

Então, esse foi o motivo pelo qual apresentamos essa 
emenda. E o Deputado Gilmar Machado deve saber disso. Só em 
Uberlândia, existem depósitos judiciais da empresa que 
fabrica a coca-cola de mais de R$5.000.000.000,00, e o 
Governo do Estado, pela burocracia da Procuradoria por falta 
de autonomia do Secretário da Fazenda, não consegue receber 
esse recurso que está depositado em juízo. Isso representa, 
hoje, 10% da arrecadação mensal do Estado de Minas Gerais. É 
por isso que queremos dar essa autonomia ao Secretário. 
Autonomia com responsabilidade, para que ele possa, por meio 
de um projeto de lei, acertar essas pequenas pendências que, 
através da Procuradoria da Fazenda, ele não consegue 
resolver. Então, esse é o nosso objetivo. 

Em momento algum falamos em anistia. Somos contra a 
anistia, mas somos, sim, a favor da eficiência da Secretaria 
da Fazenda. Esse é o nosso objetivo. Queremos que o Estado 
arrecade mais para que possa pagar aos profes~ores e acer:ar 
suas contas. Com essa emenda, o Secretário passa a ter 
autonomia para isso. Não se trata de autonomia para 
anistiar, porque, inclusive, somos contra a anistia. No dia 
em que aqui vier um projeto de anistia, votarei contra, 
porque realmente acho um absurdo beneficiar quem não paga 
impostos. 
Então, Deputados, o objetivo desta emenda é justamente o de 

dar ao Secretário autonomia e agilidade para que ele possa 
receber esse R$1.000.000.000,00 que está parado na 
Procuradoria da Fazenda, porque há interesses externos em 
que essas ações sejam pagas na justiça e, na justiça, só 
Deus sabe quando se recebe. Muito obrigado. 

Questão de Ordem 
O Deputado Bonifácio Mourão - Quero falar sobre o processo 

de votação. Peço a V. Exa. que leia a emenda para que se 
possa interpretar o seu conteúdo . 
O Sr. Presidente- É regimental. O Presidente solicita ao 

Deputado Rêmolo Aloise, 1Q-Secretário, que leia a Emenda nQ 
7. 

O Sr. lo-Secretário- (-Lê a Emenda nQ 7, que está 
publicada-nesta ata). 

Questão de Ordem 
O Deputado Anderson Adauto - Tive a oportunidade de ver 

essa emenda por duas vezes, pois ela me preocupou muito. Na 
primeira vez, ela tinha um parágrafo único que preservava os 
valores mínimos devidos pelo contribuinte, neste processo. 
Depois, na segunda vez, não vi o parágrafo único dentro do 
processo. 

Então, gostaria de saber 
valendo. Tenho certeza de 

se o que foi lido é o que está 
que vi, dentro dessa emenda, um 
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parágrafo único que dava competência para o Secretário da 
Fazenda, mas preservava os valores mínimos devidos. Gostaria 
de saber dessa Presidência se não existe realmente o 
parágrafo único dentro da Emenda nQ 7. 
o Sr. Presidente - A resposta da Presidência é que não 

existe o parágrafo único. Havia o parágrafo único realmente, 
mas, na votação do Substitutivo nQ 1, na Comissão, ele foi 
suprimido e, agora, foi apresentada a emenda exatamente como 
foi lida pelo 1Q-Secretário. Portanto, a Presidência a 
considera matéria vencida, uma vez que é óbvio que o que foi 
lido é o que estava em votação. Em votação, a Emenda nQ 7, 
que recebeu parecer pela aprovação. Os Deputados que a 
aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovada. 

O Deputado Gilmar Machado Solicito verificação de 
votação. 

O Sr. Presidente- É regimental. Solicito aos Deputados que 
ocupem seus lugares. Os Deputados que votaram a favor da 
emenda queiram se levantar. (-Pausa.) Podem se assentar. Os 
Deputados que votaram contra a emenda queiram se levantar. 
(- Pausa.) Podem se assentar. Votaram a favor da emenda 44 
Deputados. Votaram contra a emenda 11 Deputados. Portanto, 
está ratificada a aprovação da Emenda nQ 7. Fica, portanto, 
aprovado, em turno único, o Projeto de Lei nQ 428/95 na 
forma do Substitutivo nQ 1, com a Emenda nQ 7. À Comissão de 
Redação. 

Declaração de Voto 
O Deputado Anderson Adauto Sr. Presidente, Srs. 

Deputados, já passei por momentos, na legislatura passada, 
em que pude observar que existe, dentro do Estado de Minas 
Gerais, a República dos Procuradores, porque os Procuradores 
da Fazenda Estadual recebem comissões sobre as ações 
propostas. Então, vigora ali dentro um verdadeiro 
corporativismo em relação a impostos devidos. Muitas vezes o 
contribuinte tem razão, ele quer acertar, mas não pode em 
função do posicionamento do Procurador. 
Sr. Presidente, Srs. Deputados, votei contra essa emenda e 

entendo que mais grave que o corporativismo que existe hoje 
dentro da Procuradoria da Fazenda é darmos carta branca ao 
Secretário da Fazenda e ao Superintendente da Receita para 
que eles possam negociar impostos, principalmente não 
preservando o parágrafo único que havia na emenda, que, pelo 
menos, garantia os valores mínimos. 

Então, meus senhores, nessa questão, infelizmente para nós, 
as colocações duras do Deputado Gilmar Machado estão certas. 
S. Exa. tem toda a razão. Eu pediria a esta Casa que assim 
que passarem os feriados avaliássemos o gesto que praticamos 
aqui hoje. Não é correto deixarmos do jeito que está, nas 
mãos dos Procuradores, mas não é justo também deixar nas 
mãos de dois homens da Secretaria da Fazenda, para que façam 
o que bem entenderem com o dinheiro do povo. E o Governo 
vive dizendo que não pode fazer as obras que o Estado 
necessita porque não tem recursos. 
Então, caros Deputados, a votação já passou, mas temos a 

certeza de que a emenda ficou pior do que o soneto. Não 
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poderíamos nunca ter permitido que tirassem o parágrafo 
único desse artigo, pois isso o torna uma vergonha. 

O Sr. Presidente - Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei nQ 430/95, do Governador do Estado, que autoriza a 
alienação de ações de propriedade do Estado no capital 
social da CEMIG e do BEMGE e dá outras providências. A 
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do 
projeto com as Emendas nQs 1 e 2, que apresenta. As 
Comissões de Administração Pública e de Fiscalização 
Financeira opinam pela sua aprovação, com as Emendas nQs 1 e 
2, da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Com a 
palavra, para discuti-lo, o Deputado Marcos Helênio. 

O Deputado Marcos Helênio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
público presente, estamos decepcionados com o não-
cumprimento do acordo que foi feito anteriormente. O 
Secretário da Fazenda esteve aqui, juntamente com o Líder do 
Governo, e concordou que aquela emenda não faria parte do 
projeto. O projeto está criando uma empresa para rolagem da 
dívida, e essa emenda não cabe no projeto. Isso é um 
eufemismo. Os constitucionalistas da Casa sempre dizem que 
são contra quando o projeto é inconstitucional, mas, agora, 
votam a favor de um projeto inconstitucional. Então, 
infelizmente, é lamentável que isso esteja acontecendo aqui. 
Agora, Deputados que sabiam que estavam votando uma co sa 
imoral e uma coisa que não tinha nada a ver com o pr~jeto. 
votaram de novo. Ora, é brincadeira esse negócio. O próprio 
Deputado Anderson Adauto mostrou aí a sua indignação e 
alguns outros Deputados, como o Deputado Ibrahim Jacob, 
também mostraram a sua indignação. O próprio Líder da 
Bancada votou contra, mostrando indignação. Então, isso nos 
deixa preocupados. Uma coisa é entendimento em alto nível, e 
outra é quando se começa a dar rasteira. Aí, realmente, fica 
difícil debater aqui em Plenário. 

Esse assunto das ações da CEMIG é uma outra questão muito 
séria. Mostramos várias vezes que, sobre as ações da CEMIG e 
do BEMGE, o Estado tem um controle acionário, hoje, de 84%, 
e esse controle vai cair para 51%. O Estado manterá 0 
controle acionário, mas não vai reinvestir na empresa. Ela 
tem grandes projetos futuros, mas eles serão realizados por 
meio de empresas privadas, ou seja, ela vai ser fatalmente 
privatizada, só que através de um subterfúgio e de um 
processo lento, sem que o Governo declare abertamente que é 
a favor dessa privatização. 

Então, é evidente que vamos votar contra, também. Agora, 
estamos consternados, lamentando, mais uma vez, a posição de 
certos Deputados que são pessoas esclarecidas e que não 
precisariam ter receio, pois teriam o aval do Secretário, 
uma vez que ele foi a favor da retirada dessa emenda. Vocês 
podiam chegar lá e dizer: "Sr. Secretário, votamos contra, 
porque o senhor falou". Aí, ele iria dizer: "Perfeitamente". 
E ninguém ficava prejudicado e ninguém ia perder os 
presentinhos do Palácio. 

O Deputado Gilmar Machado Gostaria de comunicar ao 
Presidente e aos Srs. Deputados que a Bancada do PT está se 
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retirando e não participará mais desse processo de votação, 
porque entendemos que isso é uma palhaçada. Que a Assembléia 
decida e, depois, vamos ver as outras formas de encaminhar. 
Não vamos participar desses processos de entrega e desses 
"Frankenstein" que estão sendo colocados na última hora. 
Muito obrigado. 

O Deputado Marcos Helênlo - Lembrando a palavra do Lider, 
quero dizer o seguinte: fizemos uma discussão em alto nível. 
esgotando o assunto, durante essa discussão onde tivemos o 
entendimento de que iríamos votar normalmente, a favor ou 
contra, mas não desta forma. Isso que entrou foi imoral e 
vai denegrir a imagem da Assembléia. 

- Vêm à Mesa: 
EMENDAS AO PROJETO DE LEI No 430/95 

EMENDA NQ 3 -
Dê-se ao~ 2Q do art. 1Q a seguinte redação: 
"Art. 1Q- ................................... . 
~ 2Q - 90% (noventa por cento) dos recursos obtidos com a 

venda das ações da CEMIG serão destinados, prioritariamente, 
ao pagamento da dívida pública e à execução de programas 
sociais previstos no Plano Plurianual de Ação Governamental 
de que trata a Lei nQ 10.578, de 30 de dezembro de 1991.". 
Sala das Reuniões, 29 de setembro de 1995. 
João Batista de Oliveira 
Justificação: A alteração do disposto no§ 2Q do art. 1Q é 

necessária para que os recursos obtidos com a venda de parte 
das ações da CEMIG e do BEMGE possam ser aplicados em 
programas sociais emergenciais, portanto, não previstos em 
sua plenitude à época da elaboração da Lei nQ 10.578, de 
30/12/91. 

EMENDA NQ 4 
Acrescente-se ao art. 1Q o seguinte parágrafo: 
"Art. 1Q- .................................. . 
~ .... - 10% (dez por cento) dos recursos de que trata o 

"caput" deste artigo serão destinados à construção de 
moradias populares.". 
Sala das Reuniões, 29 de setembro de 1995. 
João Batista de Oliveira 
Justificação: A aplicação de 10% dos recursos obtidos com a 

venda de parte das ações da CEMIG e do BEMGE na construção 
de casas populares encontra justificativa na necessidade 
premente de se reduzir o imenso déficit habitacional hoje 
verificado no Estado de Minas Gerais. 

A destinação de 10% dos recursos para habitação popular não 
é incompatível com as razões que levaram S. Exa.. o 
Governador Eduardo Azeredo, a enviar projeto de lei a esta 
Casa, solicit~ndo autorização para a venda de ações da CEMIG 
e do BEMGE. E muito evidente, na exposição de motivos que 
acompanhou o Projeto de Lei nQ 430/95, o interesse do 
Governador em assegurar recursos novos para a execução dos 
programas sociais. 

EMENDA NQ 5 
Dê-se ao~ 2Q do art. 1Q a seguinte redação: 
"Art. 1Q- .................................. . 
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§ 2Q -a alienação dar-se-á mediante a elaboração de laudo 
de avaliação por empresa especializada, contratada 
especificamente para esse fim.". 
Sala das Reuniões, 10 de outubro de 1995. 
Hely Tarquínio 
Justificação: A modificação de que trata a emenda visa ao 

aprimoramento da proposta apresentada pelo Governo, 
eliminando a aplicação de recursos já previstos no orçamento 
fiscal do Estado. Cria também instrumentos capazes de 
permitir melhor gestão fiscal, proporcionando mecanismos de 
redução de encargos e elevação de receitas. 

EMENDA No 6 
o§ 2Q do art. 1Q passa a ter a seguinte redação: 
"Art. 1Q- ................................... . 
§ 2Q -Os recursos obtidos com a venda das ações serão 

destinados, prioritariamente, ao pagamento da dívida 
pública, ficando reservados 10% (dez por cento) do total aos 
programas sociais do Governo do Estado, através do Programa 
de Mobilização de Comunidades, criado pelo Decreto nQ 
36.820, de 24 de abril de 1995.". 
Sala das Reuniões, 12 de setembro de 1995. 
Carlos Pimenta 

EMENDA NQ 7 
Suprima-se o art. 2Q. 
Sala das Comissões, 10 de outubro de 1995. 
Gilmar Machado 
Justificação: O setor energético brasileiro carece de 

investimentos planejados, em face do Ja observado 
esgotamento da produção de energia elétrica. Esse 
esgotamento pode até colocar em risco a produção industrial 
brasileira. É necessário, pois, que todo e qualquer recurso 
seja investido no setor. 
Argumenta-se atualmente que as empresas públicas não têm 

capacidade de poupança que possa traduzir-se em 
investimentos produtivos. Este projeto é incabível, dado que 
autoriza a utilização de recursos para o pagamento da dívida 
mobiliária. Essa dívida é fruto de uma política monetária 
irresponsável, que está levando o setor público à 
inadimplência. Tais recursos deveriam, isto sim, ser 
investidos no aumento da capacidade de geração de energia 
elétrica. 

EMENDA NQ 8 
Suprima-se o§ 2Q do art. 1Q. 
Sala das Comissões, 10 de outubro de 1995. 
Gilmar Machado 
Justificação: O setor energético brasileiro carece de 

investimentos planejados, em virtude do Ja observado 
esgotamento da produção de energia elétrica. Esse 
esgotamento pode até colocar em risco a produção industrial 
brasileira. É necessário, pois, que todo e qualquer recurso 
seja investido no setor. 

Argumenta-se atualmente que as empresas públicas não têm 
capacidade de poupança que possa traduzir-se em 
investimentos produtivos. Este projeto é incabível, dado que 
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autoriza a utilização de recursos para o pagamento da dívida 
mobiliária. Essa divida é fruto de uma política monetária 
irresponsável, que está levando o setor público à 
inadimplência. Tais recursos deveriam, isto sim, ser 
investidos no aumento da capacidade de geração de energia 
elétrica. 

EMENDA No 9 
Acrescente-se ao art. 1Q o seguinte parágrafo: 
"Art. 1Q- .................................. . 
i .... -Os recursos obtidos com a venda das ações serão 

destinados, prioritariamente, a custear despesas com o 
pagamento da dívida pública vencida, com o alongamento de 
prazo de vencimento dos títulos a vencer e com a aplicação 
em projetos que promovam a elevação da receita tributária 
arrecadada diretamente pelo Estado e incrementem a geração 
de empregos.". 
Sala das Reuniões, 10 de outubro de 1995. 
Hely Tarquinio 
Justificação: A modificação de que trata a emenda visa ao 

aprimoramento da proposta apresentada pelo Governo, 
eliminando a aplicação de recursos já previstos no orçamento 
fiscal do Estado. Cria também instrumentos capazes de 
permitir melhor gestão fiscal, proporcionando mecanismos de 
redução de encargos e elevação de receitas. 

EMENDA No 10 
Acrescente-se ao art. 1Q o seguinte parágrafo: 
"Art. 1Q- .................................. . 
i .... -O laudo de avaliação será submetido à apreciação 

da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais para 
análise e votação.". 
Sala das Reuniões, 10 de outubro de 1995. 
Hely Tarquinio 
Justificação: A modificação de que trata a emenda visa ao 

aprimoramento da proposta apresentada pelo Governo, 
eliminando a aplicação de recursos já previstos no orçamento 
fiscal do Estado. Cria também instrumentos capazes de 
permitir melhor gestão fiscal, proporcionando mecanismos de 
redução de encargos e elevação de receitas. 
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da 

discussão, foram apresentadas ao projeto emendas de autoria 
do Deputado João Batista de Oliveira, que receberam os 
números 3 e 4; do Deputado Hely Tarquínio, que receberam os 
números 5, 9 e 10; do Deputado Carlos Pimenta, que recebeu o 
número 6; e do Deputado Gilmar Machado, que receberam os 
números 7 e 8. Nos termos do art. 223, do Regimento Interno, 
a Presidência designa relator o Deputado Geraldo Santanna, 
para emitir parecer sobre as emendas. A Presidência indaga 
do relator se ele se encontra em condições de emitir o seu 
parecer ou se fará uso do prazo regimental. 
O Deputado Geraldo Santanna Perfeitamente. Sr. 

Presidente, Srs. Deputados. (-Lê:) 
PARECER SOBRE AS EMENDAS NQ 3 A 10, APRESENTADAS EM PLENÁRIO 

AO PROJETO DE LEI No 430/95 
(Nos Termos do Art. 223, do Regimento Interno) 
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Relatório 
O projeto de lei em tela, de autoria do Governador do 

Estado, autoriza a alienação de ações de propriedade do 
Estado no capital social da CEMIG e do BEMGE e dá outras 
providências. 
Publicado no "Diário do Legislativo" em 7/9/95, o projeto, 

com tramitação em regime de urgência, conforme solicitação 
de seu autor, foi analisado pelas Comissões de Constituição 
e Justiça, de Administração Pública e de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária, que opinaram pela sua aprovação 
com as Emendas nQs 1 e 2, apresentadas pela Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Esgotado o prazo regimental para a sua apreciação, o 
projeto foi incluído em ordem do dia, no Plenário, com a 
subseqüente designação de relator para, nos termos do art. 
223, do Regimento Interno, emitir este parecer sobre as 
Emendas nQs 3 a 10, apresentadas durante a fase de discussão 
da matéria. 

Fundamentação 
As emendas apresentadas em Plenário ao Projeto de Lei nQ 

430/95 procuram modificar a proposição, especialmente no que 
diz respeito à destinação dos recursos a serem obtidos com a 
venda das ações da CEMIG e do BEMGE. Com esce objetivo, as 
Emendas nQs 3 e 4, de autoria do Deputado Joào Batista, e a~ 
Emendas nQs 6, 8 e 9, de autoria dos Deputados Car<os 
Pimenta, Gilmar Machado e Hely Tarquínio, respectivamente, 
procuram modificar a redação do§ 2Q do art. 1Q do projeto, 
ou até mesmo suprimir esse dispositivo, como se propõe na 
Emenda nQ 8. 

Os recursos eventualmente obtidos com a venda das ações 
serão destinados, conforme o § 2Q do art. 1Q do projeto de 
lei em exame, com a redação proposta, a programas sociais 
previstos no Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG. 
Ao procurar atrelar a destinação desses recursos a programas 
específicos, como pretendem as Emendas nQs 3, 4, 6 e 9, por 
um lado, retira-se do Estado a possibilidade de lhes dar a 
destinação mais adequada, que somente poderá ser definida no 
momento em que se concretizar a alienação das ações, dadas 
as freqüentes variações na conjuntura econ6mica e financeira 
no País. Por outro lado, entende-se que tais programas 
especificas, que abrangem a construção de moradias 
populares, a mobilização das comunidades ou promovem a 
elevação da receita tributária estadual, por sua relevância, 
certamente inscrevem-se dentre aqueles que devem ser 
contemplados com a atenção governamental, nas suas ações de 
planejamento e execução de políticas públicas. 
A supressão do dispositivo, conforme pretende o Deputado 

Gilmar Machado, em sua proposta de emenda, por sua vez, não 
é recomendada, posto que, se aprovada, retiraria parte dos 
recursos. 
Assim, não se recomenda a aprovação das Emendas nQs 3, 4, 

6, 8 e 9. 
As Emendas nQs 5 e 10, do Deputado Hely Tarquínio. além de 

pretenderem a supressão do já mencionado § 2Q do Art. 1Q, 
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inovam, ao estabelecer que a alienação das ações seja 
precedida por laudo de avaliação elaborado por empresa 
especialmente contratada para este fim, devendo tal laudo 
ser submetido à Assembléia Legislativa, para análise e 
votação. Se aprovadas as propostas, seriam criados 
mecanismos que, dada a sua própria natureza, são pouco 
compatíveis com a necessária agilidade que se deve ter na 
atuação junto ao mercado de ações. Ainda que compreensível e 
louvável a preocupação do Deputado com a integridade do 
património público, acreditamos que a legislação em vigor já 
fornece garantias suficientes ao cidadão, no que diz 
respeito à fiscalização e ao controle, "a posteriori", dos 
atos de administração pública. Não se justifica. portanto, a 
inclusão, no projeto de lei em exame, de outros mecanismos 
burocráticos que, podem até mesmo ter efeito contrário ao 
pretendido pelo Deputado, qual seja, o de que se tenha a 
otimização dos ganhos. para o setor público, com a venda das 
ações da CEMIG e do BEMGE. 

Finalmente, quanto à Emenda nQ 7, do Deputado Gilmar 
Machado, lembramos que proposição com a mesma finalidade já 
foi apresentada, conforme consta na Emenda nQ 2, da Comissão 
de Constituição e Justiça, fato que prejudica sua 
tramitação. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela reJelçao das Emendas nQs 

3 a 6 e 8 a 10 e pela prejudicialidade da Emenda nQ 7. 
- A seguir, a Presidência defere, nos ternos do inciso XVII 

do art. 244 do Regimento Interno, requerimentos dos 
Deputados Gilmar Machado, solicitando a votação destacada 
das Emendas nQs 7 e 8; e Carlos Pimenta, solicitando votação 
destacada da Emenda nQ 6. 

O Sr. Presidente - Em votação, o projeto, salvo emendas e 
destaques. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as emendas que 
receberam parecer pela aprovação. Os Deputados que as 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. 
Em votação, as emendas que receberam parecer pela rejeição, 
salvo destaques. Os Deputados que as aprovam permaneçam como 
se encontram. (- Pausa.) Rejeitadas. Em votação, a Emenda nQ 
7 . Os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. 
(- Pausa.) Rejeitada. Em votação, a Emenda nQ 8. Os 
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram.(-
Pausa.) Rejeitada. Em votação, a Emenda nQ 6. Os Deputados 
que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Rejeitada. Fica, portanto, aprovado, em turno único, o 
Projeto de Lei nQ 430/95 com as Emendas nQs 1 e 2. À 
Comissão de Redação. 

Discussão, em 2Q 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 
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto, na 
forma do vencido em 1Q turno. Em discussão, o projeto. Não 
há oradores inscritos. 
- Vem à Mesa: 
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"Art ..... - 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, para o Poder Executivo 
realizar operações de crédito destinadas ao giro da dívida 
mobiliária vencível no exercício de 1995, observada a 
Resolução nQ 11, do Senado Federal, de 31 de janeiro de 
1994.". 
Sala das Reuniões, de outubro de 1995. 
Romeu Queiroz 
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da 

discussão, foi apresentada a Emenda nQ 1, do Deputado Romeu 
Queiroz. Nos termos do § 4Q do art. 196 do Regimento 
Interno, a Presidência vai submeter a votação a emenda, 
independentemente de parecer. Em votação, o projeto, salvo 
emenda. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. 

Questão de Ordem 
O Deputado Anderson Adauto- Gostaria apenas de solicitar a 

leitura da Emenda nQ 1. 
O Sr. Presidente- É regimental. Solicito ao Sr. Secretário 

que proceda á leitura da Emenda nQ 1. 
O Sr. Secretário (Deputado Errnano Batista) - (- Lê a ~ma:1da 

nQ 1, que está publicada nesta ata.) 
O Sr. Presidente- Em votação, a Emenda nQ 1. Os Deputados 

que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovada. Fica, portanto, aprovado, em turno único, o 
Projeto de Lei nQ 429/95 na forma do vencido em 1Q turno, 
com a Emenda nQ 1. À Comissão de Redação. 

Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 431/95, do 
Governador do Estado, que autoriza a alienação das ações do 
CREDIREAL. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela 
aprovação do projeto na forma do vencido em 1Q turno, com a 
Emenda nQ 1, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há 
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o 
projeto, salvo emenda. Os Deputados que o aprovam permaneçam 
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda 
nQ 1. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovada. Fica, portanto, aprovado, em 
2Q turno, o Projeto de Lei nQ 431/95 na forma do vencido em 
1Q turno, com a Emenda nQ 1. À Comissão de Redação. 
A Presidência verifica que no Plenário existem apenas 47 

Deputados. Portanto, não há "quorum" qualificado necessário 
para a votação da Proposta de Emenda á Constituição nQ 
11/95, mas o há para a votação das demais matérias 
constantes na pauta. 

Discussão, em 1Q turno, do Projeto de Resolução nQ 349/95, 
da Mesa da Assembléia, que dispõe sobre a nomeação de 
Conselheiro do Tribunal de Contas pela Assembléia 
Legislativa. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do 
projeto na forma do Substitutivo nQ 1, que apresenta. Em 
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. 

- Vêm á Mesa: 
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SUBSTITUTIVO NQ 2 AO PROJETO DE RESOLUÇÃO NQ 349/95 
Dispõe sobre a nomeação pela Assembléia Legislativa de 

Minas Gerais, dos Conselheiros do Tribunal de Contas. 
Art. 1Q- A nomeação dos Conselheiros do Tribunal de Contas 

pela Assembléia Legislativa de Minas Gerais, prevista no 
inciso II do§ 1Q do art. 78 da Constituição do Estado, 
obedecerá ao disposto nesta resolução. 

Art. 2Q -Uma vez declarado vago o cargo de Conselheiro, a 
Assembléia Legislativa publicará, em 2 (dois) dias, edital 
contendo as normas para preenchimento das vagas, abrindo 
prazo de 10 (dez) dias para indicação de candidatos. 
Art. 3Q -A indicação do candidato será dirigida à Mesa da 

Assembléia por meio de requerimento, com o apoiamento de no 
mínimo 10% (dez por cento) dos Deputados da Casa. 

Parágrafo único - A indicação deverá vir instruída com os 
seguintes documentos, em original ou cópia autenticada, 
comprobatórios dos requisitos constitucionais: 

a) carteira de identidade; 
b) "curriculum vitae" detalhado das atividades exercidas no 

cumprimento das funções previstas nos incisos III e IV do 
art. 78 da Constituição do Estado; 
c) títulos, estudos, publicações técnicas, entre outros, 

relativos à área de conhecimento do candidato, acompanhados 
dos respectivos certificados; 

d) certidões negativas dos cartórios de protesto do 
domicílio e da residência do candidato; 
e) certidão negativa emitida pelo Tribunal de Justiça de 

Minas Gerais de sentenças criminais transitadas em julgado; 
f) certidão negativa emitida pelo Tribunal de Contas de 

Minas Gerais de condenações naquele órgão. 
Art. 4Q -A Mesa fará publicar no "Diário do Legislativo" 

extrato dos documentos referidos no art. 3Q, abrindo prazo 
de 5 (cinco) dias para contestações. 
Art. 5Q -Esgotado o prazo previsto no artigo anterior, os 

requerimentos e as contestações serão encaminhados à 
comissão especial que emitirá parecer concluindo pelo 
preenchimento dos requisitos constitucionais por parte dos 
candidatos, o qual será remetido à Escola do Legislativo, 
para promover processo seletivo. 
Parágrafo único - Estende-se à comissão especial o disposto 

no art. 112, I, "c", da Resolução nQ 5.065, de 31/5/90. 
Art. 6Q -O processo seletivo visa aferir as condições 

técnicas dos candidatos, podendo a Escola do Legislativo 
contratar consultoria especializada, na forma da Lei nQ 
8.666, de 1993. 

§ 1Q -O processo seletivo será composto de prova prática, 
contendo, no mínimo, 3 (três) questões abertas específicas 
sobre a matéria tratada no art. 76 da Constituição Estadual 
e no art. 13 da Lei Complementar nQ 33, de 28 de junho de 
1994, constando de perguntas, pareceres, dissertações ou 
solução de casos. 

§ 2Q- Os candidatos deverão obter aproveitamento mínimo de 
60% (sessenta por cento) na prova prática. 
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§ 3Q Concluída a seleção, a Escola do Legislativo 
remeterá os processos, com atribuição de notas das provas, à 
comissão especial para deliberação final. 

Art. 7Q -Será atribuída aos itens a que se referem as 
alíneas "b" e "c" do parágrafo un1co do art. 3Q desta 
resolução a pontuação prevista no edital. 
Parágrafo único - A nota final dos candidatos será o 

somatório da pontuação do "caput" deste artigo com a nota 
obtida na prova. 
Art. 8Q- A comissão especial remeterá 

contendo a ordem de classificação dos 
prazo de 2 (dois) dias para recursos e 
em igual prazo. 

à publicação parecer 
candidatos, abrindo 

sobre eles decidindo 

Parágrafo único -Aplica-se, no que couber, à comissão 
especial, o disposto no art. 150 da Resolução nQ 5.065, de 
1990. 
Art. 9Q -Publicado o parecer da comissão especial, o 

Presidente da Assembléia incluirá o nome dos candidatos na 
ordem do dia, obedecida a ordem de classificação, para 
escolha por escrutínio secreto, no limite de três para cada 
vaga de conselheiro. 
Parágrafo un1co 

candidato mais idoso. 
Havendo empate, será escolhido o 

Art. 10 - Aprovada a indicação, o ato de no~eaçâo s0ré 
assinado pelo Presidente da Assembléia no prtizo de 10 (d8z) 
dias úteis. 
Art. 11 Aplica-se, no que couber, à nomeação de 

Conselheiro pelo Governador do Estado, o disposto no § 1Q do 
art. 3Q e nos arts. 4Q, 5Q e 9Q desta resolução. 
Art. 12 -Esta resolução entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 13 -Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de agosto de 1995. 
Gilmar Machado 

EMENDAS AO PROJETO DE RESOLUÇÃO NQ 349/95 
EMENDA NQ 1 

Dê-se aos arts. 5Q e 6Q a seguinte redação: 
"Art. 5Q Recebidos os requerimentos pela Mesa da 

Assembléia Legislativa, esta analisará os documentos e, 
assegurando-se do atendimento ao disposto no art. 78 da 
Constituição do Estado, deferirá aqueles cuja documentação 
esteja completa. 
Parágrafo único - Os requerimentos deferidos nos termos 

deste artigo serão encaminhados a comissão especial, 
constituída conforme o disposto no inciso I, alínea "c", do 
art. 112 da Resolução nQ 5.065, de 31 de maio de 1990. 

Art. 6Q -A comissão especial emitirá o seu parecer nos 
termos do disposto no art. 150 da Resolução nQ 5.065, de 31 
de maio de 1990, encaminhando-o ao Plenário para 
deliberação. 
Parágrafo único -A deliberação do Plenário será proferida 

em 5 (cinco) dias, em reunião secreta para este fim 
convocada.". 
Sala das Reuniões, 26 de outubro de 1995. 
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Bonifácio Mourão 
Justificação: A emenda proposta pretende, apenas, sem 

alterar o conteúdo, adequar a redação dos dispositivos, de 
modo a permitir melhor entendimento. 

EMENDA NQ 2 
Inclua-se no inciso II do artigo 4Q a expressão "em que 

figure como réu". 
Sala das Reuniões, 26 de outubro de 1995. 
Bonifácio Mourão 
Justificação: É preciso ficar claro que somente ações em 

que o indicado figure como réu podem prejudicar a sua 
candidatura, mesmo assim com as cautelas do bom senso por 
parte da Mesa, conforme reza o parágrafo único do mesmo 
artigo. 

EMENDA NQ 3 
Dê-se ao parágrafo único do art. 4Q a seguinte redação: 
Art. 4Q - ................................... . 
Parágrafo único - A existência de ações ou protestos, 

previstos nos incisos II e III deste artigo, poderá, a 
critério da Mesa, inabilitar o candidato indicado.". 
Sala das Reuniões, 26 de outubro de 1995. 
Bonifácio Mourão 
Justificação: A emenda pretende somente clarear o objetivo 

do parágrafo, sem lhe alterar o conteúdo. O que o relator 
pretende é que a Mesa possa julgar e decidir sobre a 
gravidade dos fatos comprovados pelos documentos exig~dos 
nos incisos II e III deste artigo, inabilitando ou nao o 
candidato. Como se apresenta, pode levar ao absurdo de 
permitir à Mesa não inabilitar um candidato que tenha uma 
sentença transitada em julgado, como culpado de um crime, e 
inabilitar um candidato que tenha uma ação cível de despejo, 
ainda em tramitação. 

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da 
discussão, foram apresentados ao projeto o Substitutivo nQ 
2, de autoria do Deputado Gilmar Machado, e as emendas do 
Deputado Bonifácio Mourão. A Presidência vai devolver o 
projeto à Mesa para receber parecer sobre o Substitutivo nQ 
2 e as emendas apresentadas pelo Deputado Bonifácio Mourão. 

Discussão, em 1Q turno, do Projeto de Lei nQ 368/95, do 
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a 
alienar imóveis de propriedade do Estado de Minas Gerais. A 
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do 
projeto. A Comissão de Fiscalização Financeira opina por sua 
aprovação com a Emenda nQ 1, que apresenta. Em discussão, o 
projeto. Não há oradores inscritos. 

- Vêm á Mesa: 
EMENDAS AO PROJETO DE LEI No 368/95 

EMENDA NQ 2 -
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo e suprimam-se 

os incisos VI, VII, VIII e IX do art. lQ, que passam a ser 
incisos I, II, III e IV do art. acrescentado: 

"Art ..... -Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao 
Município de Betim os seguintes imóveis de propriedade do 
Estado situados naquele município: 
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I - imóveis situados no Bairro Nossa Senhora de Fátima, 
constituídos dos terrenos formados pelos lotes nQs 3 (três), 
da quadra 1 (um); 3 e 38 (três e trinta e oito), da quadra 4 
(quatro); 7 e 10 (sete e dez), da quadra 8 (oito); 5 
(cinco), da quadra 10 (dez); 7, 8, 23, 24, 25, 31 e 40 
(sete, oito, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, 
trinta e um e quarenta), da quadra 12 (doze); 1, 11, 12 (um, 
onze e doze), da quadra 15 (quinze); 19 (dezenove), da 
quadra 27 (vinte e sete); 49 (quarenta e nove), da quadra 28 
(vinte e oito); 2 e 11 (dois e onze), da quadra 29 (vinte e 
nove); 2 e 25 (dois e vinte e cinco), da quadra 32 (trinta e 
dois); 2, 6 e 16 (dois, seis e dezesseis), da quadra 33 
(trinta e três); 13 e 19 (treze e dezenove), da quadra 34 
(trinta e quatro); 1, 2, 3 e 4 (um, dois, três e quatro), da 
quadra 36 (trinta e seis); 1 (um), da quadra 10 (dez); 3 e 4 
(três e quatro), da quadra 29 (vinte e nove); 2, 11, 16, 29, 
31 e 32 (dois, onze, dezesseis, vinte e nove, trinta e um e 
trinta e dois), da quadra 31 (trinta e um), imóveis esses 
adquiridos pelo Estado de Minas Gerais por meio de escritura 
pública de dação em pagamento lavrada às fls. 108-v. e ·111 
do livro 68 do Cartório do 2Q Ofício Judicial e de Notas de 
Betim com as matrículas nQs 20.105, 20.106, 20.107, 20.108, 
20. 109 ' 20. 11 o' 20. 111 ' 20. 112 ' 20. 1 , 3 . 20. , 14. 20. 1 , 5 , 
20.116, 20.117, 20.118, 20.119, 20.120, 2ü.i21, 28.1::::::, 
20.123, 20.124, 20.125, 20.126, 20.127, 20.i28, 2':).129, 
20.130, 20.131, 20.132, 20.133, 20.134, 20.135, 3.525, 
21.424, 21.425, 21.426, 21.427, 21.428, 21.429, 21.430 e 
21.431, do livro de Registro Geral nQ 2 do Cartório de 
Registro de Imóveis Célia Nogueira de Rezende Campos, da 
Comarca de Betim; 

II - imóveis situados no loteamento denominado Vila Pe. 
Eustáquio, 2a gleba, constituídos dos terrenos formados 
pe 1 os 1 ot es nQs 1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 o, 11 , 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 e 40 (um, dois, 
três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, 
doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, 
dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e 
três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e 
sete, vinte e oito, vinte e nove, trinta, trinta e um, 
trinta e dois, trinta e três, trinta e quatro, trinta e 
cinco, trinta e seis, trinta e sete, trinta e oito, trinta e 
nove e quarenta), da quadra nQ 48 (quarenta e oito), imóveis 
esses adquiridos pelo Estado de Minas Gerais por meio de 
escritura de dação em pagamento, lavrada às fls. 108-v. e 
111 do livro 68 do Cartório do 2Q Ofício Judicial e de Notas 
de Betim, com as matrículas nQs 13.752, 13.753, 13.754, 
13.755, 13.756, 13.757, 13.758, 13.759, 13.760, 13.761, 
13.762, 13.763, 13.764, 13.765, 13.766, 13.767, 13.768, 
13.769, 13.770, 13.771, 13.772, 13.773, 13.774, 13.775, 
13.776, 13.777, 13.778, 13.779, 13.780, 13.781, 13.782, 
13.783, 13.784, 13.785, 13.786, 13.787, 13.788, 13.789, 
13.790 e 13.191, do livro de Registro Geral nQ 2 do Cartório 
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de Registro de Imóveis Célia Nogueira de Rezende Campos, da 
comarca de Betim; 
III- imóveis situados, no loteamento denominado Vila Pe. 

Eustáquio, 2a gleba, constituídos dos terrenos formados 
pe 1 os 1 ot es nQs 1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 O, 1 1 , 1 2, 1 3, 
14, 15, 16, 17' 18, 19, 20, 21' 22, 23, 24, 25, 26, 27' 28, 
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 e 40 (um, dois, 
três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, 
doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, 
dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e 
três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e 
sete, vinte e oito, vinte e nove, trinta, trinta e um, 
trinta e dois, trinta e três, trinta e quatro, trinta e 
cinco, trinta e seis, trinta e sete, trinta e oito, trinta e 
nove e quarenta), da quadra nQ 38 (trinta e oito), imóveis 
esses adquiridos pelo Estado de Minas Gerais por meio de 
escritura de dação em pagamento, lavrada às fls. 108-v. e 
111 do livro 68 do Cartório do 2Q Ofício Judicial e de Notas 
de Betim, com as matriculas nQs 13.672, 13.673, 13.674, 
13.675, 13.676, 13.677, 13.678, 13.679, 13.680, 13.681, 
13.682, 13.683, 13.684, 13.685, 13.686, 13.687' 13.688, 
13.689, 13.690, 13.691, 13.692, 13.693, 13.694, 13.695, 
13.696, 13.697, 13.698, 13.699, 13.700, 13.701, 13.702, 
13.703, 13.704, 13.705, 13.706, 13.707, 13.708, 13.709, 
13.710 e 13.711, do livro de Registro Geral nQ 2 do Cartório 
de Registro de Imóveis Célia Nogueira de Rezende Campos, da 
Comarca de Betim; 

IV- imóveis situados no loteamento denominado Vila Pe. 
Eustáquio, 2a gleba, constituídos dos terrenos formados 
pe 1 os 1 ot es nQs 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 1 o, 1 1 , 1 2 , 1 3 , 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 e 40 (um, dois, 
três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, 
doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, 
dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e 
três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e 
sete, vinte e oito, vinte e nove, trinta, trinta e um, 
trinta e dois, trinta e três, trinta e quatro, trinta e 
cinco, trinta e seis, trinta e sete, trinta e oito, trinta e 
nove e quarenta), da quadra nQ 43 (quarenta e três), imóveis 
esses adquiridos por meio de escritura de dação em pagamento 
lavrada às fls. 108-v. e 111, do livro 68, do Cartório do 2Q 
Ofício Judicial e de Notas de Betim, com as matrículas nQs 
13.712, 13.713, 13.714, 13.715, 13.716, 13.717, 13.718, 
13.719, 13.720, 13.721, 13.722, 13.723, 13.724, 13.725, 
13.726, 13.727, 13.728, 13.729, 13.730, 13.731, 13.732, 
13.733, 13.734, 13.735, 13.736, 13.737, 13.738, 13.739, 
13.740, 13.741, 13.742, 13.743, 13.744, 13.745, 13.746, 
13.747, 13.748, 13.749, 13.750 e 13.751, do livro de 
Registro Geral nQ 2 do Cartório de Registro de Imóveis Célia 
Nogueira de Rezende Campos, da Comarca de Betim. 
Parágrafo único -Os imóveis descritos no "caput" deste 

artigo destinam-se à implantação do Programa Comunitário de 
Habitação Popular. 
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Ivair Nogueira 
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Justificação: Os imóveis relacionados são constituídos de 
vários lotes nos Bairros Nossa Senhora de Fátima e Vila 
Padre Eustáquio, localizados em reg1oes próprias para 
implantação de programas comunitários de habitações 
populares, com a vantagem de serem terrenos já loteados, o 
que possibilita a imediata implantação dos programas pela 
Prefeitura Municipal de Betim. 

É evidente a necessidade de assentamento de um grande 
número de famílias carentes no Município de Betim, vindas de 
cidades vizinhas a esse município, notadamente da Capital do 
Estado, sobrecarregando, assim, a municipalidade com toda a 
sorte de problemas. Dai, pois, muito oportuna se afigura a 
cooperação do Estado, doando os mencionados lotes ao 
município, mesmo porque, como já foi assinalado em parecer 
da Comissão de Constituição e Justiça, o Executivo não tem 
nenhum interesse na utilização pública desses lotes. É 
legítima a proposição em tela, que não encontra óbice do 
ponto de vista financeiro-orçamentário, não acarreta 
despesas para os cofres públicos nem causa impacto na lei 
orçamentária. A emenda atende ao interesse público. uma vez 
que os lotes de terreno serão destinados à solução do 
problema da habitação, o que permita a coação nos :ermos da 
legislação vigente. Com essas considerações, c~nto com o 
apoio dos nobres Deputados desta Casa para a aprovação desta 
emenda. 

EMENDA NQ 3 
Inclua-se no art. 1Q o inciso XI, com a seguinte redação: 
Art. 1Q - ................................... . 
XI imóvel situado no Município de Belo Horizonte, 

constituído do terreno da quadra nQ 90 (noventa), formada 
pelas ruas Jaboatão, Djezzer Leite, Oscar Negrão de Lima e 
Avenida B, no Bairro Gameleira, adquirido de Aurélio Lobo e 
de sua mulher Altina da Costa Lobo, por escritura lavrada em 
abril de 1907, registrada sob o nQ 1.803 no Cartório do 1Q 
Oficio de Registro de Imóveis a fls. 264 do livro nQ 3, 
nesta Capital, atualmente registrado em nome do Estado de 
Minas Gerais sob o nQ R.1.27501, no Cartório do 7Q Ofício de 
Registro de Imóveis da Capital. 
Sala das Reuniões, 5 de outubro de 1995. 
Sebastião Costa 
Justificação: O imóvel objeto desta emenda, pertencente ao 

Estado de Minas Gerais, está ocupado por 22 famílias, que 
adquiriram de boa-fé os lotes em questão e foram lesadas na 
operação. Os ocupantes do terreno construíram suas 
residências há mais de 20 anos, com muito esforço e 
sacrifício, merecendo, portanto, ter seus imóveis 
regularizados na proporção da área que possuem, conforme 
planta por eles idealizada e respeitada. 

A alienação desses imóveis colocará fim a um processo 
movido contra essas pessoas, pelo Estado de Minas Gerais, em 
tramitação no juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Belo 
Horizonte. Nesse processo existe a possibilidade de o Estado 
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de Minas Gerais propor indenização pelas benfeitorias 
construídas, que certamente não atenderá aos interesses de 
nenhuma das partes. Além do desembolso de recursos pelo 
Estado, esse processo criaria um prejuízo econômico e social 
de difícil reparação. 

Por uma questão de bom senso, propomos que o Estado coloque 
à venda os referidos lotes, para que os atuais ocupantes 
tenham a oportunidade de adquiri-los. Por essa solução, a 
situação dos moradores seria legalizada, e o Estado 
receberia pelos lotes ocupados. 
Acreditamos que o processo judicial, que Ja tramita há 

muito tempo, ainda deverá ter longa duração, dada a questão 
social existente. 
Sob o ponto de vista da legalidade, a solução proposta 

encontra respaldo no art. 17 da Lei Federal nQ 8.666, de 
1993. 
Diante do exposto, esperamos que os nobres pares desta Casa 

aprovem a emenda apresentada. 
Sala das Reuniões, 5 de outubro de 1995. 
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da 

discussão foram apresentadas ao projeto as Emendas nQs 2 e 
3, de autoria dos Deputados Ivair Nogueira e Sebastião 
Costa, respectivamente. A Presidência vai devolver o projeto 
e as emendas à Comissão de Meio Ambiente, a requerimento, e 
à Comissão de Fiscalização Financeira para receber parecer, 
nos termos do f 2Q do art. 195 do Regimento Interno. 

Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 260/95, do 
Governador do Estado, que altera a Lei nQ 6.763, de 
26/12/75, que consolida a Legislação Tributária do Estado de 
Minas Gerais e dá outras providências. A Comissão de 
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na 
forma do vencido em 1Q turno. Em discussão, o projeto. Não 
hà oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o 
projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 
2Q turno, .o Projeto de Lei nQ 260/95 na forma do vencido em 
1Q turno. A Comissão de Redação. 

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

minutos para que se ultimem os pareceres de redação final 
dos projetos votados. Estão suspensos os trabalhos. 

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

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

aprovados, cada um por sua vez, na forma regimental, os 
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nQs 428, 430, 
429, 431 e 260/95, todos do Governador do Estado. (À 
sanção.) 

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a 
existência de "quorum" para a votação da Proposta de Emenda 
à Constituição nQ 11/95. 

Votação de Proposições 
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O Sr. Presidente- Votação, em 1Q turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição nQ 11/95, do Deputado Sebastião 
Navarro Vieira, que assegura o direito de percepção de 
adicionais por tempo de serviço ao servidor público, civil e 
militar, aposentado no período que menciona. A Comissão 
Especial opina pela aprovação da proposta com a Emenda nQ 1, 
que apresenta. Os Deputados que estiverem de acordo com a 
emenda deverão votar "sim", e os que estiverem contra 
deverão votar "não". A Presidência lembra ao Plenário que, 
nos termos do §3Q do 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 dos 
Deputados. 

O Sr. Secretário (Deputado José Bonifácio) (- Faz a 
chamada.) 

- Respondem "sim" à chamada de votação nominal os seguintes 
Deputados: 

Wanderley Ávila Sebastião Navarro Vieira Paulo 
Pettersen - Rêmolo Aloise - Ibrahim Jacob - Ermano Batista -
António Júlio - Aílton Vilela- Ajalmar Silva Alberto 
Pinto Coelho -Álvaro António- Anderson Adauto- Aniva1do 
Coelho - António Andrade - Arnaldo Cana~inho - Arnaldo Pe~~2 
- Bilac Pinto- Bonifácio Mourão -Carlos lnurta ·· C1éuoer 
Carneiro - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - El~e Brandão -
Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna 
Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jairo Ataíde - João Batista 
de Oliveira -João Leite- José Bonifácio -José Braga-
José Henrique - José Maria Barros - Leonídio Bouças - Luiz 
António zanto - Marcelo Cecé - Marcelo Gonçalves - Marco 
Régis- Maria Olívia - Mauri Torres- Miguel Martini 
Olinto Godinho -Paulo Piau- Péricles Ferreira- Raul Lima 
Neto - Romeu Queiroz - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio 
- Simão Pedro Toledo - Toninha Zeitune. 
o Sr. Presidente - Votaram "sim" 52 Deputados. Não houve 

voto contrário. Portanto, está aprovada a proposta, salvo 
emenda. Votação da Emenda nQ 1. Com a palavra, o Sr. 
Secretário, para proceder à chamada dos Deputados. 

O Sr. Secretário- (- Faz a chamada.) 
- Respondem "sim" à chamada de votação nominal os seguin:es 

Deputados: 
Wanderley Ávila Sebastião Navarro Vieira Paulo 

Pettersen - Rêmolo Aloise - Ibrahim Jacob - Ermano Batista -
António Júlio - Aílton Vilela- Ajalmar Silva Alberto 
Pinto Coelho - Álvaro António- António Andrade - Arnaldo 
Canarinho- Arnaldo Penna- Bilac Pinto- Bonifácio Mourão-
Carlos Murta - Clêuber Carneiro- Dimas Rodrigues - Dinis 
Pinheiro - Djalma Diniz - Elbe Brandão - Francisco Ramalho -
Geraldo Rezende - Geraldo Santanna - Irani Barbosa - Ivair 
Nogueira- Jairo Ataíde -João Batista de Oliveira- João 
Leite - José Bonifácio - José Braga - José Henrique - José 
Maria Barros - Leonídio Bouças Luiz António Zanto 
Marcelo Cecé - Marcelo Gonçalves - Marco Régis Maria 
Olívia- Mauri Torres -Miguel Martini - Olinto Godinho-
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Paulo Piau - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Romeu 
Queiroz - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Simão Pedro 
Toledo - Toninha Zeitune. 

O Sr. Presidente - Responderam "sim" 51 Deputados. Não 
houve voto contrário. Está aprovada a Emenda nQ 1. Fica, 
portanto, aprovada, em 1Q turno, a Proposta de Emenda à 
Constituição nQ 11/95 com a Emenda nQ 1. À Comissão 
Especial. 

Questão de Ordem 
O Deputado Miguel Martini - Gostaria de comunicar que está 

confirmada, para discussão do Plano Plurianual de Ação e do 
orçamento, a presença nesta Casa do Sr. Secretário João 
Heraldo Lima e do Sr. Secretário Walfrido dos Mares Guia, na 
terça-feira, às 10 horas. 

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

Presidência encerra a reunião, convocando os Deputados para 
a ordinária de debates de segunda-feira, dia 30, às 20 
horas, ficando desconvocadas as extraordinárias de logo 
mais, às 14 e às 20 horas. Levanta-se a reunião. 
* - Sem revisão do orador. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

EMENDAS AO PROJETO DE LEI NQ 504/95 
EMENDA No 1 

Acrescente-se aos objetivos e metas relativos ao programa 
de saOde o seguinte objetivo: "Concluir as obras de 
ampliação e reforma do Hospital António Dias, localizado em 
Patos de Minas, e promover seu reequipamento". 
Sala das Comissões, 24 de outubro de 1995. 
Hely Tarquínio 
Justificação: A emenda justifica-se por tratar de conclusão 

de obras de estabelecimento hospitalar que atende à vasta 
regiã? do Alto Paranaíba, representando uma efetiva 
co~tr1buição à sedimentação do consórcio intermunicipal de 
s~ude da região. Além disso, a obra já vem sendo edificada 
ha ma~s de cinco anos, e representa, até hoje, uma forte 
pressao inflacionária no orçamento do Estado. 

EMENDA No 2 
Inclua-se nos quadros Setor - EdÜcação - 1996, 1997 - 1999, 

no programa 42 - Ensino Fundamental, a seguinte meta: 
"Implantar a educação comunitária saOde individual e 

col~tiva nas escolas pOblicas; 
Un1dade de medida: escola 
Total: 6. 154" 
Sala das Comissões, 6 de novembro de 1995. 

Toni nho Zeitune 
PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 494/95 
Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer 

Relatório 
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De autoria do Deputado José Bonifácio, o Projeto de Lei ng 
494/95 visa a declarar de utilidade pública a Associação 
Coral Mater Dei de Barbacena, com sede em Barbacena. 

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 referida associação é uma entidade civil sem fins 

lucrativos que se propõe a expandir a aptidão musical de 
crianças, adolescentes e adultos provenientes dos segmentos 
carentes da sociedade. 

Por seu trabalho de incontestável relevância, julgamos 
oportuna a declaração de sua utilidade pública. 

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

nQ 494/95 no 1Q turno, na forma original. 
Sala das Comissões, 7 de novembro de 1995. 
João Leite, relator. 

PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO OE LEI NQ 510/95 
Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer 

Relatório 
De autoria do Deputado Sebastião Costa, o Projeto de Lei nQ 

510/95 altera a denominação da Escola Estadual Interventor 
Benedito Valadares para Escola Estadual Benedito Valadares, 
com sede no Município de Carangola. 

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, "b", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
Trata a proposição de preservar a homenagem a Benedito 

Valadares, que se distinguiu pela invulgar inteligência e 
dedicação à causa pública . 

Na época em que foi denominada a escola em causa, o ilus:re 
estadista que lhe emprestou o nome era interventor em nosso 
Estado. Por ter desempenhado vários cargos, inclusive o de 
Governador, a alteração do nome da escola traduzirá melhor o 
valor do grande mineiro, não ofuscando o brilho da homenagem 
prestada . 
Julgamos, portanto, justa a modificação que ora se pretende 

fazer, perpetuando a memória do insigne Benedito Valadares. 
Conclusão 

Pelo exposto, opinamos pela aprovação, no 1Q turno, do 
Projeto de Lei nQ 510/95 na forma original. 
Sala das Comissões, 7 de novembro de 1995 . 
João Leite, relator. 

PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 515/95 
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Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer 
Relatório 

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Júnior, o 
projeto de lei em análise pretende seja declarada de 
utilidade pública a Comunidade Kolping São Sebastião da 
Fazenda Velha, com sede no Município de Formiga. 
Publicada, foi a matéria encaminhada, para exame 

preliminar, à Comissão de Constituição e Justiça, que 
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade. 
Por sua vez, deve esta Comissão deliberar conclusivamente 

sobre a proposição no 1Q turno, em obediência ao que dispõe 
o Regimento Interno. 

Fundamentação 
A referida instituição é norteada pelos princípios e idéias 

do seu fundador, Pe. Adolfo Kolping, os quais se concretizam 
por meio da oferta de assistência social aos necessitados, 
para a promoção integral da pessoa humana. 

Dessa forma, a entidade faz jus ao título declaratório de 
utilidade pública. 

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

515/95 na forma original. 
Sala das Comissões, 7 de novembro de 1995. 
Gilmar Machado, relator. 

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 426/95 

Comissão de Fiscalizaç~o Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nQ 
426/95 cria o Fundo de Desenvolvimento de Comunidades. 
Aprovada no 1Q turno, na forma original, retorna a matéria 

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

A instituição de um fundo destinado a liberar recursos para 
assistência social pode vir a representar a criação de uma 
nova modalidade de atuação do Estado nesse setor, mediante a 
introdução de alguns quesitos. 
Inicialmente, destacaríamos a existência do grupo 

coordenador, de quem se espera o estabelecimento de uma 
política que dirija a liberação de recursos de forma 
conjugada com as demais políticas implementadas pelo Governo 
Estadual, a fim de que seja obtido um efeito sinérgico desse 
somatório de esforços. 
Salientaríamos, também, a expectativa de que o órgão gestor 

exerça suas funções de maneira eficiente. Em nossa opinião, 
ele pode vir a conferir maior eficácia às políticas 
assistencialistas efetivadas no âmbito estadual, mediante a 
inclusão da análise técnica anterior à liberação dos 
recursos. Nesse contexto, espera-se que a exigência de 
apresentação de projeto junto ao órgão gestor resulte no 
melhor uso dos recursos públicos e que haja acompanhamento 
dos resultados obtidos. 
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Outro ponto merecedor de nosso aplauso é a ex1gencia de que 
o beneficiário apresente contrapartida. De fato, a liberação 
de recursos sem a mencionada exigência leva o beneficiário a 
buscar recursos públicos, muitas vezes, sem que o gasto seja 
realmente necessário. Além disso, a contrapartida acarreta 
despesas para o beneficiário, fazendo com que evite gastos 
que não sejam, de fato, prementes, e deve, também, acarretar 
esforços da comunidade para levantar os recursos 
necessários, o que é louvável, pois libera recursos do Fundo 
para outros projetos. 
Apresentamos, no entanto, por sugestão do Deputado Carlos 

Pimenta, duas emendas, no final deste parecer, as quais, em 
nosso entender, aprimoram a proposição em exame. 

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

Lei nQ 426/95 no 2Q turno, com as Emendas nQs 1 e 2, a 
seguir transcritas. 

EMENDA NQ 1 
Acrescente-se ao art. 4Q o seguinte inciso: 
"Art. 4Q - ........................ · .. · · · · · · · 

Cada entidade só poderá ser beneficiada, durante o 
ano em curso, de, no máximo, 2 (dois) projetos.". 

EMENDA Ho 2 
Acrescente-se ao art. 5Q o segui~te parágrafo: 
"Art. 5Q - ................................. . 
f .... -As regiões reconhecida e comprovadamente mais 

pobres terão prioridade na liberação de recursos do Fundo.". 
Sala das Comissões, 7 de novembro de 1995. 
Miguel Martini, Presidente Romeu Queiroz, relator 

Geraldo Rezende - Jairo Ataíde. 



BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 9 DE NOVEMBRO DE 1995 

ATAS 

90 

ATA DA 95a REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 7 DE NOVEMBRO DE 1995 . 

Presidência dos Deputados Agostinho Patrús, Wanderley Avila 
e Ibrahim Jacob 

SUMÁRIO: ABERTURA - 1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -
Correspondência: Ofícios, telegramas e cartões 
Apresentação de Proposições: Projeto de Lei nQ 557/95 
Requerimentos nQs 846 a 851/95 - Requerimentos dos Deputados 
Marcos Helênio (2) e Anderson Adauto (2) - Comunicações: 
Comunicações do Deputado Wanderley Ávila (2) Oradores 
Inscritos: Discursos dos Deputados Geraldo Nascimento, Almir 
Cardoso, Wanderley Ávila, Marco Régis, Marcos Helênio e 
Maria José Haueisen- 2ª PARTE (ORDEM DO DIA): 1ª Fase: 
Abertura de inscrições Leitura de comunicações 
apresentadas- Requerimentos: Requerimentos dos Deputados 
Marcos Helênio (2) e Anderson Adauto (2); aprovação - 2ª 
Fase: Questão de ordem; chamada para recomposição_ de 
"quorum"; inexistência de número regimental para votaçao-
Discussão de proposição: Discussão, em 2Q turno, do Projeto 
de Lei nQ 426/95; encerramento da discussão - ENCERRAMENTO -
ORDEM DO DIA. 

. ABERTURA 
-As 14h15min, comparecem os Deputados: 
Agostinho Patrús -Wanderley Ávila - 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 - 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-
9imas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Durval 
Angelo - Elbe Brandão - Elmo Braz - Francisco Ramalho 
Geraldo Nascimento - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna -
Gil Pereira - Gilmar Machado- Glycon Terra Pinto- Irani 
Bar~osa - Ivair Nogueira - Ivo José - Jairo Ataíde - João 
Bat1sta 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 Cecé - Marcelo Gonçalves - Marco 
Régis - Marcos Helênio - Mauri Torres - Miguel Barbosa -
Miguel Martini Olinto Godinho Paulo Piau Paulo 
Schettino - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto Romeu 
Queiroz- Ronaldo Vasconcellos -Sebastião Costa- Simão 
Pedro Toledo- Toninha Zeitune- 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 
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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 Arnaldo Penna, 1Q-Secretário "ad hoc", lê a 

seguinte correspondência: 
OFÍCIOS 

Do Sr. César Messias, Presidente da Assembléia Legislativa 
do Estado do Acre, solicitando o envio de um exemplar do 
Regimento Interno desta Casa. 

Dos Srs. Antônio do Valle, Eduardo Barbosa, Jaime Martins 
Filho e Ronaldo Perim, Deputados Federais, agradecendo o 
recebimento do relatório final da CP! que investigou a 
prostituição infantil na região Norte de Minas. (- À CP! da 
Prostituição Infantil.) 

Do Sr. Elias Murad, Deputado Federal. agradecendo o 
recebimento do relatório final da CP! que investigou a 
prostituição infantil na região Norte de MinaR e in~or~an~c. 
em atenção a requerimento do Deputado Carlos P1mer1ta. q~e. 
segundo o Diretor do DNOCS, o ato revogatórlo só abrangG c 
setor público, continuando vedado para o setor privado. 

Do Sr. João de Deus, Deputado à Câmara Legislativa do 
Distrito Federal, solicitando o envio a seu gabinete de 
cópias das leis que versam sobre os assuntos que menciona, 
referentes à polícia do Estado. 

Do Sr. José Afonso Bicalho Beltrão da Silva, Presidente do 
BEMGE, comunicando, em atenção a requerimento do Deputado 
Olinto Godinho, a impossibilidade da criação de linhas de 
crédito especiais para pequenos e médios produtores rurais e 
industriais. 

Do Cel .-PM Nelson Fernando Cordeiro, Comandante-Geral da 
PMMG, informando, em atenção a requerimento do Deputado 
Paulo Schettino, que a atuação desse órgão foi reforçada 
junto ao garimpo de Capoeirama, no Município de Nova Era. 

Do Sr. José Henrique Santos Portugal. Chefe de Gabinete do 
Governador, em atenção a requerimento do Deputado Glycon 
Terra Pinto, encaminhando cópia das informações prestadas 
pela PMMG sobre projeto de lei que cria capelanias 
evangélicas. 

Do Sr. Eurico Gade, Presidente da Associação Mineira de 
Rádio e Televisão - AMIRT -, agradecendo o co~vite para 
participar de reun1ao no dia 31/10/95. (- A Comissão 
Especial -melhores condições de comunicação no Estado.) 

Dos Srs. Edmar Xavier Archanjo e Umberto B. Sena, 
agradecendo a consignação nos anais da Casa de votos de 
congratulações pelo transcurso dos aniversários das Lojas 
Maçônicas União e Concórdia, localizada no Município de Três 
Corações, e Ilha dos Vigilantes, localizada no Mun~cípio de 
Joaima. 
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Do Sr. Datis Magalhães, informando que o assunto de que 
trata o Ofício n~ 2.945/95 está afeto à Presidência da 
UNIMED-Betim. (-A Comissão de Defesa do Consumidor.) 

Da Sra. Maria da Conceição Soares, agradecendo a 
consignação nos anais da Casa de voto de pesar pelo 
falecimento de seu pai, Adhemar Soares d'Oliveira. 

TELEGRAMAS 
Do Sr. Aécio Neves Cunha, Deputado Federal, acusando 

recebimento do relatório da CPI sobre a prostituição 
infantil. (-À CPI- Prostituição Infantil.) 

Do Sr. Sérgio Cabral Filho, Presidente da Assembléia 
Legislativa do Rio de Janeiro, acusando recebimento do 
relatório das audiências públicas regionais de 1995. 

CARTÕES 
Dos Srs. João Batista dos Mares Guia, Secretário Adjunto da 

Educação, e Paulo Octávio de L. e C. Araújo, Diretor Adjunto 
da Escola Agrotécnica Federal de Barbacena, agradecendo 
convite para participar da reunião especial em homenagem à 
Escola Agrotécnica Federal de Rio Pomba. 

Do Sr. Genésio Bernardino, Deputado Federal, acusando 
recebimento do relatório da CPI sobre a prostituição 
infantil no Norte de Minas. (- À CPI Prostituição 
Infantil.) 

Dos Srs. José Maria Barra, Vice-Presidente da FIEMG, e 
Geraldo Resende, Superintendente Regional do INCRA, 
agradecendo convite para participar do Seminário Turismo: 
Caminho das Minas. 

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 
- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes 

proposições: 
PROJETO DE LEI No 557/95 

Estabelece normas para o abate de animais destinados ao 
consumo e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q- Esta lei define normas humanitárias e científicas 

para o abate de animais destinados ao consumo. 
Art. 2Q -Para os efeitos desta lei, são aplicáveis as 

seguintes definições: 
_I - matadouro-frigorífico estabelecimento dotado de 
lnstalação completa para o abate de várias espécies vendidas 
em açougue, com o aproveitamento dos subprodutos 
comestíveis, e que possua instalações de frio industrial; 

II - matadouro - estabelecimento dotado de instalações 
adequadas ao abate de qualquer espécie vendida em açougue, 
com ou sem dependência para a industrialização; 
III - abatedouro - estabelecimento dotado de instalações 

para abater suínos com peso max1mo de 60Kg (sessenta 
quilogramas), aves, coelhos, ovinos e caprinos; 

IV - animais de consumo - animais de qualquer espec1e, 
destinados à alimentação humana ou à de outros animais; 
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V - método cientifico - qualquer processo que, previamente 
à sangria, provoque a perda total da consciência e da 
sensibilidade do animal; 

VI - métodos mecânicos - processos que se utilizam de 
pistola mecânica de penetração ou concussão que provoque 
coma cerebral imediato; 

VII - métodos elétricos -processos que se utilizam de 
aparelhos com eletrodos que provocam a passagem de corrente 
elétrica pelo cérebro do animal, tornando-o inconsciente e 
insensível (eletronarcose); 
VIII - métodos químicos processos que empregam C02 

(dióxido de carbono) em mistura adequada com o ar ambiental, 
provocando a perda da consciência dos animais. 
Art. 3Q Os matadouros, matadouros-frigoríficos e 

abatedouros estabelecidos no Estado de Minas Gerais 
empregarão, obrigatoriamente, métodos científicos de 
insensibilização do animal destinado ao consumo. 
Parágrafo único- Os métodos de que trata este artigo serão 

aplicados antes da sangria do animal, podendo ser usados, 
entre outros: 

I - instrumento de percussão mecânica; 
II -procedimento quimico (C02 ); 
III -choque elétrico (eletronarcose). 
Art. 4Q -É vedado o uso de qualquer meio 

especialmente a marreta e a picada do bulbo 
como de técnica que implique ferimento ou 
animais antes da insensibilização. 

de acate cruel. 
;choupa), as~i~ 
mutilação dos 

Parágrafo único - Nos casos de uso do tanque de escaldagem, 
a velocidade no trilho aéreo será regulada de forma a 
impedir a queda de animais ainda vivos nesse recipiente. 
Art. 5Q- É vedado o abate de animais: 
I - com mais de 2/3 (dois terços) do período normal de 

gestação; 
II - que tenham parido há menos de 6 (seis) meses; 
III - caquéticos ou que padeçam de qualquer enfermidade que 

torne sua carne imprópria para o consumo; 
IV - que não tenham permanecido em descanso por, pelo 

menos, 24 (vinte e quatro) horas em dependência adequada do 
estabelecimento. 

§ 1Q - O período de repouso de que trata o inciso IV deste 
artigo poderá ser reduzido desde que o animal não tenha se 
submetido a tempo de viagem superior a 2 (duas) horas e seja 
procedente de campos, mercados ou feiras sob controle 
sanitário permanente. 

§ 2Q - O repouso, em qualquer circunstância, não será 
inferior a 6 (seis) horas. 

§ 3Q Durante o período de repouso o animal será 
alimentado somente com água. 
Art. 6Q -O boxe deverá ser adequado ao uso dos métodos de 

que trata o art. 3Q, visando à contenção de 1 (um) animal 
por vez. 

§ 1Q O fechamento da comporta do boxe somente será 
efetuado após a entrada total do animal no compartimento. 
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§ 2Q - O choque elétrico para mover animais no corredor de 
abate terá a menor carga possível, devendo ser usado com o 
máximo critério, não podendo ser aplicado sobre as partes 
sensíveis do animal, especialmente mucosa, vulva, ânus, 
nariz e olhos. 
Art. 7Q - O corredor de abate será adequado à espécie do 

animal a que se destina, visando facilitar seu deslocamento, 
sem provocar ferimentos ou contusões. 

Parágrafo único - O animal que cair no corredor de abate 
será insensibilizado no local onde tombou, antes de ser 
arrastado para o boxe. 

Art. 8Q -Os animais, quando estiverem aguardando o abate, 
não poderão ser alvo de maus-tratos, provocações ou outras 
formas de falsa diversão pública, ou ainda, sujeitos a 
condição que provoque qualquer tipo de sofrimento físico ou 
psíquico. 
Art. 9Q -Os animais doentes, agonizantes, com fraturas, 

contusões generalizadas ou hemorragias deverão ser abatidos 
de forma emergente, no local e com métodos científicos. 
Art. 10 -Não será permitida no local do abate a presença 

de menores de 16 (dezesseis) anos de idade ou de pessoas 
estranhas ao serviço, salvo funcionários autorizados, 
representantes de órgãos governamentais e membros de 
entidades protetoras de animais, desde que devidamente 
uniformizadas e autorizadas pelos serviços de inspeção. 
Art. 11 -Sem prejuízo das penalidades definidas pelas 

legislações federal, estadual e municipal, o não-cumprimento 
do e~tabelecido nesta lei sujeitará o infrator às seguintes 
sançoes: 

I - multa diária de 50 (cinqüenta) Unidades Padrão Fiscal 
do Estado de Minas Gerais - UPFMGs - ou índice que a venha 
substituir, vigente na data da infração; 
II- perda ou suspensão de participação em linhas de 

financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito 
instituídos pelo poder público estadual; 
III - perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais 

concedidos pelo Estado; 
IV- interrupção temporária de sua atividade por até 60 

(sessenta) dias, mediante ato do Secretário de Estado 
competente; 
V - suspensão definitiva de sua atividade, por ato do 

Governador do Estado, nos seguintes casos: 
a) reincidência continuada, caracterizada pela ação ou pela 

omissão inicialmente punida; 
b) dolo, mesmo eventual· 
c) infração reiterada 'no período noturno, em domingo, 

feriado e dia declarado ponto facultativo estadual; 
d) danos permanentes à saúde humana; 
e) emprego reiterado de métodos cruéis na morte dos animais. 
§ 1Q - O valor das multas referidas no inciso I deste 

artigo será cobrado em dobro nos casos de infração praticada 
no período noturno, em domingo, feriado ou dia declarado 
ponto facultativo estadual. 
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§ 2Q - Nos casos previstos nos incisos II e III deste 

artigo, o ato declaratório de perda, restrição ou suspensão 
caberá à autoridade administrativa ou financeira que 
concedeu os benefícios, incentivos ou financiamentos, 
mediante a respectiva comunicação pela autoridade 
competente. 

§ 3Q - A suspensão temporária referida no inciso IV deste 
artigo poderá ser interrompida por ato do Secretário de 
Estado competente, no caso de comprovada a reparação do fato 
motivador da sanção. 
Art. 12- Os órgãos e as instituições públicas responsáveis 

pela aplicação desta lei comunicarão ao Ministério Público, 
de imediato, a inobservância de suas exigências e de seu 
regulamento. 
Art. 13 - O 

será exigido 
vigência. 

disposto nos arts. 3Q, 4Q, 5Q e 6Q desta lei 
a partir do 12Q (décimo segundo) mês de sua 

Parágrafo único - O prazo referido neste artigo poderá ser 
prorrogado 1 (uma) vez, por até 6 (seis) meses, a juízo da 
autoridade competente e mediante requerimento do 
interessado, desde que comprovada a impossibilidade técn~ca 
de seu cumprimento. 
Art. 14- O Poder Executivo regulament~~á es~a lei ~o pr~zo 

de 60 (sessenta) dias contados de sua puoiicação. 
Art. 15 Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 16- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 7 de novembro de 1995. 
Marcos Helênio 
Justificação: A proposição ora apresentada carrega consigo 

o valioso objetivo de, mediante a obrigatoriedade do emprego 
de métodos modernos e científicos no abate de animais 
destinados ao consumo humano, evitar o abate cruel desses 
animais. Trata-se de medida que, a um só tempo, evitará o 
sofrimento desnecessário dos animais, dando-lhes o devido 
tratamento humanitário, e proporcionará melhoria na 
qualidade da carne produzida, sem, contudo, provocar 
excessiva despesa para as empresas do ramo. 

Estamos, na realidade, apresentando projeto que reflete a 
realidade de outros países, bem como avanços já existen~es 
em diversas localidades do País. Com efeito, a própria 
Capital mineira, por meio da Lei Municipal nQ 6.313, de 
11/1/93, assegurou tal benefício a sua população 
consumidora. Note-se, ainda, que nesta mesma Casa 
Legislativa, tivemos o Projeto de Lei nQ 954/92, de autoria 
do nobre colega Deputado Simão Pedro Toledo, que teve a 
melhor acolhida nesta Assembléia, sendo aprovado em todas as 
comissões por que passou e, em 1Q turno, pelo Plenário, não 
chegando, porém, à votação em 2Q turno em virtude do fim da 
legislatura passada . 
Cuidamos, enfim, de tema cujo mérito é pacífico, já que 

visa beneficiar tanto o ser humano consumidor quanto o 
animal Vitimado. É uma iniciativa que, cremos, nem mesmo os 
interesses corporativos das empresas ligadas ao setor 

~ 
~ 
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poderão questionar, até porqu~ o verdadeiro problema que 
enfrentam diz respeito a ausência de políticas 
governamentais de estímulo ao setor frigorífico, assim como 
a excessiva tolerância das autoridades para com os abates 
clandestinos. 
Saliente-se, bem assim, a crescente 

sociedade diante da violência cometida 
recentemente corporificada nas palavras 
Instituto de Proteção aos Animais do 
Esteves Coca: 

conscientização da 
contra os animais, 

do Presidente do 
Brasil, Maurício 

"Uma vaca leva três marteladas na cabeça, ãs vezes mais, 
para morrer. São marretas de ferro, com cabo de aço, 
imagine-se a dor. Quando não morre, o animal é retalhado 
a!nda vivo. Evito carne de boi, porco, aves e peixes. Também 
nao compro cintos, malas nem sapatos de couro animal. Eu 
protesto pelos crimes contra os animais. Não consumo a carne 
de um bicho que foi torturado e sofreu intensa dor." (Eu não 
como bicho - in revista "Veja" de 18/10/95) 
Assim sendo, contamos com o integral apoio desta Casa ao 

projeto ora apresentado, na esperança de contribuir pa~a o 
tratamento humanitário aos animais e garantir ao consum1dor 
uma carne de qualidade superior. 
-Publicado, vai o projeto ãs Comissões de Justiça, de 

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

REQUERIMENTOS 
NQ 846/95, do Deputado Álvaro Antônio, solicitando se 

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com Dom 
Paulo Lopes de Faria por sua nomeação para o cargo de 
Arcebispo de Diamantina. 

NQ 847/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçônica Avenir Miranzi, no Município de Uberaba, por seus 
16 anos de existência. 

NQ 848/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçônica Labor e Justiça, no Município de Bocaiúva, por seus 
18 anos de existência. 

NQ 849/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçônica Estrela do Caraça, no Município de Santa Bárbara, 
por seus sete anos de existência. 

NQ ~50/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se 
cons1gne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçônica Obreiros do Universo, no Município de Ipatinga, por 
seus 15 anos de existência. (- Distribuídos ã Comissão de Educação.) 

NQ 851/95, do Deputado Marcos Helênio, solicitando se 
C?nsigne nos anais da Casa voto de pesar pelo falecimento de 
!ltzhak Rabin, Primeiro-Ministro israelense, e se transmita 
a embaixada de Israel no Brasil manifestação de 
solidariedade. (- Distribuído ã Comissão de Administração 
Pública.) 
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São também encaminhados à Mesa requerimentos dos 
Deputados Marcos Helênio (2) e Anderson Adauto (2). 

COMUNICAÇÕES 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações do Deputado 

Wanderley Ávila (2). 
Oradores Inscritos 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Geraldo 
Nascimento 

O Deputado Geraldo Nascimento* Sr. Presidente, Srs. 
Deputados, Sras. Deputadas, dentro de alguns instantes, na 
Sala de Imprensa desta Casa, estarei concedendo entrevista 
coletiva ao lado de sindicalistas da ACESITA-Timóteo. O 
assunto a ser tratado é a negociação coletiva de trabalho 
que se realiza entre o sindicato dos trabalhadores e a 
Companhia ACESITA. Depois de várias reuniões e sem acordo, 
foi instaurado dissídio coletivo no TRT. Desde 1988 os 
trabalhadores e a empresa não enfrentavam um dissídio na 
justiça. A ACESITA, apesar de registrar os maiores lucros de 
toda a sua história, quer cortar conquistas do trabalhador. 
Não apenas nega-se a dar reajuste int~gral da inflação, mas, 
repito, quer cortar ganhos atuais. E o caso específico do 
adicional por tempo de serviço. A empresa aue~ transformar o 
anuênio em vantagem pessoal e co~gelar seu V31~~. ~~ termcs 
salariais, a proposta inicial dos trabaihadores foi reduzraa 
para 18,8% de reajuste. A empresa limita-se a 11%. Diversos 
outros itens foram simplesmente negados, como a garantia de 
emprego e o levantamento das atividades que possam provocar 
LER- Lesão por Esforço Repetitivo. 

Pasmem, Srs. Deputados, a ACESITA, que insiste em dizer que 
é uma empresa de qualidade total, não olha o lado dos 
trabalhadores no que se refere à saúde. Hoje, basicamente em 
todos os setores daquela empresa, por mais simples que seja 
o funcionário, ele é obrigado a regi~trar sua presença 
através de mecanismos de informática. E natural que as LER 
sejam comuns a toda a comunidade metalúrgica do meu 
município. 

Também foram negados outros itens, como prêmio por tempo de 
serviço, incorporação de adicional de turno, progressão 
horizontal, retorno de férias, periculosidade, insalubridade 
e piso salarial. A1ém de cortar ganhos atuais e não conceder 
reajuste segundo a inflação, a ACESITA está praticando 
constrangimento ilegal contra os trabalhadores. A empresa 
está pressionando os trabalhadores para assinarem uma lista 
dentro da área da usina, ao lado das chefias. Essa lista é 
para forçar o sindicato a aceitar as propostas da ACESITA. 
Essa lista é para forçar o sindicato a aceitar a proposta 
ridícula da empresa. Ela se coloca, hoje, como uma grande 
empresa do neo-liberalismo, e não é novidade para ninguém 
mais, essa febre dos nossos governantes. Assim, com toda a 
pressão e constrangimento, a tática da empresa não deu 
certo. 

Falo da ACESITA, no Município 
de trabalhadores tem no seu 
questões históricas. Em 1967, 

de Timóteo. Aquela categoria 
currículo de luta var1as 

foi na usina da ACESITA que 
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aconteceu a primeira greve no Brasil, muito antes do ABC 
paulista, que só veio a acontecer na década de 70. 
Portanto, queremos chamar a atenção da atual diretoria da 

ACESITA. Não é com constrangimento que ela vai impor a seus 
trabalhadores assinar um acordo coletivo de trabalho, 
sujeitando à fome e à miséria todos que ali trabalham. 

Neste momento, conclamamos a todos os Deputados que puderem 
estar conosco na entrevista coletiva para conhecerem mais de 
perto algumas nuanças dessa ridícula proposta da ACESITA. 
Mesmo com toda pressão e constrangimento, a tática não 
funciona. Os trabalhadores exigem salários dignos, garantia 
de emprego e qualidade de vida. Só assim pode haver 
qualidade na produção do aço. Um aço especial, para que o 
Brasil também seja especial e bom para se viver. Muito 
obrigado. 

* -Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Almir Cardoso. 
O Deputado Almir Cardoso - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, distinta galeria, trago dois assuntos para 
conhecimento dos Deputados. Primeiramente, uma nota das 
Comissões Executivas do PSDB, do PT, do PDT e do PFL de 
Paracatu. (- Lê:) 

"Oposição sai da mesa diretora da Câmara e condena a 
construção de 15 gabinetes. 

Nas últimas sessões da Câmara Municipal de Paracatu, alguns 
membros da Mesa Diretora da Casa, em protestos contra 
atitudes autoritárias e irresponsáveis do atual Presidente, 
o Sr. José Fumega, se negaram a continuar fazendo parte da 
direção, por entenderem que estavam servindo como avalistas 
de atos que não condizem com uma postura ética que o povo 
espera do homem público. Buscando elucidar os fatos de uma 
maneira verdadeira, o que nem sempre acontece nos meios de 
comunicação de massa de nossa cidade, que divulgam notícias 
de acordo com seus interesses financeiros e políticos, vimos 
a Público mostrar o que realmente aconteceu e mostrar com 
clareza o nosso posicionamento. Há dois anos atrás o 
Tribunal de Contas do Estado analisou as contas do ex-
Prefeito Arquimedes Borges e se posicionou contrário à sua 
aprovação devido à existência de várias irregularidades 
administrativas. Logo depois a Câmara de Vereadores acatou o 
parecer do Tribunal condenando as mesmas contas. Isto 
penaliza o ex-Prefeito com a devolução de dinheiro aos 
C?fres públicos e ainda cassação de direitos políticos por 
c1nco anos. Numa tentativa de anular o posicionamento do 
Tribunal e da Câmara, o ex-Prefeito apelou para a justiça 
comum, tentando mudar os rumos de seu futuro político. 

No último dia 19 a aconteceu a audiência no Fórum local 
P~ra julgamento da ação. Foi então que o Presidente da 
Camara, em uma atitude de obediência aos seus chefes, poucos 
minutos antes da audiência, trocou o advogado que preparou a 
defesa da Câmara por outro que sequer havia lido o processo, 
uma prova de que ele queria que a Câmara não tivesse defesa, 
facilitando assim um julgamento favorável ao ex-Prefeito. 
Por sorte o Promotor, respaldado na Lei, entrou em defesa 
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das prerrogativas do Poder Legislativo, que é soberano. Em 
protesto contra tais atitudes lamentáveis do Presidente da 
Câmara, que só faz aumentar a decepção com os políticos, os 
vereadores Kikito e Eduardo, em nome da lisura e da ética e 
respaldados pelos partidos de oposição, saíram dos seus 
cargos na mesa diretora. 

Outro fato que levaram os vereadores a tomarem estas 
atitudes é quanto à construção do chamado Anexo da Câmara, 
que nada mais é que uma obra desrespeitosa para com o povo 
de Paracatu. Quando toda a população se encontra em 
dificuldade financeira, e o próprio governo municipal alega 
a falta de recurso para realizar obras sociais que venham a 
atender o povo necessitado, num ato irresponsável, o 
Prefeito repassa recursos, após acertos com o Presidente 
José Fumega, para construção de 15 gabinetes, um para cada 
vereador. Nossos vereadores, além de não concordarem com tal 
obra, estão investigando a lisura da concorrência para sua 
construção, pois há rumores de superfaturamento e 
favorecimentos aos amigos. Os partidos PSDB, PT, PDT, PFL 
resolveram trazer a verdade à população para que tais fatos 
lamentáveis do ponto de vista ético e moral sirvam de alerta 
para que sejamos mais criteriosos no momento de escolher 
nossos representantes políticos. Apcia~os ~ 3ti:ud~ 1cs 
nossos vereadores, que são contra tais fatos, lu~am p~la 
honestidade e seriam incoerentes se compactuassem com 
procedimentos vergonhosos. 
Comissões Executivas dos Partidos PSDB, PT, PDT e PFL de 

Paracatu." 
Sr. Presidente, Srs. Deputados, acabamos de fazer a leitura 

da nota que registra o abuso de poder político e econômico 
em Paracatu, onde autoridades vêm usando os artifícios mais 
condenáveis para perpetuarem no poder. 

A situação da política local é bastante conhecida. O ex-
Prefeito passou a Prefeitura para o seu tio e agora quer 
voltar a ser Prefeito da cidade na medida em que articula 
para que as posições do Tribunal de Contas e da Câmara 
Municipal sejam desrespeitadas. 
Gostaria, também, Sr. Presidente, de trazer uma notícia, 

para nós bastante prazerosa. Lutamos muito, durante todo o 
primeiro semestre, trazendo aqui, nesta tribuna. denúncias 
das mais diversas e comprometedoras do então Superintendente 
Estadual do INCRA, Sr. Geraldo Resende. Fomos informados, 
hoje, que o Sr. Geraldo Resende foi finalmente destituído do 
cargo. Tivemos a notícia por meio de funcionários do próprio 
INCRA. Ficamos aguardando, agora, que, após denúncias 
veiculadas na imprensa nacional, que dizem respeito à 
Superintendência Nacional do INCRA, e estou com um recorte 
da "Folha de S. Paulo" de sábado último, dia 4 de novembro, 
que também confirma as irregularidades já denunciadas por 
nós desta tribuna, falando, inclusive, que o então 
Superintendente do órgão em Minas Gerais vendeu terras 
destinadas à reforma agrária abaixo do preço de mercado. Não 
acho que seja necessário fazer a leitura da reportagem toda, 
mas acho fundamental que a Assembléia Legislativa de Minas 
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Gerais se manifeste. Sabemos que o Presidente da República 
está consultando o Governador do Estado e suas forças 
políticas para fazer a indicação do novo Superintendente 
Estadual do INCRA. Pedimos que a Assembléia não se omita e 
se posicione de forma favorável para que o indicado seja uma 
pessoa, no mínimo, comprometida com a reforma agrária e com 
a nova postura assumida pelo Governo Federal. Que a direção 
Nacional do INCRA possa se repetir e se efetivar no nosso 
Estado. Já denunciamos inúmeras vezes os desmandos 
administrativos do Sr. Geraldo Rezende e demonstramos, por 
meio de inúmeros fatos, a sua inaptidão para permanecer no 
cargo. Agora, é responsabilidade das lideranças políticas do 
Estado prover a Superintendência Estadual do INCRA com 
alguém realmente capacitado e interessado em promover a 
reforma agrária no nosso Estado. 
Gostaria, ainda, de dizer aos senhores que, desempenhando 

papel que já assumimos nesta Casa, de acompanhar as áreas de 
conflito de terra no Estado, visitamos, neste final ~e 
semana, dois assentamentos. Um, em Lagoa Grande, onde estao 
os acampados da Fazenda São Lourenço que, em entendimento 
com as autoridades judiciárias do município, resolvera~ 
desocupar a fazenda, que já foi vistoriada pelo INCRA. Ja 
~stá.confirmada como área improdutiva e eles estão acampad~s 
a.be1ra da estrada. Estão, portanto, aguardando uma soluçao 
f1na1 para a situação. 
Visitamos, também, o acampamento da Fazenda Jesualda, em 

Paracatu, área que, felizmente, já teve seu decreto de 
desapropriação. Estamos aguardando a finalização desse 
processo. Muito obrigado . 
. o Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Wanderley 
AVi la. 

O Deputado Wanderley Ávila- Sr. Presidente, demais membros 
~a Mesa, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, o trabalho escravo 
e uma realidade em Minas, conforme tem noticiado a imprensa. 
Para apurar as denúncias de exploração da mão-de-obra 
escrava em algumas carvoeiras, foi instaurada uma CP! nesta 
Casa. Seus membros- de reconhecida competência- analisam, 
com a seriedade que o caso exige, a situação vivida pelos 
trabalhadores braçais que labutam nas carvoeiras. Se forem 
~erda~ei~as as denúncias, urge punir os culpados, ~á.que é 
1nadm1Ss1vel o fato de pessoas inescrupulosas se ut1l1zarem 
~e P~ocedimentos tão vis na busca da riqueza fácil e rápida, 
as vesperas da virada do milênio. 

Nos dias de hoje, passados mais de cem anos da assinatura 
da Lei Áurea, o que se entende por trabalho escravo? De 
acordo com os órgãos de comunicação que denunciaram as 
precárias condições de trabalho naquele ramo de atividade, 
os carvoeiros, muitos dos quais crianças, trabalham em troca 
de um prato de comida. 

O que dizer então de trabalhadores que há três, quatro, 
seis e até mais meses não recebem seus vencimentos? Parece 
mentira, mas essa é a dura realidade por que estão passando 
os servidores públicos municipais de Pirapora, um dos mais 
importantes municípios do Norte do Estado. Subjugados à 
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insensibilidade do seu Prefeito, eles estão vivendo uma 
situação pior do que os carvoeiros submetidos a um regime de 
trabalho escravagista, como tem denunciado a mídia. Estes, 
pelo menos, têm garantida a bóia do dia. Aqueles, há tanto 
tempo sem receber, estão sem dinheiro para o feijão-com-
arroz de cada dia. Já não têm mais crédito na praça, 
atolaram-se em dividas e não sabem como quitar os 
compromissos. Várias greves Ja aconteceram, mesmo sob a 
ameaça de demissão por parte da prepotência de Sua Alteza, o 
Prefeito Municipal. 

Os servidores públicos de Pirapora são o mais nítido 
exemplo de exploração de mão-de-obra de que temos notícia. 
Há muitos meses sem receber e obrigados a trabalhar sob pena 
de terem seus dias cortados, eles vivem momentos de penúria 
e muitos estão passando fome, a mercê de um Prefeito 
incompetente e voluntarioso que os submete a tão dura 
provação. 
Pirapora era conhecida por suas belezas naturais e pela 

hospitalidade da sua gente. De 1993 para cá, o caos 
administrativo transformou a cidade num cenário dantesco. O 
lixo se acumula nas ruas, falta merenda nas escolas e a 
saúde nunca esteve pior. O jornal "Estado de M1 nas" do 
último sábado, 4/11/95, traz na co 1 una "Cart~s ã ~ndaçãc" o 
desabafo do piraporense José Caiazans Pereir·a: "Quem vai 
socorrer Pirapora, cidade onde o rio São Francisco e suas 
praias embelezam as morenas? Nossa cidade encontra-se 
verdadeiramente desamparada, desprezada, humilhada. Lixo por 
todas as partes; quando chove, o mau cheiro exala pelos 
ares, deixando seus habitantes sufocados. Em Pirapora, hoje, 
falta tudo. Temos que pedir ajuda a todos os santos dos céus 
para nos proteger, porque o povo está desamparado e 
desesperado. " 

Nada, absolutamente nada foi feito para ir ao encontro dos 
mais altos interesses da comunidade. A cidade vem sendo 
vítima de uma péssima administração. De mãos atadas, o povo 
de Pirapora assiste incrédulo aos desmandos do seu 
administrador. Pirapora tem sido, realmente, vítima do seu 
desgoverno, mas são os funcionários públicos que encontram 
na figura do Prefeito o seu mais cruel algoz. Tão logo 
assumiu a Prefeitura, ele desativou o Armazém dos Servidores 
que lhes fornecia gêneros de primeira necessidade a preços 
subsidiados. Não satisfeito, ele também cancelou o convênio 
de assistência médica. E o que é pior: não paga os 
funcionários há vários meses. Começou por atrasar o 
pagamento em 15 dias, um mês, dois, indiferente aos 
transtornos causados aos trabalhadores e suas famílias. 
O atraso no pagamento dos servidores está se refletindo na 

economia de Pirapora, ~arque a Prefeitura é o principal 
empregador da cidade. E a liberação do pagamento dos seus 
mais de 1.000 servidores que aumenta as vendas e incrementa 
as prestações de serviços. Desde maio, aproximadamente 4.000 
alunos das escolas municipais estavam sem aulas e, para que 
eles não perdessem o ano letivo, as abnegadas professoras 

~ 
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resolveram retornar ao trabalho, mesmo sem terem 
regularizado o problema salarial. 

Os funcionários da Prefeitura de Pirapora, desesperados, 
entraram na justiça e a Juíza determinou o bloqueio das 
contas de ICMS e de FPM destinadas ao Município, com a 
finalidade de fazer o acerto do pagamento do pessoal. Mas o 
carrasco do Prefeito, demonstrando sua má-vontade em 
solucionar a questão que tanto angustia o povo piraporense, 
recorreu da decisão junto ao Tribunal de Justiça. Essa 
atitude descarada serve para reforçar a idéia de que ele não 
tem o mínimo interesse em saldar a dívida da Prefeitura com 
seus empregados. O Tribunal atendeu o Prefeito e liberou os 
recursos financeiros que estavam bloqueados nos Bancos e só 
podiam ser destinados ao pagamento dos funcionários. Quando 
uma luz parecia surgir no fim do túnel, a balança da justiça 
pendeu para o lado contrário á vontade popular. E os 
funcionários continuam sem receber seus salários atrasados. 
A sociedade organizada de Pirapora vem se manifestando de 

todas as maneiras possíveis junto à Prefeitura e aos órgãos 
competentes. A Associação Comercial, a OAB e a Maçonaria, 
para citar apenas algumas, já endereçaram protestos ao 
Prefeito, à Câmara Municipal e a órgãos representativos do 
Estado. A imprensa local e a grande imprensa têm noticiado 
os desmandos do Prefeito. Mas tudo tem sido em vão. 

A mídia agiu acertadamente ao denunciar o trabalho escravo 
em carvoeiras do Norte de Minas, e a Assembléia Legislativa 
cumpre com correção seu papel de verificar a veracidade 
dessas denúncias. Os servidores de Pirapora que vivem uma 
si~uação tão delicada quanto a dos carvoeiros, sem terem 
ma1s a quem apelar, contam com a força da imprensa e a 
sensibilidade dos membros desta Casa. 

Apresentamos denúncias comprovadas junto ao Tribunal de 
Contas e ao Ministério Público. A maioria dos Vereadores de 
Pirapora aprovou uma antecipação de receita na ordem de 
R$4.500.000,00 ainda no início do ano, o que comprometeu a 
arrecadação em sua quase totalidade. E o que é pior: não se 
sabe o que foi feito do dinheiro, uma vez que nenhuma obra 
foi realizada, nem os compromissos em atraso foram sanados. 
Se os funcionários não estão recebendo seus vencimentos, se 
os professores e os demais encargos do município não estão 
sendo pagos, para onde foi o dinheiro? Para onde foi o 
recurso repassado pela União para as obras de saneamento da 
lagoa? Para onde foi o dinheiro repassado para a construção 
da rodoviária? 

Cabe aos Vereadores a responsabilidade de dar resposta a 
essas perguntas e também de ajudar a resolver os problemas 
que ~e~astam Pirapora. É preciso dar um basta na situação 
dramat1ca vivida não apenas pelos funcionários públicos, mas 
por toda a população. E, visto que todas as providências 
possíveis já foram tomadas nesse sentido por representantes 
de diversos segmentos da sociedade local, somente uma coisa 
se espera dos Vereadores de Pírapora, principalmente 
daqueles que dão sustentação aos desmandos do Prefeito: 
votar pela sua cassação após os resultados dos trabalhos da 
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as ações do Executivo municipal para que, 
ele seja banido do meio político, única 

pelos crimes perpetrados contra o povo de 

O piraporense José Calazans Pereira escreve ao "Estado de 
Minas" para denunciar o desamparo da cidade, acreditando que 
só um milagre pode livrá-la do desespero em que se encontra. 
Antes, porém, de colocar a sorte de Pirapora nas mãos de 
Deus, vamos esperar que uma atitude responsável dos 
Vereadores, enquanto representantes populares, devolva à 
nossa cidade a condição em que se encontrava quando 
entregou-se ao desgoverno e à tirania daquele que se diz 
Prefeito e que usa e abusa do dinheiro público como se 
estivesse acima das leis, acima de todo o bem e de todo o 
mal. 

Conclamo os nobres pares desta Casa Legislativa para que 
unamos nossas forças em busca de soluções para os males 
enfrentados por nosso bom e bravo povo barranqueiro. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marco Régis. 
O Deputado Marco Régis - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

iremos abordar, superficialmente, alguns assuntos, sendo que 
um deles refere-se ao assassinato do Líder Israelense 
Yitzhak Rabin. 

Nesta ocasião, queremos lamentar· a morte do granae 1 íuer 
judeu, da mesma forma que lamentaríamos e protestaria~os 
contra a morte violenta de qualquer líder pacifista. 
Sentimos que, no momento, este planeta necessita muito de 

mentalidades evoluídas, de mentalidades que lutem pela causa 
da paz mundial e contra indivíduos extremistas, despojados 
de um senso de humanidade, que usam uma arma para destruir 
um líder pacifista do porte de Yitzhak Rabin. 

Uma grande ironia, porque Rabin foi, também, um soldado do 
exército israelense e até um terrorista, mas repensou sua 
Vida e, ao adentrar para a política, depois de ter 
pertencido às hastes do exército israelense, transformou-se 
num apologista da paz mundial e teve a coragem de buscar a 
paz com os arqüiinimigos de Israel, os árabes. 

Também por ironia, aquele homem, que lutou 
guerras, sem um ferimento sequer, tomba, agora, 
da paz, atingido por balas assassinas de um 
judeu . 

em tantas 
pela causa 
extremista 

Gostaria de deixar aqui registradas palavras do jornalista 
Hélio Fernandes, do jornal "Tribuna da Imprensa", que, em 
editorial do exemplar de ontem, comenta que o célebre 
escritor americano Hemingway dizia: "Um homem pode ser 
derrotado mas não pode ser destruído". Diz o jornalista 
Hélio Fernandes, nesse artigo, que, desde que leu, pela 
primeira vez, tal frase, realmente achou que ela tem que ser 
entendida ao contrário. Na verdade, um homem pode ser 
destruído, como foram destruídos Yitzhak Rabin e outros 
tantos defensores da paz, mas as suas idéias não morrem, e 
justamente ele não vai ser derrotado, mesmo depois de sua 
morte. 
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O outro assunto que trazemos à baila, hoje, surgiu de uma 
recente viagem que fizemos ao Triângulo Mineiro e ao Alto 
Paranaíba, quando visitamos a Presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais da Cidade de Perdizes, uma cidade 
vizinha de Araxá, que, entre outros assuntos, trouxe-nos um 
documento, a ela passado pelo Prefeito Municipal de 
Perdizes, do qual temos que, publicamente, fazer a crítica 
nesta Assembléia Legislativa. Não podemos crer que ainda 
haja pessoas do porte do Dr. Orvando Ferreira da Cunha, a 
quem não conhecemos, mas sabemos ser um advogado que, 
inclusive, militava na comarca de Uberaba, exercendo cargos 
no Executivo. 

Pois esse cidadão, no exercício de um cargo público, teve a 
desfaçatez de enviar o Ofício nQ 29/95 à Presidente Maria 
Aparecida, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 
Perdizes, com o seguinte teor. (- Lê:) 

*"Ilma. Sta., 
Conforme certificado verbalmente que Vossa Senhoria vem 

formando associação de bairro em nossa cidade, venho através 
deste informar-lhe que as associações a serem criadas serão 
de conformidade com o Executivo e o Legislativo Municipal. 

Informo ainda que tais providências serão tomadas 
brevemente." 
*-Publicado de acordo com o texto original. 
Pois bem, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Não estou aqui 

para dar aula de direito ao Prefeito de Perdizes. Sou um 
mero profissional da área da saúde. Ele é advogado, bacharel 
em Direito, e deixa de reconhecer a Constituição Federal 
que, em seu art. 5Q, inciso XVII e seguintes, diz que é 
plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a 
de caráter paramilitar, e que a formação de associação 
independe de autorização, sendo vedada a interferência 
estatal em seu funcionamento. 
Sr. Presidente, Srs. Deputados, quem seria eu, mero 

profissional da saúde, para dar aula de direito a um 
advogado. Não poderia jamais fazer isso. Não cabe aqui dar 
aula de direito. Acredito que o Prefeito de Perdizes, 
a~vogado renomado, não está ignorando a Constituição. Está, 
s1m, sobrepondo-se à Constituição Federal. Através desse 
documento, feito às claras um ofício da Prefeitura de 
P~rd~zes, ele está ameaçando e intimidando a Presidente do 
S1nd1cato dos Trabalhadores Rurais de Perdizes, para que 
deixe de formar associação comunitária que vai organizar e 
esclarecer o povo de Perdizes, principalmente do bairro onde ? ex-Prefeito construiu um loteamento, bairro que não tem 
a~u~ tratada, nem rede de esgoto, mas que vai abrigar o 
91nasio poliesportivo que o Prefeito está construindo. 

Isso é uma afronta às prioridades da cidade de Perdizes. O 
Pr~feito deixa de atender às condições básicas de saneamento 
- agua tratada e esgoto - para construir, em frente a esse 
bairro, um ginásio poliesportivo. Queremos deixar registrado 
o nosso protesto contra a atitude do Prefeito Municipal de 
Perdizes, que eu não conheço. 
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Outro assunto que gostaria de abordar é o nosso 
inconformismo pela prisão da líder do Movimento dos Sem-
Terra, Sra. Deolinda Alves de Souza, e do líder do Movimento 
dos Sem-Terra do Pontal de Paranapanema, Márcio Barreto. Não 
protestamos tanto pela prisão. Protestamos contra a 
indignidade a que foram submetidos os líderes dos sem-
terras: mandá-los para uma prisão de bandidos, tão marcada 
que foi pelo massacre de 111 detentos no Governo Fleury. 
Mandar para esse local pessoas envolvidas em movimentos 
sociais é confundir líderes de movimento social com bandidos 
e criminosos comuns. 

Isso é uma vergonha para este País e para o Presidente da 
República, que tanto lutou contra a ditadura militar, época 
em que certas lideranças tinham direito até a prisão 
especial. Em pleno regime democrático, estão confundindo 
lideranças de movimentos soc1a1s com cr1m1nosos comuns, 
mandando-os para a Penitenciária do Carandiru. Teríamos, 
pelo menos, de tê-los tratado com dignidade e colocado em 
celas especiais até que a justiça esclarecesse os fatos. 
Esse é, Sr. Presidente, Srs. Deputados, o protesto que 
registramos nesta tarde. 
O Sr. Presidente Com a palavra, o Deputado Marcos 

Helênio. 
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, puo1 .co 

presente. Cumprimentamos também o nosso antecessor aqui, 
Deputado Marco Régis, que foi brilhante em sua exposição 
sobre prisões arbitrárias, quando sabemos que agora, pela 
primeira vez, se cumpre a lei para os chamados "crimes do 
colarinho branco", ao se prender um malfeitor que lesou 
muitas pessoas. Não queremos tripudiar sobre sua desgraça, 
mas entendemos que essas são medidas que já deveriam estar 
sendo tomadas com mais rigor. 
Quanto à prisão dos lideres dos sem-terras, também apóio 

totalmente a defesa do companheiro Marco Régis, dizendo que 
foi injusta e que eles estão na legítima defesa da terra, 
pelo seu fim social. 
Queremos, também, cumprimentar o Governador Eduardo 

Azeredo. Eu havia dito antes e, agora, foi publicado no dia 
2 de novembro. O Governador está vetando o art. 7Q, aquele 
que criava a CADIV. Estão aqui as razões do veto. 

O Deputado Marcos Helênio - Digo isso lembrando que nossa 
defesa tinha fundamento. Essa era uma matéria chamada de 
"frankenstein". Essas coisas têm que ser discutidas 
separadamente. Ela entrou, usando-se um subterfúgio, e, 
felizmente, o Governador teve o bom-senso de vetá-la. 
Aproveitando nosso tempo, quero reverenciar aqui, pedir 

realmente uma moção de pesar pelo falecimento do estadista 
israelense Yitzhak Rabin. Estamos apresentando um 
requerimento para que seja consignado nos anais desta casa 
voto de pesar pelo falecimento do estadista israelense 
Yitzhak Rabin. 

Requeremos, também, 
de Israel no Brasil 

seja encaminhada à Embaixada do Estado 
manifestação de solidariedade desta 
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Assembléia neste momento de pesar e dor pela perda do 
mencionado líder. 
Sr. Presidente, Srs. Deputados, o mundo perdeu no último 

sábado um de seus mais lúcidos estadistas, o premiê 
israelense Yitzhak Rabin. O ato covarde e brutal de um 
extremista judeu choca pela violência e pela insensatez e 
nos conduz à indagação fundamental acerca da paz que estamos 
construindo neste mundo. Que mundo é este que, à beira do 
século XXI, ainda comporta hordas de fanáticos 
fundamentalistas, que abusam do terror como meio de 
persuasão? Certamente uma terra ainda distante dos ideais 
sonhados por Rabin. 
Todos choram hoje a perda do grande líder. Por toda porção 

habitada do globo avolumam-se manifestações de consternação 
e solidariedade para com o povo judeu e preocupação com a 
paz naquela região oriental, em virtude do desaparecimento 
do nosso convívio desse estadista, cujo legado maior é a 
esperança de um mundo em paz. 
Tendo vivido uma vida atribulada e, em muitos momentos, 

contraditória, Yitzhak Rabin foi um homem que cresceu com 
seu tempo. Militar de ofício, partiu como um mártir da paz. 

Nascido em Jerusalém em 1Q/3/22, filho de imigrantes 
ucranianos que desde cedo lhe deram formação política 
consistente- consta ter sua mãe possuído sólida consciência 
política e seu pai ter sido destacado líder sindical -, 
Rabin, já aos 13 anos, ainda estudante em uma escola 
agrícola, iniciou sua formação militar, já trazendo consigo 
a semente da independência de seu povo. 

Lutou em algumas das principais guerras do nosso tempo, na 
~a Guerra contra os nazistas, em 1946 contra a tutela 
1nglesa e em 1948 contra os árabes. Chefe das forças armadas 
israelenses desde 1964, foi o principal responsável pela 
vitória de seu país na Guerra dos Seis Dias, em 1967. 
Embaixador em Washington de 1968 a 1973, revelou-se tão 
competente na diplomacia quanto nas armas. Membro do Partido 
Trabalhista, foi Ministro do Trabalho no Gabinete de Golda 
Meir a partir de 1973 sucedeu-a em 1974, sendo o mais jovem 
líder a governar o Estado de Israel. 
Fo~a do poder, sempre participou ativamente da vida 

POlltica de seus país. No governo de coalizão nacional 
chefiado pelo LIKUD, em 1984, assumiu o Ministério da 
Defesa. Considerado um homem duro e muitas vezes 
intransigente na proteção dos interesses de seu povo, 
repr~sentou, por muitos anos, a ala mais à direita de seu 
part1do. Assim ainda era visto por muitos quando, em 1992, 
retornou à chefia da nação, um líder confiável tanto para a 
esquerda quanto para a direita. Eis, porém notem os 
senhores como a experiência é sábia e instrumento valioso no 
processo histórico - que, uma vez no cume do poder, Rabin 
convida seu adversário no trabalhismo, Shimon Peres, para o 
Ministério das Relações Exteriores e começa a desenvolver 
uma política de aproximação com os povos árabes, mormente 
com os palestinos. 
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É evidente que, mais que o idealismo de um velho lutador e 
a sensibilidade de quem viveu como poucos um conflito que 
tanto sofrimento trouxe para judeus e palestinos, Yitzhak 
Rabin agiu movido pelo interesse político na busca da 
construção da paz. Democrata convicto e engajado na luta 
social, Rabin, como salienta a análise de Paul Singer, 
percebeu a desproporcional envergadura da contradição entre 
o estado democrático de Israel e o jugo sobre quase 2 
milhões de palestinos vivendo como cidadãos de segunda 
categoria em uma terra que também é sua. 

Compreensão talvez seja a palavra-chave nesse caso; afinal, 
bom seria que judeus e palestinos tivessem, cada qual, a 
porção territorial de que julgassem merecedores. E são, 
efetivamente, povos que merecem estar dignamente assentados 
em solos chamados pátrias. 

É de se ver, contudo, que a realidade, muitas vezes, é 
impotente diante do ideal perseguido e, de posse dessa 
consciência, Rabin, juntamente com Peres e Arafat, pôde 
levar a cabo seu plano pacificador. Quis o destino que 
homens que por tanto tempo lutaram entre si pudessem, 
juntos, transigir, enxergando à frente uma realidade que 
suplanta os interesses mesquinhos das minorias radicais e 
solidificando naquela zona de confll~o um~ mensag~m de 
democracia, liberdade e, sobretudo, paz. 

Justamente indicado para o Prêmio Nobel 
Rabin morreu, como diríamos, de uma forma 
por um ativista que, como antes já fizera, 
segurança. 

da Paz, Yitzhak 
boba, assassinado 
burlou sua frágil 

Fumante inveterado, Rabin era considerado um homem 
reservado, introvertido, muitas vezes impiedoso com os que 
desprezava. Para o mundo, todavia, o que fica é a imagem de 
um líder sempre disposto a ceder em nome dos interesses 
maiores da humanidade, de um Chefe de Estado com a 
verdadeira estatura de estadista. Ficam seus discursos mais 
recentes, de imagens poéticas e conteúdos profundos. Fica 
seu canto entoado no último discurso, quando, mais uma vez, 
pregou a paz. 
Falecido aos 73 anos, Rabin deixou a esposa com quem 

compartilhou, nos últimos 47 anos, dois filhos e três netos. 
Deixou, muito mais, uma mensagem de paz para um mundo ~ão 
carente dessa virtude. 

Yitzhak Rabin, como Gandhi, Sadat ou Luther King, foi 
daqueles raros homens que nunca deixaram que a esfera 
política sobrepujasse a dimensão humana de sua existência. 
Sua perda deixa lacuna imensa no cenário mundial, lacuna 
esta que só a integralidade da paz poderá suprir. É certo 
que todos nós, que almejamos um universo sedimentado na 
fraternidade, na justiça, na liberdade e na paz, hoje 
sofremos e choramos a perda do estadista israelense. 
Esperamos, contudo, que seu martírio enseje nova energia e 
novos adeptos à causa pela qual ele morreu. 
Queremos, finalmente, neste momento de solidariedade com o 

povo judeu, como, de resto, com os árabes e com todos os 
povos que buscam a paz, solicitar uma manifestação formal da 
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Casa neste sentido. Para tanto, apresentamos requerimento. 
E, dando nosso testemunho cristão, encerramos com as 
palavras do próprio Cristo: "Bem-aventurados os 
pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus". Muito 
obrigado. 
o sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria José 

Haueisen. 
A Deputada Maria José Haueisen - Sr. Presidente e Srs. 

Deputados, acabamos de ouvir o Deputado Marcos Helênio, que, 
num pronunciamento brilhante, faz uma defesa da necessidade 
de paz e exalta a vida de um homem que lutou pela paz e por 
ela foi assassinado. O Deputado foi o único que quebrou, 
aqui, hoje, a corrente de denúncias de abusos de Prefeitos e 
Prefeituras. Foi um discurso brilhante, mas foi uma exceção 
entre aqueles que me antecederam. 

Almir Paraca falou do desmando, do abuso de 
corrupção do ex-Prefeito de Paracatu, Arquimedes 
conta, inclusive, com o apoio do Presidente 
Municipal da cidade. 

poder e da 
Borges, que 
da Câmara 

O Deputado Wanderley Ávila falou sobre a corrupção do 
Prefeito de Pirapora, Walid Abdala. Temos de testemunhar 
sobre esse abuso de poder e essa corrupção porque estivemos 
em Pirapora há pouco tempo e ouvimos o clamor do povo. De 
fato, é um trabalho escravo, como disse o Deputado Wanderley 
Ávila. São pessoas que trabalham e não conseguem sobreviver 
porque não recebem salário. É um trabalho pior do que o dos 
escravos do Brasil Colónia, porque esses tinham, pelo menos, 
a senzala para morar. Os de Pirapora têm de lutar pela 
subsistência. 

O Deputado Marco Régis falou do Prefeito de Perdizes, que 
não faz planejamento e sacrifica o povo. 
Temos, também, denúncias que chegam da Comarca de Minas 

Novas. Vários ex-Prefeitos usaram e abusaram dos cofres 
públicos e hoje continuam na impunidade. Denunciamos, há 
poucos dias, o Prefeito de Ouro Verde, que apresentou à 
Câmara Municipal projeto de lei - que, diga-se de passagem, 
foi aprovado - pedindo autorização para reconstruir uma 
residência particular. Ele não reconstruiu, mas derrubou a 
casa velha e construiu uma nova com dinheiro dos cofres 
públicos. 

Recebemos, hoje, outra denúncia. O Prefeito de Jacinto 
elaborou um projeto de lei e o encaminhou à Câmara 
Municipal. Pasmem os senhores: "Fica convertida uma divida 
no valor de R$745.000,00, existente no Banco do Brasil S.A .. 
em nome de Adelson Gonçalves da Silva, para . a 
responsabilidade financeira do Município de Jacinto". E o 
próprio Prefeito querendo que a Prefeitura Municipal assuma 
suas dívidas particulares. Ele alega que a dívida foi 
contraída em benefício da cidade, para dar fim ao 
desequilíbrio orçamentário e financeiro do mun1c1p1o. E, 
mais ainda, ele pede, no seu projeto de lei, que o fundo de 
participação da cidade seja destinado a pagar a divida 
particular que ele contraiu. 
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Pergunto aos senhores: em que mundo estamos? Além de 
meterem a mão nos cofres públicos, além de não fazerem 
planejamento, os Prefeitos enviam às Câmaras Municipais 
projetos de lei dessa natureza, num frontal desrespeito à 
consciência do povo e à cidadania. Felizmente, a Câmara 
Municipal de Jacinto rejeitou o projeto do Sr. Prefeito 
Adelson Gonçalves da Silva, mas ele já anunciou que no ano 
que vem tentará novamente aprovar esse projeto de lei. 
Quero lembrar, aqui, que ontem o nosso companheiro Luís 

Inácio Lula da Silva lançou, em nível nacional. uma campanha 
contra a corrupção, para que todos os cidadãos conscientes, 
de boa-vontade e responsáveis se engajem numa campanha que 
chegue, pelo menos, à semelhança daquela que despertou a 
cidadania do povo e conseguiu derrotar e tirar do poder um 
Presidente corrupto. 

Pedimos aos nossos concidadãos. a todos aqueles que nos 
escutam, que tomemos consc1encia da corrupção que está 
grassando no Estado de Minas Gerais, levando tantas cidades 
à infelicidade, à pobreza, a tantas dificuldades. Que nós 
também nos empenhemos contra a corrupção, contra os 
desmandos de tantos Prefeitos - não são todos, não faço 
acusação genérica. São muitos os que estão liçüid~ndo o 
património e a vida de tantos minsir~s. 
Sr. Presidente, não poderia terminar a m1nna ~ala sem 

lembrar aquilo que considero que há de ser, para mim, a nota 
de todos os meus pronunciamentos: o painel, Sr. Presidente. 
Esse painel não pode ser enfeite nesta Casa. Ele tem que 
funcionar. Conto com o senhor, Deputado Agostinho Patrús, 
Presidente desta Casa. e com todos os companheiros de Mesa, 
para que agilizemos isso. É o que tinha a dizer. 

2ª PARTE (ORDEM DO DIA) 
1ª 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 pelo Deputado 
Wanderley Ávila (2) - falecimento de Murilo Lemos Drumond, 
em Belo Horizonte. e de wander Pereira dos Santos. em São 
Francisco (Ciente. Oficie-se.). 

Requerimentos 
- Ato contínuo, são submetidos a votação e aprovados, cada 

um por sua vez, na forma regimental, requerimentos dos 
Deputados Marcos Helênio (2) -sejam solicitadas à Ora. 
Maria Luiza Marques Pena, Auditora-Chefe do Escritório de 
Representação do Ministério de Estado da Saúde em Minas 
Gerais, informações acerca de convênios firmados entre esse 
Ministério e a Prefeitura Municipal de Pompéu, a partir de 
1991, bem como informações relativas a possíveis auditorias 
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que possam existir referentes aos sobreditos instrumentos 
jurídicos; e sejam solicitadas à mesma Auditora informações 
acerca do processo de auditoria sobre o Convênio nQ 
216/DAS/91 - PT/FNS- nQ 46, de 29/12/93 (Oficie-se.); e 
Anderson Adauto (2) - regime de urgência para a tramitação 
do Projeto de Lei nQ 551/95, de sua autoria, e sua 
apreciação em reunião conjunta das comissões a que foi 
distribuído (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. 

Questão de Ordem 
A Deputada Maria José Haueisen Sr. Presidente, pela 

para 
que 

ordem. Não temos mais "quorum" neste Plenàrio 
continuarmos os nossos trabalhos, por isso pedimos 
encerre, de plano, esta reunião. 

O Sr. Presidente- É regimental. Como existem matérias 
muito importantes na pauta, a Presidência convida a Deputada 
Maria José Haueisen para fazer a chamada dos Deputados, para 
recomposição de "quorum", uma vez que o Sr. 1Q-Secretàrio 
não se encontra presente. 
A Sra. Secretária (Deputada Maria José Haueisen) - (- Faz a 

chamada.). 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 15 Deputados e nas 

Comissões há 15 Deputados. Portanto, não há "quorum" para 
votação, mas o há para discussão. 

Discussão de Proposição 
O Sr. Presidente - Discussão, em 2Q turno, do Projeto de 

Lei nQ 426/95, que cria o Fundo Estadual de Desenvolvimento 
das Comunidades. Em discussão, o projeto. Não há oradores 
inscritos. Encerra-se a discussão. 

ENCERRAMENTO 
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria em fase de discussão, 

persistindo a falta de "quorum" para votação 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 
8, 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 14/95 
As quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e sete de 
setembro de mil novecentos e noventa e cinco, comparecem na 
Sala das Comissões os Deputados Glycon Terra Pinto, Dimas 
Rodrigues, Álvaro Antônio, Aílton Vilela, Elbe Brandão, 
Marcos Helênio, Marcelo Gonçalves, Dílzon Melo e Geraldo 
Rezende (substituindo este ao Deputado Anderson Adauto, por 
indicação da Liderança do PMDB), membros da Comissão 
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente "ad 



z 
G 

111 
hoc", Deputado Glycon Terra Pinto, declara abertos os 
trabalhos e informa que a reunião se destina a eleger o 
Presidente e o Vice-Presidente e designar o relator. A 
seguir, determina a distribuição das cédulas de votação, 
devidamente rubricadas, e convida o Deputado Geraldo Rezende 
para atuar como escrutinador. Recolhidas as cédulas, 
verifica-se que foram eleitos, Presidente e Vice-Presidente, 
respectivamente, os Deputados Glycon Terra Pinto e Álvaro 
Antônio, ambos com nove votos. Permanecendo no exercício da 
Presidência, o Deputado Glycon Terra Pinto dá posse ao Vice-
Presidente, que, por sua vez, empossa o Presidente. O 
Deputado Glycon Terra Pinto agradece a escolha de seu nome e 
designa o Deputado Dimas Rodrigues como relator da matéria. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 
~ala das Comissões, 7 de novembro de 1995. 
Alvaro Antônio, Presidente - João Leite - Arnaldo Penna -

Anderson Adauto - Dimas Rodrigues - Paulo Piau - Marcelo 
Gonçalves - Arnaldo Canarinho - Durval Ângelo. 
ATA DA REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR 
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO No 18/95 
As quatorze horas e quarenta e ci~co ml~utcs ~c dla-ci~co ce 
outubro de mil novecentos e noventa e cinco, comparecem na 
Sala das Comissões os Deputados Hely Tarquinio (substitui~do 
a Deputada Maria Olivia, por indicação da Liderança do 
PSDB), Aílton Vilela (substituindo o Deputado Mauri Torres, 
por indicação da Liderança do PSDB), Simão Pedro Toledo, 
Bonifácio Mourão, Alberto Pinto Coelho (substituindo este ao 
Deputado Gil Pereira, por indicação da Liderança do PP), 
Dílzon Melo, Jorge Hannas e Marcos Helênio, membros da 
Comissão supracitada. Havendo número regimental, o 
Presidente "ad hoc", Deputado Simão Pedro Toledo, declara 
abertos os trabalhos e informa que a reunião se destina a 
eleger o Presidente e o Vice-Presidente e a designar o 
relator. A seguir, determina a distribuição das cédulas de 
votação, devidamente rubricadas, e convida o Deputado 
Alberto Pinto Coelho para atuar como escrutinador. 
Recolhidas as cédulas, verifica-se que foram eleitos 
Presidente e Vice-Presidente, respectivamente, os Deputados 
Dílzon Melo, e Marcos Helênio, ambos com oito votos. o 
Presidente "ad hoc" dá posse ao Deputado Dílzon Melo, que 
agradece a escolha de seu nome e dá posse ao Vice-
Presidente, Deputado Marcos Helênio. O Presidente designa 
como relator da matéria o Deputado Clêuber Carneiro. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 31 de outubro de 1995. 
Simão Pedro Toledo, Presidente Maria Olívia Elbe 

Brandão- Dimas Rodrigues- Almir Cardoso- Olinto Godinho-
Antônio Andrade - Marcos Helênio. 
ATA DA 25a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA -



112 

Às dez horas do dia vinte e quatro de outubro de mil 
novecentos e noventa e cinco, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Geraldo Santanna, Simão Pedro Toledo, 
Arnaldo Penna, Anivaldo Coelho e Ivair Nogueira, membros da 
supracitada Comissão. 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. Com a palavra, o Deputado Ivair 
Nogueira, relator do Projeto de Lei Complementar nQ 9/95, 
emite parecer mediante o qual conclui pela 
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade da 
matéria com a Emenda nQ 1, que apresenta. Na fase de 
discussão, o Deputado Anivaldo Coelho faz uso da palavra e 
solicita vista do processo, a qual é concedida pela 
Presidência. O Deputado Anivaldo Coelho, relator do Projeto 
de Lei nQ 444/95, emite parecer mediante o qual conclui pela 
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade da 
matéria. Na fase de discussão, o Deputado Arnaldo Penna 
solicita vista do processo, a qual é concedida pela 
Presidência. Ainda com a palavra, o Deputado Anivaldo 
Coelho, relator do Projeto de Lei nQ 478/95, emite parecer 
mediante o qual conclui pela constitucionalidade, pela 
legalidade e pela juridicidade da matéria com a Emenda nQ 1, 
que apresenta. Submetido a discussão e votação, é aprovado o 
parecer. Com a palavra, o Deputado Simão Pedro Toledo, 
relator do Projeto de Lei nQ 486/95, emite parecer mediante 
o qual conclui pela constitucionalidade, pela legalidade e 
pela juridicidade da matéria na forma do Substitutivo nQ 1, 
que apresenta. Na fase de discussão, o Deputado Arnaldo 
Penna solicita vista do processo, a qual é concedida pela 
Presidência. O Deputado Anivaldo Coelho, relator do Projeto 
de Lei nQ 488/95, emite parecer mediante o qual conclui pela 
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade da 
matéria. Submetido a discussão e votação, é aprovado o 
parecer. O Deputado Simão Pedro Toledo, relator do Projeto 
de Lei nQ 492/95, emite parecer mediante o qual conclui pela 
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade da 
matéria. Discutido e votado, é aprovado o parecer. Com a 
palavra, o Deputado Simão Pedro Toledo, relator do Projeto 
de Lei nQ 516/95, apresenta requerimento solicitando que a 
proposição seja baixada em diligência à Secretaria de Estado 
de Recursos Humanos e Administração, o qual é deferido pela 
Presidência. 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. O Deputado Ivair 
Nogueira, relator do Projeto de Lei nQ 208/95, emite parecer 
mediante o qual conclui pela constitucionalidade, pela 
legalidade e pela juridicidade da matéria. Discutido e 
votado, é aprovado o parecer. O Deputado Leonidio Bouças, 
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relator dos Projetos de Lei nQs 317, 361 e 417/95, emite 
pareceres mediante os quais conclui pela 
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade das 
proposições. Submetidos a discussão e votação, cada um por 
sua vez, são aprovados os pareceres. O Deputado Simão Pedro 
Toledo, relator do Projeto de Lei nQ 491/95, solicita prazo 
regimental para emitir seu parecer, o que é deferido pela 
Presidência. Ainda com a palavra, o Deputado Simão Pedro 
Toledo, relator do Projeto de Lei nQ 493/95, emite parecer 
mediante o qual conclui pela constitucionalidade, pela 
legalidade e pela juridicidade da matéria. Discutido e 
votado, é aprovado o parecer. Com a palavra, o Deputado 
Leonídio Bouças, relator dos Projetos de Lei ngs 501, 502, 
508, 510, 513 e 515/95, emite pareceres mediante os quais 
conclui pela constitucionalidade, pela legalidade e pela 
juridicidade das proposições. Submetidos a discussão e 
votação, cada um por sua vez, são aprovados os pareceres. 
Quanto ao Projeto de Lei nQ 498/95, o relator, Deputado 
Leonidio Bouças, apresenta requerimento solicitando que a 
proposição seja baixada em diligência ao DER-MG, o qual é 
deferido pela Presidência. Cumprida a finalidade da reunião, 
a Presidência agradece a presença de todos. convocz os 
membros da Comissão para a p~óx1~a re~n120 c~d1~ér!2. 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 7 de novembro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna - Simão Pedro 

Toledo - Anivaldo Coelho. 
ATA DA 2a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO 
AMBIENTE -
Às quinze horas e quinze minutos do dia vinte e seis de 
outubro de mil novecentos e noventa e cinco, comparecem na 
Sala das Comissões os Deputados Ivo José, João Leite e 
Arnaldo Penna (os dois últimos em substituição aos Deputados 
Ronaldo Vasconcellos e Marcelo Cecé, respectivamente, por 
indicação do Líder do Bloco da Maioria), membros da Comissão 
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Ivo José, declara abertos os trabalhos e solicita 
ao Deputado Arnaldo Penna que proceda à leitura da ata da 
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos 
membros presentes. A Presidência informa que a presente 
reunião se destina a ouvir os Srs. José Carlos Carvalho, 
Secretário de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável, e Jader P. Campos de Figueiredo, 
Superintendente do IBAMA em Minas Gerais, e o Ten. Cel. 
Isaac de Oliveira e Souza, Chefe da 3a Seção do Estado-Maior 
da Polícia Militar de Minas Gerais, os quais prestarão 
esclarecimentos sobre recentes desastres ambientais 
causadores de grande mortandade de peixes, ocorridos na 
bacia dos rios Paraopeba, das Velhas, Piracicaba e São 
Francisco. Na oportunidade, o Presidente registra, também, a 
presença dos seguintes convidados: Srs. Paulo Teodoro de 
Carvalho, Secretário Adjunto da Secretaria de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Sustentável; Maurício Andrés Ribeiro, 
Presidente da FEAM, e José Cláudio Junqueira Ribeiro, 
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Diretor de Controle e Fiscalização da FEAM; Major Milton 
Moreira Chaves, Chefe da 3a Companhia Florestal em Montes 
C)aros; Sr. Maurício Cravo Teixeira, da AMDA; Srs. Fídias de 
Miranda, da Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira, e Arma~do 
Castro, da Mineração Morro Velho; Sras. Izabel Crist,~a 
Chiodi de Freitas, Secretária Adjunta Municipal d~ Melo 
Ambiente de Belo Horizonte, e Maria Imaculada Alvares 
Marques, da Secretaria de Meio Ambiente de Ipatinga. Neste 
instante, registra-se a presença dos Deputados Carlos 
Pimenta, Antônio Roberto e Paulo Piau. Com a palavra, o Sr. 
José Carlos Carvalho faz uma análise retrospectiva da 
situação ambiental no Estado, ressalta a importância de.se 
identificarem as fontes poluidoras e se compromete a env1ar 
dados, por meio da FEAM, a esta Comissão. Neste mom~n~o, 
registra-se a presença do Deputado José Bonifac10. 
Prosseguindo, usam a palavra os convidados anteriormente 
mencionados, conforme consta nas notas taquigráficas. Segue-
se amplo debate entre os convidados e Deputado~. 
oportunidade em que o Presidente, Deputado Ivo _Jose, 
ressalta a necessidade de uma ação integrada na gestao d~S 
bacias hidrográficas e solícita ao Governo Estadual seJa 
regulamentada a lei que dispõe sobre a política hídri~a_no 
Estado, a fim de se dar a Minas Gerais as cond1çoes 
necessárias para bem gerir suas bacias hidrográficas. Nada 
mais havendo a ser tratado e cumprida a finalidade da 
reun1ao, 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, 1Q de novembro de 1995. 
Ivo José, Presidente- Antônio Roberto -Wilson Trópia-

Ronaldo Vasconcellos. 
ATA DA 16a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR-
Às nove horas do dia primeiro de novembro de mil novecentos 
e noventa e cinco, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Marcos Helênio, Dinis Pinheiro, Antônio Andrade_e 
Carlos Pimenta, membros da Comissão supracitada. Estao 
presentes, também, os Deputados Marcelo Gonçalves, Marco 
Régis e Geraldo Rezende. Havendo número regimental. o 
Presidente, Deputado Marcos Helênio, declara abertos os 
trabalhos e solicita ao Deputado Carlos Pimenta que proceda 
á 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. Jamil José Saliba, Diretor-Presidente do Hospital da 
UNIMED-Betim; Carlos Antônio Ribeiro Lemos; Dátis Magalhães; 
Marcos Ângelo Januze de Oliveira; Waldemar Henrique Fernal. 
Diretor Clínico do NEOCENTER S.A.; Eduardo Martini Lopes; 
César Magnus Dellareti Pena, Marcondes Souza Neves e ~s 
Sras. Sílvia Siqueira e Adriane Franco Amaral, que prestarao 
esclarecimentos acerca das condições de atendimento dos 
planos de saúde da UNIMED-Betim, sobre a qual existe 
denúncia nesta Comissão. A Presidência lê correspondência 
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enviada à Comissão pelo Diretor-Presidente da UNIMED-Betim, 
que comunica a impossibilidade de seu comparecimento a 
reunião. Após, a Presidência explica o objetivo da reunião e 
passa a palavra aos convidados para que façam as suas 
explanações. Abrem-se os debates entre Deputados e 
convidados, conforme consta nas notas taquigráficas. O 
Deputado Antônio Andrade assume a Presidência e submete a 
votação o requerimento do Deputado Marcos Helênio, em que 
solicita a remessa de cópias das notas taquigráficas desta 
reunião à Promotoria de Defesa do Consumidor para a devida 
apuração dos fatos e providências possíveis acerca do 
conflito que se estabeleceu entre a UNIMED-Betim e a família 
do Sr. César Magnus Pena, no que tange aos aspectos penais. 
O requerimento é aprovado. O Deputado Marcos Helênio 
reassume a Presidência e concede a palavra ao Deputado 
Antônio Andrade, que apresenta requerimento solicitando seja 
realizado um debate, no âmbito desta Comissão, com 
representantes da Comissão de Saúde e Ação Social desta 
Casa, das associações médicas, do PROCON-BH, do Ministério 
Público e da Associação Brasileira de Consumidores, acerca 
das questões relativas aos planos de saúde, aos direitos dos 
usuários, bem como às obrigações das empresas. Colocado em 
votação, é o requerimento aprovada. Cumnrida ~ ~1na1iCade d2 
reunião, o Presidente agradece o comparecimento dos 
convi dados e dos Deputados, convoca os memoros da Co<;1i ssãc 
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da 
ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 8 de novembro de 1995. 
Marcos Helênio, Presidente- Dinis Pinheiro- Gil Pereira-

Carlos Pimenta. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

PARECER PARA O 1o TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO NQ 14/95 

Comissão Especial 
Relatório 

A proposta de emenda à Constituição em análise, que tem 
como primeiro signatário o Deputado Marcelo Gonçalves e foi 
subscrita por 1/3 dos membros da Assembléia, pretende 
suprimir o§ 2Q do art. 15 da Carta política mineira . 

Publicada no "Diário do Legislativo" em 2/9/95, a 
proposição permaneceu em poder da Mesa pelo prazo de três 
dias, nos termos do art. 209 do Regimento Interno, e não 
recebeu emendas nesse período . 
Posteriormente, o Governador do Estado encaminhou a esta 

Casa a Proposta de Emenda à Constituição nQ 21/95, que foi 
anexada à proposição em tela, por versar sobre tema 
semelhante, em conformidade com o disposto no art. 179 do 
Regimento Interno. 

A matéria vem, agora, a esta Comissão Especial para receber 
parecer, conforme dispõe o art. 112, I, "a", do mesmo 
Regimento. 

Fundamentação 
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A licitação é o procedimento administrativo pelo qual o 
Estado apura as condições mais vantajosas para a celebração 
de seus contratos. 

Dada a crucial importância das licitações para a 
administração moderna, esse instituto vem-se aperfeiçoando 
no País, haja vista sucessivas legislações que tratam da 
matéria, culminando com a edição da Lei Federal nQ 8.666, de 
21/6/93, alterada pela Lei Federal nQ 8.883, de 8/6/94, que 
estabelece normas gerais sobre licitações e contratos 
administrativos, válidas para todas as entidades que compõem 
a Federação. Esse ordenamento, embora controvertido e 
criticado sob os mais diversos aspectos, tem possibilitado 
ao poder público gerir os seus negócios de acordo com os 
mais rígidos padrões de moralidade administrativa. 

O constituinte mineiro, por sua vez, igualmente empenhado 
em consagrar na Carta Estadual os ideais da transparência e 
da probidade na gestão da coisa pública, achou por bem 
tornar o procedimento licitatório praticado no Estado ainda 
mais rigoroso que o previsto pelo ordenamento federal. 

Dessa forma, fez consignar no § 2Q do art. 15 da 
Constituição Estadual um dispositivo estabelecendo que, para 
a determinação das modalidades de licitação, o Estado 
mineiro adotará o percentual de 50% dos limites máximos de 
valor discriminados para a União. 
Sendo assim, no âmbito desse Estado, os valores previstos 

pelo art. 23 da Lei Federal nQ 8.666 estão reduzidos à 
metade, para fins de determinação da modalidade licitatória 
a ser empregada nos contratos administrativos estaduais. 

Esse fato deveu-se, com certeza, à errónea suposição de que 
o poder público estadual celebraria contratos envolvendo 
valores menores que os celebrados pela administração pública 
federal, razão pela qual as quantias previstas pelo dito 
estatuto seriam demasiadamente avultadas para os padrões 
regionais. 
A experiência, no entanto, tem demonstrado o grande 

equívoco de tal consideração. Hoje se constata que o mercado 
não faz distinção entre a União, os Estados e os municípios 
- ele é o mesmo para todos os entes federados. 
O excesso de rigor do§ 2Q do art. 15 da nossa Carta 

política tem acarretado inestimáveis prejuízos para a 
dinâmica operacional da máquina administrativa do Estado, 
tornando-a morosa e burocratizada. 
A flexibilidade, ainda que restrita, permitida pelo ilibado 

estatuto federal, cujo art. 23 conferiu certa parcela de 
discricionariedade ao administrador público na determinação 
da licitação cabível em cada caso concreto, ficou 
significativamente reduzida por força do dispositivo 
constitucional mineiro, que ora se pretende suprimir. 

Nos termos do art. 23 da Lei Federal nQ 8.666, o 
administrador público pode utilizar-se de procedimentos mais 
simplificados, tais como o convite e a tomada de preços, 
naquelas contratações que envolvam valores menos 
expressivos. Todavia, sempre que julgar conveniente e 
necessário, pode o administrador empregar modalidades de 
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maior complexidade em substituição às mais singelas, 
conforme autoriza o § 4Q desse artigo. Na hipótese de o 
valor do contrato ser ínfimo, o administrador tem, ainda, a 
prerrogativa de aplicar o disposto nos incisos I e II do 
art. 24 da mesma lei, que dispensam a realização de 
licitação nessa hipótese. 

Em Minas Gerais, o disposto no § 2Q do art. 15 da 
Constituição do Estado impede, na prática, que se utilize 
esse expediente. O administrador mineiro se vê, na maioria 
das vezes, compelido a utilizar-se das modalidades mais 
complexas, mesmo em contratações extremamente simples. 
Contratos que, nos termos do art. 23 do estatuto federal, 
não demandariam mais que, por exemplo, uma tomada de preços, 
neste Estado ensejam a realização de uma complexa 
concorrência. 

Deve-se deixar claro que os procedimentos licitatórios, 
apesar de extremamente necessários, importam num inevitável 
acréscimo de custos para a administração pública. Não é raro 
acontecer de os custos da licitação superarem o valor do 
próprio contrato. 
Ademais, é um grande equívoco considerar que a moralidade 

administrativa é mensurada segundo o grau de complexidade da 
licitação empregada nas contratações. Não o~- A mora1id2de 
administrativa é obtida por meio da observância dos 
princípios da isonomia, da publicidade, da probidade 
administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório e 
do julgamento objetivo, tal como prevê o§ 1Q do art. 15 da 
Constituição Estadual. 
Ressalte-se que o descumprimento desses princípios sujeita 

o administrador a graves sanções administrativas e, 
sobretudo, penais, haja vista a criminalização de var1as 
condutas, estabelecida pela própria Lei nQ 8.666, nos seus 
arts. 89 a 99. 
Sendo assim, o administrador público fica impedido, sob as 

penas severas da lei, de eximir-se do estrito cumprimento do 
princípio constitucional da moralidade na administração 
pública, devidamente consignado no art. 37 da Constituição 
Federal. 
Vê-se, pois, que a medida proposta não fere os preceitos 

constitucionais e infraconstitucionais acima assinalados nem 
implica nenhum abrandamento da observância ao princípio da 
moralidade administrativa. A proposta de emenda em questão 
apenas procura desburocratizar e agilizar as atividades da 
administração pública estadual, coadunando-se perfeitamente 
com as supramencionadas normas gerais federais. 

Por esses motivos, consideramos conveniente e oportuna a 
aprovação da matéria pelos membros desta Casa. 

Conclusão 
Isso posto, opinamos pela aprovação, no 1Q turno, da 

Proposta de Emenda à Constituição nQ 14/95. 
Sala das Comissões, 7 de novembro de 1995. 
Álvaro António, Presidente - Dimas Rodrigues, relator 

João Leite - Arnaldo Penna - Anderson Adauto - Paulo Piau -
Marcelo Gonçalves - Arnaldo Canarinho - Durval Ângelo. 
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PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 208/95 

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

O projeto de lei em tela, do Deputado Ailton Vilela, 
pretende seja dada a denominação de José Vieira Sobrinho à 
Escola Estadual de Cachoeirinha, no Município de Cruzília. 
Após o exame preliminar da Comissão de Constituição e 

Justiça, que concluiu pela juridicidade, pela 
constitucionalidade e pela legalidade da matéria, cabe a 
esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o projeto no 
1Q turno, na forma regimental. 

Fundamentação 
O insigne Sr. José Vieira Sobrinho dedicou-se com afinco e 

carinho à construção da Escola Estadual de ·cachoeirinha, 
tendo, até mesmo, doado o terreno para tal finalidade. 
Empenhou-se, ainda, na educação das crianças carentes do 
município. Dessa forma, conquistou admiração e respeito 
pelas obras que empreendeu. 

Em razão desse meritório trabalho, consideramos oportuna e 
merecida a homenagem que se pretende prestar. 

Conclusão 
Em virtude do exposto, somos pela aprovação do Projeto de 

Lei nQ 208/95 na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 8 de novembro de 1995. 
Anderson Adauto, relator. 

PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 384/95 
Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer 

Relatório 
Do Deputado Paulo Schettino, o Projeto de Lei nQ 384/95 

visa declarar de utilidade pública a Federação Mineira de 
Tênis - FMT -, com sede no Município de Belo Horizonte. 

Publicado, o projeto foi submetido à apreciação da Comissão 
de Constituição e Justiça, que concluiu por sua 
jurídícidade, constitucionalidade e legalidade, com a Emenda 
nQ 1, que apresentou. 
Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre 

a matéria para o 1Q turno, conforme prescreve o Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
A entidade que o projeto de lei em epígrafe pretende 

declarar de utilidade pública é uma associação civil sem 
fins lucrativos, cuja finalidade principal é o incentivo a 
atividades desportivas, com destaque para o tênis. 

Para o cumprimento de seus objetivos, a instituição com 
vista ao desenvolvimento e ao aperfeiçoamento dos atletas, 
promove campeonatos, torneios e exibições tenísticas. 
Pelas atividades desenvolvidas na área desportiva e de 

lazer, a entidade merece ser declarada de utilidade pública. 
Conclusão 

Pelos motivos expostos, somos pela aprovação do Projeto de 
Lei nQ 384/95 no 1Q turno, com a Emenda nQ 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça. 
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Sala das Comissões, 8 de novembro de 1995. 
João Leite, relator. 

PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 386/95 
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Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer 
Relatório 

De autoria do Deputado Ermano Batista, o Projeto de Lei nQ 
386/95 objetiva declarar de utilidade pública a sociedade CA 
Brasil, com sede no Município de Belo Horizonte. 
Publicada, foi a matéria encaminhada, para exame 

preliminar, à Comissão de Constituição e Justiça, que 
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade. 
Por sua vez, deve esta Comissão deliberar conclusivamente 

sobre a propos1çao no 1Q turno, em obediência ao que dispõe 
o Regimento Interno. 

Fundamentação 
A entidade que se pretende beneficiar desenvolve trabalhos 

de caráter sociocultural nas áreas de música e de teatro. 
Além disso, promove visitas e presta ajuda a asilos de 

idosos, orfanatos, creches, presídios, colégios e outras 
instituições, em cumprimento dos seus objetivos estatutários 
e no intuito de proporcionar lazer ã co~unida~e. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação do Proje:o de Lei 

nQ 386/95 no 1Q turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 8 de novembro de 1995. 
João Leite, relator. 

PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 433/95 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado Durval Ângelo, a propos1çao em 
análise pretende seja declarada de utilidade pública a 
Congregação de São João Batista, com sede no Município de 
Belo Horizonte. 
Após exame preliminar da Comissão de Constituição e 

Justiça, que concluiu pela juridicidade, pela 
constitucionalidade e pela legalidade da matéria, cabe a 
esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o projeto para 
o 1Q turno, nos termos regimentais. 

Fundamentação 
A mencionada congregação é uma entidade civil sem fins 

lucrativos que visa primordialmente à formação integral das 
crianças e dos adolescentes por ela assistidos. Empenha-se, 
ainda, dentro de suas possibilidades, na obtenção de 
recursos materiais para as famílias desses jovens carentes. 

Com funcionamento regular há mais de dois anos, a entidade 
tem prestado inestimáveis serviços à comunidade. 
Conceder-lhe, pois, o título declaratório de utilidade 

pública parece-nos iniciativa das mais justas. 
Conclusão 
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Pelas razões aduzidas, nosso parecer é favorável à 
aprovação do Projeto de Lei nQ 433/95, no 1Q turno, na forma 
proposta. 
Sala das Comissões, 8 de novembro de 1995. 
Jorge Eduardo de Oliveira, relator. 

PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 486/95 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Gil Pereira, o projeto de lei em 
análise proíbe a venda e o uso de cigarros e bebidas 
alcoólicas nas escolas das redes estadual e municipal de 
ensino e conveniadas. 

Publicada no "Diário do Legislativo" 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. 

Fundamentação 
A proposição contém medida que objetiva precipuamente 

prevenir os males do tabagismo e do alcoolismo entre os 
estudantes do nosso Estado. Efetivamente, não há como negar 
que muitos jovens adquirem os hábitos de fumar e de ingerir 
bebidas alcoólicas justamente na escola, entre os colegas, o 
que, por certo, exige providências do poder público. 

A matéria sob exame, contemplando providência preordenada à 
defesa da saúde, se insere no âmbito das competências 
outorgadas concorrentemente à União, aos Estados e ao 
Distrito Federal, pelo art. 24, XII, da Constituição da 
República. De outra parte, não há óbice pertinente à 
autoria, pois não se trata de questão sobre a qual incida o 
princípio da reserva de iniciativa. 

No entanto, alguns reparos devem ser realizados. 
Primeiramente, observa-se que o projeto tenciona alcançar 
não só as escolas estaduais, como também as escolas 
municipais e, nesse ponto, interfere em práticas internas de 
órgãos da administração direta dos municípios. Ora, 
possuindo autonomia para dispor sobre o funcionamento de 
seus órgãos e entidades, o Estado, entretanto, deve 
respeitar a idêntica autonomia dos municípios, claramente 
fixada no § 1Q do art. 165 da Constituição do Estado. Por 
esse motivo, somos pela exclusão da referência às escolas 
municipais do texto do projeto sob comento. 

Outrossim, é de notar que do texto da proposição resulta a 
proibição da venda de cigarros e bebidas alcoólicas nas 
escolas e do consumo de cigarros em sala de aula. Sob esse 
segundo aspecto, a proposição contém regra abrangida pelo 
Projeto de Lei nQ 278/95, de autoria do Deputado João Leite, 
ora em tramitação nesta Casa, o qual veda o uso de cigarros 
dentro dos ambientes fechados das repartições e das escolas 
públicas do Estado. Sendo da essência da lei inovar no mundo 
jurídico, vê-se que a mera repetição de normas deve ser 
evitada. De outra parte, verifica-se que o Projeto de Lei nQ 
278/95 é anterior ao que ora se examina. Assim, entendemos 
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recomendável excluir da proposição sob estudo a norma já 
consagrada no projeto anterior. 
Outros aspectos da proposição, principalmente a norma 

contida no art. 3Q, que estende a proibição a quaisquer 
festas realizadas nas dependências das escolas, constituem 
objeto do exame de mérito. 

Conclusão 
Pelas razões aduzidas, concluimos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
486/95 na forma do Substitutivo nQ 1, que se segue. 

SUBSTITUTIVO No 1 AO PROJETO DE LEI No 486/95 
Proíbe a venda de cigarros e bebidas alcoólicas nas escolas 

públicas de 1Q e 2Q graus da rede estadual de ensino e 
conveniadas. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica proibida a venda de cigarros e bebidas 

alcoólicas nas escolas públicas de 1Q e 2Q graus da rede 
estadual de ensino e conveniadas. 

Parágrafo único - A proibição a 
deste artigo se estende às 
dependências das escolas públicas 
estadual de ensino e conveniadas. 
as promova. 

que se refere o "caput" 
festas realizadas nas 
de 1Q e 2Q graus da rede 

independentemente de quem 

Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de ~wa 
publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 7 de novembro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Simão Pedro Toledo, relator 

- Arnaldo Penna - Anivaldo Coelho. 
PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 499/95 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado Paulo Schettino, o projeto de lei em 

tela torna obrigatória a cessão de armas e outros 
equipamentos de segurança aos policiais civis. 
Publicada em 29/9/95, a matéria foi distribuída a esta 

Comissão para receber parecer quanto aos aspectos de 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, atendendo ao 
disposto no art. 195, c/c o art. 103, V, "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
Objetiva a proposição tornar compulsório o fornecimento, 

pela Secretaria da Segurança Pública, de equipamentos de 
segurança aos policiais civis . 
Segundo o seu autor, aquele órgão vem adquirindo pequenos 

lotes de armas e munições, sempre em quantidade insuficiente 
para atender a todos os agentes de segurança. 

Como se sabe, a segurança pública é dever e monopólio do 
Estado. Sua finalidade é a preservação da ordem pública e da 
incolumidade das pessoas e do património. Com efeito, para 
que ela seja prestada a contento, necessários se fazem 
órgãos bem aparelhados e servidores qualificados. 
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Constata-se, nos tempos atuais, um nível de sofisticação 
muito grande das ações criminosas. A par de estarem bem 
organizados, os delinqüentes dispõem de um arsenal muitas 
vezes superior, em qualidade e quantidade, ao fornecido à 
polícia. Urge, portanto, que o Estado tome as devidas 
providências a fim de que possa enfrentar esses novos 
desafios. 

No entanto, o que se passa é bastante preocupante. O órgão 
responsável pela segurança pública em nosso Estado 
negligencia o fornecimento regular do mínimo indispensável 
para que os policiais civis possam desempenhar suas 
atribuições, colocando-os não só em nível de inferioridade 
diante das ações criminosas como também em risco de vida. 
A Constituição da República estabelece, no art. 24, XVI, o 

seguinte: 
"Art. 24 - Compete à União, aos Estados e ao Distrito 

Federal legislar concorrentemente sobre: 
I - ........................................ . 
XVI organização, garantias, direitos e deveres das 

polícias civis"." 
Por sua vez, a Carta Estadual preceitua, no art. 61, XVIII, 

que à Assembléia Legislativa cabe, com a sanção do 
Governador, dispor sobre matéria de competência concorrente 
de que trata o art. 24 da Magna Carta. 
Já o art. 66, III, "f", da Constituição Estadual reserva ao 

Chefe do Executivo a iniciativa de matéria relativa à 
organização da polícia civil. Com efeito, uma leitura 
desatenta e meramente gramatical do artigo supracitado pode 
levar ao entendimento de que a matéria em análise só pode 
ser disciplinada por iniciativa do Governador. 

Todavia, essa interpretação é descabida em face do projeto 
ora analisado. O que a proposição está disciplinando refoge 
completamente da organização, dos direitos e das garantias 
dos policiais civis. A proposição cuida, na verdade, do 
suprimento de equipamentos indispensáveis ao exercício da 
atividade policial. Em princípio, seria desnecessária a 
edição de lei nesse sentido. A obrigação de fornecer os 
instrumentos indispensáveis à atividade do trabalhador é 
inerente a toda organização, seja particular, seja pública. 
Se o trabalhador dispusesse dos meios, com certeza não se 
sujeitaria a ser empregado de ninguém. Trabalharia por conta 
própria. 
Todavia, o não-fornecimento dos equipamentos de segurança 

aos policiais civis é um fato. Nesse passo, é preciso que se 
tome a devida providência, o que é feito por meio do projeto 
em tela. Contudo, estamos apresentando, na conclusão deste 
parecer, o Substitutivo nQ 1, com o intuito de aprimorar o 
projeto, adequando-o também à técnica legislativa. 

Conclusão 
Ante o aduzido, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
499/95 na forma do Substitutivo nQ 1, a seguir redigido. 

SUBSTITUTIVO No 1 AO PROJETO DE LEI 
NQ 499/95 
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Torna obrigatório o fornecimento de equipamentos de 
segurança aos policiais civis. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica o Poder Executivo obrigado a fornecer 

equipamentos de segurança aos policiais civis, quando em 
exercício de suas funções. 

Parágrafo único - Consideram-se equipamentos de segurança 
para os fins desta lei revólveres, munições, algemas e 
coletes à prova de bala. 
Art. 2Q -Os critérios de distribuição e de recolhimento 

dos referidos equipamentos serão estabelecidos pelo órgão 
responsável pela segurança pública. 
Art. 3Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 4Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 7 de novembro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Simão Pedro Toledo, relator 

- Arnaldo Penna - Leonidio Bouças - Anivaldo Coelho. 
PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 513/95 

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

De autoria do 
análise propõe 
Maçónica Paz 
Horizonte. 

Deputado Wanderley Ávila. o orojeto ~~ lei em 
seja declarada de utilidade pücl ica a L0ja 
e Amor, com sede no Município de Belo 

Publicada, foi a matéria encaminhada, para exame 
preliminar, à Comissão de Constituição e Justiça, que 
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade. 
Por sua vez, deve esta Comissão deliberar conclusivamente 

sobre a proposição no 1Q turno, em obediência ao que dispõe 
o Regimento Interno. 

Fundamentação 
A mencionada entidade, fundada em 14/4/48, tem por 

finalidade difundir a cultura maçon1ca e científica e 
assistir socialmente aos seus filiados. 

Dessa forma, contribui para o aprimoramento do ser humano, 
fazendo jus ao título declaratório de utilidade pública. 

Conclusão 
Pelas razões exaradas, opinamos pela aprovação do Projeto 

de Lei nQ 513/95 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 8 de novembro de 1995. 
Anderson Adauto, relator. 

PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI No 514/95 
Comissão de CÕnstituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado Carlos Pimenta, o projeto de lei em 

análise dispõe sobre a Política Estadual de Amparo ao Idoso 
e dá outras providências. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 6/10/95, foi a 
proposição distribuída a esta Comissão para exame preliminar 
quanto aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e 
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legalidade, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, V, "a", 
do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição sob comento objetiva fixar as linhas básicas 

que deverão pautar a atuação do Estado no desenvolvimento de 
uma política estadual de amparo ao idoso. 

O art. 230 da Carta Maior prescreve que o Estado, em ação 
conjunta com a família e a sociedade, tem o dever de amparar 
as pessoas idosas. Nesse dispositivo, a palavra "Estado" 
abrange os quatro entes da Federação: a União, o Distrito 
Federal, os Estados membros e os municípios. Assim, trata-se 
de competência comum dos entes políticos nacionais. 
Consoante o ensinamento lapidar do Prof. Raul Machado Horta, 
"a competência comum opera a listagem de obrigações e 
deveres indeclináveis do Poder Público". 

Por sua vez, a Constituição mineira, no art. 225, prescreve 
como dever do Estado a promoção de condições que assegurem a 
dignidade e o bem-estar dos idosos. No art. subseqüente, 
estabelece prazo até 15/3/93 para a instituição do Conselho 
Estadual do Idoso, o que, cumpre ressaltar, ainda não 
ocorreu. 

Nesse contexto, não há dúvida de que a proposição veio 
oportunamente iniciar em Minas o processo que deverá 
culminar na efetiva atuação dos órgãos e das entidades 
estaduais em benefício dos idosos, de acordo com os 
expressos mandamentos constitucionais. Não se ignora que o 
sucesso da proposição em exame, isto é, a eficácia da lei 
eventualmente dela originária, exigirá o concurso da vontade 
do Executivo, que detém competência privativa para as 
providências indispensáveis à viabilização da política 
estadual do idoso. Entretanto, o estabelecimento das linhas 
mestras que deverão orientar o trabalho da administração 
nessa área está sendo realizado pelo Legislativo Estadual, 
como lhe compete. 
A esta Comissão incumbe fazer alguns reparos ao projeto. 

Com efeito, o seu art. 5Q comete atribuições à Secretaria de 
Estado do Trabalho e Ação Social e, dessa forma, infringe 
claramente o art. 2Q da Constituição Federal, bem como os 
arts. 6Q e 90, XIV, da Carta mineira. Por esse motivo, 
entendemos necessária a sua supressão, conforme os termos da 
Emenda nQ 1. 

Em nível federal, a Lei nQ 8.842, de 4/1/92, dispõe sobre a 
Política Nacional do Idoso, prevendo a ação integrada das 
diversas esferas de governo. A fim de adequar a política 
estadual à política nacional, propomos sejam acrescidos ao 
projeto os dispositivos constantes na Emenda nQ 2. 
Por fim, em atenção à melhor técnica legislativa, 

apresentamos as Emendas nQs 3 e 4. 

Por todo o exposto, 
constitucionalidade e 
514/95 com as Emendas 

Suprima-se o art. 5Q. 

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

nQs 1 a 4, redigidas a seguir. 
EMENDA NQ 1 
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Art ..... -Ao Conselho Estadual do Idoso, previsto no art. 
226 da Constituição Estadual, competirá: 

I - formular, acompanhar e avaliar a política estadual do 
idoso, de forma articulada com as políticas nacional e 
municipal, visando à consecução eficaz e harmoniosa dos 
objetivos; 

II colaborar na coordenação das ações relativas à 
política estadual do idoso. 
Art ..... -Ao órgão ou à entidade do Estado responsável 

pela assistência e promoção social compete: 
I - coordenar as ações relativas à política estadual do 

idoso; 
II - participar na formulação, no acompanhamento e na 

avaliação de política estadual do idoso; 
III - promover as articulações entre as secretarias e os 

órgãos estaduais necessários à implementação da política 
estadual do idoso; 

IV - elaborar a proposta orçamentária no âmbito da promoção 
e da assistência social e submetê-la ao Conselho Estadual do 
Idoso.". 

Dê-se ao 
redação: 

EMENDA NQ 3 
Capítulo II, art. 4Q, § 1Q, III, 

"CAPÍTULO II 
DOS PRINCÍPIOS E DAS DIRETRIZES 

Art. 4Q- ................................... . 
§ 1Q - ...................................... . 

a seguinte 

III - capacitação e reciclagem dos recursos humanos nas 
áreas de prestação de serviços aos idosos;". 

EMENDA NQ 4 
Dê-se ao "caput" do art. 6Q a seguinte redação: 
"Art. 6Q -Na implementação da política estadual do idoso, 

são competências dos órgãos e das entidades estaduais:". 
Sala das Comissões, 7 de novembro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Leonidio Bouças, relator -

Anivaldo Coelho- Arnaldo Penna - Simão Pedro Toledo. 
PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI 

NQ 520/95 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado Paulo Pettersen, o Projeto de Lei nQ 

520/95 visa a declarar de utilidade pública a Associação 
Assistencial Caminho da Luz, com sede no Município de Belo 
Horizonte. 

Após sua publicação em 10/10/95, 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 



126 

formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício 
dos cargos que ocupam. 

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 
520/95 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 7 de novembro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Leonidio Bouças, relator -

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

No 532/95 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado Hely Tarquinio, o projeto de lei em 

estudo 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. 
Publicada no "Diário do Legislativo" de 19/10/95, 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 
O projeto em epigrafe objetiva autorizar o Poder Executivo 

a reservar, em seus órgãos oficiais de comunicação social, 
espaço destinado à veiculação, em caráter educativo e de 
forma permanente, de informações sobre cuidados com a saúde 
e sobre os direitos e as garantias fundamentais. 

Conforme os termos do art. 23, II e v, da Constituição da 
República, a matéria se insere no âmbito da competência 
comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
municípios; é, portanto, dever de cada um dos entes 
politicos nacionais diligenciar para que todos tenham acesso 
às informações. 

No que toca à autoria, não encontramos quaisquer óbices, 
por não incidir, na espécie, o principio da reserva de 
iniciativa. 
Por outro lado, é inequívoco que a proposição postula 

medida afinada com a vontade do constituinte estadual, como 
se lê no art. 228, I, da Carta mineira, "in litteris": 

"Art. 228 -A produção e a programação das emissoras de 
rádio e de televisão oficiais atenderão aos seguintes 
principias: 
I- preferência a finalidade educativa, artistica, cultural 

e informativa;". 
Conclusão 

Em face das razões aduzidas, concluímos pela juridicidade, 
pela constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei 
nQ 532/95. 
Sala das Comissões, 7 de novembro de 1995. 
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Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna, relator 
Simão Pedro Toledo - Anivaldo Coelho - Leonídio Bouças. 

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 551/95 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Anderson Adauto, o projeto de lei em 
tela autoriza o Poder Executivo a transacionar excedente de 
crédito tributário de ICMS e dá outras providências. 
Publicada no "Diário do Legislativo" em 31/10/95, a 

proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e 
Justiça, de Administração Pública e de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária para, de acordo com o art. 195, 
c/c o art. 103, do Regimento Interno, receber parecer. 

Inicialmente, vem a matéria a esta Comissão para exame 
preliminar quanto à sua juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade. 

Fundamentação 
Segundo a sistemática que orienta, na Constituição de 1988, 

a repartição das competências entre as entidades que compoem 
a Federação brasileira cabe ao Estado membro, nos termos do 
art. 25, § 1Q, dispor sobre todas as matérias que não se 
inscrevem na alçada da União ou dos municípios. Consagra-se. 
no texto da Lei Maior, dessa forma, urn dus fur1~amen~os 
básicos da ordem federal, à medida que se tem o 
fortalecimento da autonomia das esferas administrativas 
locais e o conseqüente reconhecimento da importância do 
Estado membro como elemento indispensável para a efetiva 
integração entre as pequenas comunidades e o poder central. 

No projeto em exame, a matéria proposta inscreve-se 
claramente no âmbito da competência estadual, não havendo 
invasão indevida nos campos de atribuições de outras 
entidades federadas. 

A iniciativa parlamentar na matéria é possível, pois não se 
pretende obrigar, taxativamente, o Poder Executivo a 
praticar os atos delineados na proposição, fato que viria a 
contrariar os princípios constitucionais que determinam a 
independência dos Poderes. Busca-se, ao contrário, apenas 
autorizar o Poder Executivo a praticar determinados atos que 
são próprios da atividade administrativa exercida por aquele 
Poder, delimitados, entretanto, pelos contornos que lhes 
dará a lei. 

Para suprir a ausência de um aspecto formal que deve, 
obrigatoriamente, segundo os preceitos elementares da 
técnica legislativa, integrar todas as normas jurídicas, 
apresentamos ao final deste parecer a Emenda nQ 1, que 
acrescenta à proposição a cláusula revogatória. 

Em face do exposto, 
constitucionalidade e 
551/95 com a Emenda nQ 

Conclusão 
concluímos pela juridicidade, pela 
pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
1, a seguir redigida. 

EMENDA NQ 1 
Acrescente-se onde convier: 
"Art. -Revogam-se as disposições em contrário"." 
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Sala das Comissões, 07 de novembro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Leonídio Bouças, relator -

Anivaldo Coelho - Simão Pedro Toledo - Arnaldo Penna. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

No 426/95 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei nQ 426/95, de autoria do Governador do 
Estado, que cria o Fundo Estadual de Desenvolvimento de 
Comunidades, foi aprovado no 2Q turno 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, § 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 426/95 

Cria o Fundo Estadual de DesenvÕlvimento de Comunidades e 
dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q - Fica criado o Fundo Estadual de Desenvolvimento 

de Comunidades, destinado a apoiar projetos aprovados no 
âmbito do Programa de Mobilização de Comunidades, criado 
pelo Decreto nQ 36.820, de 24 de abril de 1995. 
Art. 2Q -Poderão ser beneficiárias dos recursos do Fundo 

entidades comunitárias sem fins lucrativos, comprovadamente 
de utilidade pública, voltadas para o desenvolvimento e a 
execução de ações junto a comunidades carentes, cujos 
projetos se enquadrem nas normas dos programas sustentados 
pelo Fundo. 
Art. 3Q- São recursos do Fundo Estadual de Desenvolvimento 

de Comunidades: 
I - as dotações consignadas no Orçamento do Estado e os 

créditos adicionais; 
II - os provenientes de doações, contribuições, auxílios e 

legados de pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou 
privadas, que lhe forem destinados; 
III -os oriundos de organismos internacionais; 
IV os resultantes de aplicações financeiras das 

disponibilidades temporárias; 
V - recursos de qualquer natureza que não onerem o Fundo. 
Art. 4Q- Os postulantes a recursos do Fundo deverão: 
I - comprovar atendimento dos requisitos legais referentes 

à constituição da entidade solicitante; 
II - apresentar projeto dentro dos critérios estabelecidos 

pelos programas sustentados pelo Fundo. 
Art. 5Q O Fundo Estadual de Desenvolvimento de 

Comunidades, de natureza e individuação contábeis, atuará 
por meio de liberação de recursos, observadas as seguintes 
condições: 

I - o projeto deverá ser aprovado pelo Conselho do Programa 
de Mobilização de Comunidades; 

II - o montante de recursos liberado não poderá exceder a 
50% (cinqüenta por cento) do valor total de cada projeto; 
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III - o beneficiário deverá prover a contrapartida de 50% 
(cinqüenta por cento) do valor total de cada projeto, a qual 
poderá ser expressa, isolada ou cumulativamente, em recursos 
financeiros, materiais ou serviços. 

§ 1Q - Excepcionalmente, em decorrência da relevância do 
projeto e da necessidade da comunidade, o montante de 
recursos poderá ultrapassar o limite estabelecido no inciso 
II deste artigo, por decisão da maioria dos membros do 
Conselho do Programa de Mobilização de Comunidades. 

§ 2Q As regiões comprovadamente mais pobres terão 
prioridade na liberação dos recursos. 

§ 3Q- O Conselho do Programa de Mobilização de Comunidades 
definirá, entre os projetos aprovados, aqueles que terão 
prioridade na liberação de recursos do Fundo. 

§ 4Q- Cada entidade poderá ser beneficiária de, no máximo, 
2 (dois) projetos por ano. 
Art. 6Q -O prazo para liberação de recursos do Fundo será 

de 4 (quatro) anos a contar da data de vigência desta lei. 
Parágrafo único - O Poder Executivo enviará à Assembléia 

Legislativa projeto de lei propondo a prorrogação da 
vigência do Fundo, com a antecedência de, no mínimo, . 6 
(seis) meses a contar do término do prazo previsto no 
"caput" deste artigo, com base na avaliaç~o dos resulta~os 
do programa. 

Art. 7Q O Fundo Estadual de Desenvolvi~en:o de 
Comunidades tem como órgão gestor a Secretaria de Estado do 
Planejamento e Coordenação Geral e como agente financeiro o 
Banco do Estado de Minas Gerais S.A. - BEMGE. 
Parágrafo único - O agente financeiro não fará jus a 

remuneração pelos serviços prestados. 
Art. 8Q- Compõem o Grupo Coordenador do Fundo: 
I - 1 (um) representante da Secretaria de Estado do 

Planejamento e Coordenação Geral; 
II - 1 (um) representante do agente financeiro; 
III - 1 (um) representante da Secretaria de Estado da 

Fazenda; 
IV - 2 (dois) representantes do Conselho do Programa de 

Mobilização de Comunidades, indicados em sua plenária; 
V - o Secretário Executivo do Conselho do Programa de 

Mobilização de Comunidades. 
Parágrafo único As decisões tomadas pelo Grupo 

Coordenador em relação às suas atribuições, definidas no 
art. 4Q da Lei Complementar nQ 27, de 18 de janeiro de 1993, 
deverão observar as diretrizes gerais estabelecidas pelo 
Conselho do Programa de Mobilização de Comunidades. 
Art. 9Q -Compete à Secretaria de Estado da Fazenda a 

supervisão financeira do Fundo, particularmente no que se 
refere à: 

I - elaboração do cronograma financeiro da receita e da 
despesa; 

II - elaboração da proposta orçamentária anual do Fundo; 
III- definição sobre a aplicação das disponibilidades 

transitórias de caixa. 
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Parágrafo único - O agente financeiro e o órgão gestor do 
Fundo apresentarão relatórios financeiros específicos, na 
forma solicitada pela Secretaria de Estado da Fazenda. 
Art. 10- Os demonstrativos do Fundo obedecerão ao disposto 

na Lei Federal nQ 4.320, de 17 de março de 1964, e nas 
normas gerais e específicas do Tribunal de Contas do Estado. 
Art. 11 -A aplicação dos recursos financeiros do Fundo 

deverá ser comprovada na forma definida em regulamento. 
Art. 12- O Poder Executivo expedirá o regulamento do Fundo 

Estadual de Desenvolvimento de Comunidades. 
Art. 13 -Para atender às despesas decorrentes da execução 

desta lei, fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito 
especial no valor de até R$1.300.000,00 (um milhão e 
trezentos mil reais), observado o disposto na Lei Federal nQ 
4.320, de 17 de março de 1964. 
Art. 14 Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 15- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 7 de novembro de 1995. 
Paulo Schettino, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Elbe 

Brandão. 

TRANSCRIÇÃO 

RESULTADO DO CONCURSO DE PRODUTIVIDADE DE MILHO EM 
MINAS GERAIS* 

Safra 1994-1995 
Nome do Municípioarea Plantada Produtividade 

Produtor (ha) (kg/ha) 
Concorrentes até 15ha 
1 - Mário Modesto 
dos Santos Muzambinho 
2 - Rafael 
Eustáquio da Silva 
3 - José Cota 
4 - Lázaro Camar-
gos de Oliveira 
5 - Diva Maria 

Coromandel 
Santa Luzia 
Carmo do 
Cajuru 

Rocha Diniz Santa Luzia 
Concorrentes com mais de 15ha 
1 - David Geraldo Piedade do 
do Nascimento Rio Grande 
2 - Elvécio Mon- Piedade do 
teiro do Nascimento Rio Grande 
3 - José Adalberto 
Guimarães Cardoso 
4 - Oswaldo Fer-
nandes Alane 
5 - Humberto Gui-

Tupaciguara 

Tupaciguara 

3 

3 
3 

15 

3 

38 

20 

34 

48 

13.593 

13.193 
12.539 

11.450 

11.400 

15.389 

13.906 

11.983 

11.397 

marães Cardoso Tupaciguara 90 10.827 
*- Publicado de acordo com o texto original, transcrito a 
requerimento do Deputado Paulo Piau. 
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ATA DA 96a REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 8 DE NOVEMBRO DE 1995 

Presidência do Deputado Wanderley Ávila 
SUMÁRIO: ABERTURA - 1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata-

Correspondência: Mensagem nQ 57/95 (encaminha Veto à 
Proposição de Lei nQ 12.798), do Governador do Estado; 
Oficios nQs 15 e 16/95, do Tribunal de Contas, e 5/95, do 
Presidente do TRE-MG; ofícios - Apresentação de Proposições: 
Projetos de Lei nQs 558 a 561/95 - Requerimentos nQs 852 a 
854/95 - Requerimentos da Comissão de Assuntos Municipais e 
dos Deputados José Bonifácio, Toninha Zeitune, Sebastião 
Navarro Vieira (3) e Marcos Helênio - Oradores Inscritos: 
Discursos dos Deputados Almir Cardoso, Ronaldo Vasconcellos, 
Marcelo Gonçalves, Gilmar Machado e Carlos Pimenta 2ª 
PARTE (ORDEM DO DIA): 1ª Fase: Abertura de inscrições 
Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Toninha Zeitune, 
Marcos Helênio, José Bonifácio e Seba~tiêo Navarro Vieira 
(3); aprovação - 2ª Fase: Palavras do Sr. Preside~te 
Discussão e votação de proposições: Votação, Gm 1Q curno, do 
Projeto de Resolução nQ 349/95; discurso da Deputada Maria 
José Haueisen; questão de ordem; chamada para recomposição 
de "quorum"; existência de número regimental para votação; 
discurso do Deputado Gilmar Machado; questões de ordem; 
chamada para recomposição do número regimental; existência 
de "quorum" para discussão - Discussão, em 1Q turno, do 
Projeto de Lei nQ 41/95; encerramento da discussão 
Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 52/95; 
apresentação da Emenda nQ 1; encerramento da discussão 
ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA. 

ABERTURA 
- Às 14h15min, comparecem os Deputados: 
Wanderley Ávila Sebastião Navarro Vieira Paulo 

Pettersen - Rêmolo Aloise - Maria José Haueisen - Ibrahim 
Jacob- Ermano Batista -Antônio Júlio- Aílton Vilela-
Ajalmar Silva -Alberto ~into Coelho- Alencar da Silveira 
Júnior - Almir Cardoso - Alvaro Antônio - Anderson Adauto -
Anivaldo Coelho - Antônio Genaro - Antônio Roberto - Arnaldo 
Canarinho- Arnaldo Penna - Bilac Pinto- Carlos Murta-
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 - 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 - Leonídio Bouças - Luiz Antônio Zanto - Marcelo 
Cecé - Marcelo Gonçalves - Marco Régis - Marcos Helênio -
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Mauri Torres -Miguel Barbosa- Miguel Martini Olinto 
Godinho - Paulo Piau - Paulo Schettino - Péricles Ferreira -
Raul Lima Neto- Ronaldo Vasconcellos -Sebastião Costa-
Sebastião Helvécio - Simão Pedro Toledo - Toninha Zeitune -
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 
- O Deputado Ibrahim Jacob, 3Q-Secretário, nas funções de 

1Q-Secretário, lê a seguinte correspondência: 
"MENSAGEM No 57/95* 

Belo Horizonte, 6 de novembro 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 12.798, 
que institui a empresa pública Caixa de Amortização da 
Dívida - CADIV - e dá outras providências. 

Para apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa, 
encaminho-lhe, em anexo, as razões do veto. 

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência as expressões de meu 
elevado apreço e distinta consideração. 

Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais. 
Razões do Veto 

Ao examinar a Proposição de Lei nQ 12.798, que institui a 
empresa pública Caixa de Amortização da Dívida- CADIV- e 
dá outras providência, vejo-me no dever de excluir da sanção 
o artigo 7Q, que tem origem em emenda parlamentar. 

A CADIV, na forma proposta, terá por finalidade auxiliar o 
Tesouro Estadual na administração da dívida pública do 
Estado, visando ao alongamento de prazos e à redução dos 
custos das obrigações. 

Vê-se, assim, que o artigo 7Q, ao autorizar o Secretário de 
Estado da Fazenda, em conjunto com o Superintendente do 
Tesouro Estadual, a realizar o ajuste da dívida tributária, 
ajuizada ou não, regula matéria inteiramente estranha ao 
objetivo do projeto de minha iniciativa, não se recomendando 
a sanção. 

Por esse motivo, deixo de acolher o mencionado artigo 7Q e 
promovo a devolução da Proposição de Lei nQ 12.798 à egrégia 
Assembléia Legislativa, para reexame. 

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 1Q de novembro de 
1995. 
Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais." 



133 

- À Comissão Especial. 
*-Publicado de acordo com o texto original. 

OFÍCIOS 
NQ 15/95, do Sr. José Luiz Baccarini, Presidente da 4ª 

Câmara do Tribunal de Contas do Estado, informando que o 
convênio celebrado entre a SEOP e a Prefeitura Municipal de 
Bertópolis foi considerado regular. (- À Comissão de 
Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da 
Constituição Estadual, c/c o art. 101, inciso XV, do 
Regimento Interno.) 

NQ 16/95, do Sr. Flávio Régis Xavier de Moura e Castro, 
Presidente do Tribunal de Contas do Estado, informando que o 
Processo nQ 68221-7, referente ao convênio celebrado entre a 
Secretaria da Educação e a Caixa Escolar São Miguel 
Barbacena, foi arquivado. (- À Comissão de Fiscalização 
Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição 
Estadual, c/c o art. 101, inciso XV, do Regimento Interno.) 

"OFÍCIO NQ 5/95* 
Em 7 de novembro de 1995. 
Exmo. Sr. Presidente: 
Em anexo, remeto a V. Exa. quadro sinótico que retrata o 

resultado da consulta plebiscitária realizada no dia 
22/10/95, no Distrito de Setubinh~. do Município de 
Malacacheta, cuja homologação por este Tribunal se deu em 
sessão de 6/11/95. 

Esclareço, ainda, que o referido distrito alcançou as 
condições previstas no artigo 14 da Lei Complementar nQ 
37/95. 

Saudações cordiais. 
Sebastião Rosenburg, Presidente do Tribunal 

Eleitoral de Minas Gerais. 
- À Comissão de Assuntos Municipais. 
*-Publicado de acordo com o texto original. 

Regional 

-O quadro mencionado foi publicado na edição do Diário do 
Legislativo de 10/11/95. 

Do Sr. De Fiare Ottaviano Carla, Secretário de 
Cultural do Ministério da Cultura, agradecendo 
Ofício nQ 1.645/95 e informando que o conteúdo 
encontra em exame. 

Política 
o envio do 
deste se 

Do Sr. Carlos Eloy Carvalho Guimarães, Presidente da CEMIG, 
confirmando sua presença na reunião de 8/11/95 da comissão 
de Política Energética. (- À Comissão de Política 
Energética.) 

Do Sr. José Afonso Bicalho Beltrão da Silva, Presidente do 
BEMGE, informando, em atenção a requerimento do Deputado 
Olinto Godinho (abertura de linhas de crédito com juros 
subsidiados para pequenas e médias indústria~ e pequenos e 
médios produtores rurais), que o Banco nao dispõe de 
recursos próprios para utilização em financiamentos de longo 
prazo e que está se estruturando para atuar na linha de 
apoio a esses setores. 

Do Sr. Malvino Castelane, Vereador à Câmara Municipal de 
Mantena, representado pelo Sr. Carlos Sérgio Machado, 
encaminhando recurso para o prosseguimento do processo de 
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emancipação dos Distritos de Barra do.Ariranha e Limeira de 
Mantena, no Município de Mantena. (- A Comissão de Assuntos 
Municipais.) 

Do Sr. José Maurício Penna, funcionário da Procuradoria-
Geral do Estado, solicitando, em vista da ação movida pelo 
Sindicato dos Servidores do Tribunal de Contas do Estado de 
Minas Gerais contra o Estado de Minas Gerais, o envio de 
toda a documentação e dos elementos necessários para 
instruir a referida ação e encaminhando cópias do mandado de 
citação e da petição inicial. 

Do Sr. Marcelo José de Godoy Madureira, Diretor da 
Diretoria de Apoio Didático e Pedagógico da Fundação de 
Assistência ao Estudante, encaminhando cop1a do convênio 
celebrado com a Secretaria de Educação, com vistas à 
transferência de recursos para execução do Programa Nacional 
do Livro Didático. (-À Comissão de Educação.) 

Da Sra. Geralda Alves Penna, professora aposentada, 
solicitando o apoio da Casa com vistas à sua promoção ao 
grau P2E. (-À Comissão de Educação.) 

De Gerei Lucas Evangelista e outros, servidores públicos, 
solicitando a elaboração de projeto de lei criando programa 
de cestas básicas para o funcionalismo público e a revisão 
do plano do IPSEMG de empréstimo para construção e reforma 
de moradias. (- À Comissão de Saúde e Ação Social.) 

Do Sr. Jaci Severino Botelho, Presidente do Conselho de 
Desenvolvimento Comunitário do Cercado, solicitando a 
sus~ensão do processo de emancipação do Distrito de Uruana. 
(-A Comissão de Assuntos Municipais.) 

Da Sra. Maria Aparecida de Abreu Valadares, manifestando-se 
contrária à emancipação do Distrito de Ibitira, no Município 
de Martinho Campos. (- 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 No 558/95 

Declara de utilidade pública- a entidade Domus pro 
Orantibus, com sede no Município de Patos de Minas. 

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

Domus pro Orantibus, com sede no Município de Patos 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, 1Q de novembro de 1995. 
Sebastião Navarro Vieira 
Justificação: A Domus pro Orantibus é entidade caritativa e 

filantrópica, sem fins lucrativos, fundada em Patos de Minas 
pela comunidade de leigos ligada à Igreja Católica. Sua obra 
principal está configurada na promoção integral do 
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desenvolvimento da pessoa humana, dentro dos princípios 
evangélicos e da preservação da dignidade do homem. 

A instituição é administrada por um grupo de voluntários 
que, no exercício de suas funções, procuram aliviar o 
sofrimento dos carentes, notadamente das crianças da cidade 
de Patos de Minas. 

Outorgar à entidade o título de utilidade pública será 
facilitar-lhe o trabalho, tão louvável, e facultar a ela as 
úteis prerrogativas previstas em lei. 
Ressalto, ainda, que apresento este projeto de lei 

acolhendo solicitação do ex-Deputado Elmiro Nascimento, que, 
patense como é, conhece a entidade e muito tem contribuído 
para seu sucesso. 
-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 559/95 
Dá a denominação de Arlindo Porto ao Fórum da Comarca de 

Capinópolis. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q - Fica denominado Arlindo Porto o Fórum da Comarca 

de Capinópolis. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor ~a aata ~a ~~2 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 1Q de novembro de 1995. 
Ajalmar Silva 
Justificação: Arlindo Porto foi Vereador, membro dos 

diretórios municipal e estadual do antigo PSD, Escrivão de 
Paz e Gerente da Caixa Econômica Federal. Capacidade de 
liderança, lealdade e espírito conciliador foram as 
principais caraterísticas pelas quais se destacou em sua 
vida política. 

Empreendedor e participante ativo dos movimentos em defesa 
dos interesses das regiões do Alto Paranaíba e do Triângulo, 
mereceu, durante toda a sua vida, o respeito e a estima 
daqueles que com ele conviveram. 

A denominação proposta, mais que uma justa homenagem a um 
exemplar cidadão, é um reconhecimento ao seu trabalho e à 
sua dedicação em favor das regiões onde viveu. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para 

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

PROJETO DE LEI NQ 560/95 
Dispõe sobre o controle e a comercialização de "thinner• 

cuja composição química contenha solvente. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Ficam proibidos a venda, o fornecimento, a 

comercialização ou a entrega a qualquer título de "thinner• 
que contenha solvente a menores de 18 (dezoito) anos. 
Art. 2Q -A substância de que trata o artigo anterior só 

será comercializada pelas empresas ou firmas que estiverem 
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regularmente inscritas no setor 
Estado da Fazenda ou por 
devidamente cadastrados para esta 
de Estado da Saúde. 

próprio da Secretaria de 
profissionais autõnomos, 
finalidade pela Secretaria 

Parágrafo único -A comercialização referida neste artigo 
deverá ser registrada em livro próprio, onde conste 
obrigatoriamente a qualificação do comprador, o número do 
documento de identificação e da inscrição no Cadastro Geral 
dos Contribuintes do Ministério da Fazenda e, em caso de 
estabelecimento comercial, o endereço do comprador e a 
quantidade do produto adquirido. 
Art. 3Q- Nas embalagens da substância especificada no art. 

1Q desta lei deverá constar, de forma legível, a seguinte 
expressão: "Venda proibida a menores de 18 (dezoito) anos. 
Produto nocivo à saúde". 
Art. 4Q -Caberá às Secretarias de Estado da Fazenda e da 

Saúde a fiscalização direta quanto ao cumprimento desta lei. 
Art. SQ- O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo 

de 90 (noventa) dias de sua publicação. 
Art. 6Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 7Q- Revogam-se as disposições contrárias. 
Sala das Reuniões, 7 de novembro de 1995. 
Miguel Martini 
Justificação: O projeto ora proposto visa principalmente a 

proteger a vida e a saúde dos menores que, desconhecendo as 
conseqüências graves decorrentes da inalação de "thinner", 
fazem uso do produto, cuja venda se dá naturalmente nas 
casas do ramo, sem que haja nenhum controle. 

A inalação de "thinner" pode acarretar ao ser humano sérios 
problemas de saúde, tais como: desajuste psicológico 
irreversível em detrimento da evolução intelectual do 
indivíduo, enjóos e tonturas, câncer de medula óssea ou 
leucemia e, ainda, lesão hepática, com conseqüências fatais 
quando o uso ocorre freqüentemente. 

Pretendem-se, ainda, o controle e a fiscalização eficaz e 
rigorosa relativa à comercialização e à utilização da 
substância, excessivamente prejudicial à saúde quando 
utilizada indiscriminadamente. 
Assim, conclamamos os ilustres pares a apoiarem esta 

iniciativa, aprovando este projeto. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de 

Defesa do Consumidor para parecer, nos termos do art. 195. 
c/c o art. 103, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI NQ 561/95 
Declara de utilidade pública a 

Agropecuários Jequitinhonha EMAPEJ 
Município de Jequitinhonha. 

Empreendimentos 
com sede no 

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

Empreendimentos Agropecuários Jequitinhonha - EMAPEJ -. com 
sede no Município de Jequitinhonha. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
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Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 1995. 
Jairo Ataíde 
Justificação: A EMAPEJ atende a todos os requisitos legais 

para se tornar entidade de utilidade pública, como comprovam 
os documentos anexos. 

Assim sendo, submetemos à apreciação dos Deputados o 
projeto que ora apresentamos, solicitando o apoio para sua 
aprovação. 
-Publicado, vai o 

exame preliminar, e 
termos do art. 195, 
Interno. 

projeto às Comissões de Justiça, para 
de Agropecuária, para deliberação, nos 
c/c o art. 104, inciso I, do Regimento 

REQUERIMENTOS 
NQ 852/95, do Deputado Marcos Helênio, solicitando seja 

formulado apelo ao Comandante-Geral da PMMG com vistas a que 
seja destinada uma escada Magyrus para o Corpo de Bombeiros 
de Governador Valadares. (- À Comissão de Defesa Social.) 

NQ 853/95, do Deputado Marcos Helênio, postulando seja 
solicitada ao Secretário de Administração cópia de contrato 
de locação firmado entre a administração pública estadua' e 
a empresa v. SS. Empreendimentos e Administração Ltda .. 
referente a imóvel situado na Rua dos inconfidentes. 1 .0.1 1. 
nesta Capital. 

NQ 854/95, da Comissão de Saúde e Ação Soc~al, p1 eiteando 
solicitadas ao Diretor-Geral do DEOP informações 
complementares a respeito das obras de reforma e ampliação 
do Hospital Antônio Dias, em Patos de Minas. (- Distribuídos 
à Mesa da Assembléia.) 

REQUERIMENTO 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de 

Minas Gerais: 
Na qualidade de Presidente da Comissão de Assuntos 

Municipais e Regionalização e tendo em vista requerimento 
apresentado pelos Deputados Dílzon Melo e Ivair Nogueira, 
devidamente aprovado na reunião desta Comissão em 8/11/95, 
solicito a gentileza de se oficiar ao Tribunal Regional 
Eleitoral no sentido de se proceder a consulta plebiscitária 
no Distrito de Tocos do Moji, no Município de Borda da Mata, 
nos termos dos arts. 14 a 16 da Lei Complementar nQ 37, de 
18/11/95. 
José Henrique, Presidente da Comissão de Assuntos 

Municipais e Regionalização. 
São também encaminhados à Mesa requerimentos dos 

Deputados José Bonifácio, Toninha Zeitune, Sebastião Navarro 
Vieira (3) e Marcos Helênio. 

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

Sras. Deputadas, público das galerias, imprensa, levaremos 
hoje ao conhecimento dos senhores uma nota da Confederação 
Nacional dos Bancários, a respeito das últimas medidas 
tomadas pelo Banco Central na calada da noite de sábado. 
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A imprensa tem noticiado o assunto, dando ênfase à questão 
da fusão dos Bancos, mas sabemos que existem outras questões 
de fundo, que queremos discutir com os senhores. Portanto, 
vamos passar a ler a carta da Confederação Nacional dos 
Bancários, filiada à CUT. (-Lê:) 

*"A crise de confiança em que o sistema financeiro 
brasileiro está mergulhado, as conseqüências da política 
monetária sobre a produção e o emprego e, agora as medidas 
de estímulo à concentração bancária anunciadas pelo Banco 
Central ressaltam a atualidade de constituir-se uma Câmara 
Setorial do Sistema Financeiro, onde os representantes dos 
segmentos produtivos, do trabalho e do capital bancário 
possam apresentar e negociar de forma democrática suas 
propostas para a reestruturação e reorientação do sistema, 
dado que a dimensão financeira é estratégica para o 
desenvolvimento econômico do País. 

Em particular, como legítima representante de quinhentos e 
trinta mil cidadãos brasileiros empregados no setor bancário 
e financeiro, a Confederação Nacional de Bancários (CNB-CUT) 
considera essencial que qualquer medida que venha a reduzir 
postos de trabalho, direta ou indiretamente financiada com 
recursos públicos deve submeter-se a acordos de natureza 
tripartite, como princípio de eqüidade social e de 
modernidade no âmbito das relações trabalhistas no País. 

Como representante de cidadãos contribuintes, a CNB 
considera fundamental a preservação patrimonial das 
entidades públicas envolvidas nesse processo. Assim, 
propomos que ao diferencial de custo entre os recursos do BC 
destinados ao programa e aqueles mobilizados em condições de 
mercado - vale dizer, os subsídios com que o Governo 
pretende contemplar os banqueiros - deva corresponder, em 
contrapartida, a transferência ao Tesouro da parcela do 
capital acionário das instituições reestruturadas, segundo 
critérios a ser convenientemente detalhados. 

Evidentemente, o alcance das recentes medidas do BC 
transcende o próprio sistema financeiro e o aspecto 
trabalhista da questão, requerendo o debate e a intervenção 
de toda a cidadania brasileira. Nesse sentido, apresentamos 
a seguir alguns elementos que a nosso ver devem ser 
salientados. PROER: BC Favorece Grandes Bancos com Dinheiro 
Público 
Após insistir por 12 meses na implementação de uma política 

monetária ortodoxa e intervir de forma ineficiente em várias 
instituições financeiras, onde sobressai o caso do 
Econômico, o Banco Central do Brasil tenta corr1g1r a 
sucessão de erros acumulados lançando o Programa de Estimulo 
à Reestruturação e Fortalecimento do Sistema Financeiro 
(PROER). Trata-se de um programa de estímulo governamental à 
centralização do capital bancário, reeditando sob novas 
condições o processo ocorrido na década de 70, marcado por 
graves escândalos. 

A viabilização desse novo programa, como antes. está 
ancorada no acesso a recursos monetários e fiscais. Como 
antes, os principais beneficiários serão as instituições 
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porte. E, da mesma forma, a 
num esquema de triplo favorecimento 

A - Favorecimento fiscal: 
- abate do IRPF os créditos de difícil cobrança das 

instituições adquiridas, contabilizando-os nos resultados 
como perda até o limite de 30% do lucro líquido; 

- permite registrar como ágio a diferença entre o valor de 
mercado e o valor patrimonial das ações que estão sendo 
adquiridas; 

- permite diferir (distribuir) em exercícios futuros as 
despesas com a reestruturação administrativa (equipamentos, 
instalações e pessoal). 
Observações: 
1 - Contrariando declarações anteriores do Governo, o PROER 

implica a ampliação da utilização de dinheiro público para 
resolver problemas de instituições financeiras privadas. O 
caso em maior evidência é o do Banco Econômico. 
2 - Dado o impacto que a reestruturação do sistema pode 
representar em termos de eliminação de postos de trabalho. 
num aspecto indireto, o programa se traduz em canalizar 
recursos governamentais para a ampliação do desemprego. A 
completa ausência de medidas compensatór1as rP.flete a 
desconsideração do governo com o aspecto soclal de~te 
processo. 
3 - Diante da perspectiva de um déficit fiscal em torno de 

4% do PIB projetado para 1996, como justificar esta medida 
de renúncia do tesouro em favor do grande capital bancário? 

Com a palavra, o Banco Central e os contribuintes. 
B - Favorecimento monetário/creditício: 
O PROER proporciona aos bancos uma linha de crédito de 

longo prazo, cuja fonte é o próprio BC, através de linhas de 
assistência à liquidez. Tais recursos deverão cobrir a 
valorização de moedas podres em poder dos Bancos, gastos no 
processo de saneamento, com a reforma administrativa, e 
destinam-se ainda a venda de ativos das instituições a serem 
incorporadas. 
-O PROER libera parte dos recolhimentos compulsórios das 

instituições corporadoras para aquisição de CDBs da 
instituição à venda. 
Observações: 
1 - A política de contratação econômica adotada pelo BC, 

materializada em juros elevados e arrocho creditício em um 
cenário em que os Bancos não dispunham de ganhos 
inflacionários e a demanda de crédito havia se expandido, 
promoveu uma onda de inadimplência no País e fragilizou o 
sistema financeiro. Assim, ele é tão ou mais responsável 
pelo fato de haver instituições em situação vulnerável 
quanto as próprias instituições, dado que essa guinada não 
se encontrava no horizonte inicial do plano. 

2 - Após haver enxugado o crédito para o setor produtivo, 
fazendo, por exemplo, com que a inadimplência rural fosse 
bater às portas do Tesouro, o BC vem proporcionar linhas de 
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assistência à liquidez apenas às empresas do setor 
financeiro. c- Facilidades normativas: o PROER reduz as exigências quanto a patrimônio mínimo para 
as novas instituições ou incorporadoras. 

Entre as medidas complementares do programa, ressalta-se a 
supressão de direito dos acionistas minoritários das 
instituições em processo de venda, reforçando a opção do BC 
de privilegiar o grande capital. 

Conclusões: 
O PROER constitui uma iniciativa que, a pretexto de 

fortalecer o sistema financeiro, objetiva criar 
simultaneamente condições para: 
-aumentar o grau de centralização e concentração de 

capital do sistema financeiro, vale dizer, maior grau de 
oligopolização da economia como um todo; 

- resolver o problema gerado com a intervenção no Banco 
Econômico e outras instituições sob controle do BC. 
Adicionalmente, permitir ao BC retomar fôlego em sua cruzada 
pela privatização do BANESPA, BANERJ e demais Bancos sob 
intervenção. 
Note-se que a fragilidade do sistema financeiro nacional 

resultou tanto da condição da política monetária pelo BC 
quanto de sua inépcia para monitorar o sistema e intervir 
oportunamente nas instituições problemáticas. 

O PROER é um programa concentrador de renda e que agrava a 
exclusão social. Tal caráter decorre de canalizar recursos 
favorecidos para o mesmo setor que se beneficiou, durante 
décadas, do processo inflacionário. Recentemente, no início 
do plano de estabilização, quando havia uma tendência de 
crescimento da produção e do emprego, o BC fez o possível 
para enxugar os recursos da economia; com a reversão desta 
expectativa, ele pretende devolver os recursos retidos 
justamente ao setor financeiro. Ao mesmo tempo, o BC 
financia a reestruturação do sistema bancário privado sem 
incluir qualquer medida de proteção ao emprego ou à 
requalificação da mão-de-obra. 

Essa política de favorecimento da concentração bancária é 
promovida às custas do conjunto da sociedade, através de 
recursos públicos. Cabe, portanto, a seus representantes 
manifestarem-se, apresentando suas propostas. 

Por fim, a tentativa de encaminhamento de as~ectos 
fundamentais da reforma do sistema financeiro atraves de 
medida provisória e atos discricionários do Banco Central, 
quando se encontra em pleno funcionamento na Câmara dos 
Deputados uma Comissão Especial destinada a este fim, revela 
a vocação autocrática do Banco Central e do Governo." 
Sr. Presidente, para concluir gostaríamos de salientar que, 

num momento de grave crise que todo o conjunto produtivo do 
País atravessa, medidas dessa natureza só vêm privilegiar um 
setor que conseguiu, durante toda a crise que atravessamos, 
durante todo o processo inflacionário, auferir lucros à 
custa do restante da sociedade. Mais uma vez o Banco Central 
e o Governo Federal vêm beneficiar o setor financeiro 
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nacional a pretexto de normatizar e regulamentar o sistema, 
em detrimento de todo o conjunto produtivo do País. Muito 
obrigado. 
*-Publicado de acordo com o texto original. 
O Deputado Ronaldo Vasconcellos* -Sr. Presidente, Sras. 

Deputadas, Srs. Deputados, senhores presentes nas galerias, 
assessores desta Casa, representantes da imprensa, gostaria, 
em primeiro lugar, de hipotecar apoio ao requerimento 
apresentado, ontem, nesta Casa, e já aprovado, pelo Deputado 
Marcos Helênio, em que presta condolências ao povo 
israelense pelo trágico passamento do grande líder político, 
o Primeiro Ministro Yitzhak Rabin. Associo-me, também, às 
palavras dos Deputados Marco Régis e Maria José Haueisen, 
que também trataram rapidamente dessa questão tão triste 
para nós, que tanto desejamos e lutamos para que a paz seja 
alcançada entre os homens e entre os países. Nós, que temos 
uma mentalidade ambientalista, reconhecemos e, mais do que 
reconhecemos, defendemos e, mais do que defendemos, 
praticamos a paz, o bom relacionamento entre as pessoas e, 
principalmente, entre os países. 
Gostaria, ainda, de prestar, de uma maneira mais tímida. é 

lógico, a nossa homenagem ao povo israelense. que depois de 
tantos anos tem os primeiros momentos de oaz. de possive 1 
convivência com os vizinhos árabes, quando, 11uma a:lt~je ae 
um filho seu, o Estado de Israel vem a perder o grande líder 
que conduziu aquele país para a paz no Oriente Médio. 
Fazemos votos que o atual Primeiro Ministro, seu possível 
substituto, também continue trabalhando ardorosamente, 
firmemente, para a obtenção da paz no Oriente Médio. 

Ao mesmo tempo, Sr. Presidente, meus colegas Deputados, 
gostaria de fazer um elogio público, desta tribuna, ao 
grande jornal dos mineiros, o "Estado de Minas•. Tive 
oportunidade, no domingo seguinte ao trágico acontecimento, 
quando fazia minha caminhada matinal pela Avenida 
Bandeirantes, de correr os olhos em meia dúzia de jornais, 
sendo cinco de circulação nacional e um, o nosso "Estado de 
Minas". Gostaria que os senhores e as senhoras refletissem 
sobre essa nossa constatação: tive oportunidade de ler, 
aliás, na verdade, num português claro, de passar os olhos 
nos jornais que estavam numa banca de jornal, situada na 
Avenida Bandeirantes, e o "Estado de Minas• foi o un1co 
jornal a dar essa infausta notícia, com todos os detalhes. 
Outros jornais da grande imprensa, da imprensa nacional, que 
também circulam aqui, na nossa Capital, não trataram, sequer 
em uma linha, do assunto. Gostaria, então, de, publicamente, 
fazer esse reconhecimento ao grande jornal dos mineiros, o 
"Estado de Minas", que, mostrando a rapidez de seu 
funcionamento, nos deu, em detalhes, essa notícia, embora 
seja uma notícia muito ruim, seja uma notícia trágica para a 
humanidade e -por que não dizer? -para nós, brasileiros, 
que pregamos e executamos a paz. 
Gostaria que os Srs. Deputados e as Sras. Deputadas 

refletissem sobre a questão da agilidade de um jornal 
tipicamente mineiro que, ao transmitir uma notícia para seu 
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público, o faz de uma maneira tão ágil, tão competente e tão 
necessária, que deixa as pessoas informadas, em detalhes, 
desse trágico acontecimento. 
Sei que, na Câmara Municipal da nossa Capital, o Vereador 

Betinho Duarte apresentou uma moção de congratulações com o 
jornal "Estado de Minas", pela agilidade na veiculação dessa 
infausta notícia. Não pretendo fazê-lo também, mas gostaria 
de, publicamente, reconhecer a competência e a agilidade com 
que trabalhou no caso esse jornal tipicamente mineiro, o 
"Estado de Minas". 
Tal reconhecimento público se faz necessário para 

demonstrar que a Assembléia Legislativa de Minas, que está 
agora a discutir a questão da veiculação das notícias em 
nível de mídia, para orientar o Estado de Minas Gerais na 
sua política de comunicação social, para que os jornais, os 
rádios e as televisões, sediados em Belo Horizonte, cheguem 
a todas as fronteiras, a todos os limites, a todas as 
cidades, a todos os rincões de Minas Gerais, necessário se 
faz esse reconhecimento público por parte deste Deputado e-
tenho certeza desta Casa, pela oportunidade e pela 
competência com que o jornal "Estado de Minas" se houve 
nesse caso. 
Gostaria que os membros da Comissão Especial que trabalha 

com a questão da necessidade de melhorias no sistema de 
comunicação social do Estado de Minas Gerais e, também, do 
Governo de Minas Gerais tivessem conhecimento desse fato e 
externassem suas opiniões sobre esse procedimento ágil, 
competente e diligente do nosso jornal -volto a repetir -
tipicamente mineiro, o "Estado de Minas". Muito obrigado, 
Sr. Presidente. 
* - Sem revisão do orador. 
O Deputado Marcelo Gonçalves Sr. Presidente, Sras. 

Deputadas, Srs. Deputados, público presente nas galerias, 
venho, mais uma vez, fazer um alerta a todos sobre o que 
está acontecendo com a saúde no Estado e também no Brasil, 
sobre o descaso com que vem sendo tratada a saúde em nosso 
País. 

Houve uma reunião dos hospitais particulares de Belo 
Horizonte, em que foi decidido que, no prazo de 30 dias, se 
o Governo Federal não tomar nenhuma atitude e continuar 
sendo omisso, os referidos hospitais fecharão suas portas ao 
atendimento do SUS. 

Do total das internações, 70% são do sus, e 40% do 
atendimento ambulatorial é do SUS. Isso vai repercutir não 
só em Belo Horizonte, mas em todo o Estado de Minas Gerais. 

Estão brincando com a saúde do povo brasileiro. Temos de 
dar um basta nisso. Não se pode falar de saúde só em época 
de campanha, porque depois se esquece da saúde, do 
transporte, da habitação e da segurança. Quero deixar esse 
alerta e dizer que o Governo Federal está sendo omisso, está 
brincando com a saúde. Quando os hospitais fecharem suas 
portas, será difícil reabri-las outra vez. E, com isso, quem 
vai sofrer mais é a população carente. Vamos tratar a saúde 
como uma coisa séria. Está havendo um descaso total. 
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Outro assunto que me traz à tribuna refere-se à falta de 
consideração com o nosso colega Deputado Ibrahim Jacob. o 
Dr. Muniz Jacob, Diretor do Centro Regional de Saúde de Ubá 
há mais de 5 anos, homem dedicado, honesto e competente, foi 
demitido. E, sem nenhuma explicação nem para a região de Ubá 
nem para o Deputado Ibrahim Jacob. Colocaram em seu lugar um 
médico de Diamantina, que nada tem a ver com a região de 
Ubá. O nosso colega Deputado, representante da região, não 
foi consultado. Houve um descaso total. Manifesto o meu 
repúdio em nome do PDT, em nome do Líder Deputado José Braga 
e em meu nome, como Vice-Líder. Está aqui registrado o meu 
repúdio por esse acontecimento ocorrido em Ubá. Muito 
obrigado. 

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

O Deputado Gilmar Machado Sr. Presidente, Sras. 
Deputadas, Srs. Deputados, dois assuntos me trazem hoje a 
esta tribuna. 

Em primeiro lugar, em nome do PT, gostaríamos de externar 
que discordamos do Secretário da Segurança do Espírito 
Santo. A Bancada do PT envia ao Governador daquele Estado, 
Vitor Buaiz, a nossa indignação com relação às declarações 
dadas ontem pelo Secretário da Seguranç~ Púb11ca co Espir;to 
Santo. Ficamos chateados. Entendemos que é precise ha~er 
correção e que a justiça precisa punir quem assassinou e 
matou um policial. Mas isso não pode ser utilizado por uma 
autoridade, como é o Secretário de Segurança, para violar os 
direitos humanos. 
Compete ao Secretário da Segurança dar, de fato, segurança 
ao povo e não externar e trabalhar de forma vingativa, 
através de perseguições; compete a ele, sim, zelar pela 
segurança de todo o Estado e de todos os cidadãos; compete a 
ele investigar e prender. Quem definirá as penas é a 
justiça. Caso contrário, voltaremos à barbárie, respondendo 
violência com mais violência. E nós, do PT, não concordamos 
com isso. Discordamos dessa prática e, por isso, estamos 
solicitando ao Governador do Espírito Santo que demita o 
Secretário da Segurança Pública, porque entendemos que, se 
ele permanecer no Governo, trará grandes constrangimentos a 
todos nós. Não estaremos apoiando isso. O Governador pode 
ser do PT, mas cobramos que não pactue com isso. Cobramos de 
outros Governos e dos nossos também. Vamos mandar, em nome 
da Bancada do PT, a solicitação da demissão imediata do 
Secretário da Segurança Pública do Espírito Santo. Queremos 
que quem assassinou o policial seja punido exemplarmente e 
que esses profissonais possam ter a garantia de mais 
tranqüilidade para trabalhar. Não aceitamos a idéia de que é 
com violência que vamos resolver um problema de violência. 
Vimos, em Israel, no que deu o espírito de violência. o 
estímulo à violência leva pessoas menos preparadas a cometer 
barbaridades, como exemplo disso temos o que aconteceu com o 
Primeiro Ministro de Israel, Yitzhak Rabin. Não podemos 
concordar com a violência. Não é mandando matar que vamos 
resolver os problemas. Queremos deixar aqui externado o 
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posicionamento da Bancada do PT de Minas Gerais e a posição 
firme e clara de que não compactuamos com a violência, mesmo 
que ela parta de algum setor ou de alguma pessoa que 
participe do nosso Governo. Tenho a certeza de que o 
Governador do Espírito Santo vai saber equacionar esse 
problema demitindo o Secretário da Segurança Pública e 
restabelecendo os direitos humanos naquele Estado. 
O segundo assunto que nos traz a esta tribuna é o convite 

que quero fazer a todos os Deputados e Deputadas desta Casa 
para que participem conosco, na segunda-feira, aqui no 
teatro da Assembléia Legislativa, do lançamento do manifesto 
da frente parlamentar e de entidades civis e militares em 
defesa da Previdência Social. Entendemos que essa questão é, 
hoje, um dos grandes assuntos ao qual não podemos ficar 
alheios. A reforma da Previdência Social está em andamento 
no Congresso Nacional, e temos que nos posicionar. Como diz 
muito bem o manifesto, no seu encerramento: antes que acabe 
a aposentadoria, temos que pensar, porque, um dia, todos nós 
teremos necessidade de uma previdência. Quando chegarmos lá, 
não teremos a mesma força e a mesma energia que temos hoje 
para defender a previdência. No nosso entendimento foi uma 
grande vitória na Constituição de 1988 a mudança que houve 
no sistema de seguridade social, quando houve uma ampliação 
do seu conceito e, ao mesmo tempo, uma proteção maior do 
cidadão pelo Estado. Não podemos permitir retrocessos. 
Entendemos que a reforma, como foi apresentada por S. Exa. o 
Presidente da República vem contra os interesses dos 
trabalhadores, daqueles que contribuem para a manutenção 
dessa mesma previdência. Vamos entregar esse manifesto a 
todos os Líderes desta Casa e pedir que cada Deputado o leia 
e, se concordar, que possa contribuir com sua assinatura 
nesse material que estaremos enviando ao Congresso Nacional. 
Noventa e nove Deputados Federais já assinaram esse 
manifesto. Algumas Assembléias Legislativas já iniciaram a 
coleta de assinaturas, e nós iniciamos aqui, hoje, a coleta 
das assinaturas dos parlamentares que concordam com a 
Previdência Social de hoje neste País. Estamos, então, 
pedindo que todos leiam esse manifesto e possam estar aqui 
na segunda-feira para o lançamento desse movimento que 
entendemos ser fundamental, porque, para mim, os dois 
grandes temas levados para a conjuntura nacional são 
exatamente a reforma agrária, que os trabalhadores trouxeram 
à tona, e a questão da previdência, que atinge toda a 
sociedade brasileira. Não podemos permitir que haja essas 
modificações sem que as pessoas saibam o porquê delas. 
Depois, seremos todos nós os primeiros prejudicados. Muito 
obrigado. 

O Sr. Presidente Com a palavra, o Deputado Carlos 
Pimenta. 
O Deputado Carlos Pimenta Exmo. Sr. Presidente da 
Assembléia Legislativa, Deputado Wanderley Avila; Srs. 
Deputados, Sras. Deputadas, imprensa aqui presente, senhoras 
e senhores, inicialmente, quero fazer uma saudação especial 
à TV Montes Claros, aqui presente com toda sua equipe de 
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repórteres, cobrindo os trabalhos desta Casa Legislativa, 
principalmente com relação a um projeto que foi motivo de 
uma reun1ao, extremamente importante, realizada nesta Casa, 
hoje. Reunimo-nos para discutir a construção da Barragem de 
Irapé, na região Norte de Minas. Contamos com a presença de 
técnicos da CEMIG; dos Prefeitos de Cristália, Sr. Ronaldo; 
de Botumirim, Sr. Édson, e de Grão-Mogol, Sr. Waldemir, do 
Sr. Sérgio Cavalieri, representante da MATSULFUR e da área 
industrial do Norte de Minas, e do Presidente da Câmara 
Municipal de Montes Claros, Vereador Benedito Said. A 
Barragem de Irapé, motivo dessa reunião e, principalmente, 
de uma ação política dos Deputados norte-mineiros desta 
Casa, será construída no extremo Norte de Minas, envolvendo, 
ainda, várias cidades do vale do Jequitinhonha. A construção 
dessa barragem trará benefícios importantíssimos para as 
cidades de Cristália, Botumirim, Grão-Mogol, Turmalina, 
Berilo e Minas Novas. Ela será construída no rio 
Jequitinhonha. É uma obra cara, que ex1g1r2 vultosos 
investimentos do Governo de Minas e do Governo Federal, da 
ordem de US$500.000.000,00, e gerará 390MW de energia 
elétrica para aquela região. Irapé será licitada no segundo 
semestre de 1996. Antes mesmo de estarem orontos os projetos 
de infra-estrutura. de estrutura arouitet0nica. d~ impasto 
ambiental e de aproveitamento hídrico e económlco daqu~la 
região, várias empresas de grande porte já demonst-a~am sec 
interesse, como a Cia. Vale do Rio Doce, a Minas-Liga, a 
Piza- uma indústria do Nordeste brasileiro-. a MATSULFUR e 
a Coteminas, de Montes Claros, e a Nova Era. É uma barragem 
que, ao ser construída, trará beneficios para o setor 
energético e será um pólo de desenvolvimento para o turismo, 
para a indústria e para o setor de irrigação. Só para que se 
tenha uma idéia da importância desse empreendimento, há dois 
anos atrás a Cia. Vale do Rio Doce, que possui 65.000ha de 
reflorestamento naquela região, tinha pretensões de 
construir uma indústria para aproveitamento de madeira na 
produção de celulose. Essa indústria que geraria cerca de 2 
mil empregos diretos, não pôde ser construída porque não 
havia energia suficiente para garantir seu funcionamento. 
Minas Gerais, Sr. Presidente, precisa de investimentos desse 
porte. Ao longo dos últimos dois anos, o que temos 
observado, é uma ação do Governo do Estado que tem levado 
este a perder grandes indústrias. Recentemente, a Volkswagen 
optou pelo Estado do Rio de Janeiro para a implantação de 
uma indústria de caminhões e ônibus. A mesma Volkswagen 
optou por São Paulo para a fabricação de motores. Agora, 
estamos perdendo a Samsung, que tinha pretensões de investir 
em Minas Gerais mais de US$200.000.000,00, e a Mercedes-
Benz, que poderia implantar uma indústria no território 
mineiro. 

Acho que Minas Gerais precisa repensar, urgentemente, a sua 
ação política e administrativa, para a implantação dessas 
megaindústrias em nosso Estado. Estamos vendo São Paulo e 
Rio de Janeiro saírem à frente. Recentemente, tive a 
oportunidade de conversar com um parlamentar da Bahia, e ele 
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confessou que várias indústrias, Principalmente as que usam 
os benefícios d~ SUDENE, do FINOR, estão se implantando 
naquele Estado. E Minas Gerais perdendo espaço. Não sei se é 
pelo acanhamento de nossas ações; acho que temos que ser 
mais agressivos. Temos que repensar urgentemente a política 
fiscal, a política administrativa, enfim, a própria política 
deste Estado, porque precisamos dessas indústrias para 
crescer e nos desenvolver. Indústria significa emprego, 
significa renda! 

Com bons olhos estamos observando a ação desse grupo 
empresarial que está interessado na construção da Barragem 
de Irapé, no Norte de Minas. Aliás, é bom que se diga que a 
CEMIG não irá desembolsar um centavo sequer. Ela será uma 
parceira no "pool" de empresas para a concorrência que 
acontecerá no segundo semestre de 1996. 

Por último, Sr. Presidente, quero salientar a importância 
da reun1ao do Conselho Deliberativo da SUDENE, que 
acontecerá em Montes Claros no próximo dia 24. A última 
reunião que se realizou em Minas Gerais foi há mais de seis 
anos, e há mais de dez anos a SUDENE não implanta uma grande 
indústria na região norte-mineira. Pelo contrário, o que 
observamos é que, nestes dez anos, mais de dez indústrias 
importantes fecharam suas portas, principalmente em Montes 
Claros. Nessa reunião do Conselho Deliberativo da SUDENE, 
será assinado um convênio importante para nós, norte-
mineiros: o convênio da TELEMIG, que prevê investimentos de 
R$97.000.000,00 na implantação de um moderno sistema de 
telefonia celular nos 50 municípios integrantes da área da 
SUDENE, proporcionando àquelas cidades o ingresso no 
Primeiro Mundo em matéria de telefonia. 
Queremos fazer um convite aos Deputados interessados na 

reun1ao e, principalmente, aos Deputados do vale do 
Jequitinhonha, para que estejam presentes, defendendo a 
inclusão dos municípios desse vale na SUDENE. Isso tem que 
ser por meio de uma ação política. O Governo do Estado já 
demonstrou todo o seu interesse, e é necessário que esta 
Casa faça coro com Eduardo Azeredo, para que possamos voltar 
aos velhos tempos, aos bons tempos de investimentos da 
SUDENE, e que possamos ver concretizado o grande sonho dos 
municípios do vale do Jequitinhonha de fazer parte da área 
mineira da SUDENE. 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 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. 

Requerimentos 
- A seguir, são submetidos a votação e aprovados, cada um 

por sua vez, na forma regimental, requerimentos dos 
Deputados Toninha Zeitune - seja formulado apelo ao Exmo. 
Sr. Dr. Luiz Felipe Palmeira Lampreia, Ministro das Relações 
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Exteriores, para que seja examinada a proposta de abertura 
d~ um escritório de negócios do Itamaraty em Belo Horizonte, 
~1sando a estimular as exportações mineiras e a captação de 
lnvestimentos internacionais em nosso Estado (Ciente. 
Oficie-se.); Marcos Helênio- seja o Projeto de Lei nQ 
535/95 distribuído também à Comissão de Defesa do 
Consumidor; José Bonifácio- regime de urgência para a 
tramitação do Projeto de Lei nQ 552/95, do Tribunal de 
Justiça; e Sebastião Navarro Vieira (3) - reunião conjunta 
das comissões às quais foram distribuídos os Projetos de Lei 
nQs 552/95 e 554/95, do Tribunal de Justiça; e seja 
atribuído regime de urgência à tramitação do Projeto de Lei 
nQ 554/95, do Tribunal de Justiça (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 votação da matéria constante na pauta. 

Palavras do Sr. Presidente 
A Presidência informa aos Deputados que fez retirar da 

pauta da presente reunião os Projetos de Lei nQs 426. 70, 
185, 210 e 253/95, a impugnação do Projeto de Resolução nQ 
238/95, os quais foram apreciados na reunião extraordinária 
realizada ontem. ã noite, bem como a Proposta de Em9nd? ã 
Constituição nQ 15/95, que fci apreciada na raun~~8 
extraordinária realizada hoje, pe1a manhã. 

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

Resolução nQ 349/95, da Mesa da Assembléia, que dispõe sobre 
a nomeação de Conselheiro do Tribunal de Contas pela 
Assembléia Legislativa. A Mesa da Assembléia opinou pela 
aprovação do projeto na forma do Substitutivo nQ 1, que 
apresentou. Emendado em Plenário, voltou o projeto à Mesa da 
Assembléia, que opinou pela rejeição do Substitutivo nQ 2 e 
da Emenda nQ 2 e pela aprovação da Emenda nQ 1 na forma da 
Subemenda nQ 1 e da Emenda nQ 3. Em votação, o Substitutivo 
nQ 1, que recebeu parecer pela aprovação. Para encaminhar a 
votação da matéria, com a palavra a Deputada Maria José 
Haueisen. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria José 
Haueisen. 

- A Deputada Maria José Haueisen - Sr. Presidente, Srs. 
Deputados, aqui estamos para encaminhar a votação do Projeto 
de Resolução nQ 349/95, que disciplina a escolha de 
Conselheiros do Tribunal de Contas. 

Primeiramente, queremos deixar bem claro para os Deputados 
aqui presentes, Álvaro Antônio e José Ferraz, que já se 
posicionaram abertamente como candidatos a essa vaga no 
Tribunal de Contas, que nossa colocação nada tem de pessoal, 
nada tem contra eles, até porque não há motivo para isso. 
Conhecemos os dois e sabemos da lisura de seus 
procedimentos. Nossa colocação deve-se ao fato de termos, 
ultimamente, acompanhado o procedimento da análise de contas 
no Tribunal. Temos recebido inúmeras denúncias de 
Prefeituras, de Prefeitos que estão dilapidando o património 
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público e, para tanto, usando do expediente de obras 
fantasmas e obras superfaturadas em suas prestações de 
contas. É quando aparecem pontes, estradas, asfaltos, 
escolas, quadras poliesportivas por todos os lados. E o 
pessoal residente naquela cidade sabe que nada daquilo 
existe. 

O que temos visto é que, ultimamente, o Tribunal de Contas 
se limita a avaliar o aspecto formal das prestações de 
contas, sem jamais averiguar se há, de fato, 
superfaturamento e, até mesmo, se a obra foi realizada. 
Entendemos que a denúncia ajuda a combater a corrupção e é 
por isso que aqui estamos, sempre para denunciar, todas as 
vezes que recebermos noticia de corrupção em qualquer lugar. 

Não seremos levianos a ponto de fazer denúncias sem 
documentação. Mas, quando tivermos provas, usaremos a 
tribuna para denunciar. O que tem acontecido no Tribunal de 
Contas? Ele tem sido um Tribunal político, e não, técnico. 
Entendemos a dificuldade que tem o Conselheiro que serviu ao 
Governo do Estado como Deputado, ou aliado, ou Secretário; o 
Conselheiro eleito Deputado por aquele que, depois, é 
Prefeito de uma cidade, e esse Conselheiro deve julgar as 
contas daquele que foi seu aliado, que o apoiou e que foi 
apoiado por ele. Acredito que uma isenção completa como deve 
haver no Tribunal de Contas se torna difícil numa hora 
dessa. Por isso, Ja havíamos falado anteriormente que 
achávamos que o Tribunal de Contas devia ser técnico, e não, 
político. Até pensamos na possibilidade de trabalhar nesse 
assunto. Assinamos o Substitutivo nQ 1 apresentado à Mesa; 
mas quando apareceu o substitutivo do Deputado Almir 
Cardoso, que propunha exatamente aquilo que pensávamos, que 
é também o pensamento da Bancada do PT, eu assinei esse 
substitutivo e o defendo. 
Gostaria de comentar, inclusive, a colocação do relator, o 

Deputado Antônio Júlio, jurista que respeitamos. Achamos que 
há incoerência no seu parecer sobre o Substitutivo nQ 2, o 
qual diz o seguinte: "O concurso público é exigência 
constitucional para ingresso em cargo público, de provimento 
efetivo, não se aplicando a hipótese de que se cuida". Tudo 
bem, aqui não está explicito que quem vai para o Tribunal de 
Contas precisa de concurso. Mais ainda, segundo o ilustre 
relator: "Ao conferir à Assembléia competência para nomear 
cinco dos Conselheiros do Tribunal de Contas, a Constituição 
do Estado não subordina o ato de nomeação a qualquer 
processo seletivo". Concordamos também. Mas, logo depois, 
ele fala: "( ... ) deixando, pois, ao Legislativo 
discricionariedade para estabelecer o procedimento de 
escolha que lhe pareça mais conveniente". Entendemos, então, 
que a Assembléia Constituinte não põe como condição "sine 
qua non" o concurso seletivo, a seleção de candidatos, mas 
isso não impede, também, que a Assembléia Legislativa tenha 
competência para fazer isso, uma vez que a Constituição 
confere a ela competência para nomeação dos Conselheiros. 

Então, a nosso ver, houve aqui uma incoerência. Não está 
explicito que não pode, mas se a Assembléia tem competência, 
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que ela o faça como achar melhor. Tanto que já começamos a 
fazer um projeto de emenda à constituição para que o 
Tribunal seja, realmente, técnico. vamos apresentar uma 
emenda que pode ser acrescentada ao inciso V do art. 78 da 
Constituição do Estado: "V - não ter ocupado, nos últimos 5 
anos, cargo eletivo, cargo de direção superior nos órgãos de 
administração direta e indireta, fundacional e autárquica do 
Estado de Minas Gerais e cargo de Secretário de Estado". 
Quero deixar bem claro que sei que isso não é para valer 

agora. Mas minha emenda continuará aqui, colherei as 
assinaturas e espero contar com o apoio dos Deputados. 
Estaremos votando com o Substitutivo nQ 2. Muito obrigada. 

Questão de Ordem .9 Deputado Gilmar Machado -Sr. Presidente, a matéria que 
Ja estamos encaminhando e votando requer "quorum". Trata-se 
de um projeto extremamente sério e complexo. Como se pode 
verificar, de plano, que não há "quorum", solicitamos a V. 
Exa. Que encerre a reunião. 
O Sr. Presidente - Devido à importância da matéria e à 

publicação de ato de aposentadoria de Conselheiro no órgão 
oficial, essa Presidência determina ao Sr. Secretário que 
proceda à chamada para recomposição de "quorum". 

O Sr. Secretário (Deputado Antônio Júlio) - r- Procede ã 
chamada.) 

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 23 Deputados. Nas 
comissões encontram-se 20 Deputados. Portanto, há "quorum" 
para a votação. Com a palavra, para encaminhar a votação, o 
Deputado Gilmar Machado. 

O Deputado Gilmar Machado- Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
Sras. Deputadas; em primeiro lugar, queremos deixar 
registrada nossa indignação por ter que participar de um 
processo de votação com apenas 23 Deputados, enquanto os 
demais se encontram nas comissões. O projeto em votação é de 
grande envergadura, pois estaremos definindo os 
representantes para o Tribunal de Contas. 

Vamos começar a perceber qual o tratamento que queremos dar 
a essa questão. Temos insistido, nesta Casa, que o Tribunal 
de Contas é um órgão auxiliar do Poder Legislativo e deve 
ter caráter técnico, exatamente porque fiscaliza e acompanha 
as contas das prefeituras. Temos visto os problemas que vêm 
ocorrendo no Estado de Minas Gerais; há uma série de 
prefeituras com inúmeras irregularidades. Temos constatado, 
também, que o referido Tribunal teria que fiscalizar cada 
vez mais coisas, mas há lentidão, pelo fato de que algumas 
pessoas que vão trabalhar lá não têm preparo técnico, mas 
politico. Entendemos que ele, enquanto órgão auxiliar, tem 
um caráter estritamente técnico; por isso as pessoas que vão 
ocupar o cargo de Conselheiro devem ter competência, 
exatamente, nessa área. Respeitamos as pessoas que estão 
postulando tais cargos e achamos que elas têm condições de 
discutir e disputar a sua indicação. A Assembléia 
Legislativa, segundo o que a Constituição lhe permite, 
deveria ter um critério para analisar esses candidatos de 
forma mais técnica, ao mesmo tempo determinando se teriam 
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condições para ocupar o cargo de Conselheiro. Essa é nossa 
primeira indicação, mas outras virão. 
Esta Casa poderia dar um exemplo concreto e claro de que 

ela quer, no Tribunal de Contas, pessoas com experiência, 
técnicos respeitáveis e competentes, para agilizar o 
processo e subsidiar o Poder Legislativo na averiguação e no 
levantamento das contas do nosso Estado. Essa é a forma mais 
correta que temos, nesse momento, de agilizar. Nossa 
contribuição é o processo seletivo que estamos apresentando, 
ou seja, alguns critérios que a Assembléia poderá adotar 
para orientar o Plenário na hora da votação, para que as 
pessoas demonstrem habilidade e conhecimento para exercer 
tal função. Aí, sim, viriam a Plenário os nomes que tivessem 
demonstrado conhecimento técnico e administrativo. Só então, 
iríamos escolher os nomes. Esta é a proposta que nós, do PT, 
apresentamos no Substitutivo nQ 2. 

Estaremos votando contra o Substitutivo nQ 1 e defendendo o 
nQ 2, porque entendemos que este é mais amplo, permite uma 
participação maior. Além disso, no substitutivo que foi 
apresentado, foram acatadas algumas emendas com as quais não 
concordamos. Votaremos contra todo o substitutivo, mas 
também contra algumas emendas que foram aceitas nele. No 
nosso entendimento, a Mesa não tem que ficar interferindo 
muito. Votou-se o projeto, monta-se a comissão especial, e é 
ela que vai trabalhar. Não temos que ficar colocando coisas 
para que a Mesa possa deliberar sobre a condução desse 
processo. Discordamos dessa metodologia e entendemos que a 
Mesa cumpriu seu papel, desde que montou o projeto de 
resolução, votou e acabou. A partir daí, a comissão especial 
vai trabalhar. A Mesa não deve interferir, como vai, se o 
Substitutivo nQ 1 for aprovado na forma como está. 

Para finalizar, nosso voto será contrário ao Substitutivo 
nQ 1 e a favor do nQ 2, para que possamos, de fato, resgatar 
o Tribunal de Contas enquanto órgão técnico, e não, como 
órgão político. Muito obrigado. 

Questões de Ordem 
O Deputado Marco Régis Sr. Presidente, 

desculpas por me retirar do Plenário, porque 
que projetos de relevância, como este, sejam 
minorias. 

quero pedir 
não concordo 
votados por 

Exorto V. Exa. e os brilhantes membros da Mesa, os membros 
de Bancadas, com poder de voto e poder de fogo nesta Casa, a 
que haja moralização no funcionamento do Legislativo; os 
Deputados estão trabalhando, neste momento, nas comissões, 
mas deveria haver uma disciplina, uma norma, para que esse 
esvaziamento de Plenário não mais acontecesse, pois, para a 
opinião pública, significa ociosidade. Na verdade, isso não 
acontece. Os trabalhos nas comissões estão em andamento, e é 
justo que V. Exa. procure reorganizar, no Regimento Interno, 
horários distintos do funcionamento do Plenário e das 
comissões. Muito obrigado. 

O Deputado Álvaro Antônio - Sr. Presidente, peço-lhe seja 
feita outra recomposição de "quorum", tendo em vista que 
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estão aqui oito ou nove Deputados - na Assembléia, há 77 - e 
que é relevante a matéria. 

O Sr. Presidente - É regimental. Convoco o Sr. Secretário 
para que faça a chamada para recomposição de "quorum". 
o Sr. lQ-Secretário (Deputado Rêmolo Aloise) - (- Faz a 

chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam a chamada 9 Deputados; 20 

estão nas comissões. Não há •quorum• para votação, mas o há 
para discussão. 
Discussão, em 1Q turno, do Projeto de Lei nQ 41/95, do 

Deputado José Maria Barros, que autoriza reversão à 
Prefeitura Municipal de Acaiaca de imóvel que menciona. A 
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do 
projeto na forma do Substitutivo nQ 1, que apresenta. A 
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela sua aprovação 
na forma do Substitutivo nQ 1, da Comissão de Justiça. Em 
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se 
a discussão. 

Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 52/95, do 
Deputado João Batista de Oliveira, que dispõe sobre o 
reconhecimento do sistema braile no Estado de Minas Gerais e 
dá outras providências. A Comissão de Fisca1ização opina 
pela sua aprovação na forma do venci~o e~ 1~ t11rno. E~ 
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. 

- Vem à Mesa: 
EMENDA No 1 AO PROJETO DE LEI No 52/95 

Dê-se ao § 2Q do-art. 1Q a seguinte redãção e inclua-se o 
seguinte § 3Q: 

"Art. 1Q - ..................... · · · · · · · · · · · · · · 
§ 2Q - A identificação e a quantificação dos formulários e 

documentos a serem impressos em braile serão definidos com 
base na demanda apurada junto às entidades representativas 
dos deficientes visuais. 

§ 3Q - Compete à Coordenadoria de Apoio e Assistência à 
Pessoa Deficiente a apuração da demanda de que trata o 
parágrafo anterior, assim como a produção e distribuição dos 
formulários e impressos em braile.". 
Sala das Reuniões, 8 de novembro de 1995. 
José Bonifácio 
Justificação: A proposição que ora apresentamos tem por 

escopo aperfeiçoar o texto do Projeto de Lei nQ 52/95, de 
forma a adequá-lo à realidade. Na verdade, não há como negar 
que é em função da demanda verificada pelas entidades 
representativas dos deficientes visuais que se deve proceder 
á identificação dos formulários a serem utilizados pelos 
deficientes. 

Por outro lado, saliente-se que Ja existe, no âmbito da 
administração pública estadual, a Coordenadoria de Apoio e 
Assistência à Pessoa Deficiente, órgão que deve ser o 
responsável pela apuração da demanda e pela produção e 
distribuição dos formulários impressos em braile. 

Em face do exposto, contamos com o apoio dos ilustres 
colegas deste parlamento para a aprovação da emenda em 
apreço. 
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o Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência 
informa ao Plenário que, no decorrer da discussão, foi 
apresentada emenda do Deputado José Bonifácio, que recebeu o 
nQ 1. 

ENCERRAMENTO 
o Sr. Presidente - Esgotada a matéria da pauta em fase de 

discussão, persistindo a falta de •quorum" para votação e 
não havendo oradores inscritos para o Grande Expediente, a 
Presidência encerra a reunião, convocando os Deputados para 
a extraordinária de logo mais, às 20 horas, nos termos do 
edital de convocação, e para a ordinária de amanhã, dia 9, 
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 54a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 1Q DE NOVEMBRO DE 1995 

. Presidência do Deputado Agostinho Patrús 
SUMARIO: ABERTURA- 1ª PARTE: Ata- 2ª PARTE(ORDEM DO DIA): 

1ª Fase: Questão de ordem; chamada para recomposição de 
"quorum"; inexistência de "quorum" para votação- Palavras 
do Sr. Presidente - 2ª Fase: Palavras do Sr. Presidente -
Discussão de proposições: Discussão, em 1Q turno, dos 
Projetos de Lei nQS 70 e 253/95; encerramento da discussão -
Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 185/95; 
encerramento da discussão - Inexistência de "quorum" para 
votação - ENCERRAMENTO. 

. ~E~UU 
-As 9h15min, 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-
Álvaro Antônio - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio 
Andrade - Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho Arnaldo 
Penna- Bilac Pinto -Bonifácio Mourão- Carlos Murta 
Carlos Pimenta - Dílzon Melo - Dimas Rodrigues Dinis 
Pinheiro - Djalma Diniz - Elbe Brandão - Geraldo Nascimento 
-Geraldo Rezende- Geraldo Santanna- Gil Pereira- Gilmar 
Machado - Glycon Terra Pinto - Irani Barbosa - Ivo José -
Jairo Ataíde- João Batista de Oliveira- João Leite- Jorge 
Eduardo de Oliveira- Jorge Hannas -José Braga José 
Henrique - José Maria Barros Leonídio Bouças Luiz 
Antônio Zanto - Marcelo Cecé - Marcelo Gonçalves - Marco 
Régis- Marcos Helênio -Maria Olívia- Miguel Barbosa-
Olinto Godinho -Paulo Piau 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. 
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- 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) 
- la Fase 

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a 
Presidência passa à 1ª fase da Ordem do Dia, com a discussão 
e a votação de pareceres e a votação de requerimentos. 

Questão de Ordem 
O Deputado Anderson Adauto - Sr. Presidente, gostaria de 

solicitar, de plano, a suspensão da reunião, em função de 
falta de "quorum" regimental para o prosseguimento de nossos 
trabalhos. 

O Sr. Presidente- É regimental a solicitação do Deputado 
Anderson Adauto. A Presidência solicita ao Sr. Secretário 
que faça a chamada. 
o Sr. Secretár;o (Deputado Rêmolo Aloise) 

chamada.) 
(- Faz a 

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 22 Deputados; há 4 
Deputados em comissões; portanto, não há "quorum• cara 
votação, mas o há para o prosseguime~to da ~e~ni~o. 

Palavras do Sr. Presidente 
A Presidência informa ao Plenário que o prazo 

para apresentação de emendas, no 2Q turno, à 
Emenda à Constituição nQ 11/95, de autoria 
Sebastião Navarro Vieira, que assegura o 
percepção de adicionais por tempo de serviço 
público, civil e militar, aposentado no 
menciona, encerra-se hoje, dia 1Q de novembro. 

2a Fase 

je :rês dias 
Proposta de 

do Deputado 
direito de 

ao servidor 
período que 

O Sr. Presidente- Não havendo matéria a ser apreciada 
nesta fase, a Presidência vai passar à 2ª fase da Ordem do 
Dia, com a discussão e a votação da matéria constante na 
pauta. 

Palavras do Sr. Presidente 
A Presidência faz retirar da pauta desta reunião o Projeto 

de Lei nQ 426/95 por não se encontrar este em condições de 
ser discutido. 

Discussão de Proposições 
- A seguir, têm sua discussão encerrada, cada uma por sua 

vez, na forma regimental, as seguintes proposições: em 1Q 
turno, o Projeto de Lei nQ 70/95, do Deputado Romeu Queiroz 
(ex-Projeto de Lei nQ 2.270/94), que autoriza o Departamento 
de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais a fazer 
reverter imóvel que menciona ao Município de Jequitinhonha; 
e o Projeto de Lei nQ 253/95, do Deputado Gilmar Machado, 
que altera o prazo para isenção do pagamento do IPVA e dá 
outras providências; e em 2Q turno, o Projeto de Lei nQ 
185/95, do Deputado Carlos Murta, que altera a Lei nQ 
10.629, de 17/1/92, e dá outras providências (insere trecho 
do rio Jequitinhonha no rol de rios declarados de 
preservação permanente). 
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ENCERRAMENTO 
o Sr. Presidente - Esgotada a matéria em fase de discussão 

e persistindo a falta de "quorum" para votação, a 
Presidência encerra a reunião e convoca os Deputados para a 
ordinária deliberativa de logo mais, às 14 horas, com a 
ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião. 

ATA DA la REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 
EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO NQ 
11/95 
Às quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte de 
setembro de mil novecentos e noventa e cinco, comparecem na 
Sala das Comissões os Deputados Ajalmar Silva (substituindo 
o Deputado Arnaldo Penna, por indicação da Liderança do 
PSDB), Maria Olívia, Geraldo Rezende (substituindo este ao 
Deputado Bonifácio Mourão, por indicação da Liderança do 
PMDB), Alberto Pinto Coelho, Jorge Hannas (substituindo este 
ao Deputado Jairo Ataíde, por indicação da Liderança do 
PFL), Paulo Piau, Marcos Helênio (substituindo este ao 
Deputado Ivo José, por indicação da Liderança do PT), Ivair 
Nogueira (substituindo o Deputado Álvaro Ant6nio, por 
indicação da Liderança do PDT) e Paulo Schettino, membros da 
Comissão supracitada. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Paulo Schettino, declara abertos os 
trabalhos e solicita ao Deputado Marcos Helênio que proceda 
à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, 
é subscrita pelos membros presentes. O Presidente passa a 
palavra ao Deputado Paulo Piau, relator da proposta de 
emenda em tela, o qual emite parecer pela aprovação da 
matéria com a Emenda nQ 1. 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, 8 de novembro de 1995. 
Paulo Schettino, Presidente - Arnaldo Penna - José Maria 

Barros - Alberto Pinto Coelho José Bonifácio Elbe 
Brandão- Toninha Zeitune Sebastião Navarro Vieira 
Dílzon Melo. 
ATA DA 13ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE FISCALIZAÇÃO 
~INANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
As quatorze horas e quarenta minutos do dia dez de outubro 
de mil novecentos e noventa e cinco, reúnem-se na Sala das 
Comissões os Deputados Geraldo Santanna, Leonídio Bouças, 
Arnaldo Penna, Anivaldo Coelho e Ivair Nogueira, membros da 
Comissão de Constituição e Justiça; Ajalmar Silva, Arnaldo 
Penna, Geraldo Santanna (substituindo este ao Deputado 
Bonifácio Mourão, por indicação da Liderança do PMDB), 
Djalma Diniz (substituindo o Deputado Jairo Ataíde, por 
indicação da Liderança do PFL) e Durval Ângelo, membros da 
Comissão de Administração Pública; Miguel Martini, Romeu 
Queiroz, Geraldo Rezende e Marcos Helênio, membros da 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. 
Registra-se, também, a presença do Deputado Ant6nio Júlio. 
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Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Geraldo 
Santanna, declara abertos os trabalhos, informa que a 
reunião se destina a ouvir o Sr. João Heraldo Lima, 
Secretário da Fazenda e Presidente da DIMINAS, e o convida a 
tomar assento à mesa com sua assessoria, composta pelos Srs. 
Luiz Schwaecz, Superintendente do Tesouro; Luiz Antônio 
Ataíde, Secretário Adjunto; Hélio Diau, Diretor da DIMINAS; 
Paulier Brandão, Superintendente da Receita, e Marcos 
Ferreira, Diretor de Crédito Tributário. A seguir, a 
Presidência solicita ao Deputado Romeu Queiroz que proceda à 
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é 
subscrita pelos membros presentes. Ato contínuo, passa a 
palavra ao Deputado Marcos Helênio, autor do requerimento 
que motivou o convite. Este manifesta sua preocupação quanto 
ao tamanho da dívida mobiliária do Estado e ao possível 
conflito de atribuições entre a DIMINAS e a CADIV. Isso 
posto, a Presidência passa a palavra ao Sr. João Heraldo 
Lima, que esclarece, primeiramente, que a DIMINAS, em função 
de uma circular, teve restringido o seu campo de ação e, 
atualmente, tem por função prestar assessoria a Bancos na 
administração da dívida; em segundo lugar. que a criação da 
CADIV visa a dotar o Estado de um instrume~to eficiente e 
necessário à administração da divi~a. A seg•Jir, p~rticioam 
dos debates os Deputados Miguel Martini. A~tónio Júl :o, 
Marcos Helênio, Durval Ângelo e os Srs. João Heraldo ~ima e 
Paulier Brandão, como consta nas notas taquigráficas. Após, 
a Presidência informa que o Sr. João Heraldo Lima, em 
virtude de viagem, necessita ausentar-se, mas sua assessoria 
permanecerá para a conclusão dos trabalhos, e, na 
oportunidade, agradece a participação do convidado e de sua 
equipe e suspende a reunião por 5 minutos para acompanhá-lo 
até a saída. Reabertos os trabalhos, com o mesmo "quorum" 
anteriormente mencionado, a assessoria do Sr. João Heraldo 
Lima presta esclarecimentos ao Deputado Antônio Júlio. Nada 
mais havendo a ser tratado, a Presidência agradece a 
presença dos parlamentares. da assessoria do Sr. João 
Heraldo Lima, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 
Sala das Comissões, 8 de novembro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Elbe Brandão - Simão Pedro 

Toledo- Anivaldo Coelho - Ivair Nogueira - Ajalmar Silva -
Antônio Roberto- Jairo Ataide- Miguel Martini. 
ATA DA 13a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA 
ENERGÉTICA,-HÍDRICA E MINERÁRIA 
Às dez horas e trinta minutos do dia dezoito de outubro de 
mil novecentos e noventa e cinco, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Álvaro Antônio, Anivaldo Coelho e 
Sebastião Helvécio, membros da Comissão supracitada. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado Álvaro Antônio, 
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Anivaldo 
Coelho 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 a finalidade de 
apreciar a pauta. A seguir, passa à leitura do Ofício nQ 
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55/95 - PR, do Deputado José Rocha, Presidente da Câmara dos 
Deputados, que comunica a instalação da Comissão Especial 
Destinada a Estudar os Projetos Públicos Federais de 
Irrigação e Recursos Hídricos e Apresentar Propostas ao 
Orçamento da União, no Sentido de Viabilizar a Execução dos 
Mesmos. O Presidente procede, ainda, à leitura do Ofício 
s/nQ, do Sr. Mauricio Campos, Deputado Federal, que 
encaminha artigo de sua autoria publicado no jornal "Estado 
de Minas", que demonstra a preocupação desse parlamentar com 
a privatização da CEMIG. A Presidência informa que a 
correspondência se encontra sobre a mesa, à disposição dos 
membros da Comissão. Em seguida, o Presidente designa os 
Deputados Anivaldo Coelho para relatar os Requerimentos nQs 
771, 773, 775, 777 e 779/95 e Sebastião Helvécio para 
relatar os Requerimentos nQs 772, 774, 776 e 778/95, todos 
de autoria do Deputado Gil Pereira. Passando-se à 2a parte 
da reunião, o Deputado Anivaldo Coelho encaminha à Mesa 
requerimento de sua autoria, no qual solicita seja convidado 
o Deputado Maurício Campos para debater com os membros da 
Comissão sobre a venda de ações da CEMIG. Submetido a 
votação, é o requerimento aprovado. A seguir, a Presidência 
passa à 3a fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação 
de proposições que dispensam a apreciação do Plenário da 
Assembléia. O Deputado Anivaldo Coelho emite parecer, 
concluindo pela aprovação dos Requerimentos nQs 771, 773, 
775, 777 e 779/95, de autoria do Deputado Gil Pereira. 
Colocados em votação, cada um por sua vez, são os 
requerimentos aprovados. O Deputado Sebastião Helvécio emite 
parecer, mediante o qual conclui pela aprovação dos 
Requerimentos nQs 772, 774, 776 e 778/95, também de autoria 
do Deputado Gil Pereira. Submetidos a votação, cada um por 
sua vez, são os requerimentos aprovados. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece o 
comparecimento dos Deputados, convoca os membros da Comissão 
para a próxima reunião ordinária, determina que se lavre a 
ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 8 de novembro de 1995. 
Álvaro Antônio, Presidente - Anivaldo Coelho - Paulo Piau -

Carlos Pimenta- Gil Pereira. 
ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA 
Às dez horas do dia vinte e cinco de outubro de mil 
novecentos e noventa e cinco, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Ajalmar Silva, Arnaldo Penna, Antônio 
Júlio (substituindo este ao Deputado Bonifácio Mourão, por 
indicação da Liderança do PMDB), Carlos Murta, Durval Ângelo 
e Ailton Vilela (substituindo este à Deputada Elbe Brandão, 
por indicação da Liderança do PSDB), 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 Antônio Júlio que proceda à leitura da 
ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita 
pelos membros presentes. A Presidência acusa o recebimento 
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da seguinte correspondência: do Vereador Orlando Benedito de 
Almeida, Presidente da Câmara Municipal de Maria da Fé, 
encaminhando cópia de requerimento do Vereador Antônio Luiz 
de Souza, aprovado na reunião de 4 de outubro do corrente 
ano, no qual se solicita a extinção do dispositivo legal que 
determina o desconto de 81. dos vencimentos de aposentados e 
pensionistas estaduais destinados ao IPSEMG; do Vereador 
Oswaldo Botelho Filho, Presidente da Câmara Municipal de 
Congonhas, informando que foi aprovado, na reunião de 10 de 
outubro do corrente ano, requerimento do Vereador Marco 
Cordeiro Baldoque, pleiteando maior agilidade na apreciação 
das questões relativas aos serventuários da extinta 
MinasCaixa; do Sr. João Justino Gomes, do Município de 
Alvinópolis, que solicita regulamentação do dispositivo 
constitucional que trata da assistência judiciária gratuita; 
do Sr. Carlos Roberto Silva, desta Capital, manifestando sua 
preocupação com a proposta do Governo Federal de acabar com 
a estabilidade dos servidores públicos; do Sr. Robson Luiz 
dos Santos, desta Capital, encaminhando cópia de abaixo-
assinado com mais de 10 mil assinaturas, no qual se 
reivindicam a construção de passarelas, de redutores de 
velocidade, o gradeamento da pista central e a melhoria do 
sistema de sinalização ao longo c~ ~ve~lda Cr4st1~no 
Machado. Passa-se à 1ª fase da Ordem do Dia, com di~cussãu e 
votação de proposições da Comissão. A Pres1dêncla informa 
que se encontra sobre a mesa requerimento do Deputado 
Ronaldo Vasconcellos solicitando a realização de audiência 
pública para se discutir o Projeto de Lei nQ 391/95 e que 
para isso se convidem os Secretários de Esportes e da 
Segurança Pública, os Presidentes da Federação Mineira de 
Futebol - FMF -, da ADEMG, da Associação de Garantia dos 
Atletas Profissionais - AGAP -, da Associação Mineira de 
Cronistas Esportivos - AMCE e dos clubes de futebol 
Atlético, Cruzeiro e América, e o Comandante-Geral da PMMG. 
Submetido a votação, é aprovado o requerimento. Fica 
decidido que a audiência pública será realizada no dia 8 de 
novembro próximo, às 10 horas. A Presidência coloca em 
votação o requerimento do Deputado Aílton Vilela, que 
solicita a convocação do Procurador-Chefe da Defensoria 
Pública, do Diretor da Defensoria Pública Metropolitana e da 
Diretora da Defensoria Pública do Interior, para prestarem, 
perante esta Comissão, informações sobre a nomeação dos 
aprovados no recente concurso público para preenchimento de 
vagas na Defensoria Pública do Estado. É o requerimento 
aprovado. Está sobre a mesa requerimento do Deputado Ivair 
Nogueira, apresentado em Plenário e encaminhado a esta 
Comissão nos termos da Deliberação da Mesa nQ 761, no qual 
se solicita a formação de uma comissão especial para manter 
contatos com as autoridades competentes, com vistas ao 
acompanhamento dos trabalhos para viabilizar a extensão do 
metrô até Betim. A Presidência defere o requerimento e 
designa os Deputados Durval Ângelo e Carlos Murta para o 
referido acompanhamento. Passa-se à fase de discussão e 
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação 
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do Plenário da Assembléia. Com a palavra, o Deputado Arnaldo 
Penna, relator das Emendas nQs 5 e 6, apresentadas em 
Plenário ao Projeto de Lei nQ 235/95, solicita prazo 
regimental para emitir seu parecer, o que é deferido pela 
Presidência. Registra-se, neste momento, a presença do 
Deputado Bonifácio Mourão. O Deputado Carlos Murta, relator 
da Emenda nQ 1, apresentada em Plenário ao Projeto de Lei nQ 
337/95, emite parecer que conclui pela rejeição da emenda. 
Fazem uso da palavra, para discutir, os Deputados Antônio 
Júlio, Durval Ângelo, Bonifácio Mourão e Carlos Murta. 
Encerrada a discussão e submetido a votação, é aprovado o 
parecer. O Deputado Arnaldo Penna, relator do Projeto de Lei 
nQ 391/95, solicita prazo regimental para emissão de seu 
parecer, o que é deferido pela Presidência. Com a palavra, o 
Deputado Bonifácio Mourão, relator do Projeto de Lei nQ 
418/95, emite parecer que conclui pela aprovação da 
proposição na forma do Substitutivo nQ 1, 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 ordinária, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 8 de novembro de 1995. 
Ajalmar Silva, Presidente- Carlos Murta- Elbe Brandão-

Jairo Ataíde - Arnaldo Penna - Durval Ângelo. 
ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO 
fiNANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
As nove horas e trinta minutos do dia vinte e seis de 
outubro de mil novecentos e noventa e cinco, comparecem na 
Sala das Comissões os Deputados Miguel Martini, Geraldo 
Rezende, Glycon Terra Pinto e Marcelo Gonçalves 
(substituindo este ao Deputado Alencar da Silveira Júnior, 
por indicação da Liderança do PDT), membros desta Comissão. 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Miguel 
Martini, declara abertos os trabalhos e esclarece que a 
reunião se destina a apreciar as matérias constantes na 
pauta. Continuando, solicita ao Deputado Marcelo Gonçalves 
que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida 
e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Devido à 
ausência do Deputado Clêuber Carneiro, o Presidente 
redistribui ao Deputado Geraldo Rezende o Projeto de Lei nQ 
95/95. 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. O Presidente esclarece que continua 
em discussão o Projeto de Lei nQ 368/95, em virtude de 
requerimento do Deputado Marcos Helênio aprovado na reunião 
anterior, mediante o qual solicita adiamento da discussão da 
matéria. Encerrada a discussão, o Presidente coloca em 
votação o parecer, que é aprovado por unanimidade. Neste 
momento, registra-se a presença do Deputado Marcos Helênio. 
Logo após, o Deputado Geraldo Rezende, relator do Projeto de 
Lei nQ 95/95, emite parecer mediante o qual conclui pela 
aprovação do projeto com as Emendas nQs 1 a 6, da Comissão 
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de Constituição e Justiça; 7 e 8, da Comissão de Educação, 
Cultura, Desporto e Turismo e Lazer, e 9 e 10, desta 
Comissão. Submetido o projeto a discussão, o Deputado Marcos 
Helênio solicita vista da matéria, e seu pedido é deferido 
pela Presidência. Em seguida, o Deputado Marcos Helênio, 
relator do Projeto de Lei nQ 271/95, emite parecer mediante 
o qual conclui pela aprovação do projeto na forma do 
Substitutivo nQ 1. Posto em 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, 7 de novembro de 1995. 

Miguel Martini, Presidente Romeu Queiroz Geraldo 
Rezende. 
ATA DA 19a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE AGROPECUÁRIA E 
POLÍTICA RÜRAL 
Às dez horas e quinze minutos do dia vinte e seis de outubro 
de mil novecentos e noventa e cinco, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Almir Cardoso, Olinto Godinho e Elbe 
Brandão (substituindo esta ao Deputado Arnaldo Canarinho, 
por indicação da Liderança do PSDB), membros da Comissão 
supracitada. Havendo número regimental o ne~~tano Alr.;r 
Cardoso assume a Presidência, declara aber•os os traba:hos é 
solicita ao Deputado Olinto Godinho que proceda á leitura da 
ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita 
pelos membros presentes. A Presidência informa ter a reunião 
a finalidade de apreciar a pauta. Em seguida, suspende os 
trabalhos para que possa ser aberta a reunião conjunta das 
Comissões de Agropecuária e Política Rural e de Meio 
Ambiente. Reaberta a reunião pelo Presidente, verifica-se a 
presença dos Deputados Paulo Piau e Almir Cardoso. o 
Presidente, Deputado Paulo Piau, informa que, tendo em vista 
não haver "quorum" para votação, a Comissão deixa de 
apreciar as matérias constantes na pauta. A seguir, o 
Presidente agradece o comparecimento dos parlamentares, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião 
ordinária, determina que se lavre a ata e encerra os 
trabalhos. 
Sala das Comissões. 9 de novembro de 1995. 
Arnaldo Canarinho, Presidente- Olinto Godinho - Ajalmar 

Silva- Miguel Barbosa. 
ATA DA 2a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 
EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO NQ 
16/95 
Às dez horas e quinze minutos do dia vinte e sete de outubro 
de mil novecentos e noventa e cinco, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Clêuber Carneiro, Gilmar Machado, 
Simão Pedro Toledo, Elbe Brandão, Romeu Queiroz 
(substituindo este ao Deputado Mauri Torres, por indicação 
da Liderança do PSDB), Bonifácio Mourão, Bilac Pinto, João 
Leite, José Henrique, Sebastião Costa, Ivo José e Ivair 
Nogueira, membros da Comissão supracitada. Presentes também 
os Deputados Paulo Piau, Jairo Ataíde e José Bonifácio. 
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Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Clêuber 
Carneiro, declara abertos os trabalhos e solicita ao 
Deputado Simão Pedro Toledo que proceda à leitura da ata da 
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos 
parlamentares presentes. O Presidente esclarece que a 
presente reunião se destina a ouvir o Dr. Cláudio Roberto 
Mourão da Silveira, Secretário de Recursos Humanos e 
Administração, que é convidado para tomar assento à mesa. O 
Presidente informa que a reunião tem por finalidade debater 
a proposta de emenda em tela, de autoria do Governador do 
Estado, que altera dispositivo inscrito na subseção que 
trata dos servidores públicos civis, relativo ao instituto 
das férias-prêmio. O Presidente convida, também, a tomar 
assento à mesa os Drs. Benhur Albergaria e Carlos Afonso 
Diniz, respectivamente, Chefe de Gabinete e Assessor 
Parlamentar da Secretaria de Estado de Recursos Humanos e 
Administração e, ainda, o Sr. Mário de Lima Guerra, Diretor 
de Administração e Finanças da COMIG. Inicialmente, o 
Presidente passa a palavra ao Deputado Gilmar Machado, autor 
do requerimento que motivou o convite. Após a exposição do 
Dr. Cláudio Mourão, abre-se a fase dos debates, participando 
os Deputados Gilmar Machado, Simão Pedro Toledo, Ivo José, 
Jairo Ataíde, Bilac Pinto, José Bonifácio e o Dr. Benhur 
Albergaria, conforme consta nas notas taquigráficas. 
Cumprida a finalidade da reun1ao, o Presidente agradece a 
presença dos parlamentares, do Dr. Cláudio Mourão e dos 
demais participantes, determina a lavratura da ata e encerra 
os trabalhos. 
Sala das Comissões, 7 de novembro de 1995. 
Clêuber Carneiro, Presidente- Gilmar Machado- Simão Pedro 

Toledo- Carlos Pimenta - Paulo Schettino- Miguel Martini -
Antônio Roberto - Paulo Piau. 
ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 
PROCEDER A ESTUDOS QUE VENHAM CRIAR MELHORES CONDIÇÕES DE 
COMUNICAÇÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Às quatorze horas e trinta minutos do dia trinta e um de 
outubro de mil novecentos e noventa e cinco, reúnem-se na 
Sala das Comissões os Deputados Paulo Piau, Elbe Brandão, 
Alberto Pinto Coelho e Ivair Nogueira, membros da Comissão 
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Paulo Piau, declara abertos os trabalhos e solicita 
à Deputada Elbe Brandão que proceda à leitura da ata da 
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos 
parlamentares presentes. Solicita, ainda, que a mesma 
Deputada faça a leitura da correspondência enviada pelo Sr. 
Carlos Lindemberg, do jornal "Hoje em Dia", na qual ele 
lamenta não poder atender ao convite da Comissão para 
comparecer a esta reunião, por ter, anteriormente, assumido 
compromisso na mesma data e no mesmo horário. A Deputada 
faz, também, a leitura do ofício do Sr. Paulo Rogério Ayres 
Lage, Presidente da Rádio Inconfidência, no qual ele 
agradece a oportunidade de expor aos Deputados a posição e 
os planos do Governo de Minas para a emissora. Prosseguindo, 
o Presidente informa que a reunião se destina a ouvir os 
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Srs. Alexandre Wagner da Silva, Presidente do Sindicato dos 
Proprietários de Jornais, Revistas e Similares no Estado 
de Minas Gerais- SINDJOR -; Admar Conceição Silva, da 
Associação de Jornais do Interior do Estado de Minas Gerais, 
e Júlio Maria Guimarães Ferreira, Presidente da Associação 
Mineira de Televisões Comunitárias - AMITEC -, e solicita 
aos Deputados e aos convidados que tomem assento à mesa. A 
seguir, o Presidente passa a palavra ao Deputado Alberto 
Pinto Coelho, autor do requerimento em que solicitou a 
presença dos convidados. Após a explanação do referido 
Deputado, o Presidente concede a palavra aos convidados, e, 
após as exposições desses, abre-se amplo debate entre os 
parlamentares e as autoridades, conforme consta nas notas 
taquigráficas. A seguir, o Deputado Ivair Nogueira apresenta 
requerimento, por meio do qual formula convite à Profa. 
Elisabeth Siley Pestana, da Faculdade Newton de Paiva, para 
comparecer a reunião desta Comissão. O Deputado Alberto 
Pinto Coelho apresenta requerimento, por meio do qual 
solicita o comparecimento do jornalista Guy de Almeida, da 
Imprensa Oficial, a reunião desta Comissão. Submetidos a 
votação, cada um por sua vez, os referidos requerimentos são 
aprovados. O Presidente transfere a di~eção dos trabalhos à 
Deputada Elbe Brandão; a seguir, ~presenta ~e~uerim8nt=. ~or 
meio do qual solicita sejam conv:dados os Srs. 1~ey 
Junqueira, da Associação dos Veículos de Com~nicação de 
Uberaba, e Fabiano Fidélis, da Associação dos Diários do 
Interior, ambos de Uberaba, a participar de reunião desta 
Comissão. Colocado em votação, é o requerimento aprovado. 
Ato contínuo, o Deputado Paulo Piau reassume a Presidência 
e, cumprida a finalidade da reunião, 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, 7 de novembro de 1995. 
Paulo Piau, Presidente - Ivair Nogueira - Alberto Pinto 

Coelho - Elbe Brandão. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 278/95 
Comissão de Defesa do Consumidor 

Relatório 
O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado João 

Leite, tem como objetivo definir medidas para o combate ao 
tabagismo no Estado e proibir o uso do cigarro e similares 
nos locais que menciona. 
Publicada em 3/6/95, foi a proposição distribuída à 

Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do 
Substitutivo nQ 1, e à Comissão de Saúde e Ação Social, que 
opinou pela aprovação do projeto na forma do referido 
substitutivo. 
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Em razão de requerimento subscrito pelo Deputado Marcos 
Helênio, aprovado em Plenário, vem o projeto a esta Comissão 
para receber parecer, nos termos do art. 245, XV, do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição sob comento tem como objetivo a proteção do 

consumidor diante da inquestionável nocividade decorrente do 
tabagismo, mal que traz sérias conseqüências à s~úde da 
população, expondo-a a riscos de doenças graves. E ainda 
motivo de preocupação saber que esse mal não só atinge os 
fumantes ativos mas também os passivos, vítimas 
involuntárias do vício alheio. 
A medida sugerida no projeto, se acolhida, resultará, sem 

sombra de dúvida, na melhoria da qualidade de vida dos 
consumidores, o que se coaduna com o que preceitua o art. 4Q 
da Lei nQ 8.078, de 11/9/90, que contém o Código de Defesa 
do Consumidor. Esse dispositivo expressa claramente ser 
objetivo da Política Nacional de Relação de Consumo, entre 
outros, o respeito à saúde dos consumidores. 

O mesmo Código, em seu art. 6Q, diz textualmente: 
"Art. 6Q- São direitos básicos do consumidor: 
I - a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos 

provocados por práticas no fornecimento de produtos e 
serviços considerados perigosos ou nocivos.". 
Vislumbra-se que o projeto sob comento está consoante com 

os dispositivos aqui mencionados, uma vez que seu objetivo é 
exatamente instituir uma proteção legal que possa minimizar 
os graves efeitos causados pelo fumo. A limitação dos 
espaços físicos destinados à prática do tabagismo culminará 
certamente no desestimulo dos seus apreciadores, o que por 
si só já justifica a aprovação da matéria em exame. 

Não detectamos nenhuma justificativa que possa implicar 
censura ao projeto, razão pela qual o acolhemos sem 
restrições. 

Conclusão 
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação dO Projeto 

de Lei nQ 278/95 na forma do Substitutivo nQ 1, da Comissão 
de Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 8 de novembro de 1995. 
Marcos Helênio, Presidente - Gil Pereira, relator - Denis 

Pinheiro - Carlos Pimenta. 
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 502/95 

Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer 

De autoria do Deputado 
502/95 visa a declarar 
Aerodesportiva 14 Bis, 
Horizonte. 

Relatório 
Álvaro Antônio, o Projeto 
de utilidade pública a 

com sede no Município 

de Lei nQ 
Sociedade 

de Belo 

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 
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matéria no 1Q turno, nos termos do art. 104, I, 11 3 11
, do 

Regimento Interno. 
Fundamentação 

A entidade vem cumprindo fielmente os objetivos propostos 
em seu estatuto, quais sejam proporcionar ambiente adequado 
e co-participativo para a prática do vôo de ultraleves 
motorizados; concorre, assim, para o desenvolvimento do 
esporte e do lazer. 

Julgamos, portanto, oportuna a declaração de sua utilidade 
pública. 

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

nQ 502/95 no 1Q turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 9 de novembro de 1995. 
João Leite, relator. 

PARECER PARA O 2o TURNO SOBRE A PROPOSTA 
DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO NQ 11/95 

Comissão Especial 
Relatório 

A proposta em tela tem como signatários mais de um terço 
dos membros desta Casa e objetiva assegurar o direito à 
percepção de adicionais por tempo de serviço ao servidor 
público aposentado no período de 21/9/89 a 14 1 12 194 
Aprovada no 1Q turno com a Emenda nQ 1, desta ComiSSciO, 

retorna a matéria a esta Comissão para recebe:· parecer de 2Q 
turno, nos termos do art. 211 do Regimento Interno. 
Apresentamos anexa a redação do vencido, que é parte deste 

parecer. 
Fundamentação 

A proposição em análise pretende assegurar direitos aos 
servidores aposentados no período compreendido entre 
21/9/89, data da promulgação da Constituição do Estado, e 
14/12/94, data da promulgação da Emenda à Constituição nQ 
13/94 ao art. 31, II, relativamente à contagem em dobro das 
férias-prêmio para fins de percepção de adicionais. 
Somente com o advento da Emenda à Constituição nQ 13, a 

questão relativa aos adicionais veio a ser suficientemente 
esclarecida, permanecendo as dúvidas acerca dos direitos dos 
servidores aposentados na vigência do novo texto 
constitucional, porém, anteriormente à promulgação da emenda 
referida. 
Entendemos ser a proposta oportuna e necessária na medida 

em que corrige possíveis injustiças que podem penalizar 
grande número de servidores públicos. É preciso, contudo, 
diante das incertezas, que a redação do dispositivo seja 
suficientemente clara, o que motiva a apresentação da Emenda 
nQ 1, constante neste parecer. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação da Proposta de 

Emenda à Constituição nQ 11 na forma do vencido no lQ turno, 
com a Emenda nQ 1, a seguir redigida. 

EMENDA No 1 
Dê-se ao art. 1Q a seguinte redaÇão: 
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"Art. 1Q Acrescente-se, onde convier, no Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias, 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, a partir da publicação do ato de 
aposentadoria, o direito de contar em dobro, para efeito de 
percepção de adicionais por tempo de serviço, as férias-
prêmio não gozadas ou não convertidas em espécie.".". 
Sala das Comissões, 8 de novembro de 1995. 
Paulo Schettino, Presidente - Alberto Pinto Coelho, relator 

- José Maria Barros - Elbe Brandão - Toninha Zeitune 
Dílzon Melo- Arnaldo Penna- José Bonifácio. 

Redação do Vencido no lo Turno 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO NQ 11/95 

Assegura direito de percepção de adicionais por tempo de 
serviço ao servidor público. 
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1Q- Acrescente-se onde convier no Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias 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 percepção de adicionais por tempo de serviço, as 
férias-prêmio não gozadas ou não convertidas em espécie.". 
Art. 2Q- Esta emenda à Constituição entra em vigor na data 

de sua publicação. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

NQ 303/95 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei nQ 303/95, de autoria do Deputado Geraldo 
Nascimento, que institui o Dia Estadual da Consciência Negra 
e dá outras providências, 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 303/95 

Institui o Dia Estadual da Consciência Negra e dá outras 
providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica instituído o Dia Estadual da Consciência 

Negra, a ser comemorado anualmente no dia 20 de novembro. 
Parágrafo único - O Estado registrará oficialmente a data, 

promovendo atividades que contribuam para a reflexão sobre a 
cultura negra no Estado e no País. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 8 de novembro de 1995. 
Paulo Schettino, Presidente - José Maria Barros, relator -

Elbe Brandão. 
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ATA DA 97ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 9 DE NOVEMBRO DE 1995 

Presidência dos Deputados Wanderley Ávila e Ermano Batista 
SUMÁRIO: ABERTURA - 1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata-

Correspondência: Ofícios nQs 6 e 7/95, do Presidente do 
Tribunal Regional Eleitoral; ofícios, telegramas e cartões -
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nQs 562 a 
564/95 - Requerimentos nQs 855 a 860/95 - Requerimentos dos 
Deputados Almir Cardoso, Geraldo Santanna e José Braga (2) -
Comunicações: Comunicações dos Deputados Wanderley Ávila e 
Mauri Torres - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados 
Almir Cardoso, João Batista de Oliveira e Olinto Godinho-
2ª PARTE (ORDEM DO DIA): 1ª Fase: Abertura de inscrições -
Palavras do Sr. Presidente Leitura de comunicações 
apresentadas - Requerimentos: Requerimento do Deputado Almir 
Cardoso; inclusão em ordem do dia para os fins do art. 288 
do Regimento Interno do Projeto d~ Lei nQ 356/95 
Requerimento dos Deputados Geraldo Santanna e Jo3é Brdga 
(2); aprovação - 2ª Fase: Palavras do Sr. Presidente 
Discussão e votação de proposições: Requerimento do Deputado 
Ermano Batista; aprovação; verificação de votação; 
inexistência de "quorum" para votação; anulação da votação; 
questões de ordem; chamada para recomposição do número 
regimental; existência de "quorum" para votação; renovação 
da votação do requerimento do Deputado Ermano Batista; 
aprovação; verificação de votação; existência de "quorum" 
para discussão; anulação da votação Discussão, em 1Q 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição nQ 14/95; 
discursos dos Deputados Anderson Adauto e Raul Lima Neto; 
encerramento da discussão - Discussão, em 2Q turno, da 
Proposta de Emenda à Constituição nQ 11/95; encerramento da 
discussão - Questões de ordem; chamada para recomposição do 
número regimental; existência de "quorum" para discussão -
Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Resolução nQ 349/95; 
encerramento da discussão - ENCERRAMENTO. 

ABERTURA 
- Às 14h15min, comparecem os Deputados: 
Wanderley Ávila Sebastião Navarro Vieira Paulo 

Pettersen - Rêmolo Aloise - Maria José Haueisen - Ibrahim 
Jacob- Ermano Batista -Antônio Júlio- Ailton Vilela-
~jalmar Silva -Alberto Pinto Coelho Almir Cardoso 
Alvaro Antônio- Anderson Adauto- Anivaldo Coelho- Antônio 
Andrade- Arnaldo Canarinho- Arnaldo Penna- Bilac Pinto-
Carlos Murta Carlos Pimenta Dilzon Melo Dimas 
Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Elbe Brandão -
Elmo Braz - Francisco Ramalho - Geraldo Nascimento - Geraldo 
Santanna- Gil Pereira- Gilmar Machado- Glycon Terra Pinto 
- Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Ivo José - João Batista 

~ 
~ 
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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 Cecé - Marcelo Gonçalves - Marco 
Régis - Marcos Helênio - Mauri Torres - Miguel Barbosa -
Miguel Martini - Olinto Godinho- 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 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. 

1g 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 Ermano Batista, 4Q-Secretário, nas funções de 

1Q-Secretário, lê a seguinte correspondência: 
"OFÍCIO NQ 6/95* 

Exmo. Sr. Presidente, 
Conforme despacho exarado pelo MM. Juiz Relator do processo 

de emancipação, em 7/11/95, houve erro material na 
elaboração das Atas Finais de Apuração dos Distritos de 
Veredinha e Mendonça, pertencentes ao Município de Turmalina 
- Z.E. de Minas Novas. 
Retificadas as atas, novo quadro 

elaborado, verificando-se que os 
Mendonça alcançaram os "quoruns" 
Lei Complementar nQ 37/95. 

contendo os resultados foi 
Distritos de Veredinha e 
previstos no artigo 14 da 

Remeto a V. Exa. o novo quadro contendo os resultados, 
solicitando que ele substitua o anteriormente enviado no 
tocante aos Distritos de Veredinha e Mendonça. 
Saudações cordiais. 
Sebastião Rosenburg, Presidente do 

Eleitoral de Minas Gerais. 
- À Comissão de Assuntos Municipais. 

Tribunal 

* -Publicado de acordo com o texto original. 

Regional 

- O Ofício nQ 6/95, do TRE-MG, encaminha também nova versão 
das relações publicadas na edição de 2/11/95, págs. 5 e 6, 
retirando os Distritos de Veredinha e Mendonça (Município de 
Turmalina) da lista dos distritos que deixaram de alcançar 
"quorum" previsto no art. 14 da Lei Complementar nQ 37/95 e 
incluindo-os na dos distritos que obtiveram a maioria 
absoluta do comparecimento e maioria favorável à emancipação 
entre os votos dos que compareceram. 

OFÍCIOS 
NQ 7/95, do Sr. Sebastião Rosenburg, Presidente do TRE-MG, 

encaminhando ofício do Deputado Marcelo Gonçalves, 
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protocolado nesse Tribunal, para que sejam tomadas as 
providências necessar1as. 

Do Sr. Cacildo Vasconcelos, Presidente da Assembléia 
Legislativa do Estado do Tocantins, informando que ele e o 
servidor Ant6nio Lopes Braga Júnior representarão essa Casa 
Legislativa no Seminário Brasil-Estados Unidos- Federalismo 
e Fortalecimento dos Legislativos Estaduais. 

Do Sr. Pedro Bittencourt, Presidente da Assembléia 
Legislativa do Estado de Santa Catarina, informando os nomes 
dos representantes dessa Casa Legislativa no Seminário 
Brasil-Estados Unidos -Federalismo e Fortalecimento dos 
Legislativos Estaduais e seus horários de chegada a Belo 
Horizonte e encaminhando cópia da Resolução DP035/95, que 
apresenta proposta de emenda à Constituição Federal. 

Do Sr. Arlindo Porto, Senador, cumprimentando pela 
qualidade do trabalho realizado pela CPI criada para 
investigar a prostituição infantil no Norte de Minas e dando 
ciência do encaminhamento do seu relatório final às 
Comissões de Assuntos Sociais e de Constituição, Justiça e 
Cidadania, para providências. (- À CPI da Prostituição 
Infanti 1.) 
Dos Srs. Arlindo Porto, 

Márcio Reinaldo Moreira, 
recebimento de exemplar do 
regionais de 1995. 

Senador, e Bonifácio de Andrada e 
Deputados Federais, acusando o 
relatório das audiências pú~licas 

Da Sra. Ana Luíza Machado Pinheiro, Secretária da Educação, 
informando sobre a impossibilidade de comparecer à reunião 
com os membros da Comissão de Educação na data fixada e 
solicitando que se marque outro dia para esse fim. (- À 
Comissão de Justiça.) 

Do Sr. Álvaro Dias, Deputado à Assembléia Legislativa do 
Estado do Rio Grande do Norte, encaminhando cópia de 
resolução promulgada por essa Casa relativa a apresentação 
de proposta de emenda à Constituição. 

Do Sr. Custódio Mattos, Prefeito Municipal de Juiz de Fora, 
manifestando sua gratidão ao apoio prestado por esta Casa à 
instalação de uma unidade da fábrica Mercedes-Benz naquele 
município. (-À Comissão de Administração Pública.) 

Do Sr. Nivaldo José de Andrade, Prefeito Municipal de São 
João del-Rei, e outros, reivindicando a construção de um 
hospital público para tratamentos cirúrgicos especializados . 
(-À Comissão de Saúde e Ação Social.) 
Dos Srs. Otávio Alkmin da Costa, Vice-Prefeito Municipal de 

Delfim Moreira, e Zélia Freitas Alkmin, Presidente do PSDB 
municipal, encaminhando exemplar do jornal "O Sul de Minas", 
em que fazem denúncias contra a administração do Prefeito 
Municipal. 

Do Sr. Ricardo Francisco de Paula Alves Cruz, Presidente da 
Câmara Municipal de Itabirito, solicitando sejam realizados 
estudos sobre as perdas que vêm ocorrendo nos proventos dos 
aposentados e pensionistas. 

Da Sra. Maria Dolores de Cunha Pinto, Coordenadora da 
Coordenadoria de Apoio e Assistência à Pessoa Deficiente, 
solicitando a oficialização da linguagem de sinais dos 
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surdos e a permanência 
Casa. de intérprete dessa linguagem nesta 

Da Sra. Sônia Coelho e outros vereadores à Câmara 
Municipal de São João del-Rei, repudiando a não-inclusão da 
proposta de construção de hospital naquele município ent~e 
as propostas, priorizadas nas audiências públicas regionalS 
de 1995. (-A Comissão de Saúde e Ação Social.) 

Do Sr. Antônio Hélio Silva, Desembargador Relat~r do 
Mandado de Segurança nQ 57.673-6 determinando adoçao ~e 
prov~dên~ias para prosseguimento do processo de emancipaçao 
do D1str1to de Almeida, no Município de Jabuticatubas. _ 

Do Sr. Maurício José de Andrade, Presidente da Comissao 
Permanente do Pessoal Técnico-Administrativo da UFMG, 
enc?minhando cópia do documento "Carta de São João del-Rei". 
(-A Comissão de Educação.) 

Do Sr. Vicente P. Brandão Raposo e outros, representantes 
dos deficientes físicos natos de sete Lagoas, solicitando 0 
empenho desta Ca~a com vistas a que o Executivo Federal 
adote as alteraçoes que mencionam na Lei nQ 8.742, d~ 
7/12/93, em benefício dos deficientes físicos natos. (- A 
Comissão de Saúde e Ação Social.) 

Do Sr. Elias Silva, professor da Universidade Federal de 
Viçosa, .agradecendo convite para participar do Fórum Técn~co 
Terra V1va - Uso, Manejo e Conservação do Solo, promov,do 
por este Legislativo. 

Da Comissão Emancipacionista de Confins, informando que 92% 
dos eleitores desse distrito votaram "sim" na consulta 
plebiscitária com vistas à sua emancipação. (- À Comissão de 
Assuntos Municipais.) 

Dos Srs. Carlos Antônio Ribeiro Lemos e Sílvia Siqueira, do 
Município de Betim, informando que os assuntos a que se 
referem os Ofícios nQs 2.943 e 2.944/95 devem ser tratados 
com a Presidêncja da UNIMED- Betim Cooperativa de Trabalho 
Médico Ltda. (-A Comissão de Defesa do Consumidor.) 

TELEGRAMAS 
Do Sr. Paulo Renato de Souza, Ministro da Educação e do 

Desporto, agradecendo a remessa do relatório das audiências 
públicas regionais de 1995. 

Do Sr. Otto Alencar, Presidente da Assembléia Legislativa 
do Estado da Bahia, agradecendo o convite para participar do 
Seminário Brasil-Estados Unidos-Federalismo e Fortalecimento 
dos Legislativos Estaduais. 

Do Sr. Zaire Rezende, Deputado Federal, agradecendo o 
convite para participar do Seminário Turismo: Caminho das 
Minas. 

Do Sr. José Henrique Santos Portugal, Chefe de Gabinete do 
Governador do Estado, informando, em atenção a requeriment? 
do Deputado Dimas Rodrigues, que o assunto foi encaminhado a 
Secretaria de Ciência e Tecnologia para exame. 

Do Sr. Danilo Henrique Mairink, Prefeito Municipal de 
urucânia, solicitando se faça justiça com relação à_Zona da 
Mata quando da distribuição dos recursos orçamentarios do 
Estado. (-À Comissão de Fiscalização Financeira.) 

CARTÕES 
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Do Sr. Paulo Paiva, Ministro do Trabalho, acusando o 
recebimento do relatório final da CPI para investigar a 
prostituição infantil no Norte de Minas e informando que o 
remeteu à Secretaria de Fiscalização para providências. (-À 
CPI da prostituição infantil.) 

Do Sr. José Ferraz, Secretário 
apoio dispensado à Secretaria 
Estadual de Assistência Social. 
Ação Social.) 

do Trabalho, agradecendo o 
durante a I Conferência 
(- À Comissão de Saúde e 

Do Sr. José Maria Borges, Presidente do IPSEMG, agradecendo 
convite para a reunião especial em homenagem ao 33Q 
aniversário da 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 562/95* 

Cria municípios e dá outras providências. 
A Assembléia Legislitiva do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q- Ficam criados os municípios relacionados no Anexo 

I desta lei, compostos, respectivamente. dos distritos n8le 
indicados. 
Art. 2Q -Os municípios de que trata o artigo ant~rior tê~ 

seus limites definidos conforme as descrições constantes no 
Anexo II desta lei. 

Art. 3Q - Os municípios criados serão administrados, até a 
sua instalação, pelo Prefeito do município remanescente, 
observado o disposto nos arts. 17 a 21 da Lei Complementar 
nQ 37, de 18 de janeiro de 1995, alterada pela Lei 
Complementar nQ 39, de 23 de junho de 1995. 
Art. 4Q- Aplicam-se aos municípios criados por esta lei, a 

partir do exercício financeiro de 1996, os critérios e os 
prazos de crédito das parcelas do produto da arrecadação de 
impostos de competência do Estado e de transferências por 
este recebidas, pertencentes aos municípios, previstos na 
Lei Complementar Federal nQ 63, de 11 de janeiro de 1990, 
especialmente no seu art. 3Q, § 13. 
Art. 5Q -Os municípios ficam obrigados, desde a sua 

criação, a divulgar e encaminhar ao Tribunal de Contas do 
Estado de Minas Gerais, até o último dia do mês subseqüente 
ao da arrecadação, demonstrativo contendo, 
discriminadamente, o montante arrecadado, na forma definida 
no art. 162 da Constituição Federal, acompanhado de 
demonstrativo da despesa realizada no mesmo período. 

Art. 6Q Aplica-se aos novos municípios e 
remanescentes o disposto na Lei Complementar nQ 37, de 
jan~iro de 1995, alterada pela Lei Complementar nQ 39, 
de JUnho de 1995. 

aos 
18 de 
de 23 

Art. 7Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
Art. 8Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 8 de novembro de 1995. 

~ 
~ 
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Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização. 
*- O Anexo I mencionado foi publicado na edição do Diário 

do Legislativo de 11/11/95. 
ANEXO II 

(a que se refere o art. 2Q da Lei nQ , de de 
1995) 

Descrição de Limites Intermunicipais 
I Município de Angelândia (ex-Vila dos Anjos), 

desmembrado do Município de Capelinha 
1 - Com o Município de Malacacheta: 
Começa no divisor de águas entre os rios Setúbal e Fanado, 

no ponto fronteiro à cabeceira do córrego Fanadinho, segue 
por esse divisor, passando pelo alto dos Bois, até o seu 
entroncamento com o espigão que vem do Morro da cava, no 
divisor entre os rios Urupuca e Fanado. 

2 - Com o Município de Água Boa: 
Começa no divisor de águas entre os rios Urupuca e Fanado, 

no entroncamento do espigão que vem do Morro da Cava; 
continua pelo divisor geral dos rios Urupuca, de um lado, e 
Fanado-Itamarandiba, de outro lado, até o ponto fronteiro à 
cabeceira do ribeirão Coités, divisor da vertente da margem 
esquerda do rio Fanado. 
3- Com o Município de Capelinha: 
Começa na vertente da margem esquerda do rio Fanado, no 

ponto fronteiro à cabeceira do ribeirão Coités; desce a 
encosta, alcança essa cabeceira e desce por ela até a sua 
foz no rio Fanado, pelo qual desce até a foz do ribeirão 
Moreiros ou córrego Fanadinho; sobe por esse ribeirão ou 
córrego até a sua cabeceira e daí até alcançar o divisor de 
águas entre os rios Setúbal e Fanado. 

II - Município de Alto Caparaó, desmembrado do Município de 
Caparaó 

1 - Com o Município de Alto Jequitibá: 
Começa na serra Córrego d'Anta, divisor de águas do rio 

Caparaó e do ribeirão Jequitibá, no ponto fronteiro às 
cabeceiras dos córregos d'Anta da Floresta e São José; segue 
por esse divisor, contorna as cabeceiras do córrego 
Jacutinga e atinge o morro de mesmo nome; daí, prossegue 
contornando as cabeceiras do córrego Três Barros e por 
espigão alcança o ponto fronteiro ao córrego Manso; ainda 
por espigão, atinge o ponto mais próximo do rio José Pedro, 
divisa entre os Estados de Minas Gerais e Espírito Santo. 

2 - Com o Estado do Espírito Santo: 
Começa no rio José Pedro, no ponto fronteiro à cabeceira do 

córrego Manso, seu afluente da margem esquerda; continua 
pela divisa interestadual até defrontar com a cabeceira do 
rio Preto. 
3- Com o Município de Espera Feliz: 
Começa na divisa com o Estado do Espírito Santo, no ponto 

fronteiro à cabeceira do rio Preto; segue pela serra do 
Caparaó, divisora de águas entre o rio Preto e o ribeirão 
São Domingos, até atingir o ribeirão São Domingos na 
cachoeira da Fumaça ou Aurélio; atravessa esse ribeirão, 
sobe o espigão fronteiro e alcança o divisor de águas dos 
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ribeirões Caparaó e São Domingos; segue por ele até o 
entroncamento com o espigão que vem da foz do córrego São 
Pedro, no rio Caparaó. 
4 - Com o Município de Caparaó: 
Começa no entràncamento da serra do Caparaó, divisora de 

águas do rio Caparaó e do ribeirão São Domingos, com o 
espigão que vem da foz do córrego São Pedro, no rio Caparaó; 
desce por esse espigão até essa foz, transpõe o rio e sobe 
pelo divisor da vertente da margem direita do córrego São 
Pedro, contorna as cabeceiras do córrego Boa Vista e 
prossegue pelo divisor da vertente da margem esquerda do 
ribeirão da Fama, até alcançar a foz do córrego Vai-Volta, 
nesse ribeirão; daí, sobe o divisor da vertente da margem 
esquerda do córrego Vai-Volta, até a serra Córrego d'Anta, 
divisora de águas do rio Caparaó e do ribeirão Jequitibá, no 
ponto fronteiro à cabeceira dos córregos d'Anta da Floresta 
e São José. 

III - Município de Aricanduva, desmembrado do Município de 
Itamarandiba 

1 - Com o Município de Itamarandiba: 
Começa no divisor geral entre os rios Doce e Jequitinhonha, 

no ponto fronteiro às cabeceiras dos córregos São Pedro e 
Sapucaia; segue pelo divisor da vertente da margem direit2 
do rio Itamarandiba do Mato, até a foz do córrego co 
Conceição , neste rio; desce o rio Itamarandiba do Mato, até 
a foz do córrego Cachoeira; sobe o espigão fronteiro; e, 
pelo divisor da vertente da margem esquerda do rio 
Itamarandiba do Mato, segue até atingir o ponto fronteiro à 
foz do córrego do Queirós ou Sobradinho; atinge essa foz no 
rio Itamarandiba do Campo, desce por esse rio, depois pelo 
Itamarandiba, até a foz do ribeirão São Lourenço. 
2- Com o Município de Capelinha: 
Começa no rio Itamarandiba, na foz do ribeirão São 

Lourenço; sobe por esse ribeirão até sua cabeceira, no alto 
da serra da Noruega, divisor geral dos rios Doce e 
Jequitinhonha. 
3 - Com o Município de São Sebastião do Maranhão: 
Começa no divisor geral dos rios Doce e Jequitinhonha, no 

ponto fronteiro à cabeceira do ribeirão São Lourenço; 
continua por esse divisor, passando pela serra Boa Vista, 
até o ponto fronteiro às cabeceiras dos córregos São Pedro e 
Sapucaia. 
IV- Município de Berizal, desmembrado do Município de 

Taiobeiras 
1 -Com o Município de Taiobeiras: 
Começa no rio Itaberaba, na foz do córrego Saco de Dentro; 

desce pelo rio Itaberaba até sua foz no rio Pardo. 
2 - Com o Município de São João do Paraíso: 
Começa na confluência dos rios Itaberaba e Pardo; desce por 

este até a foz do córrego Mangabeira. 
3- Com o Município de Águas Vermelhas: 
Começa no rio Pardo, na foz do córrego Mangabeira: segue 

pelo divisor da vertente da margem direita desse carrego, 
contorna as cabeceiras do córrego Seco ou Veredão e continua 
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· rego pelo divisor da vertente da margem direita do_ c~r obe 
Boqueirão, até atingir sua foz no córrego Mangabe1ra, ~gue 
por este até a foz do córrego Gambeta ou Saltador; s 
pelo divisor da vertente da margem esquerda desse d. isor 
córrego, até o ponto fronteiro a sua cabeceira, no lV 
de águas entre os rios Pardo e Mosquito. 

4 - Com o Município de Curral de Dentro: ito 
Começa no divisor de águas entre os rios Pardo e Mâsq~eta: 

defrontando a cabeceira do córrego Saltador ou . am 
0 

d~ 
segue por esse divisor, contorna as cabeceiras do corr~~nua 
Gentio e alcança a serra do Anastácio, pela qual con 1 rge~ 
tomando em seguida pelo divisor da vertente da maesse 
direita do córrego Saco de Dentro, até atingir a foz d 
córrego no ribeirão Itaberaba. do 

V- Município de Bonito de Minas (ex-Bonito), desmembra do Município de Januária 
1 - Com o Município de Januária: . or 

Começa na foz do riacho Macaúbas no rio Pande1ros; sobet~ a 
este até a foz do riacho São Domingos, e por. e~te a A)· 
travessia da estrada que liga Bonito ao Porto CaJue1ro_ (B d~ 
por esta estrada, até o rio Carinhanha, na travessla balsa do Porto Cajueiro. 
2 - Com o Estado da Bahia; 
Começa no rio Carinhanha, defronte ao Porto Cajueiro; seg~~ 

pela divisa interestadual (rio Carinhanha) até a foz riacho Frecheiros. 
3 - Com o Município de Montalvânia: 

Começa no rio Carinhanha, na foz do riacho Frecheiros, 
sobe por esse riacho até sua nascente; despois até a foz da vereda do Peixe no rio Cochá. 
4 - Com o Município de Januária: or 

Começa na foz da vereda do Peixe no rio Cochá, sobe ~ a 
esse rio até a foz do córrego Veredinha e, por este, atrra 
sua cabeceira; dai alcança o divisor, transpõe a s; em 
Vermelha e continua pelo divisor da vertente da ~a gda 
esquerda do rio Peruaçu, indo atingir esse rio na ozaté 
sangradouro da lagoa Formosa; daí, sobe pelo rio Perua~u do 
sua cabeceira, transpõe o divisor e alcança a cabece,ra da 
córrego Borrachudo, pelo qual desce até sua foz no r~a~hor e 
Forquilha; sobe a encosta fronteira, transpõe o dlVlSOele 
alcança a cabeceira do córrego Tamanduá, seguindo por 
abaixo até sua foz no riacho Macaúbas. 
5 - Com o Município de Januária: ce 
Começa na f?z do córrego Tamanduá no riacho Macaúbas~ ~es a 

por este ate a travessia da estrada que liga Januarla 
Bonito, desce pelo riacho até sua foz no rio Pandeiros .. ) 

VI - Município de Brasilândia de Minas (ex-Brasilândla ' desmembrado do Município de João Pinheiro 
1 - Com o Município de Unaí: 
Começa no rio Paracatu, na foz do rio Preto; sobe por este 

rio até a foz do ribeirão do Gado Bravo. 
2- Com o Município de Bonfinópolis de Minas: 
Começa no rio Preto, na foz do ribeirão Gado Bravo; segue 

por este rio até a foz do córrego do Boqueirão e, por este, 
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até sua cabeceira, na serra do rio Preto; continua pelo 
divisor de águas dos rios Paracatu e Urucuia, até defrontar 
a cabeceira do córrego Torto. 
3 - Com o Município de Santa Fé de Minas: 
Começa no divisor de águas dos rios Paracatu e Urucuia, no 

P?nto fronteiro à cabeceira do córrego Torto, afluente do 
r1beirão Santa Cruz; continua por este divisor e por linhas 
de espigões, passando pela serra da Caatinga, até defrontar 
com a cabeceira do córrego da Caatinga; desce por este, até 
sua foz, no rio Paracatu. 
4 - Com o Município de Buritizeiro: 

Começa no rio Paracatu, na foz do córrego da Caatinga; 
sobe por este rio até à foz do rio do Sono. 

5 - Com o Município de João Pinheiro: 
Começa no rio Paracatu, na foz do rio do Sono; sobe o rio 

P~racatu, até a foz do ribeirão do Cercado e, por este 
r1beirão, até a foz do seu maior afluente da margem esquerda 
Pelo qual sobe até a sua cabeceira; daí, alcança e transpõe 
a_serra da Maravilha, desce a encosta e atinge a foz do 
carrego do Filho da Anta, no ribeirão do Tronco; sobe por 
este córrego até a sua nascente e, por espigão, alcança a 
cabeceira mais setentrional do córrego Caetano; desce por 
es~e córrego, até a sua foz no rio Verde e. oor este rio, 
ate a sua foz no rio Paracatw; sobe o rio ?araca:~. at~ a 
foz do rio Preto. VII - Município de Bugre, desmembrado do Município de Iapu 

1 - Com o Município de Ipaba: 
.Começa no divisor de águas entre os ribeirões do Bugre e 
Agua Limpa, no ponto fronteiro à cabeceira desde o últjmo; 
P~ossegue por esse divisor, passando pela serra da Agua 
Llmpa, até defrontar com a cabeceira do córrego Boachá; 
a~cança essa cabeceira e desce pelo córrego até sua foz no 
r1o Doce. 
2 - Com o Município de Belo Oriente: 
~ameça no rio Doce. na foz do córrego Boachá; desce pelo 

r,o Doce até a foz do córrego Mata-Cachorro. 
3 - Com o Município de Iapu: 
Começa no rio Doce, na foz do córrego Mata-Cachorro; sobe 

Por este córrego até sua cabeceira, continuando pelo divisor 
da vertente da margem direita do córrego Preto, até 
~efrontar com a cabeceira do pequeno córrego que banha a 
~zenda Bela Vista; desce por este córrego até sua foz no 

~orrego Santa Helena; sobe por est~ córrego, to~ando por_seu 
raço formador mais oriental, ate sua cabece1ra; cont1nua 

~elo divisor da vertente da margem esquerda do rioeirão do 
~gre (serra do Rio Branco), até defrontar com a foz do 

co~rego São José nesse ribeirão; por um espigão secundário, 
atlnge essa foz e sobe pelo córrego São José, até sua 
~~be~eira; pr?sseg~e pelo divisor. da vertente da marge~ 
lre,ta do r1beirao do Bugre, ate o ponto em que ele e 

~ransposto pela BR-458; por esta estrada, em direção ao rio 
oce, até o ponto em que ela transpõe o divisor de águas 

entre os ribeirões do Bugre e Água Limpa. 
4 - Com o Município de Caratinga: 
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Começa no ponto em que a BR-458 transpõe o divisor de 
águas entre os ribeirões do Bugre e Água Limpa; segue por 
este divisor, em pequena extensão, até defrontar a cabeceira 
do ribeirão Água Limpa. 
VIII Município de Cabeceira Grande, desmembrado do 

Município de Unaí 
1 -Com o Estado de Goiás (1Q trecho): 
Começa no rio Preto na foz do ribeirão Arrependido; segue 

pela divisa entre os Estados de Minas Gerais e Goiás, até 
alcançar o paralelo 16.03'S. 
2 - Com o Distrito Federal: 

Começa no rio Preto, no ponto em que ele é seccionado pelo 
paralelo 16.03'S; segue pela divisa entre Minas Gerais e o 
Distrito Federal, até a foz do rio Bezerra no rio Preto. 
3- Com o Estado de Goiás (2Q trecho): 

Começa no rio Preto, na foz do rio Bezerra; segue pela 
divisa entre os Estados de Minas Gerais e Goiás, até o ponto 
em que o ribeirão Roncador é seccionado pela reta lagoa 
Formosa - cabeceira do ribeirão das Tabocas. 
4 - Com o Município de Unaí : 
Começa no ribeirão Roncador, no ponto em que ele é 

seccionado pela reta lagoa Formosa-cabeceira do ribeirão das 
Tabocas; desce pelo ribeirão Roncador até a foz do córrego 
do Retiro; sobe por esse córrego até sua cabeceira e, daí, 
atravessa o espigão e alcança a cabeceira do córrego Boa 
Vista; desce por esse córrego até o ribeirão do Inferno e, 
desse, até sua foz no rio Preto; desce por esse rio até a 
foz do ribeirão Arrependido. 

IX - Município de Campo Azul, desmembrado do Município de 
Brasília de Minas 

1 -Com o Município de Ubaí: 
Çomeça no rio Pacuí, na foz do córrego Cavancas; sobe pelo 

carrego Cavancas até a sua cabeceira e daí, em linha reta, 
junto à estrada que vai em direção a Campo Azul, alcança a 
cabeceira do riacho São Gregório, pelo qual desce até a sua 
foz no rio Paracatu ou Gameleira; sobe por esse rio até a 
foz do riacho Veredas. 
2- Com o Município de Brasília de Minas: 
Começa no rio Paracatu ou Gameleira, na foz do riacho 

Veredas; sobe por esse riacho até sua cabeceira e, pelo 
espigão fronteiro, alcança e transpõe o divisor de águas do 
rio Pacuí e do rio Paracatu ou Gameleira; desce a encosta e 
al~ança a cabeceira do riacho Pontezinha, pelo qual desce 
ate a sua foz no riacho Mocambo; sobe a encosta fronteira, 
P~ssando pelo morro da Suçuarana e alcança a cabeceira do 
r1acho Suçuarana e, descendo por ele, até sua foz no rio 
Pacuí. 
3- Com o Município de Coração de Jesus: 
Começa no rio Pacuí, na foz do riacho Suçuarana, desce pelo 

rio Pacuí até a foz do córrego Cavancas. 
X - Município de Cantagalo, desmembrado do Município de 

Peçanha 
1 - Com o Município de São Pedro do Suaçuí: 
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Começa na serra do Quebra-Cangalha, defrontando com as 
cabeceiras dos córregos Quebra-Cangalha e Palmital e a do 
ribeirão das Araras; continua pelo divisor da vertente da 
margem esquerda do ribeirão Sujo até alcançar a estrada de 
rodagem MG-416, que liga Peçanha a São Pedro do Suaçuí. 
2 - Com o Município de Peçanha: 
Começa no divisor da vertente da margem esquerda do 

ribeirão Sujo, na estrada de rodagem MG-416 que liga Peçanha 
a São Pedro do Suaçuí; segue por esta rodovia no sentido 
Peçanha até o ponto fronteiro à cabeceira do córrego São 
Domingos; daí, por espigão, segue pelo divisor da vertente 
da margem direita do ribeirão Sujo, até alcançar a foz de 
seu pequeno afluente da margem direita, o qual banha a 
fazenda de Bragança; alcança esta foz, sobe o espigão 
fronteiro e atinge o divisor de águas entre os ribeirões da 
Mesa e Sujo, no ponto fronteiro à cabeceira do córrego Bom 
Jardim. 
3- Com o Município de São João Evangelista: 
Começa no divisor de águas entre os ribeirões da Mesa e 

Sujo, no ponto fronteiro à cabeceira do córrego Bom Jardim; 
segue por este divisor e, por um contraforte, atravessando o 
ribeirão da Mesa na cachoeira dos Costas, prosseguindo pelo 
espigão até a serra do Quebra-Cangalhas, no oonto fro~teiro 
às cabeceiras do córrego Quebra-Cangalha, Palm~tal e do 
ribeirão das Araras. 

XI - Município de Catas Altas, desmembrado do Município de 
Santa Bárbara 

1 - Com o Município de Santa Bárbara: 
Começa no divisor da vertente da margem esquerda do rio 

Piracicaba, no pico da Canjerana, na serra do Caraça; segue 
pelo divisor de águas entre o rio Conceição e o ribeirão 
Caraça, até o ponto fronteiro à cabeceira do córrego Tabuão, 
próximo ao pico da Conceição; desce por este córrego, depois 
pelo ribeirão Caraça até sua confluência com o córrego do 
Engenho; daí, sobe a encosta e, por espigão, alcança a foz 
do córrego Quebra-Ossos no córrego Brumadinho ou do Tanque; 
continua pelo divisor da vertente da margem direita do 
córrego Quebra-Ossos, contorna as cabeceiras do ribeirão 
Vermelho e, pelo divisor da vertente da margem direita deste 
ribeirão, segue até alcançar sua foz no rio Maquiné; sobe o 
espigão fronteiro e alcança o divisor da vertente da margem 
direita dos ribeirões Maquiné e Valéria, pelo qual segue 
passando pela serra do Pinho, até alcançar o ponto fronteiro 
à cabeceira do córrego Xereré. 
2- Com o Município de Alvinópolis: 
Começa na serra do Pinho, no ponto fronteiro à cabeceira do 

córrego Xereré; prossegue pelo divisor de águas entre o rio 
Piracicaba e o ribeirão da Valéria, até o ponto fronteiro à 
cabeceira deste ribeirão, na lagoa Seca. 

3 - Com o Município de Mariana: 
Começa no divisor de águas entre o rio Piracicaba e o 

ribeirão da Valéria, na lagoa Seca, ponto fronteiro a 
cabeceira do ribeirão Valéria; continua pelo mesmo divisor, 
passando pela Chapada da Canga e, depois pelo divisor dos 
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rios Piracicaba e Santa Bárbara, passando pelo pico do 
Inficionado, até o pico da Canjerana, na serra do Caraça. 
XII- Com o Município de Catuti, desmembrado do Município 

de Mato Verde 
1 - Com o Município de Monte Azul: 
Começa no rio Tabuleiro, na foz do rio do Ramalhudo; sobe 

pelo rio do Ramalhudo, e depois pelo rio Geripau, até a foz 
do rio Pajeú. 

2 - Com o Município de Mato Verde: . 
Começa no rio Geripau, na foz do rio Pajeú; sobe pelo r1o 

Geripau, até a foz do córrego Furadinho e por este córrego 
~té a sua cabeceira; daí alcança e transpõe o divisor de 
aguas do rio Garipau e córrego Várzea Grande e atinge a 
c~beceira do primeiro afluente da margem direita do córrego 
Varzea grande; desce por este afluente, até a sua foz no 
córrego Vargem Grande, e por este córrego, até a foz do 
córrego Cristina; daí prossegue pelo espigão fron~eiro, 
alcança o divisor da vertente da margem esquerda do corr~go 
Cristina e segue pelo divisor da vertente da margem dire1t~ 
do rio Tabuleiro, passando pelo morro do Riacho, ate 
alcançar a foz do rio do Ramalhudo, no rio Tabuleiro. 

XIII - Município de Chapada Gaúcha, desmembrado do 
Município de São Francisco 

1 -Com o Município de Arinos: 
Começa na foz da Vereda do Garimpeiro no ribeirão da Areia; 
so~e por este até sua cabeceira, prosseguindo pelo chapadão 
ate atingir o divisor de águas dos rios Carinhanha e 
Urucuia. 

2 - Com o Município de Januária: 
Começa no divisor de águas dos rios Carinhanha e Urucuia, 

defrontando com a cabeceira do ribeirão da Areia; daí segue 
pelo divisor da vertente da margem direita do córrego do 
Cachimbo, até defrontar a cabeceira do córrego do Retiro; 
a~cança esta cabeceira e desce pelo córrego até sua foz no 
r1o Pardo; por este abaixo, até a foz do córrego do Cedro. 
3 - Com o Município de São Francisco: 

Começa no rio Pardo, na foz do córrego do Cedro; sobe por 
~ste até sua cabeceira; daí alcança e transpõe o divis~r .de 
aguas entre os rios Pardo e Acari, e alcança a mais prox1ma 
~abeceira de um afluente do córrego das Lajes, segu~ndo 
aguas abaixo até a foz do córrego das Lajes, no rio Acar1. 
4- Com o Município de Pintópolis: 
Começa na foz do córrego das Lajes, no rio Acari; sobe por 

esse até a foz da vereda das Pedras do Marciano, também 
conhecida como córrego São João. 

5 - Com o Município de Urucuia: 
Começa no rio Acari, na foz do córrego São João, também 

conhecido como vereda das Pedras do Marciano; sobe pelo rio 
Acari, pelo rio Claro e pelo córrego Barreiro até su~ 
cabeceira mais setentrional; prossegue pelo espigão ate 
defrontar e alcançar a cabeceira da vereda do Garimpeiro; 
desce por essa até sua foz no ribeirão da Areia. 

XIV - Município de Confins, desmembrado do Município de 
Lagoa Santa 
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1 - Com o Município de Pedro Leopoldo: 
Começa no ribeirão da Mata, na foz do córrego Grande; sobe 

pelo ribeirão da Mata até a foz do córrego Busca-Vida e, por 
esse córrego, até sua cabeceira; daí, por espigão que passa 
pelos altos do Cruzeiro e, da gruta da Lapa Vermelha, 
alcança o ponto fronteiro às cabeceiras dos córregos 
Samambaia e das Canoas, no divisor da vertente da margem 
esquerda do ribeirão da Mata. 

2 - Com o Município de Lagoa Santa: 
Começa no divisor da vertente da m~rgem esquerda do 

ribeirão da Mata, no ponto fronteiro as cabeceiras dos 
córregos Samambaia e das Canoas; daí, segue pelo divisor da 
vertente da margem direita do córrego das Canoas até o 
córrego Capão de Santana, no aterro do açude da Canoa, 
transpõe esse córrego e, pelo espigão fronteiro, alcança a 
lagoa das Cobras; daí, prossegue pelo divisor da vertente da 
margem esquerda do córrego do Fidalgo até alcançar o ponto 
fronteiro à cabeceira de um pequeno afluente da margem 
esquerda do ribeirão da Mata, que banha a sede da Fazenda 
Goiabeira; desce a encosta, alcança esse afluente e desce 
até sua foz, no ribeirão da Mata. 

3 - Com o Município de Vespasiano: 
Começa no ribeirão da Mata, na foz de seu oeaueno afluente 

da margem esquerda, que banha a seje da Fazenda Goia~ei:a: 
sobe o ribeirão da Mata até a foz do córrego Car~ancas. 

4 - Com o Município de São José da Lapa: 
Começa no ribeirão da Mata, na foz_do córrego Carrancas; 

sobe o ribeirão da Mata até a foz do carrego Grande. 
XV - Município de Córrego Fundo, desmembrado do Município 

de Formiga 
1 - Com o Município de Arcos: 
Começa no divisor geral dos rios Grande e São Francisco no 

ponto fronteiro à cabeceira do córrego da Divisa ou Caveira· 
segue por esse divisor até o ponto fronteiro ao morro d; 
Café. 

2 - Com o Município de Formiga: 
Começa no divisor geral dos rios_Grande e São Francisco no 

ponto fronteiro à cabeceira do carrego dos Varões; desce 0 espigão fronteiro e alcança o córrego Seco, na foz do seu 
afluente que vem do Capão, junto ao povoado de São José do 
Córrego Seco; atravessa o córrego Seco e prossegue pelo 
divisor da vertente da margem esquerda desse afluente que 
vem do Capão até o divisor de águas dos córregos Seco e 
Capão; daí, por espigão, atinge o córrego Capão ou da Areia 
no 1ugar denominado Moita Fria; desce pe1o córrego que' 
pró~imo a. sua ~oz, é ~enominado ribeirão do Qui1ombo 0~ Cc;tpao, ate o no Form1ga e, _por esse.rio, até sua foz, no 
c~r~ego Fundo, _sobe por esse corr~go ate a foz no córrego da 
D1v~s~ ou Cave1ra e, ~o~ esse, ate a sua cabeceira; daí, por 
esp1gao, a1cança o d1v1sor gera1 dos rios Grande e São 
Francisco . 
.XVI - Município de Crisó1ita, desmembrado do Município de 
Aguas Formosas 
1- Com o Município de Teófi1o Otóni: 
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Começa no divisor geral entre os rios Pampã e Marambaia no 
ponto fronteiro à cabeceira do córrego Pavão; continua por 
esse divisor até o seu entroncamento com o divisor dos rios 
Pampã e Negro. 

2 -Com o Município de Águas Formosas: 
Começa no entroncamento com o divisor geral entre os rios 

Pampã e Marambaia, com o divisor dos rios Pampã e Negro; 
segue por esse divisor, contornando as cabeceiras dos 
córregos Coruja e Seco até alcançar a cabeceira do córrego 
Areia; desce por esse córrego até sua foz no rio Pampã e, 
por esse rio, até a foz do córrego Santa Luzia, pelo qual 
sobe até sua cabeceira; daí, prossegue por espigão, 
contornando as cabeceiras dos córregos Teotinha e Mamoneira, 
alcança a pedra Cataguases, no divisor de águas entre os 
córregos Gameleira e Tamboril, afluente da margem direita do 
rio Alcobaça ou Itanhém. 
3- Com o Município de Machacalis: 
Começa na pedra Cataguases, no divisor das águas entre os 

córregos Gameleira e Tamboril, afluentes da margem direita 
do rio Alcobaça e Itanhém; segue pelo divisor da vertente da 
margem esquerda do córrego Amoreira até alcançar a cabeceira 
do córrego Sorte Grande. 
4 -Com o Município de Umburatiba: 
Começa no divisor da vertente da margem esquerda do córrego 

Amoreira, no ponto fronteiro à cabeceira do córrego Sorte 
Grande; desce por esse córrego até sua foz no rio Pampã e, 
por esse rio, até a foz do ribeirão Rancho de Casca; segue 
pelo divisor da vertente da margem direita desse ribeirão 
até a Chapada do Pampã. 
5- Com o Município Carlos Chagas: 
Começa no divisor da vertente da margem direita do ribeirão 

Rancho de Casca, na Chapada do Pampã; segue pelo divisor 
geral, até atingir o rio Pampã e o ribeirão do Pavão, no 
ponto fronteiro à mais alta cabeceira do ribeirão Gavião. 
6 - Com o Município de Pavão: 
Começa no divisor geral entre o rio Pampã ou ribeirão do 

Pavão, no ponto fronteiro à mais alta cabeceira do ribeirão 
Gavião; segue por esse divisor até o entroncamento com o 
divisor de águas dos rios Pampã e Marambaia; defronte ao 
córrego Pavão. 

XVII - Município de Cuparaque, desmembrado do Município de 
Conselheiro Pena 

1 -Com o Município de Conselheiro Pena: 
Começa no divisor de águas entre o rio Eme e o córrego do 

Canalão, no alto que defronta a foz do córrego Mutunzinho, 
no rio Eme; por espigão, atinge essa confluência e sobe pelo 
rio Eme até a foz do córrego Ferrujão; daí, continua pelo 
divisor da vertente da margem esquerda do córrego Ferrujão, 
passando pelo alto das Sete Pedras e pela pedra do Garrafão, 
contorna as cabeceiras do córrego Sete Pedras e, sempre por 
espigão, atinge a confluência dos córregos Ferrujão e 
Ferruginha; sobe pelo córrego Ferrujão até sua cabeceira, na 
serra do Ferrujão. 

2 - Com o Estado do Espírito Santo: 
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começa na serra do Ferrujão, no ponto fronteiro à cabeceira 
do córrego de mesmo nome; segue pelo limite interestadual 
constituído pelo espigão que contorna as cabeceiras do rib 
Eme até o entroncamento com a serra do Bom Jardim, divisor 
de águas entre o rio Eme e o ribeirão Resplendor. 

3 - Com o Município de Resplendor: 
Começa no entroncamento da serra do Bom Jardim, que 

constitui o divisor de águas entre o rio Eme e o ribeirão 
Resplendor, com o espigão que contorna as cabeceiras do rio 
Eme, na divisa entre os Estados de Minas Gerais e Espírito 
santo; segue por aquele ~ivisor, contorna as cabeceiras do 
córrego Palmeirinha, depo1s a do seu afluente, córrego do 
canalão, e prossegue pelo divisor da vertente da margem 
direita desse último córrego, dividindo suas águas das que 
correm para o rio Eme, até defrontar com a foz do córrego 
Mutunzinho no rio Eme. 
XVIII - Município de Curral de Dentro, Desmembrado do 

Município de Águas vermelhas 
1 - Com o Município de Taiobeiras: 
Começa na foz do córrego Caraíbas no ribeirão Itaberaba; 

desce por este até à foz do córrego Saco de Dentro; continua 
pelo divisor da verten~e da marg~m direita desse córrego e 
alcança o divisor de aguas dos r1os Pardo e Mosquito p~lo 
qual continua, passando pela serra do Anastácio, ar~ se~ 
entroncamento com o divisor da verten~e da ma~gem es~~erda 
do córrego Gambeta ou Sa}tador. 

2 - Com o Município de Aguas Vermelhas: 
Começa no ponto em que o divisor da vertente da margem 

esquerda do córrego Gambeta ou Saltador se encontra com 0 
divisor de águas dos rios Pardo e Mosquito; segue por esse 
último divisor, passando pela serra Pedra das Gerais, e em 
seguida pelo divisor da vertente da margem esquerda do 
córrego Vereda ou Tapera, até a foz desse córrego no rio 
Mosquito, à altura do povoado de Maristela; sobe pelo rio 
Mosquito até a foz do córrego Mundo Novo, e por este acima 
até o ponto em que ele transpõe a BR-251. 
3- Com o Município de Salinas: 
Começa no ponto em que o córrego Mundo Novo transpõe a BR-

251; segue por essa rodovia, no sentido de Salinas, até 
defrontar com a cabeceira do córrego Caraíbas; alcança essa 
cabeceira e desce pelo córrego até sua foz no ribeirão 
Itaberaba. 

XIX - Município de Delta, Desmembrado do Município de 
Uberaba 

1 - Com o Município de Uberaba: 
Começa no rio Grande, na foz do ribeirão Conquistinha; sobe 

por esse ribeirão até· seu cruzamento com a rodovia BR-050· 
segue por essa rodovia no sentido Uberaba-Delta, até b 
cruzamento com a estrada que dá acesso à estação Tangará; 
segue por essa estrada e depois por espigão, alcança 0 divisor da vertente da margem direita do córrego Santa 
Efigênia, pelo qual segue até sua foz no ribeirão Ponte 
Alta. 

2 - Com o Município de Conquista: 
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Começa no ribeirão Ponte Alta, na foz do ribeirão Santa 
Efigênia; desce pelo ribeirão Ponte Alta até sua foz no rio 
Grande. 
3 - Com o Estado de São Paulo: 
Começa no rio Grande, na foz do ribeirão Ponte Alta; segue 

pela divisa interestadual até a foz do ribeirão 
Conquistinha. 

XX - Município de Divisa Alegre, Desmembrado do Município 
de Águas Vermelhas . 

1 -Com o Município de Aguas Vermelhas: 
Começa no divisor da vertente da margem direita do rio 

Mosquito, defrontando a cabeceira do córrego do Fuzil ou 
Olhos d'Água, alcança essa cabeceira e desce pelo córrego 
até o rio Mosquito, e por este até a foz do córrego Faceiro; 
daí, sobe a encosta fronteira e continua pela linha de 
cumeada, até atingir a divisa entre os Estados de Minas 
Gerais e Bahia, na reta que liga o alto do Pau-de-Copa à 
barra do rio Mosquito, defrontando, no lado baiano, com a 
fazenda Mocó. 
2 -Com o Estado da Bahia: 
Começa na reta que liga o alto do Pau-de-Copa à barra do 

rio Mosquito, no ponto em que ela é atravessada pelo espigão 
que liga a fazenda Mocó (BA) à barra do Faceiro (MG); segue 
ao longo da reta divisória até atingir o marco do Pau-de-
Copa. 
3 - Com o Município de Pedra Azul: 
Começa no marco do Pau-de-Copa, que assinala um ponto do 

limite entre os Estados de Minas Gerais e Bahia; daí 
continua pelo divisor da vertente da margem direita do rio 
Mosquito até defrontar com a cabeceira do córrego Olhos-
d'Água do Fuzil. 

XXI - Município de Dom Bosco, Desmembrado do Município de 
Bonfinópolis de Minas 

1 - Com o Município de Natalândia: 
Começa no rio Preto, na foz do córrego do Cotovelo; sobe 

por este até sua cabeceira, no divisor da vertente da margem 
esquerda do rio Preto; segue por esse divisor até defrontar 
com a confluência Chiquinho e Água Doce, formadores do 
córrego Jabuticaba. 
2- Com o Município de Bonfinópolis de Minas: 
Começa no divisor da vertente da margem esquerda do rio 

Preto, defronte à confluência dos córregos Chiquinho e Água 
Doce, formadores do córrego Jabuticaba; daí, por espigão, 
contorna as cabeceiras do ribeirão Gado Bravo e alcança o 
divisor da vertente da margem direita do córrego Guariroba, 
na serra Geral do Rio Preto; alcança esse córrego e desce 
por ele até sua foz no córrego Boqueirão. 
3 - Com o Município de João Pinheiro: 
Começa na foz do córrego Guariroba no córrego Boqueirão; 

desce por esse córrego até sua foz no ribeirão Gado Bravo e 
por este até sua foz no rio Preto. 
4- Com o Município de Unaí: 
Começa na foz do ribeirão Gado Bravo no rio Preto; sobe por 

este até a foz do córrego do Cotovelo. 
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XXII Município de Franciscópolis, Desmembrado do 
Município de Malacacheta 

1 - Com o Município de Malacacheta: 
Começa no rio Urupuca, na foz do ribeirão São João da Mata; 

sobe por esse ribeirão até o sangradouro da lagoa São João 
Grande, também conhecida como Santo Aleixo; sobe por esse 
sangradouro, atravessa a lagoa e continua pelo seu principal 
formador, o córrego do Barreiro, até sua cabeceira; daí 
continua pelo divisor de águas dos córregos Caatinga e 
Quebra-Coco, até defrontar a foz do córrego do Moreira ou 
Santa Cruz de Cima no ribeirão Santa Cruz; atravessando o 
ribeirão, sobe a encosta fronteira, contorna a cabeceira do 
córrego do Urubu, toma pelo divisor da vertente da margem 
esquerda do córrego que banha a escola Geraldo G. de Sousa e 
vai atingir o ribeirão Grande ou Norete, na foz desse 
córrego; atravessando o ribeirão, sobe a encosta fronteira e 
continua pelo divisor da vertente da margem esquerda do 
ribeirão Grande, depois pelo divisor de águas das cabeceiras 
dos córregos Cataranha e Tamanduá, até alcançar o divisor 
geral dos rios Mucuri e Doce, no ponto fronteiro à cabeceira 
do ribeirão Água Limpa. 
2 - Com o Município de Poté: 
Começa no divisor geral 90 rios Doce~ Musu~i. ce~rorta~do 

a cabeceira do ribeirão Agua Limpa; sagua por ess8 Civi3or 
até seu entroncamento com o divisor ja vertente da marge~ 
esquerda do ribeirão Pouquinho, afluente do rio Itambacuri. 

3 - Com o Município de Itambacuri: 
Começa no entroncamento do divisor geral dos rios Doce e 

Mucuri, com o divisor da vertente da margem esquerda do 
ribeirão Pouquinho; dai, contorna as cabeceiras desse 
ribeirão e continua pelo divisor da vertente da margem 
esquerda do rio Norete, até atingir a foz desse rio no rio 
Urupuca. 
4 - Com o Município de Água Boa: 
Começa no rio urupuca, na foz do ribeirão Norete; sobe pelo 

rio Urupuca até a foz do ribeirão São João da Mata. 
XXIII - Município de Frei Jorge, desmembrado do Município 

de Mendes Pimentel 
1 - Com o Município de Nova Módica: 
Começa no divisor de águas dos rios São Mateus - rio Doce, 

no ponto fronteiro à cabeceira do ribeirão Santa Helena, 
continua pelo divisor de águas dos rios São Mateus do Norte 
e São Mateus do Sul ou Mantena, até o entroncamento com o 
divisor dos ribeirões São Jorge e São José do Divino. 

2 - Com o Município de São José do Divino: 
Começa no entroncamento do divisor dos ribeirões São Jorge 

- São José do Divino, com o divisor de águas dos rios São 
Mateus do Norte e São Mateus do Sul ou Mantena; segue por 
este último divisor passando pela pedra Monte Negro, até o 
ponto fronteiro à cabeceira do córrego São José do Mantena, 
na serra de São Félix. 
3 - Com o Município de Mendes Pimentel: 
Começa na serra de São Félix, no ponto fronteiro à 

cabeceira do córrego São José do Mantena; desce este córrego 

~ 
~ 
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até a foz de seu afluente da margem direita, que banha a 
Fazenda Monte Negro, transpõe este córrego, sobe o esp1gao 
fronteiro e, pelo divisor da vertente da margem direita do 
córrego H.O, segue até atingir o córrego Santa Bárbara; na 
foz do córrego São Jerônimo, segue, transpõe o espigão, até 
alcançar o divisor geral dos rios Doce e São Mateus, no 
ponto fronteiro à cabeceira do córrego Frio. 
4- Com o Município de Divino das Laranjeiras: 
Começa no divisor geral dos rios Doce e São Mateus, no 

ponto fronteiro à cabeceira do córrego Frio; segue por este 
divisor até defrontar com as cabeceiras do ribeirão Santa 
Helena. 

XXIV Município de Frei Lagonegro, desmembrado do 
Município de São José do Jacuri 

1 - Com o Município de Itamarandiba: 
Começa no divisor geral dos rios Doce e Jequitinhonha, no 

seu entroncamento com o divisor de águas do rio Jacuri e 
córrego do Jacones ou Jacone; continua pelo divisor geral. 
até o seu entroncamento com o divisor de águas do córrego 
Santo Antônio com o ribeirão Tabatinga, no ponto fronteiro à 
cabeceira deste ribeirão. 

2 - Com o Município de São José do Jacuri: 
Começa no divisor geral dos rios Doce e Jequitinhonha no 

seu entroncamento com o divisor de águas do córrego Santo 
Antônio e ribeirão Tabatinga, no ponto fronteiro à cabeceira 
deste ribeirão; segue pelo divisor da vertente da margem 
esquerda do córrego Santo Antônio, até alcançar a sua foz no 
ribeirão Jacuri, transpõe este ribeirão, sobe a encosta 
fronteira e continua pelo divisor da vertente da margem 
direita deste ribeirão, até encontrar o espigão divisor de 
águas dos córregos Coluninha e Pratinha. 
3 - Com o Município de Coluna: 
Começa no entroncamento do divisor da vertente da margem 

direita do ribeirão Jacuri, com o espigão divisor de águas 
entre os córregos Coluninha e o Pratinha; segue por este 
último divisor, até alcançar a foz do córrego Coluninha no 
ribeirão Jacuri; transpõe este córrego e sobe pelo divisor 
da vertente da margem esquerda do córrego Coluninha, até 
alcançar o divisor de águas do rio Jacuri e córrego do 
Jacones ou Jacone; prossegue por este divisor, até atingir o 
divisor geral dos rios Doce e Jequitinhonha. 

XXV - Município de Fruta de Leite, desmembrado do Município 
de Salinas 
Observações: 
1 - Limites: Foram mantidas as divisas antigas do Distrito 

de Fruta de Leite, introduzindo-se no texto oficial pequenos 
acréscimos e alterações que, sem modificar o traçado dos 
limites vigentes, sugeridos, permitem identificá-lo na 
cartografia moderna, eliminando imprecisões e dubiedades da 
descrição oficial. 

2 Toponímia: Dada a inexistência de homônimo no 
território nacional, nada impede a manutenção do nome Fruta 
de Leite como designativo do novo município. 

1 -Com o Município de Rio Pardo de Minas: 
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Começa no rio Vacaria, na foz do ribeirão Peixe Bravo; 
segue pelo divisor da vertente da margem esquerda desse 
ribeirão, até alcançar o divisor geral dos rios Pardo e 
Jequitinhonha, pelo qual continua, atravessando a chapada 
dos Guedes , até seu entroncamento com o divisor de águas 
entre o córrego Matão e o ribeirão da Laje. 
2- Com o Município de Salinas: 
Começa no ponto em que o divisor geral dos rios Pardo e 

Jequitinhonha se entronca com o divisor de águas entre o 
ribeirão da Laje e o córrego Matão; segue por este último 
divisor, até defrontar com a foz do córrego Matão no córrego 
São Miguel; descendo a encosta, atinge essa foz e, em 
seguida, toma pelo divisor de águas entre esses dois 
córregos, contorna a cabeceira do córrego São Miguel e 
continua pelo divisor de águas entre o ribeirão Jequi e o 
Ribeirão, depois pelo divisor da vertente da margem direita 
do córrego da Janta, até defrontar a foz do córrego Seco no 
Ribeirão; descendo a encosta, atinge essa foz, prosseguindo 
pelo divisor da vertente da margem direita do córrego Seco, 
e, em seguida, pelo divisor da vertente da margem esquerda 
do rio São José, até seu entroncamento com o divisor de 
águas desse rio e o córrego Empoeira; segue pelo 
interflúvio, até a confluência de ambos os cursos d~ água 
3- Com o Município de Rubelita: 
Começa no foz do córrego Empoeira no rio São José; so~e po~ 

este rio pelo córrego Guará e pelo Riachinho até a cabeceira 
desse, prosseguindo pela chapada até defrontar e alcançar a 
cabeceira do córrego Pesqueira, pelo qual desce até sua foz 
no rio Vacaria. 
4 - Com o Município de Padre Carvalho (ou de Grão-Mogol, 

caso aquele distrito não se emancipe): 
Começa na foz do córrego Pesqueira no rio Vacaria; sobe por 

este até a foz do ribeirão Peixe Bravo. 
XXVI - Município de Goiabeira, desmembrado do Município de 

Conselheiro Pena 
1 - Com o Município de Conselheiro Pena: 
Começa no rio Eme, na foz do có~rego Palmeirinha; sobe por 

este rio, até a foz do ribeirão Agua Limpa; daí, segue pelo 
divisor da vertente da margem esquerda deste ribeirão, 
depois pelo divisor da vertente da margem direita do córrego 
Ferrujão, até o ponto fronteiro à cabeceira do córrego 
Verdiniano; continua pelo divisor da vertente da margem 
direita do córrego Verdiniano, até atingir a foz do córrego 
Coqueiro; atravessa este córrego, sobe o espigão fronteiro, 
transpõe o divisor e, descendo a encosta, atinge a foz do 
córrego Vermelho ou Ferruginha no córrego Ferrujão. 

2 - Com o Município de Cuparaque: 
Começa no córrego Ferrujão, na foz do córrego Vermelho ou 

Ferrujinha; sobe a encosta da margem esquerda do córrego 
Ferrujão, contorna as cabeceiras do córrego Sete Pedras, e 
continua pelo divisor da vertente de margem esquerda deste 
córrego, até atingir a foz do córrego Ferrujão no rio Eme; 
desce por este rio, até à foz do córrego do Mutunzinho; daí, 
pelo divisor da vertente da margem esquerda deste córrego, 
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até seu entroncamento com o divisor de águas entre o rio Eme 
e o córrego do Canalão. 
3- Com o Município de Resplendor: 
Começa no divisor de águas entre o rio Eme e o córrego 

Canalão, no seu entroncamento com o divisor esquerdo do 
córrego Mutunzinho; daí, por espigão, prossegue pelo divisor 
da vertente da margem direita do córrego Palmeirinha, até 
atingir a foz deste córrego no rio Eme. 

XXVII - Município de Goianá, desmembrado do Município de 
Rio Novo 

1 - Com o Município de Piau: 
Começa na confluência dos ribeirões Santo António e Água 

Limpa ou Liberdade; desce por este ribeirão até sua foz, no 
rio Novo ou Piau; transpõe o rio, sobe a encosta fronteira e 
alcança o divisor da vertente da margem esquerda do rio 
Novo, pelo qual prossegue, passando pelo morro da Boa 
Esperança e contornando as cabeceiras do córrego São Luis, 
até defrontar a cabeceira do córrego dos Bambus ou 
Carangola. 

2 - Com o Município de Rio Novo: 
Começa no divisor da vertente da margem esquerda do rio 

Novo ou Piau, no ponto fronteiro à cabeceira do córrego dos 
Bambus ou Carangola; alcança esta cabeceira e desce pelo 
córrego até sua foz no rio Novo; por este abaixo até a foz 
do córrego que banha a fazenda Chalé; por este acima, até 
sua cabeceira, de onde alcança o divisor da vertente da 
margem esquerda do córrego Cachoeira, prossegue por este 
divisor, indo atingir a foz do córrego Cachoeira, no 
ribeirão Ponte Preta ou Lava-Pés; atravessa o ribeirão, sobe 
a encosta fronteira e alcança o divisor de águas dos 
ribeirões de Lava-Pés e dos Anjos, pelo qual continua, até 
defrontar a foz do córrego Juca Campos, no ribeirão dos 
Anjos; por um espigão secundário, atinge essa confluência, 
atravessa o ribeirão e prossegue pelo divisor da vertente da 
margem esquerda do córrego Juca Campos, até o ponto 
fronteiro à sua cabeceira, na serra da Pedra Bonita. 
3 - Com o Município de São João Nepomuceno: 
Começa na serra da Pedra Bonita, defrontando a cabeceira 

com o divisor do córrego Juca Campos; continua por essa 
serra até seu entroncamento com o divisor de águas entre o 
rio Cágado e o ribeirão Bom Jardim. 
4- Com o Município de Chácara: 
Começa na serra da Pedra Bonita, em seu entroncamento com o 

divisor de águas entre o rio Cágado e o ribeirão Bom Jardim, 
continua pelo espigão da serra do Pequeri, dividindo as 
águas dos rios Novo e Cágado, até seu entroncamento com o 
divisor da vertente da margem direita do córrego 
Providência. 
5 - Com o Município de Coronel Pacheco: 
Começa no entroncamento do divisor de águas dos rios Novo e 

Cágado com o divisor da vertente da margem direita do 
córrego Providência; continua por último divisor, contorna 
as cabeceiras do córrego Aliança e prossegue pelo divisor da 
vertente da margem direita deste curso de água, indo 
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alcançá-la em sua foz, no ribeirão Santana ou Providência; 
atravessa o ribeirão, sobe a encosta fronteira e atinge o 
alto da Companhia; prosseguindo pelo espigão, contorna as 
cabeceiras do córrego do Maurício e acompanha o divisor da 
vertente da margem direita do ribeirão Liberdade ou Água 
Limpa, indo alcançá-la junto à foz do ribeirão Santo 
Antônio. 

XXVIII - Município de Guaraciama, desmembrado do Município 
de Bocaiúva 

1 - Com o Município de Bocaiúva: 
Começa no rio Macaúbas, na foz do córrego do Curral de 

Pedra ou Buriti; sobe por este córrego até sua cabeceira; 
continua pelo espigão, contornando as cabeceiras do riacho 
Fundo, e alcança o divisor da vertente da margem esquerda do 
córrego Mamona, prosseguindo por ele até a foz desse 
córrego, no ribeirão Tabatinga; sobe por este ribeirão até à 
foz do córrego Brejão e por esse córrego até sua cabeceira; 
daí, alcança a cabeceira do córrego Furado da Rocinha e 
desce por ele até sua foz no ribeirão do Félix; desce por 
este até sua foz no rio das Pedras. 

2 - Com o Município de Juramento: 
Começa na foz do ribeirão do Félix no rio das Pedras; sobe 

por este até o córrego Cabeça de Boi. e por este 2té sua 
cabeceira, no morro de mesmo nome. 

3 - Com o Município de Itacambira: 
Começa no morro Cabeça de Boi, defrontando a cabeceira do 

córrego de mesmo nome e do córrego Barro Vermelho; daí, 
alcança a cabeceira deste último e desce por ele e pelo 
córrego da Onça até sua foz no rio Macaúbas; e por este rio 
até à foz do córrego do Curral de Pedra ou Buriti. 

XXIX - Município de Ibiracatu, desmembrado do Município de 
Varzelândia 

1 - Com o Município de Pedras de Maria da Cruz: 
Começa na foz do córrego da Extrema ou riacho Grande no 

ribeirão São Pedro ou Tabocas; sobe a encosta fronteira, 
transpõe o divisor de águas entre o ribeirão Tabocas e o 
riacho das Flores e desce a vertente oposta, atingindo o 
riacho das Flores na foz de seu afluente que banha o povoado 
de Vertente; atravessando o riacho Vertente e desce a 
encosta; indo atingir o riacho Burití, na foz do córrego que 
deságua três quilômetros abaixo da estrada que liga 
Ibiracatu a Varzelândía; atravessa o riacho, sobe a encosta 
fronteira e continua pelo divisor de águas até seu 
entroncamento com a serra de São Filipe; prossegue pela 
cumeada desta serra, até o ponto em que ela é atravessada 
pelo riacho São Filipe. 

2 - Com o Município de varzelândía: 
Começa no riacho São Filipe, no ponto em que a serra de 

mesmo nome o atravessa; sobe pelo riacho até a foz do 
córrego que banha a fazenda do Urcino; sobe por este córrego 
até sua cabeceira, de onde alcança o divisor da vertente da 
margem esquerda do ribeirão da Prata; contínua por este 
divisor, até defrontar a confluência do córrego Santa Cruz, 
ou riacho dos Cantos; descendo a encosta, atinge essa foz. 
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3 - Com o Município de São João da Ponte: 
Começa na confluência do riacho dos Cantos, ou córrego 

Santa Cruz, com o ribeirão da Prata; sobe pelo riacho até 
sua cabeceira; dai, segue pela linha de cumeada, passando 
pelo Varjão e pelos morros da Cabeceira Seca e da Vargem 
Queimada, até alcançar a cabeceira do riacho Santo Antônio, 
pelo qual desce até sua foz no córrego Palmital. 
4 - Com o Município de Lontra: 
Começa na confluência dos formadores do ribeirão São Pedro 

ou Tabocas - riacho Santo Antônio e córrego Palmital; desce 
pelo ribeirão até à foz do córrego da Extrema ou riacho 
Grande. 

XXX- Município de Imbé de Minas (ex-Imbé), desmembrado do 
Município de Caratinga 

1 - Com o Município de Inhapim: 
Começa no divisor de águas dos rios Preto e Caratinga, no 

ponto fronteiro às cabeceiras dos córregos Pau de Folha e 
dos Barros; segue por este divisor, até seu entroncamento 
com o divisor da vertente da margem esquerda do ribeirão 
Imbé, seguindo por ele, até alcançar a sua foz, no rio 
Preto; transpõe este rio e segue pelo espigão entre o rio 
Preto e córrego Pacheco, até o ponto fronteiro à cabeceira 
deste córrego e o córrego veadão, no divisor de águas dos 
rios Preto e Manhuaçu. 
2 -Com o Município de Caratinga: 
Começa no divisor de águas dos rios Preto e Manhuaçu, no 

ponto fronteiro às cabeceiras dos córregos Pacheco e Veadão; 
segue por este divisor, até alcançar o ponto fronteiro às 
cabeceiras dos córregos Grotão e São Manuel. 
3 - Com o Município de Piedade de Caratinga: 
Começa no divisor de águas dos rios Preto e Manhuaçu, no 

ponto fronteiro às cabeceiras dos córregos Grotão e São 
M~nuel; segue pelo divisor da vertente da margem esquerda do 
carrego Grotão, até atingir a sua foz no rio Preto. 
4 - Com o Município de Ubaporanga: 
Começa no rio Preto, na foz do córrego Grotão; desce por 

este rio até a foz do córrego Batatal, daí segue pelo 
divisor da vertente da margem esquerda deste córrego, 
contorna as cabeceiras do córrego Graçópolis e alcança o 
divisor de águas dos rios Preto e Caratinga, seguindo por 
ele até o ponto fronteiro às cabeceiras dos córregos Pau de 
Folha e dos Barros. 

XXXI - Município de Indaiabira, desmembrado do Município de 
Rio Pardo de Minas 

1 - Com o Município de Rio Pardo de Minas: 
Começa no divisor de águas entre o rio Pardo e o ribeirão 

Taiobeiras, defrontando a barra do Ribeirão no rio Pardo; 
descendo a encosta atinge essa foz e sobe pelo Ribeirão até 
à foz do córrego das Gamelas. 

2 - Com o Município de Vargem Grande do Rio Pardo: 
Começa no Ribeirão, na foz do córrego das Gamelas; sobe por 

este córrego até sua cabeceira, no divisor da vertente da 
margem esquerda do córrego Anjico; prossegue por este 
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divisor até o ponto fronteiro às cabeceiras dos córregos 
Cantinho e Bom Jesus. 

3 - Com o Município de São João do Paraíso: 
Começa no divisor da vertente da margem esquerda do córrego 

Angico, defrontando com as cabeceiras dos córregos Cantinho 
e Bom Jesus; segue por aquele divisor até atingir a foz do 
Angico no ribeirão Maravilha; atravessando o ribeirão, sobe 
o espigão fronteiro e segue pelo divisor de águas entre o 
ribeirão Maravilha e o rio São João do Paraíso, até 
defrontar, neste último, a foz do córrego do Brejo; descendo 
a encosta, atinge essa foz e desce pelo rio São João do 
Paraíso até sua embocadura no rio Pardo. 

4 - Com o Município de Taiobeiras: 
Começa na confluência dos rios São João do Paraíso e Pardo; 

sobe por este até à foz do ribeirão Taiobeiras; daí, segue 
pelo divisor entre ambos, até defrontar a barra do Ribeirão, 
no rio Pardo. 

XXXII - Município de Japonvar, desmembrado do Município de 
Brasília de Minas 

1 -Com o Município de Brasília de Minas: 
Começa no divisor de águas dos rios São Francisco e Verde 

Grande, em seu entroncamento com a serra da Testa Branca: 
segue pela cumeada dessa serra, que co~stitu~ o in:erflü••io 
entre o rio Mangaí e o córrego Lagoin~a; at~ a confluência 
de ambos; desce pelo rio Mangaí até a foz do riacho 
Bamburral. 

2 - Com o Município de São Francisco: 
Começa na foz do riacho Bamburral no rio Mangaí; desce por 

este rio até defrontar o esp1gao da serra do Bom Sucesso, 
pouco abaixo da foz do riacho da Prata. 
3 - Com o Município de Pedras de Maria da Cruz: 
Começa no rio Mangaí, pouco abaixo da foz do riacho da 

Prata, defrontando a extremidade da serra do Bom Sucesso, 
segue pela cumeada desta serra, até defrontar a cabeceira do 
riacho da Prata. 
4 - Com o Município de Lontra: 
Começa na serra do Bom Sucesso, defronte à cabeceira do 

riacho da Prata; continua pelo divisor de águas entre riacho 
e o córrego da vertente, até defrontar a foz desse córrego 
no riacho da Lontra ou Lajes; por um espigão secundário, 
atinge essa confluência, subindo a encosta fronteira, 
alcança o divisor da vertente da margem direita do rio 
Mangaí, e prossegue por ele, até defrontar com a cabeceira 
do córrego do Ouro ou Santa Clara. 

5 - Com o Município de São João da Ponte: 
Começa no divisor da vertente da margem direita do rio 

Mangaí (afluente do rio São Francisco) defronte à cabeceira 
do córrego do Ouro ou Santa Clara (da bacia do rio Verde 
Grande); continua pelo divisor de águas dos rios São 
Francisco e Verde Grande, até defrontar com a cabeceira do 
riacho da Cruz, também conhecido como Jambreiro ou 
Samambaia. 

6 - Com o Município de Patis: 
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Começa no divisor de águas dos rios São Francisco e Verde 
Grande, defronte à cabeceira do riacho da Cruz, também 
conhecido como Jambreiro ou Samambaia, prossegue por aquele 
divisor, até seu entroncamento com a serra da Testa Branca. 

XXXIII - Município de Jenipapo de Minas (ex-Jenipapo) 
desmembrado do Município de Francisco Badaró 

1 - Com o Município de Francisco Badaró: 
Começa no divisor de águas entre o rio São João e ribeirão 

da Areia, no ponto fronteiro à cabeceira do córrego 
Barreiro; segue por este divisor e depois por um divisor 
secundário até a foz do córrego do Bosque no ribeirão da 
Areia, daí segue pelo espigão fronteiro, contorna as 
cabeceiras do córrego Panã e atinge a sua foz, no rio 
Setúbal; transpõe este rio sob a encosta fronteira e atinge 
o divisor de águas entre o rio Setúbal e o córrego do 
Machado. 

2 - Com o Município de Araçuaí: 
Começa o divisor de águas entre o rio Setúbal e o córrego 

de Machado, no ponto fronteiro à foz do córrego Panã no rio 
Setúbal; segue por este divisor até alcançar o divisor de 
águas entre os rios Setúbal e Gravatá, no ponto fronteiro à 
cabeceira do córrego Grande. 

3 - Com o Município de Novo Cruzeiro: 
Começa no divisor de águas entre os rios Setúbal e Gravatá, 

no ponto fronteiro à cabeceira do córrego Grande; segue por 
este divisor até o entroncamento dos divisores de águas 
entre os rios Setúbal e Gravatá e o córrego dos Bolas, no 
ponto fronteiro à cabeceira do córrego Campo Limpo. 
4 - Com o Município de Chapada do Norte: 
Começa no entrocamento dos divisores de águas entre os rios 

Setúbal, Gravatá e o córrego dos Bolas, no ponto fronteiro à 
cabeceira do córrego Campo Limpo; segue pelo divisor, 
contorna as cabeceiras do ribeirão e do rio São João; segue 
por este divisor, passando pela lagoa Serafim, até ponto 
fronteiro à cabeceira do córrego Barreiro. 

XXXIV - Município de José Gonçalves de Minas, desmembrado 
do Município de Berilo 

1 - Com o Município de Botumirim: 
Começa no rio Jequitinhonha, na foz do córrego Sobrado; 

desce pelo rio até à foz do ribeirão Itapacoral. 
2- Com o Município de Cristália: 
Começa no rio Jequitinhonha, na foz do ribeirão Itapacoral; 

desce pelo rio até à foz do córrego Água Branca. 
3- Com o Município de Berilo: 
Começa no rio Jequitinhonha, na foz do córrego Água Branca; 

sobe por este córrego até sua cabeceira; dai transpõe o 
espigão e alcança a cabeceira do ribeirão do Altar, pelo 
qual desce até sua foz no ribeirão Gangorra; atravessa este, 
sobe o espigão fronteiro e continua pelo divisor da vertente 
da margem direita deste ribeirão até alcançar o ponto 
fronteiro à cabeceira do córrego da Baía; afluente do rio 
Araçuaí. 

4 - Com o Município de Chapada do Norte: 
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Começa no divisor de águas entre o rio Araçuaí e o ribeirão 
Gangorra, no ponto fronteiro à cabeceira do córrego da Baía; 
segue por este divisor, até o ponto fronteiro às cabeceiras 
do ribeirão Gangorra (que nas nascentes é denominado córrego 
do Brejo) e do córrego Contendas. 
5- Com o Município de Minas Novas: 
Começa no divisor de águas entre o rio Araçuai e o ribeirão 

Gangorra, no ponto fronteiro às cabeceiras do córrego do 
Brejo e Contendas; daí alcança o divisor de águas entre os 
rios Jequitinhonha e Araçuaí e segue por ele até o ponto 
fronteiro à cabeceira do córrego Sobrado; alcança esta 
cabeceira e desce por este córrego até sua foz no rio 
Jequitinhonha. 

XXXV - Município de José Raydan, desmembrado do Município 
Santa Maria do Suaçui 

1 - Com o Município de São José do Jacuri: 
Começa no divisor de águas entre os ribeirões Pele de Gato 

ou Tabatinga e rio São Félix, no ponto fronteiro à cabeceira 
do córrego Pele de Gato ou Santa Cruz; continua pelo divisor 
da vertente da margem esquerda do ribeirão Pele de Gato, até 
o ponto fronteiro à cabeceira do córrego da Estiva. 

2 - Com o Município de São Sebastião do Maranhão: 
Começa no divisor da vertente da marge~ esq~er~a co 

ribeirão Tabatinga ou Pele de Gato, no poncc fronteiro à 
cabeceira do córrego da Estiva; continua pele divisor de 
águas entre os ribeirões São Domingos e Jacu, até alcançar a 
foz do ribeirão São Domingos, no rio São Félix. 
3 - Com o Município de Santa Maria do Suaçuí: 
Começa no rio São Félix, na foz do ribeirão São Domingos, 

desce pelo rio São Félix, até a sua foz no rio Suaçuí 
Grande. 

4 - Com o Município de Peçanha: 
Começa no rio Suaçuí Grande, na foz do rio São Félix; sobe 

pelo rio Suaçuí Grande até a foz do ribeirão Pirapetinga. 
5 - Com o Município de São Pedro do Suaçuí: 
Começa no rio Suaçuí Grande, na foz do ribeirão 

Pirapetinga; segue pelo divisor da vertente da margem 
direita deste ribeirão, contorna as suas cabeceiras e 
alcança o divisor de águas do ribeirão da Pele de Gato ou 
Tabatinga e o rio São Félix, no ponto fronteiro à cabeceira 
do córrego Santa Cruz ou Pele de Gato. 

XXXVI - Município de Josenópolis, desmembrado do Município 
de Grão-Mogol 

1 - Com o Município de Grão-Mogol: 
Começa no rio Itacambiruçu, na foz do ribeirão Ventania· 

sobe por este ribeirão até a foz do córrego da Canseira 0~ 
Cancela; sobe por este córrego até a foz do córrego Monjolo. 

2 - Com o Município de Padre Carvalho: 
Começa no córrego da Canseira ou Cancela, na foz do córrego 

Monjolo; sobe por este, que mais acima é denominado córrego 
Bonito, até sua cabeceira; daí, por espigão, contorna as 
cabeceiras do córrego Curral de Varas e do córrego das Lapas 
e continua pelo divisor da vertente da margem direita do 
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Ribeirão (curso de água que banha a sede de Padre Carvalho), 
indo alcançá-lo em sua foz, no rio Vacaria. 
3- Com o Município de Rubelita: 
Começa no rio vacaria, na foz do Ribeirão; desce pelo rio 

Vacaria até a foz do córrego Rodeador. 
4 - Com o Município de Virgem da Lapa: 
Começa no rio vacaria, na foz do córrego Rodeador; desce 

pelo rio Vacaria até sua foz no rio Jequitinhonha; sobe por 
este até a foz do córrego Santana. 
5- Com o Município de Berilo: 
Começa na foz do córrego Santana no rio Jequitinhonha; sobe 

por este até a foz do rio Itacambiruçu. 
6- Com o Município Cristália: 
Começa no rio Jequitinhonha, na foz do rio Itacambiruçu; 

sobe por este até a foz do ribeirão Ventania. 
XXXVII - Município de Juvenília, desmembrado do Município 

de Montalvânia 
1 - Com o Município de Montalvânia: 
Começa no divisor de águas dos rios Calindó e Cochá, no 

ponto fronteiro à cabeceira do córrego Mamoneiras; desce por 
este córrego até a sua foz no riacho das Poções e por este 
riacho até a sua foz no rio Cochá, descendo por ele até a 
sua foz no rio Carinhanha. 

2 - Com o Estado da Bahia: 
Começa no rio Carinhanha, na foz do rio Cochá; continua 

pela divisa interestadual Minas-Bahia até a confluência dos 
rios Calindó e São Francisco. 
3 - Com o Município de Manga: 
Começa na divisa interestadual Minas-Bahia, na confluência 

dos rios Calindó e São Francisco; sobe pelo rio Calindó até 
a lagoa Torta; dai alcança a lagoa da Aldeia no córrego Seco 
da Escura; sobe por este córrego até a sua cabeceira e por 
espigão alcança a foz do córrego Pau Preto, no córrego 
Jatobá; sobe o córrego Jatobá até a sua cabeceira e 
prossegue pelo espigão divisor de águas do rio Calindó e rio 
Cochá passando pelo morro Vermelho até alcançar o ponto 
fronteiro à cabeceira do córrego Mamoneiras. 

XXXVIII - Município de Leme do Prado, desmembrado do 
Município de Minas Novas 

1 - Com o Município de Botumirim: 
Começa no rio Jequitinhonha, na foz do córrego das Posses, 

desce pelo rio Jequitinhonha, até a foz do córrego Sobrado. 
2- Com o Município de Berilo: 
Começa no rio Jequitinhonha, na foz do córrego Sobrado; 

sobe por esse córrego até a sua cabeceira; dai. alcança o 
divisor geral dos rios Araçuai e Jequitinhonha e segue por 
ele até o ponto fronteiro ao córrego do Chico; contorna essa 
cabeceira, transpõe a BR-367 e alcança o divisor da vertente 
da margem direita do córrego do Brejo, no ponto fronteiro à 
cabeceira do córrego Contendas, afluente da margem esquerda 
do ribeirão do Gomes. 
3 - Com o Município de Chapada do Norte: 
Começa no divisor da vertente da margem direita do córrego 

do Brejo, no ponto fronteiro à cabeceira do córrego 
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Contendas, afluente da margem esquerda do ribeirão do 
segue pelo divisor da vertente da margem esquerda 
ribeirão, continua por espigão até alcançar a foz 
Fanado no rio Araçuai. 

4 - Com o Município de Minas Novas: 
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Gomes; 
desse 

do rio 

Começa no rio Araçuai, na foz do rio Fanado; sobe pelo rio 
Araçuaí até a foz do córrego Lapinha ou Gouvéia. 
5- Com o Município de Turmalina: 
Começa no rio Araçuaí, na foz do córrego Lapinha ou 

Gouvéia, segue pelo divisor da vertente d~ margem direita 
desse córrego até alcançar o divisor de aguas dos rios 
Jequitinhonha e Araçuaí; segue por esse divisor, contorna as 
cabeceiras dos córregos Samambaia e Acauã e prossegue pelo 
divisor da vertente da margem direita do córrego Jacuba, até 
alcançar a cabeceira do córrego das Posses; desce por esse 
córrego até a sua foz, no rio Jequitinhonha. 

XXXIX - Município de Luisburgo, desmembrado do Município de 
Manhuaçu 

1 -Com o Município de São João do Manhuaçu: 
Começa na serra da Mantiqueira, no divisor dos rios 

Manhuaçu e Carangola, no trecho de serra que tem a 
denominação local de São João, no ponto fronteiro à 
cabeceira do córrego Cachoeirinha: segu~ pela ser~a S~o João 
e dai pelo divisor da vertente da margem direita ao córr~go 
dos Pontões, até a sua foz no ribeirão da Gameleira. 

2 - Com o Município de Manhuaçu: 
Começa no ribeirão da Gameleira, na foz do córrego dos 

Pontões; sobe a encosta fronteira, alcança e transpõe o 
divisor de águas dos ribeirões da Gameleira e São Luís, 
desce a encosta, atingindo a cachoeira no ribeirão São Luís, 
2,5Km (dois vírgula cinco quilômetros) a jusante da ponte do 
Honório; daí sobe a encosta fronteira até a serra do Ouro, 
no ponto fronteiro às cabeceiras dos córregos do Ouro e dos 
Pachecos. 
3 - Com o Município de Manhumirim: 
Começa na serra do Ouro, divisora dos ribeirões São Luís e 

Jequitinhonha, no ponto fronteiro às cabeceiras dos córregos 
do Ouro e dos Pachecos; segue por esse divisor, contornando 
a cabeceira do córrego do Ouro, até o entroncamento com o 
divisor de águas dos córregos da Limeira ou Limoeiro e 
córrego Azul, no ponto fronteiro às cabeceiras do córrego 
Santa Rosa. 

4 - Com o Município de Alto Jequitibá: 
Começa no entroncamento do divisor de águas dos ribeirões 

São Luis e Jequitibá e o divisor de águas dos córregos da 
Limeira ou Limoeiro e córrego Azul, no ponto fronteiro às 
cabeceiras do córrego Santa Rosa; segue pelo divisor de 
águas dos ribeirões São Luis e Jequitibá, passando pelas 
serras do Segredo, dos Farias e da Vargem Grande, até o 
ponto fronteiro à cabeceira do ribeirão Jequitibá, nessa 
última serra. 

5 - Com o Município de Caparaó: 
Começa na serra da Vargem Grande, no ponto fronteiro à 

cabeceira do ribeirão Jequitibá; segue por essa serra até o 
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entroncamento com os divisores das bacias dos rios Doce, 
Itabapoana e Paraíba do Sul, no ponto fronteiro às 
cabeceiras do ribeirão Pedra Dourada e do córrego Grumarim. 

6 - Com o Município de Divino: 
Começa no entroncamento da serra da Vargem Grande, com os 

divisores das bacias dos rios Doce, Itabapoana e Paraíba do 
Sul, no ponto fronteiro às cabeceiras do ribeirão Pedra 
Dourada e córrego Grumarim; segue pelo divisor geral dos 
rios Manhuaçu e Carangola, na serra da Mantiqueira, passando 
pelos trechos que têm as denominações locais de Pedra 
Dourada e Alto São Luis, até a serra São João, no ponto 
fronteiro à cabeceira do córrego Cachoeirinha. 

XL - Município de Luislândia, desmembrado do Município de 
Brasília de Minas 

1 -Com o Município de Icarai de Minas: 
Começa na confluência dos riachos Boa Vista e dos Macacos 

ou dos Guaribas, formadores do riacho Grande; sobe pelo 
riacho dos Macacos até a foz do córrego da Gameleira. 
2 - Com o Município de São Francisco: 
Começa na foz do córrego da Gameleira, no riacho dos 

Macacos ou Guaribas; sobe por este último até a foz do 
córrego São Domingos, e por este até sua nascente, no capão 
da Boa Nova; dai, alcança a cabeceira do córrego Tamanduá e 
desce por este até sua confluência com o córrego Bamburral. 
3- Com o Município de Brasília de Minas: 
Começa na confluência dos córregos Tamanduá e Bamburral. 

formadores do ribeirão Jabuticaba; sobe pelo córrego 
Bamburral até sua cabeceira, no divisor da vertente da 
margem direita do rio Paracatu ou Gameleira; segue por esse 
divisor até defrontar a cabeceira do riacho São Matias; 
alcança essa cabeceira e desce pelo riacho até sua foz do 
rio Paracatu ou Gameleira, pelo qual desce até a foz do 
córrego das Almas. 
4 - Com o Município de Ubaí: 
Começa no rio Paracatu ou Gameleira, na foz do córrego das 

Almas; sobe por esta até sua nascente, de onde alcança, em 
rumo, a nascente do córrego Mocambinho; desce por este até 
sua foz no riacho Boa Vista, e por este até sua foz no 
riacho dos Macacos ou Guaribas. 

XLI - Município de Mário Campos, desmembrado do Município 
de Ibirité 

1 - Com o 
Começa no 

desce por 
Pantana. 

Município de Igarapé: 
rio Paraopeba, na cachoeira do Fecho do Funil; 

esse rio, até a foz do ribeirão Sarzedo ou 

2 - Com o Município de Betim: 
Começa no rio Paraopeba, na foz do ribeirão Sarzedo ou 

Pantana; sobe por esse ribeirão até a foz do córrego 
Lambari. 
3 - Com o Município 
Começa no ribeirão 

Lambari; sobe por 
Corredor, Estiva ou 

de Sarzedo: 
Sarzedo ou Pantana, na foz do córrego 
esse córrego até a foz do córrego 
Tuntum; dai prossegue pelo seu divisor 
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da vertente da margem direita, até o ponto fronteiro à sua 
cabeceira na serra Três Irmãos. 

4 - Com o Município de Brumadinho: 
Começa na serra Três Irmãos, no ponto fronteiro à cabeceira 

do córrego Corredor, Estiva ou Tuntum; segue por essa serra 
até a cachoeira do Fecho ou Funil, no rio Paraopeba. 

XLII Município de Martins Soares, desmembrado Do 
Município de Manhumirim 

1 - Com o Município de Manhuaçu: 
Começa no divisor de águas entre os rios José Pedro e 

Manhuaçu, no ponto fronteiro às cabeceiras do córrego 
Guarani, ribeirão Pouso Alegre; segue por esse divisor, 
cruza a BR-262, passa pelo alto da onça até alcançar o ponto 
fronteiro às cabeceiras dos córregos da Onça e Omir. 

2 - Com o Município de Durandé: 
Começa no divisor de águas entre os rios José Pedro e 

Manhuaçu, no ponto fronteiro às cabeceiras dos córregos da 
Onça e Omir; daí atinge a cabeceira do córrego Omir, pelo 
qual desce até sua foz, no ribeirão Pouso Alegre; sobe por 
este até a foz do córrego Boa Vista; daí segue pelo divisor 
da vertente da margem direita desse córrego, con~orna as 
cabeceiras dos córregos Santo Ângelo e São José e prosse~ue 
pelo divisor da vertente da margem esquerda co córrego das 
Palmeiras, até a foz deste, no rio José Pedro. 

3 - Com o Município de Espírito Santo: 
Começa no rio José Pedro, na foz do córrego das Palmeiras; 

segue pela divisa interestadual entre Minas Gerais e 
Espírito Santo até a foz do córrego Boa Vista, no rio José 
Pedro. 
4 - Com o Município de Manhumirim: 
Começa no rio José Pedro, na foz do córrego Boa Vista; sobe 

por esse córrego até sua cabeceira; daí alcança o divisor de 
águas entre os córregos dos Teixeiras e Bonfim; segue por 
ele e depois pelo divisor de águas entre os ribeirões 
Pirapetinga e Pouso Alegre até o divisor de águas entre os 
rios José Pedro e Manhuaçu, no ponto fronteiro às cabeceiras 
do córrego Guarani e do ribeirão Pouso Alegre. 

XLIII - Município de Miravânia, desmembrado do Município de 
Manga 

1 - Com o Município de Januária: 
Começa no divisor de águas entre os rios São Francisco e 

Carinhanha, no ponto fronteiro à cabeceira do rio 
Itacarambi, segue por esse divisor até o ponto fronteiro às 
cabeceiras do riacho São Matias e do rio Calindó. 

2 - Com o Município de Montalvânia: 
Começa no divisor de águas entre os rios São Francisco e 

Car1nhanha, na serra dos Tropeiros, no ponto fronteiro às 
cabeceiras do riacho São Matias e do rio Calindó; segue por 
essa serra e pelo divisor de águas entre o rio Calindó e o 
riacho das Poções até o ponto fronteiro à cabeceira do 
riacho Novo; alcança essa cabeceira e desce por esse riacho 
até sua foz, no rio Calindó, atravessa este, sobe o espigão 
fronteiro e alcança o morro do Mocambo, no ponto fronteiro à 
cabeceira mais setentrional do córrego Panelinha; alcança 



194 

essa cabeceira e desce pelo córrego até sua foz, no rio 
Japoré, atravessa este, sobe a encosta fronteira, alcança a 
serra do Carmo e continua pela sua linha de cumeada, até 
defrontar com a foz do riacho do Brejo no rio Itacarambi; 
desce a encosta e atinge essa foz; sobe pelo rio até sua 
cabeceira e, daí, sobe a encosta fronteira e alcança o 
divisor de águas entre os rios São Francisco e Carinhanha. 

XLIV - Município de Monte Formoso, desmembrado do Município 
de Joaíma 

1 - Com o Município de Itinga: 
Começa no entroncamento do divisor geral dos rios 

Jequitinhonha e Mucuri com o divisor do ribeirão São João e 
do rio São Miguel, no ponto fronteiro à cabeceira do córrego 
Come-Calado; contornando as cabeceiras dos córregos da Onça 
e do Raul, segue pelo divisor da vertente da margem esquerda 
do ribeirão Anta Podre Grande, passando pela pedra do Pião, 
até alcançar o ponto fronteiro à cabeceira do córrego 
Jampruca. 
2 - Com o Município de Joaíma: 
Começa no divisor da vertente da margem esquerda do 

ribeirão Anta Podre Grande, no ponto fronteiro à cabeceira 
do ribeirão Jampruca; segue pelo divisor entre os córregos 
Caracol e Brejaúba até a foz deste último, no ribeirão Anta 
Podre Grande; atravessa o ribeirão, sobe o espigão fronteiro 
e continua pelo divisor da vertente da margem direita do 
ribeirão Anta Podre Grande, até seu entroncamento com o 
divisor da vertente da margem esquerda do córrego São 
Miguelzinho; continua por esse divisor até a foz desse 
córrego, no rio São Miguel; daí prossegue pelo divisor da 
vertente da margem esquerda do rio São Miguel, passando pela 
pedra da Camisa, até alcançar o entroncamento do divisor 
geral dos rios Jequitinhonha e Mucuri com o divisor do 
ribeirão São João e do rio São Miguel, no ponto fronteiro à 
cabeceira do córrego Come-Calado. 

XLV - Município de Naque, desmembrado do Município de 
Açucena 

1 - Com o Município de Açucena: 
Começa no rio Santo António, na foz do ribeirão do Gama; 

segue pelo divisor de águas entre esses dois cursos de agua 
até defrontar com a foz do córrego da Paca ou Matinha no 
ribeirão do Gama; descendo a encosta, atinge essa 
confluência e sobe pelo córrego até a foz da grata que passa 
na fazenda da Paca; daí segue pelo divisor da vertente da 
margem esquerda do córrego da Paca até seu entroncamento com 
o divisor de águas entre o ribeirão do Saião e o córrego 
Muquirana ou Novo. 
2 - Com o Município de Periquito: 
Começa no entroncamento do divisor da vertente da margem 

esquerda do córrego da Paca ou Matinha e o divisor de águas 
entre o ribeirão do Saião e o córrego Novo ou Muquirana; 
segue por esse divisor, contorna as cabeceiras do córrego 
Tavares e continua pelo divisor da vertente da margem 
esquerda do córrego Muquirana até a foz desse córrego, no 
rio Doce. 
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3 - Com o Município de Iapu: 
Começa no rio Doce, na foz do córrego Muquirana ou Novo; 

sobe pelo rio Doce até a foz do rio Santo Antônio. 
4 - Com o Município de Belo Oriente: 
Começa na confluência dos rios Doce e Santo Antônio, sobe 

por este último até a foz do ribeirão da Gama. 
XLVI - Município de Natalândia, desmembrado do Município de 

Bonfinópolis de Minas 
1 - Com o Município de Unaí: 
Começa na foz do córrego do Cotovelo, no rio Preto; sobe 

por esse rio até a foz do ribeirão Cana Brava, por este até 
a foz do córrego Tabocas, e por este sua cabeceira; daí 
alcança o divisor da vertente da margem esquerda do córrego 
Folguedo, pelo qual continua; em seguida, sempre por 
espigão, contorna as cabeceiras do córrego Água Doce e 
alcança a serra Geral do rio Preto, no ponto fronteiro à 
cabeceira do córrego Riachão. 
2- Com o Município de Bonfinópolis de Minas: 

Começa na serra Geral do Rio Preto, defronte à cabeceira 
do córrego Riachão; continua pela serra, depois pelo divisor 
da vertente da margem direita do córrego da Ema, até 
defrontar com a foz do córrego do Rosilho no ribeirão 
Mamoneiras; descendo a encosta, atinge 9ssa f~z. at~avessa c 
ribeirão e continua pelo diviso~ da vertente da maryem 
esquerda do córrego do Rosilho, até atingir o alto da se~ra 
do Pederneiras; deste ponto, prossegue pelo divisor da 
vertente da margem direita d9 córrego do Chiquinho, até a 
sua confluência com o córrego Agua Doce; atravessa o córrego 
e sobe o espigão fronteiro, até atingir o divisor da 
vertente da margem esquerda do rio Preto. 

3 - Com o Município de Dom Bosco: 
Começa no divisor da vertente da margem esquerda do rio 

Preto, defrontando com a confluência dos córregos Água Doce 
e Chiquinho; continua por esse divisor, até defrontar com a 
cabeceira do córrego Cotovelo; alcança essa cabeceira e 
desce pelo córrego até sua foz no rio Preto. 

XLVII - Município de Ninheira, desmembrado do Município de 
São João do Paraíso: 

1 - Com o Município de São João do Paraíso: 
Começa no rio Pardo, na foz do córrego Jacaré; sobe por 

este até a foz do córrego Mundo Novo; daí, segue pelo 
divisor da vertente da margem direita do córrego Jacaré, 
depois pelo divisor da vertente da margem esquerda do rio 
Muquém, até alcançar o ponto fronteiro às cabeceiras desse 
rio, no Alto do Valo Fundo, junto ao marco interestadual 
deste nome. 

2 - Com o Estado da Bahia: 
Começa no Alto do Valo Fundo, junto ao marco divisório 

interestadual, defrontando as cabeceiras do rio Muquém; 
segue pela divisa interestadual, até a confluência dos rios 
Pardo e Mosquito. 
3 - Com o Município de Águas Vermelhas: 
Começa na confluência dos rios Mosquito e Pardo; sobe por 

este até a foz do córrego Jacaré. 
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XLVIII - Município de Nova Belém, desmembrado do Município 
de Mantena 

1 - Com o Município de Itabirinha de Mantena: 
Começa no divisor da vertente da margem esquerda do 

ribeirão Itabira, no seu entroncamento com o divisor da 
vertente direita do rio Pretinho; segue por aquele divisor, 
passando pela serra do Pitengo, pela Pedra Baiana e pela 
serra de São Mateus, até o ponto fronteiro às cabeceiras do 
rio Preto e do córrego Ipanema. 
2 - Com o Município de Ataléia: 
Começa na serra de São Mateus, no ponto fronteiro às 

cabeceiras do rio Preto e do córrego Ipanema; continua pela 
serra, passando pelo trecho que recebe a denominação local 
de serra da Etelvina, até alcançar o marco divisório 
interestadual nQ 16. 
3 - Com o Estado do Espírito Santo: 
Começa na serra da Etelvina (denominação local da serra de 

São Mateus), junto ao marco divisório interestadual nQ 16; 
segue pela linha limítrofe dos Estados de Minas Gerais e 
Espírito Santo, no marco nQ 16, em rumo, até o marco nQ 17A; 
deste , no rumo do marco nQ 18, até o córrego Azul. 
4 - Com o Município de Mantena: 
Começa no córrego Azul, no ponto em que este curso de água 

é atravessado pelo segmento de reta que liga os marcos 
interestaduais nQs 17A e 18 (limite entre Minas Gerais e 
Espírito Santo, desce pelo córrego Azul até o rio Preto e, 
por este, até a foz do córrego São Pedro; continua pelo 
divisor da vertente direita desse córrego, contorna as 
cabeceiras do córrego Taquaral e, descendo a encosta , 
atinge o rio Pretinho, na foz de seu afluente denominado 
Cabeceira do Rio Pretinho; continua pelo divisor da vertente 
direita desse afluente e, em seguida, pelo do rio Pretinho, 
até seu entroncamento com o divisor da vertente da margem 
esquerda do ribeirão Itabira, no trecho denominado serra do 
Pitengo. 

XLIX Município de Nova Porteirinha, desmembrado do 
Município de Porteirinha 

1 -Com o Município de Janaúba: 
Começa no rio Gorutuba, na barragem de Bico de Pedra; desce 

pelo rio Gorutuba até a foz do rio Mosquito. 
2 - Com o Município de Porteirinha: 
Começa na confluência dos rios Gorutuba e Mosquito; sobe 

por este até o pontilhão da ferrovia; dai, pela encosta 
fronteira, alcança o divisor da vertente da margem direita 
do rio Gorutuba, seguindo por ele até atingir a serra do 
Cerrado; prossegue por esta serra, tomando pelo seu 
contraforte ocidental, até atingir a barragem de Bico de 
Pedra, no rio Gorutuba. 
L- Município de Novo Oriente de Minas (Ex-Frei Gonzaga), 

desmembrado do Município de Teófilo Ot6ni 
1 -Com o Município de Caraí: 
Começa na confluência dos rios Preto e Marambaia; segue 

pelo divisor de águas entre o rio Marambaia e o ribeirão das 
Americanas ou Americana Grande, até alcançar o ponto 
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fronteiro à cabeceira do ribeirão Santana, no divisor geral 
dos rios Mucuri e Jequitinhonha. 

2 - Com o Município de Itinga: 
Começa no entroncamento do divisor de águas entre o rio 

Marambaia e o ribeirão das Americanas ou Americana Grande, 
com o divisor geral dos rios Mucuri e Jequitinhonha, no seu 
ponto fronteiro à cabeceira do ribeirão Santana; segue por 
este divisor, até seu entroncamento com o divisor de águas 
do ribeirão São João e do rio São Miguel. 

3 - Com o Município de Joaíma: 
Começa no entroncamento do divisor geral dos rios Mucuri e 

Jequitinhonha, com o divisor de águas do ribeirão São João e 
do rio São Miguel; segue por este divisor geral, até seu 
entroncamento com o divisor dos rios Marambaia e Pampã, no 
ponto fronteiro à cabeceira do ribeirão Americaninha. 
4 - Com o Município de Águas Formosas: 
Começa no entroncamento do divisor geral dos rios Mucuri e 

Jequitinhonha, com o divisor entre os rios Marambaia e 
Pampã, no ponto fronteiro à cabeceira do ribeirão 
Americaninha; segue pelo divisor da vertente da margem 
esquerda desse ribeirão e, depois, pelo divisor da vertente 
da margem direita do córrego Rio Negro: contorna as 
cabeceiras do córrego Novo, e prossegue pelo seu ~i~1scr, da 
vertente da margem esquerda, até alcançar a ponto ~ronte1ro 
à cabeceira do córrego da Mumbuca. 

5 - Com o Município de Pavão: 
Começa no divisor da vertente da margem esquerda do córrego 

Novo, no ponto fronteiro à cabeceira do córrego Mumbuca; 
segue por este divisor até atingir a foz do córrego Manso no 
córrego Novo; prossegue pelo espigão fronteiro, passando 
pela pedra do Elias, até alcançar a cabeceira do córrego 
Seco, pelo qual desce até a sua foz no rio Marambaia. 
6- Com o Município de Teófilo Otôni: 
Começa no rio Marambaia, na foz do córrego Seco; sobe pelo 

rio Marambaia, até a sua confluência com o rio Preto. 
LI - Município de Novorizonte, desmembrado do Município de 

Salinas 
1 - Com o Município de Rio Pardo de Minas: 
Começa no divisor de águas entre os rios Salinas e Pardo, 

no ponto fronteiro à cabeceira dos córregos Matão e Serrado; 
segue por esse divisor até defrontar com as cabeceiras dos 
córregos Baixa do Bitu e do Engenho. 
2- Com o Município de Salinas: 
Começa no divisor de águas entre os rios Salinas e Pardo, 

no ponto fronteiro às cabeceiras dos córregos Baixa do Bitu 
e do Engenho; segue pelo divisor da vertente da margem 
esquerda do córrego Olaria, passando pelo alto da Matrona 
até a confluência dos córregos Olaria e Sobrado, formadores 
do ribeirão das Antas; desce por esse ribeirão até a foz do 
córrego Queimado; atravessa o ribeirão, sobe o espigão 
fronteiro e segue pelo divisor da vertente da margem direita 
do córrego Queimado e depois pelo divisor da vertente da 
margem esquerda do córrego Bebedouro até o ponto fronteiro à 
cabeceira de seu afluente que passa pouco abaixo da Fazenda 
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Santa Helena; alcança essa cabeceira e desce pelo afluente 
até sua foz no ribeirão Almesca; transpõe esse, sobe o 
espigão fronteiro e segue pelo divisor da vertente da margem 
direita do ribeirão Almesca, contorna as cabeceiras do 
córrego dos Bois e continua até defrontar com a foz do 
córrego Seco, no ribeirão; desce a encosta e atinge essa 
foz. 
3 - Com o Município de Fruta de Leite: 
Começa no ribeirão, na foz do córrego Seco; daí, sobe a 

encosta fronteira e segue pelo divisor da vertente da margem 
direita do córrego da Janta e depois pelo divisor de águas 
entre o ribeirão Jequi e o ribeirão, contorna as cabeceiras 
do córrego São Miguel e continua pelo divisor de águas entre 
este córrego e o córrego Matão até a confluência de ambos; 
atravessa esse, sobe a encosta fronteira e continua pelo 
divisor da vertente da margem esquerda do ribeirão da Lage 
até o divisor de águas entre os rios Salinas e Pardo, no 
ponto fronteiro à cabeceira dos córregos Matão e Serrado. 
LII - Município de Olhos D'água, desmembrado do Município 

de Bocaiúva 
1 - Com o Município de Bocaiúva: 
Começa na serra do Espinhaço, defronte às cabeceiras do 

ribeirão Inhaí, segue pela serra, transpondo os trechos 
conhecidos pelas denominações locais de serra Mineira, serra 
da Maravilha, serra do Mato Grande, serra do Sucuriú e serra 
de Santa Cruz, contorna as cabeceiras do ribeirão de Areias 
e atinge o ponto fronteiro à cabeceira do córrego da 
Extrema, afluente do ribeirão Tabatinga; alcança essa 
cabeceira e desce pelo córrego da Extrema até encontrar a 
estrada que liga Olhos-d'Água a Bocaiúva; daí, alcança e 
acompanha o divisor da vertente da margem direita do 
ribeirão Tabatinga até defrontar com a foz do riacho Fundo, 
naquele ribeirão; descendo a encosta, atinge essa foz e sobe 
pelo riacho numa extensão pouco superior a 3Km até a foz de 
seu terceiro afluente da margem esquerda, subindo por esse 
até sua cabeceira, na chapada da Água Boa; segue por essa 
chapada, dividindo as águas do ribeirão Tabatinga e do rio 
Macaúbas, até defrontar com a cabeceira do córrego Buriti, 
afluente desse rio; alcança essa cabeceira e desce pelo 
córrego até sua foz no rio Macaúbas, prosseguindo águas 
abaixo por esse rio até sua foz no rio Jequitinhonha. 

2 - Com o Município de Diamantina: 
Começa na foz do rio Macaúbas, no rio Jequitinhonha; sobe 

por esse até a foz do ribeirão Inhacica Grande e, por esse, 
até sua cabeceira, tomando pelo braço formador meridional 
denominado córrego da Gameleira ou da Baliza; daí, alcança a 
linha de cumeada da serra do Espinhaço, no ponto fronteiro 
às cabeceiras do ribeirão Inhaí. 
LIII - Município de Oratórios, desmembrado do Município de 

Ponte Nova 
1 - Com o Município de Ponte Nova: 
Começa no entroncamento do divisor da margem 

córrego Seco ou Mandinga, que tem mais abaixo 
Alfavaca, com o divisor de águas entre o córrego 

esquerda do 
o nome de 

do Amora ou 
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ribeirão Canadá e seu afluente que passa na Fazenda Canadá 
de Cima; segue pelo divisor da vertente da margem esquerda 
do ribeirão dos Oratórios até a foz do córrego Trindade, 
nesse ribeirão; atravessa o ribeirão, sobe o espigão 
fronteiro e continua pelo divisor da vertente da margem 
direita do córrego Trindade até atingir o divisor de águas 
entre os rios Casca e Piranga, no ponto fronteiro às 
cabeceiras dos córregos Lagoa Seca, afluente do rio Piranga, 
e dos Barros, afluente do rio Casca. 

2 - Com o Município de Urucânia: 
Começa no divisor de águas entre os rios Casca e Piranga, 

no ponto fronteiro às cabeceiras dos córregos dos Barros e 
Lagoa Seca; segue por esse divisor até defrontar com a 
cabeceira do córrego Trindade. 

3 - Com o Município de Jequeri: 
Começa no divisor de águas entre os rios Casca e Piranga, 

no ponto fronteiro à cabeceira do córrego Trindade; segue 
por esse divisor, passando pelo morro do Bálsamo até 
defrontar com a cabeceira do córrego do Paiol. 
4 - Com o Município de Amparo da Serra: 
Começa no divisor de águas entre os rios Casca e Piranga, 

no ponto fronteiro à cabeceira do córrego do Paiol: seçue 
pelo divisor da vertente da margem direita do córr~go 
Santana até a foz desse no ribeirão dos o~atórios ou ao 
Amparo; sobe por esse ribeirão até a foz do =órrego Seco OG 
Alfavaca, que tem na sua nascente o nome de Mandinga; 
atravessa o ribeirão, sobe o espigão fronteiro e continua 
contornando as cabeceiras do citado córrego até o 
entroncamento do divisor da sua margem esquerda com o 
divisor de águas entre o córrego do Amora ou ribeirão Canadá 
e seu afluente que passa na Fazenda Canadá de Cima. 

LIV - Município de Orizânia, desmembrado do Município de 
Divino 

1 - Com o Município de Santa Margarida: 
Começa na serra do Indaiá, no divisor entre os rios Matipó 

e Carangola, no ponto trigonométrico denominado Beca; segue 
por esse divisor, passando pelos morros da Boa Vista, 
Pimenta e da Pedra Branca até alcançar a serra Alto do Bom 
Jardim, no divisor dos rios Manhuaçu, Matipó e Carangola, 
defronte às cabeceiras do ribeirão da Providência e do 
córrego Venda Nova. 

2 - Com o Município de São João do Manhuaçu: 
Começa na serra Alto do Bom Jardim, no divisor dos rios 

Manhuaçu, Matipó e Carangola, defronte às cabeceiras do 
ribeirão da Providência e do córrego Venda Nova; segue pelo 
divisor geral dos rios Manhuaçu e Carangola até o 
entroncamento com o divisor dos córregos Rico e São Pedro. 

3 - Com o Município de Divino: 
Começa no entroncamento do divisor geral dos rios Manhuaçu 

e Carangola com o divisor dos córregos Rico e São Pedro; 
segue pelo divisor da vertente da margem esquerda do córrego 
Rico até o ponto fronteiro à nascente do córrego dos 
Acácias; contorna a sua cabeceira e, pelo seu divisor da 
vertente da margem direita, alcança e transpõe o ribeirão 
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Santo Ant6nio das Palmeiras, na altura do lugar denominado 
Cachoeira dos Alves; sobe a encosta fronteira, passando pelo 
divisor que separa as cabeceiras dos córregos do Brejo e da 
Mata, contorna as cabeceiras do ribeirão Santo Ant6nio das 
Palmeiras e alcança o divisor da vertente da margem esquerda 
do ribeirão Bom Jesus; segue por esse divisor, passando pela 
serra Bom Jesus e do Ferreira até o ponto trigonométrico 
denominado Beca, no divisor entre os rios Matipó e 
Carangola, na serra do Indaiá. 

LV - Município de Padre Carvalho, desmembrado do Município 
de Grão Mogol 

1 - Com o Município de Grão-Mogol: 
Começa na foz do córrego Monjolo, no córrego da Canseira ou 

Cancela; sobe por este até sua cabeceira; se9ue pelo diviso~ 
da vertente da margem direita do córrego Agua Branca, ate 
defrontar com a foz do ribeirão do Jequi no rio Vacaria; 
tomando por um espigão secundário, atinge essa foz. 
2- Com o Município de Salinas: 
Começa no rio Vacaria, na foz do ribeirão do Jequi; desce 

pelo rio Vacaria até a foz do córrego Pesqueira. 
3- Com o Município de Rubelita: 
Começa no rio Vacaria, na foz do córrego Pesqueira; desce 

pelo rio Vacaria até a foz do Ribeirão (curso de água que 
banha a sede de Padre Carvalho). 
4- Com o Município de Josenópolis: 
Começa no rio Vacaria, na foz do Ribeirão; segue pelo 

divisor da vertente da margem direita desse curso de água e 
continua pelo espigão, contornando as cabeceiras dos 
córregos das Lapas e do Curral de Varas, até defrontar com a 
cabeceira do córrego Bonito, que mais abaixo é denominado 
córrego Monjolo; alcança essa cabeceira e desce pelo córrego 
até sua foz no córrego da Canseira ou Cancela. 

LVI - Município de Pai Pedro, desmembrado de Porteirinha 
1 - Com o Município de Jaiba: 
Começa no rio Gurutuba, no lugar denominado Preguinho; 

desce pelo rio Gurutuba até a foz do córrego Pacuí. 
2 - Com o Município de Monte Azul: 
Começa no rio Gurutuba, na foz do rio Pacuí; sobe pelo rio 

Pacuí, até a confluência dos rios Tabuleiro e Salinas, 
formadores do rio Pacuí. 
3 - Com o Município de Mato Verde: 
Começa na confluência dos rios Tabuleiro e Salinas, 

formadores do rio Pacuí; sobe pelo rio Salinas, até a foz do 
rio Serra Branca; daí, sobe o espigão fronteiro até alcançar 
o divisor de águas entre os rios Salinas e Tabuleiro; segue 
por esse divisor até o ponto fronteiro às cabeceiras dos 
córregos da Tapera e Lagoa Preta. 
4 - Com o Município de Porteirinha: 
Começa no divisor de águas entre os rios Salinas e 

Tabuleiro, no ponto fronteiro às cabeceiras dos córregos da 
Tapera e Lagoa Preta; segue pelo espigão, contorna as 
cabeceiras do córrego Atrás dos Morros e continua pelo 
divisor da vertente da margem direita do córrego dos Cocos e 
Poço Grande, até alcançar a foz deste último no rio Serra 
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Branca; atravessa o rio, sobe a encosta fronteira e segue 
pelo divisor da vertente da margem direita do córrego do 
Mocambo ou Vargem Redonda, passa pela serra do Quilombo e 
segue pelo divisor de águas entre os rios Salinas e 
Gurutuba, até defrontar o lugar denominado Preguinho, no rio 
Gurutuba; em rumo atinge o rio neste ponto. 

LVII - Município de Patis, desmembrado do Município de 
Mirabela 

1 -Com o Município de Brasília de Minas: 
Começa no divisor de águas dos rios São Francisco e Verde 

Grande, defronte à cabeceira do córrego Buriti Seco, 
formador do córrego Suçuapara; continua por esse divisor, 
até seu entroncamento com a serra da Testa Branca. 
2- Com o Município de Japonvar: 
Começa no entroncamento da serra da Testa Branca com o 

divisor de águas dos rios São Francisco e Verde Grande; 
segue por esse divisor até defrontar a cabeceira do riacho 
da Cruz, também conhecido como Jambeiro ou Samambaia. 
3 - Com o Município de São João da Ponte: 
Começa no divisor de águas dos rios Verde Grande e São 

Francisco, defronte à cabeceira do riacho da Cruz, também 
conhecido como Jambeiro ou Samambaia; alcança essa cabeceira 
e desce pelo riacho até sua foz ~o ribeirão do O~ro e Dor 
este abaixo até a foz do rio Suçuapara. 
4- Com o Município de Montes Claros: 
Começa no ribeirão do Ouro, na foz do rio Suçuapara; daí, 

em rumo direto, atinge a foz do córrego do Chapéu, no 
ribeirão Cana-Brava. 
5 - Com o Município de Mirabela: 
Começa no ribeirão Cana-Brava, na foz do córrego do Chapéu; 

sobe pelo ribeirão Cana-Brava, pelo córrego Agua Limpa e 
pelo córrego Santa Rita, até a cabeceira deste; daí, 
transpondo o divisor de águas, desce a encosta e atinge a 
confluência dos rios Suçuapara e Santo Hipólito; sobe pelo 
rio Suçuapara e pelo córrego Buriti Seco, até sua cabeceira, 
no divisor de águas dos rios São Francisco e Verde Grande. 

LVIII - Município de Pedra Bonita, desmembrado do Município 
de Abre-Campo 

1 - Com o Município de Abre-Campo: 
Começa na serra da Raiz, no ponto fronteiro à cabeceira dos 

córregos Bocaina e Boa Vista dos Marcolinos; segue pelo 
divisor de águas dos rios Matipó e Santana, passando pela 
serra da Boa Vista, Pedra do Godinho, serra Pão de Açúcar e 
Pedra Branca, até o ponto fronteiro às cabeceiras dos 
córregos Vitorino e Várzea Grande ou Vitória. 
2 - Com o Município de Matipó: 
Começa no divisor de águas dos rios Santana e Matipó, no 

ponto fronteiro às cabeceiras dos córregos Vitorino e Várzea 
Grande ou Vitória; segue pelo divisor da vertente da margem 
esquerda do córrego Pedra Branca, até alcançar a sua foz no 
córrego Quintão ou São Vicente; sobe por este último córrego 
até a foz do seu pequeno afluente da margem direita, que 
banha a fazenda de Virgílio Queiroz; sobe por esse pequeno 
afluente até a sua cabeceira; daí alcança o divisor da 
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vertente da margem esquerda do rio Matipó e segue por ele, 
até alcançar o divisor da vertente da margem esquerda do 
córrego da Laje ou Pataca; prossegue por ele, até alcançar a 
foz desse córrego, no rio Matipó; transpõe esse rio, sobe o 
espigão fronteiro e alcança o pico dos Cabritos; segue pelo 
divisor da vertente da margem direita do córrego Cachoeira 
de Santo António e segue por este até a serra dos Cabritos, 
no ponto fronteiro às cabeceiras do córrego do Mafra. 
3 - Com o Município de Santa Margarida: 
Começa na serra dos Cabritos, no ponto fronteiro às 

cabeceiras do córrego do Mafra; segue pelo divisor da 
vertente da margem direita do rio Matipó, passando pela 
serra do Romeiro, até a serra do Bom Jesus, no ponto 
fronteiro às cabeceiras dos córregos da Baratinha e córrego 
Mata do Capim ou Pedra Bonita. 
4 - Com o Município de Divino: 
Começa no divisor da vertente da margem direita do rio 

Matipó na serra do Bom Jesus, no ponto fronteiro às 
cabeceiras dos córregos da Baratinha e córrego Mato do Capim 
ou Pedra Bonita; continua por essa serra, contornando as 
cabeceiras do ribeirão Bom Jesus, até alcançar a serra do 
Mata-Burro ou da Ararica, no ponto fronteiro à cabeceira do 
córrego Barbacena. 
5 - Com o Município de Fervedouro: 
Começa na serra do Mata-Burro ou Ararica, no ponto 

fronteiro à cabeceira do córrego Barbacena; segue por esta 
serra, até o ponto fronteiro ao ribeirão dos Estouros e 
córrego São José, na serra do Matipó ou Mata-Burro. 
6 - Com o Município de Araponga: 
Começa na serra do Matipó ou Mata-Burro, no ponto fronteiro 

às cabeceiras do ribeirão dos Estouros e córrego São José; 
segue pelo espigão, até alcançar a serra do Matipozinho, no 
seu entroncamento com o divisor de águas dos ribeirões 
Matipó Grande ou São José e Matipozinho. 

7 - Com o Município de Sericita: 
Começa na serra do Matipozinho, no seu entroncamento com o 

divisor de águas dos ribeirões Matipó Grande e Matipozinho; 
segue pelo divisor da vertente da margem direita do ribeirão 
Matipozinho, passando pela serra do Belém, até alcançar a 
foz do córrego Bocaina nesse ribeirão; prossegue pelo 
divisor da vertente da margem esquerda do córrego Bocaina, 
até o ponto fronteiro à sua cabeceira e à do córrego Boa 
Vista dos Marcolinos, na serra da Raiz. 

LIX - Município de Periquito, desmembrado do Município de 
Açucena 

1 - Com o Município de Açucena: 
Começa no entroncamento do divisor da vertente da margem 

esquerda do córrego da Paca ou Matinha com o divisor de 
águas do ribeirão Saião; daí, por espigão, atinge o divisor 
da vertente da margem direita do ribeirão São Felix; pelo 
qual continua, até defrontar com a foz da grota situada logo 
acima da sede da fazenda do Simeão, no córrego Novo; 
descendo a encosta, atinge essa foz e continua pelo córrego 
Novo até sua confluência com o rio Corrente Grande. 
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2 -Com o Município de Governador Valadares: 
Começa no rio Corrente Grande, na foz do córrego Novo; 

desce pelo Corrente Grande até sua foz no rio Doce. 
3 - Com o Município de Fernandes Tourinho: 
Começa na confluência dos rios Doce e Corrente Grande; sobe 

pelo rio Doce até defrontar com a ilha do Etelvino. 
4- Com o Município Sobrália: 
Começa no rio Doce, defronte à ilha do Etelvino; sobe pelo 

rio Doce até a foz do córrego Novo ou Muquirana. 
5 - Com o Município de Naque: 
Começa no rio Doce, na foz do córrego Novo ou Muquirana; 

segue pelo divisor da vertente da margem esquerda deste 
córrego, contorna suas cabeceiras e alcança o divisor de 
águas do ribeirão Saião, pelo qual continua até seu 
entroncamento com o divisor da vertente da margem esquerda 
do córrego da Paca ou Matinha. 

LX - Município de Piedade de Caratinga, desmembrado do 
Município de Caratinga 

1 - Com o Município de Ubaporanga: 
Começa no divisor de águas dos rios Preto e Caratinga, no 

ponto fronteiro à cabeceira do córrego Palmeiras; segue ?Or 
este divisor, passando pelo sinal geodésico Piedade. até o 
morro do Batatal: daí, pelo divisor da vertente da ~arge~ 
esquerda do córrego Santa Luzia, alcança a foz do córrago 
Grotão no rio Preto. 

2 - Com o Município de Imbé de Minas: 
Começa no rio Preto, na foz do córrego Grotão; segue pelo 

divisor da vertente da margem esquerda desse córrego, até o 
ponto fronteiro à sua cabeceira e à do córrego São Manuel, 
no divisor de águas dos rios Preto e Manhuaçu. 
3 - Com o Município de Caratinga: 
Começa no divisor de águas dos rios Preto e Manhuaçu, no 

ponto fronteiro às cabeceiras dos córregos Grotão e São 
Manuel; segue pelo divisor da vertente da margem direita do 
rio Preto, até o seu entroncamento com o espigão que morre 
na confluência dos rios Preto e Claro; descendo a encosta, 
atinge essa confluência e sobe pelo rio Claro, até a foz do 
córrego Águas Claras; sobe por este córrego até a sua 
cabeceira, no divisor da vertente da margem direita do 
ribeirão da Laje, defrontando com a cabeceira do córrego que 
banha a fazenda de Antônio Gonçalves; daí, prossegue pelo 
divisor de águas dos rios Preto e Caratinga, até alcançar o 
ponto fronteiro à cabeceira do córrego Palmeiras. 

LXI - Município de Pingo D'água, desmembrado do Município 
de Córrego Novo 

1 -Com o Município de Marliéria; 
Começa no rio Doce, na ponte Queimada; desce pelo rio Doce 

até à foz do ribeirão Sacramento. 
2 - Com o Município de Bom Jesus do Galho: 
Começa no rio Doce, na foz do ribeirão Sacramento; sobe por 

este ribeirão até a foz do córrego da Areia; continua pelo 
divisor da vertente da margem esquerda desse córrego até 
defrontar com a cabeceira mais setentrional do córrego Monte 
Alegre. 
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3 - Com o Município de Córrego Novo: 
Começa no divisor de águas entre os córregos das Areias e 

Monte Alegre, defrontando com a cabeceira mais setentrional 
deste último; daí, alcança essa cabeceira e desce pelo 
córrego Monte Alegre, depois pelo ribeirão dos óculos, até 
sua foz no rio Doce, próximo à cachoeira dos óculos. 

4 - Com o Município de Dionísio: 
Começa na foz do ribeirão dos óculos, no rio Doce, próximo 

à cachoeira dos óculos; desce pelo rio Doce até atingir a 
ponte Queimada. 
LXII -Município de Pintópolis, desmembrado do Município de 

Urucuia 
1 - Com o Município de São Romão: 
Começa no rio Urucuia, na foz do riacho das Lajes; sobe por 

este riacho até sua cabeceira e daí alcança o espigão da 
vertente da margem esquerda do riacho da Palmeira; segue por 
este espigão até alcançar o ponto fronteiro à cabeceira do 
córrego Derruba-Moleque; daí, alcança esta cabeceira e desce 
até sua foz no córrego do Buriti; sobe por este córrego até 
sua cabeceira; daí, por espigão, contorna as cabeceiras do 
córrego Vieira e alcança a cabeceira da vereda Imbaúba, 
desce por essa vereda e depois pelo córrego São João ou 
Vereda das Pedras do Marciano até sua foz no rio Acarí. 

2 - Com o Município de São Francisco: 
Começa no rio Acari, na foz do córrego São João ou Vereda 

das Pedras do Marciano; desce pelo rio Acari até sua foz no 
rio São Francisco; sobe o rio São Francisco até a foz do rio 
Urucuia. 
3 - Com o Município de São Romão: 
Começa no rio São Francisco, na foz do rio Urucuia; sobe 

por este rio até a foz do riacho das Lajes. 
LXIII - Município de Ponto Chique, desmembrado do Município 

de Ubaí 
1 - Com o Município de Buritízeiro: 
Começa no rio São Francisco, na foz do rio Pacuí; desce 

pelo rio São Francisco, até a foz do rio Paracatu. 
2 - Com o Município de Santa Fé de Minas: 
Começa no rio São Francisco, na foz do rio Paracatu; desce 

pelo rio São Francisco, até a foz do córrego ou vereda 
Buritizinho. 
3 - Com o Município de São Romão: 
Começa no rio São Francisco, na foz do córrego ou vereda 

Buritizinho; desce pelo rio São Francisco, até a foz do rio 
Gameleira. 
4- Com o Município de Ubaí: 
Começa no rio São Francisco, na foz do rio Gameleira; sobe 

pelo rio Gameleira até a foz do córrego Veredinha e por este 
até sua cabeceira; daí alcança o espigão fronteiro, desce a 
encosta até a foz do riacho São Gregório no rio Paracatu ou 
Gameleira. 
5- Com o Município de Campo Azul (Brasília de Minas caso 

não se concretize sua emancipação): 
Começa no rio Paracatu ou Gameleira, na foz do riacho São 

Gregório; sobe por este riacho até sua cabeceira, e daí em 
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rumo até a cabeceira do córrego Cavancas; desce por este 
córrego até sua foz no rio Pacuí. 

6 - Com o Município de Coração de Jesus: 
Começa no rio Pacuí, na foz do córrego Cavancas; desce pelo 

rio Pacuí, até a foz do córrego Suçuarana. 
7- Com o Município de Ibiaí: 
Começa no rio Pacuí, na foz do córrego Suçuarana; desce 

pelo rio Pacuí, até sua foz no rio São Francisco. 
LXIV - Município de Ponto dos Volantes, desmembrado do 

Município de Itinga 
1 - Com o Município de Araçuaí: 
Começa na chapada da Cavalhada, defrontando as cabeceiras 

dos córregos da Forquilha, dos Macacos e Verde; segue pelo 
divisor da vertente da margem direita do córrego Água 
Branca, até defrontar com a cabeceira do córrego Novo. 

2 - Com o Município de Itinga: 
Começa no divisor da vertente da margem direita do córrego 

Água Branca, defronte à cabeceira do córrego Novo; daí, 
alcança esta cabeceira e desçe pelo córrego até à foz de seu 
pequeno afluente denominado Agua Vermelha. 
3 - Com o Município de Itaobim: 
Começa na confluência dos córregos Novo e Água Vermelha; 

segue pelo divisor da vertente da mdrge~ direi~a dest~ 
último, alcança a chapada do Ceará e cor.tir.ua po~ ~·a, 
depois pelo divisor da vertente da margem direita do córrGgo 
Jatobá, até defrontar, no ribeirão São João, com a foz do 
córrego São Domingos; descendo a encosta, atinge essa foz; 
atravessa o ribeirão; sobe a encosta fronteira e alcança a 
chapada de São Domingos, pela qual continua, tomando em 
seguida pelo divisor da vertente da margem esquerda do 
ribeirão Anta Podre Pequeno, até defrontar, neste último, 
com a foz do ribeirão Jampruca; descendo a encosta, atinge 
essa confluência. 

4 - Com o Município de Jequitinhonha: 
Começa na confluência dos ribeirões Anta Podre Pequeno e 

Jampruca; sobe por este até sua cabeceira, no divisor dos 
ribeirões Anta Podre Pequeno e Anta Podre Grande. 
5 - Com o Município de Joaíma: 
Começa no divisor de águas entre os ribeirões Anta Podre 

Pequeno e Anta Podre Grande, defronte à cabeceira do 
ribeirão Jampruca; segue por esse divisor, depois pelo 
divisor da vertente da margem direita do ribeirão São João, 
dividindo suas águas das que correm para o rio São Miguel, 
até seu entroncamento com o divisor geral entre os rios 
Jequitinhonha e Mucuri. 
6 - Com o Município de Novo Oriente de Minas: 
Começa no divisor geral entre os rios Jequitinhonha e 

Mucuri, no seu entroncamento com o divisor de águas rio São 
Miguel-ribeirão São João; segue pelo divisor geral até seu 
entroncamento com o divisor da vertente da margem esquerda 
do ribeirão de Santana. 

7 - Com o Município de Caraí: 
Começa no divisor geral entre os rios Jequitinhonha e 

Mucuri, no seu entroncamento com o divisor da vertente da 
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margem esquerda do ribeirão de Santana; segue pelo divisor 
geral, até seu entroncamento com o divisor de águas entre os 
córregos do Gato e Bom Sucesso. 

8 - Com o Município de Padre Paraíso: 
Começa no entroncamento do divisor geral Jequitinhonha-

Mucuri com o divisor de águas entre os córregos Bom sucesso 
e do Gato; segue por este último divisor até à confluência 
desses córregos, prosseguindo águas abaixo até o córrego 
Duas Barras, por este até o ribeirão São João, por este até 
à foz do córrego Comprido; deste ponto, continua pelo 
divisor da vertente da margem esquerda deste córrego, 
dividindo suas águas das que correm para o ribeirão São 
Joanico, até defrontar, neste último, com a foz do córrego 
da Coruja; descendo a encosta, atinge essa foz e sobe pelo 
córrego da Coruja até sua cabeceira, prosseguindo pelo 
divisor da vertente da margem direita do córrego Verde, até 
o ponto fronteiro a suas cabeceiras, bem como às dos 
córregos da Forquilha e dos Macacos, na chapada da 
Cavalhada. 

LXV - Município de Rosário da Limeira, desmembrado do 
Município de Muriaé 

1 - Com o Município de Mirai: 
Começa no rio Preto, na foz do córrego do Encourado; 

continua pelo divisor da vertente da margem direita dos 
córregos das Aranhas e Pedra Branca, até defrontar com a 
cabeceira do córrego Água Espalhada, principal formador do 
rio Preto, na serra das Aranhas. 
2- Com o Município de Ervália: 
Começa na serra das Aranhas-nome local da serra da 

Mantiqueira - defrontando com a cabeceira do rio Preto; 
segue pela cumeada da serra, passando pelo pico da Ventaria, 
até seu entroncamento com o contraforte que corresponde ao 
divisor da vertente da margem esquerda do córrego das 
Aranhas. 

3 - Com o Município de Muriaé: 
Começa no entroncamento da serra da Mantiqueira com o 

divisor da vertente esquerda do córrego das Aranhas; segue 
por este divisor até à foz do córrego no ribeirão da Fumaça; 
atravessando o ribeirão, sobe a encosta fronteira e continua 
pelo divisor da vertente esquerda do córrego Limeira, até 
defrontar com a povoação de São Domingos; subindo a encosta 
fronteira, alcança o divisor da vertente da margem direita 
do córrego Caramonas, pelo qual continua; em seguida, após 
contornar as cabeceiras do córrego Babilónia prossegue pelo 
divisor da vertente da margem esquerda desse curso de água, 
até defrontar a Usina Hidrelétrica Cel. Domiciano de Castro, 
no rio Fumaça; descendo a encosta, atinge essa usina e sobe 
pelo rio até à foz do ribeirão Jacaré; daí, pelo divisor da 
vertente direita desse ribeirão, e depois pelo da vertente 
esquerda do córrego Encourado, atinge o rio Preto, na foz 
deste último córrego. 

LXVI Município de Santa Bárbara do Monte Verde, 
desmembrado do Município De Rio Preto 

1 - Com o Município de Lima Duarte: 
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Começa na serra Negra, defrontando com a mais alta 
cabeceira do ribeirão da Conceição; segue pela cumeada da 
serra, até defrontar com a cabeceira do córrego Feio; 
alcança essa cabeceira e desce pelo córrego até sua foz no 
ribeirão Monte Verde; atravessa esse ribeirão e sobe o 
espigão fronteiro, transpõe a serra do Pilão e ganha a 
crista da serra de Lima Duarte, pela qual continua, 
dividindo as águas do rio do Peixe e do ribeirão 
Pirapetinga, até defrontar, neste último, com a foz do 
córrego da Fumaça; descendo a encosta, atinge essa foz. 

2 - Com o Município de Juiz de Fora: 
Começa no ribeirão Pirapetinga, na foz do córrego da 

Fumaça; segue pelo divisor da vertente da margem direita 
desse córrego, contorna as cabeceiras do ribeirão do Pião e 
alcança o divisor da vertente da margem esquerda do ribeirão 
Monte Verde, pelo qual continua tomando em seguida pelo 
divisor da vertente da margem esquerda do córrego Marengo, 
até defrontar com a cabeceira da grota que deságua no 
ribeirão Monte Verde, logo a montante da fazenda Santa Rita; 
tomando pelo divisor esquerdo dessa grata, desce a encosta e 
atinge sua foz; atravessando o ribeirão Monte Verde, sobe o 
espigão fronteiro, prosseguindo pela crista do Torreão 
Pequeno; em seguida, toma pelo divisor da ver~en~e da ~ernem 
esquerda do ribeirão do Claro, até seu entroncamento co:.·, o 
divisor de águas entre os rios Preto e do Peixe. 
3 - Com o Município de Belmiro Braga: 
Começa no entroncamento do divisor da vertente da margem 

esquerda do ribeirão do Claro com o divisor de águas entre 
os rios Preto e do Peixe; segue por este último divisor, 
contorna as cabeceiras do córrego Monte Alverne e prossegue 
pelo divisor da vertente da margem direita desse córrego, 
indo atingi-lo em sua foz no rio Preto. 
4 - Com o Estado do Rio de Janeiro: 
Começa no rio Preto, na foz do córrego Monte Alverne; segue 

pela divisa interestadual (pelo talvegue do rio), até à foz 
do riacho da Baraúna no rio Preto. 

5 - Com o Município de Rio Preto: 
Começa no rio Preto, na foz do riacho da Baraúna; sobe por 

este até a sua cabeceira, prosseguindo por linha de espigão 
até defrontar e atingir a foz do ribeirão do Paraíso no 
ribeirão da Conceição; sobe por este até sua cabeceira mais 
alta, na crista da serra Negra. 

LXVII - Município de Santa Cruz de Minas, desmembrado do 
Município de Tiradentes 

1 - Com o Município de São João del-Rei: 
Começa na foz do córrego Fragaia no rio das Mortes; desce 

por este até à foz do córrego do Porto, sobe por esse 
córrego (leito seco) até a sua cabeceira, prosseguindo pelo 
divisor da vertente da margem esquerda do córrego do Areião 
ou Saraiva, até defrontar com o ponto mais elevado da 
vertente direita do córrego Fragaia. 

2 - Com o Município de Tiradentes: 
Começa no divisor da vertente da margem esquerda do córrego 

Areião ou Saraiva, defrontando o ponto mais elevado da 
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vertente direita do córrego Fragaia, daí, em rumo, 
atravessando o córrego do Mangue ou Cachoeira, atinge esse 
ponto, daí, segue pelo divisor e alcança a nascente do 
córrego Fragaia, descendo por ele até sua foz no rio das 
Mortes. 
LXVIII- Município de Santa Cruz de Salinas, desmembrado do 

Município de Salinas 
1 - Com o Município de Taiobeiras: 
Começa no divisor da vertente da margem direita do rio 

Itinga, no ponto fronteiro às cabeceiras do córrego 
Furadinho e do córrego dos Vales ou Valão; desce a encosta, 
alcança a cabeceira do córrego dos Vales ou Valão e desce 
por ele, até a sua foz no rio Itaberaba; daí, desce por esse 
rio, até à foz do córrego Caraíbas ou Canarinhas. 
2 - Com o Município de Águas Vermelhas: 
Começa no rio Itaberaba, na foz do córrego Caraibas ou 

Canarinhas; sobe por este córrego, até a sua cabeceira; daí, 
alcança a BR-251, Salinas- Águas Vermelhas e segue por ela, 
no sentido Águas Vermelhas, até o córrego Mundo Novo; sobe 
por esse córrego, até a sua cabeceira e segue até o divisor 
de águas dos rios Mosquito e São Francisco. 

3 -Com o Município de André Fernandes: 
Começa no divisor de águas dos rios Mosquito e São 

Francisco, no ponto fronteiro à cabeceira do córrego Mundo 
Novo; segue por esse divisor, passando pela serra Escura, 
contorna as cabeceiras do rio São Francisco, até alcançar o 
ponto fronteiro às cabeceiras do córrego do Macaco. 
4 - Com o Município de Medina: 
Começa na serra Escura, no ponto fronteiro às cabeceiras do 

córrego do Macaco; continua pela serra, constituída pelo 
divisor da margem esquerda desse córrego, até o 
entroncam~nto com o espigão que vem das cabeceiras do 
ribeirão Agua Branca e córrego José dos Santos. 
5 - Com o Município de Comercinho: 
Começa na serra Escura, no divisor da vertente da margem 

esquerda do córrego Macaco e entroncamento com o espigão que 
vem das cabeceiras do ribeirão Água Branca e do córrego José 
dos Santos; segue pelo divisor da vertente da margem 
esquerda do córrego Macaco, até a sua foz no córrego Brasa 
Mundo; segue, descendo pelo córrego Brasa Mundo, até a sua 
foz no rio Itinga, e por esse rio, até à foz do córrego do 
Meio ou Calças. 
6- Com o Município de Salinas: 
Começa no rio Itinga, na foz do córrego do Meio ou Calças; 

segue pelo divisor da vertente da margem esquerda do córrego 
do Calção, contorna as suas cabeceiras e por espigão alcança 
o divisor da vertente da margem direita do rio Itinga; segue 
por ele, até o ponto fronteiro às cabeceiras do córrego 
Furadinho e córrego dos Vales ou Valão. 

LXIX - Município de Santa Helena de Minas, desmembrado do 
Município de Bertópolis 

1 -Com o Município de Fronteira dos Vales: 
Começa no divisor de águas entre os rios do Norte e 

Itanhém, defrontando com as cabeceiras dos córregos Três 
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Pedras e Boa Vista; segue por esse 
entroncamento com o divisor da bacia 
defrontando com a cabeceira do córrego da 
2- Com o Município de Felisburgo: 

divisor 
do rio 
Prata. 
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até seu 
Jucuruçu, 

Começa no divisor de águas entre os rios do Norte (bacia do 
Itanhém) e Jucuruçu, defrontando a cabeceira do córrego da 
Prata; segue por esse divisor, até seu entroncamento com o 
divisor da vertente da margem esquerda do córrego do 
Marcineiro. 
3- Com o Município de Bertópolis: 
Começa no divisor geral entre as bacias dos rios Itanhém e 

Jucuruçu, no seu entroncamento com o divisor da vertente da 
margem esquerda do córrego do Marcineiro; segue por esse 
último divisor, indo atingir a confluência dos córregos do 
Marcineiro e da Umburana; desce por este até a foz do 
córrego da Aldeia, próximo da fazenda Baixa Verde; daí, 
segue pelo divisor da vertente da margem direita desse 
córrego, contorna as cabeceiras do córrego do Praxedes e 
continua pelo divisor da vertente da margem esquerda do rio 
do Norte, até seu entroncamento com o divisor da vertente da 
margem esquerda do córrego Clemente. 
4- Com o Município de Maxacalis: 
Começa no ponto em que o divisor da ve~tente d~ ~ar0e~ 

esquerda do rio do Norte entronca com o divisor da ve~te11te 
da margem esquerda do córrego Clemente; toma po~ es~e 2ltimo 
divisor, indo atingir o rio do Norte na foz desse córrego; 
sobe pelo rio até a foz do córrego João Militão; sobe por 
esse córrego até sua cabeceira, prosseguindo pelo divisor da 
vertente da margem direita do córrego São Sebastião, até 
alcançar o divisor de águas dos rios do Norte e Itanhém, no 
ponto fronteiro às cabeceiras dos córregos Três Pedras e Boa 
Vista. 

LXX - Município de Santo Ant6nio do Retiro, desmembrado do 
Município de Rio Pardo de Minas 

1 - Com o Município de Monte Azul: 
Começa na serra Geral, divisora de águas entre os rios 

Pardo e São Francisco, no ponto fronteiro às cabeceiras dos 
córregos do Gruna e Estiva; segue pela serra Geral, passando 
pelas serras do Sucuriu, Montevidéu e Cativa, até o ponto 
fronteiro às cabeceiras dos córregos São Marcos e Angical. 

2 -Com o Município de Espinosa: 
Começa na serra Geral, divisora de águas entre os rios 

Pardo e São Francisco, no ponto fronteiro às cabeceiras dos 
córregos São Marcos e Angical; segue por este divisor até a 
serra do Pau d'Arco, no ponto fronteiro à cabeceira do 
córrego São Joaquim ou Rio Pardo. 

3 - Com o Município de Montezuma: 
Começa no divisor de águas entre os rios São Francisco e 

Pardo, na serra do Pau d'Arco, no ponto fronteiro à 
cabeceira do córrego São Joaquim ou Rio Pardo; desce por 
este até a foz do córrego dos Porcos; daí, alcança o espigão 
e segue pelo divisor da vertente da margem direita desse 
córrego até a cabeceira do córrego da Estiva; alcança essa 
cabeceira e desce pelo córrego até sua foz no córrego Capão 
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Redondo ou Pasto do Cavalo, pelo qual desce até sua foz no 
rio Pardo e por este até a foz no riacho das Antas. 
4- Com o Município de Rio Pardo de Minas: 
Começa no rio Pardo na foz do riacho das Antas; desce pelo 

rio Pardo até a foz do rio Pardinho ou do Cedro; sobe por 
este até a foz do ribeirão Machada Grande e por este até a 
foz do córrego Serra Pau; sobe por este até sua cabeceira e 
daí alcança o espigão e segue pelo divisor da vertente da 
margem direita do ribeirão Malhada Grande até defrontar com 
a cabeceira do córrego da Coruja; alcança essa cabeceira e 
desce pelo córrego até sua foz no rio Mandacaia e por este 
até a foz do córrego Vermelho ou Vaca Brava; daí alcança o 
espigão e segue pelo divisor de águas entre esse córrego e o 
córrego Matadouro e depois pelo divisor da vertente da 
margem esquerda do córrego do Brejo, até a serra Geral. no 
ponto fronteiro às cabeceiras dos córregos do Gruna e 
Estiva. 

LXXI - Município de São Domingos das Dores, desmembrado do 
Município de Inhapim 

1 - Com o Município de Inhapim: 
Começa no divisor da Vertente da margem esquerda do 

ribeirão Imbé, defrontando com a cabeceira do carrego dos 
Amaros; por espigão, contorna as cabeceiras do ribeirão São 
Domingos e continua pelo divisor da Vertente da sua margem 
esquerda, depois pelo divisor de água entre o ribeirão São 
Domingos e o córrego Macadame, até a confluência desses dois 
cursos de água; desce pelo ribeirão até à foz do córrego 
Parado, pelo qual sobe até a foz do córrego da Anta. 

2 - Com o Distrito de São Sebastião da Anta: 
Começa no córrego Parado, na foz do córrego da Anta; daí, 

toma pelo divisor da Vertente da margem esquerda do córrego 
da Anta. alcança o divisor entre este e o ribeirão São 
Domingos, por ele até seu entroncamento com o divisor da 
Vertente da margem esquerda do ribeirão do Imbé. 
3 - Com o Município de Caratinga: 
Começa no entroncamento do divisor de águas entre o 

ribeirão São Domingos e o córrego da Anta, com o divisor da 
Vertente da margem esquerda do ribeirão Imbé; continua por 
este último divisor, até defrontar com a cabeceira do 
córrego dos Amaros. 

LXXII - Município de São Geraldo do Baixio, desmembrado do 
Município de Galiléia 
1- Com o Município de Galiléia: 
Começa na serra do Urucum, no ponto fronteiro às nascentes 

dos córregos Palmital, Rapa Pequeno e Urucum; segue por essa 
serra e depois pelo divisor de águas do córrego Boa Vista e 
Macaco Seco, até a foz do córrego Macaco Seco, no córrego da 
Rapa; transpõe esse córrego, sobe o espigão fronteiro e 
segue por ele, até atingir o ribeirão Laranjeiras. na foz do 
córrego Preto ou Conceição; daí, transpõe esse ribeirão, 
sobe o espigão fronteiro e alcança o divisor da vertente da 
margem esquerda do córrego Branco, seguindo por ele, até 
alcançar o seu entroncamento com o divisor geral dos rios 
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Mantena e Doce, no ponto fronteiro às cabeceiras dos 
córregos Central e Seco. 

2 - Com o Município de Central de Minas: 
Começa no entroncamento do divisor da vertente da margem 

esquerda do córrego Branco com o divisor geral dos rios 
Mantena e Doce, no ponto fronteiro às cabeceiras dos 
córregos Central e Seco; segue por esse divisor geral 
contornando as cabeceiras dos córregos Conceição e do 
Agrião, até o ponto fronteiro às cabeceiras dos córregos 
Baixio e Floresta. 
3 - Com o Município de Conselheiro Pena: 
Começa no divisor geral dos rios Mantena e Doce, no ponto 

fronteiro às cabeceiras dos córregos Baixio e Floresta; 
segue pelo divisor de águas entre o rio Eme e o ribeirão 
Laranjeiras, passando pela serra Pedra Alta, até alcançar o 
ponto fronteiro às nascentes dos córregos Palmital, Raspa 
Pequeno e Urucum, na serra do Urucum. 

LXXIII - Município de São João da Lagoa, desmembrado do 
Município de Coração de Jesus 

1 - Com o Município de Coração de Jesus: 
Começa no riacho do Barro, na foz do córrego Beleza ou 

Bezerra; sobe por esse riacho, até à foz do córrego São 
Caetano, por este córrego, até à foz do có~rP.go das Lajes e 
por este, até a sua cabeceira; daí, transpêe o esp1~ac 
fronteiro e alcança a cabeceira do córrego do ca~vaiho, pelo 
qual desce, até a sua foz no córrego Buritizinho; desce por 
este córrego, até a foz do córrego São Miguel, subindo por 
ele, até a sua cabeceira; daí, por espigão, alcança o 
divisor da vertente da margem direita do córrego da 
Gameleira e segue por ele, até alcançar a foz do córrego 
Tamboril, no rio Pacuí; sobe por esse rio, até à foz do 
córrego Marzello. 

2 - Com o Município de Montes Claros: 
Começa no rio Pacuí, na foz do córrego Marzello; sobe o rio 

Pacui, até a foz do córrego Pederneiras e por este córrego, 
até a sua cabeceira; continua pela serra dos Três Irmãos, 
até defrontar com a cabeceira do córrego do mesmo nome. 
3- Com o Município de Claro dos Poções: 
Começa na serra dos Três Irmãos, no ponto fronteiro à 

cabeceira do córrego do mesmo nome; prossegue pelo alto 
dessa serra, até defrontar com a cabeceira do córrego 
Buritizal; alcança essa cabeceira e desce por esse córrego, 
passando pela Lagoa Grande ou do Engenho e depois pelo 
riacho Fundo, até a foz do córrego Cana-Brava. 
4 - Com o Município de Jequitaí: 
Começa no riacho Fundo, na foz do córrego Cana-Brava; 

desce por este riacho até a foz do ribeirão das Pedras. 
5 - Com o Município de Lagoa dos Patos: 
Começa no riacho Fundo, na foz do ribeirão das Pedras; sobe 

por este ribeirão até a foz do córrego Buracos, que, mais 
acima, recebe as denominações de cachoeira Baixa do Brejo ou 
Baixa do Rego, e sobe por este até sua cabeceira; dai em 
rumo até a nascente do córrego Beleza ou Bezerra, pelo qual 
desce até sua foz no riacho do Barro. 
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LXXIV- Município de São João das Missões (ex-Missões), 
desmembrado do Município de Itacarambi 

1 - Com o Município de Manga: 
Começa na serra das Missões, que constitui o divisor de 

águas entre os rios Peruaçu e Itacarambi, no ponto fronteiro 
à cabeceira deste último; desce pelo rio Itacarambi até sua 
foz no rio São Francisco. 
2 - Com o Município de Itacarambi: 
Começa no rio São Francisco, na foz do rio Macarambi; deste 

ponto, em rumo, atinge a ponta da serra das Missões; segue 
pela cumeada dessa serra, dividindo as águas dos rios 
Peruaçu e Itacarambi, até o ponto fronteiro à cabeceira 
deste último rio. 

LXXV- Município de São João do Pacuí, desmembrado do 
Município de Coração de Jesus 

1 -Com o Município de Brasília de Minas: 
Começa no rio Pacuí, na foz do córrego das Pedras; sobe 

pelo rio Pacuí até a foz do Riachão. 
2 -Com o Município de Coração de Jesus: 
Começa no rio Pacuí, na foz do Riachão; sobe pelo rio Pacuí 

até a foz do córrego Jatobá; por este até a foz do córrego 
do Muquém e por este até sua nascente; daí, em rumo, atinge 
a nascente do córrego Ranchínho, pelo qual desce até sua foz 
no córrego Sumidouro; desce por este até a foz do córrego 
Boa Sentença; sobe por este até sua cabeceira; daí, continua 
pelo divisor da vertente da margem direita do riacho Cana-
Brava, contorna as cabeceiras do riacho das Tabocas e 
alcança a cabeceira do córrego das Pedras, pelo qual desce 
até sua foz no rio Pacuí. 

LXXVI - Município de São Joaquim de Bicas, desmembrado do 
Município de Igarapé 

1 - Com o Município de Betim: 
Começa no rio Paraopeba, na foz do córrego Dourado ou 

Tabocas; sobe pelo rio Paraopeba até a foz do ribeirão 
Pantana ou Sarzedo. 
2 -Com o Município de Mário Campos: 
Começa no rio Paraopeba, na foz do ribeirão Pantana ou 

Sarzedo; sobe pelo rio Paraopeba até a cachoeira Fecho do 
Funil. 
3 - Com o Município de Brumadinho: 
Começa no rio Paraopeba, na cachoeira Fecho do Funil; sobe 

a encosta da serra das Farofas e continua por esta até 
atingir o ponto fronteiro às cabeceiras dos córregos de 
Olaria e Açoita-Cavalo. 
4 - Com o Município de Igarapé: 
Começa na serra das Farofas, no ponto fronteiro às 

cachoeiras dos córregos do Olaria e Açoita-Cavalo; desce a 
encosta pelo divisor da vertente da margem direita do 
córrego da Olaria, segue passando pela serra do Gentio e 
pelo alto do Gravatá; daí prossegue pelo divisor da vertente 
da margem direita do córrego do Igarapé, até a foz do 
córrego Fundo ou Galdino; desce pelo córrego Igarapé até a 
foz do córrego do Capão; sobe o espigão fronteiro e, pelo 
divisor da vertente da margem esquerda do córrego do Capão, 
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segue até atingir a cabeceira do córrego Gavião ou Taquaril, 
pelo qual desce até sua foz no córrego Dourado ou Tabocas, e 
por este até sua foz no rio Paraopeba. 

LXXVII - Município de São José da Barra, desmembrado do 
Município de Alpinópolis 

1 - Com o Município de São João Batista do Glória: 
Começa no rio Grande, na foz do rio Cancã, a jusante da 

represa de Furnas; sobe por este rio, passando pela ilha do 
Agnelo e pela Usina Hidrelétrica de Furnas, até a foz do 
ribeirão da Capivara. 
2- Com o Município de Capitólio: 
Começa no rio Grande, na foz do ribeirão da Capivara; sobe 

por este rio até a foz do rio Sapucaí (represa de Furnas). 
3 - Com o Município de Guapé: 
Começa no rio Grande, na foz do rio Sapucaí; sobe o rio 

Sapucaí até a foz do córrego Olhos d'Água. 
4 - Com o Município de Carmo do Rio Claro: 
Começa no rio Sapucaí, na foz do córrego Olhos d'Água; sobe 

por esse córrego até sua cabeceira; daí, segue pelo divisor 
de águas dos córregos Serrinha ou Macaúbas, de um lado, e 
Açudinho, de outro lado; prossegue passando pelo espigão do 
Adão, até o capão do Bugio, na serra dos Pinheiros. no ponto 
fronteiro ás cabeceiras dos córregos Volta do Brejo ou 
Bugio. . 
5- Com o Município de Alpinópolis: 
Começa no capão do Bugio, na serra dos Pinheiros, no ponto 

fronteiro ás cabeceiras dos córregos Volta do Brejo ou 
Bugio; segue pela serra da Pindaíba ou do Sapateiro até o 
ponto fronteiro á cabeceira do córrego Cancãzinho; desce por 
este córrego até sua foz no córrego Tijuco Preto e, por 
este, até sua foz no rio Cancã; desce pelo rio Cancã até sua 
foz no rio Grande. 

LXXVIII - Município de São Sebastião da Vargem Alegre, 
desmembrado do Município de Mirai 

1 - Com o Município de Guiricema: 
Começa no entroncamento do divisor de águas entre os rios 

Xopotó e Muriaé e do divisor da vertente da margem direita 
do córrego da Caatinga; segue pelo divisor de águas entre os 
rios Xopotó e Muriaé, passando pelos morros de Cabeça Preta 
e Água Santa, até o ponto fronteiro à cabeceira do córrego 
do mesmo nome, na serra das Aranhas. 
2- Com o Município de Ervália: 
Começa na serra das Aranhas, defronte á cabeceira do 

córrego Água Santa; segue por essa serr~ até defrontar com 
as cabeceiras dos córregos das Aranhas e Agua Espalhada. 
3 - Com o Município de Muriaé: 
Começa no divisor de águas entre os rios Xopotó e Muriaé, 

na serra das Aranhas, no ponto fronteiro ás cabeceiras dos 
córregos das Aranhas e Água Espalhada; segue pelo divisor da 
vertente da margem esquerda do rio Preto e depois pelo 
divisor de águas entre os córregos Canteiro e Encourado, até 
a foz deste no rio Preto. 
4- Com o Município de Mirai: 
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Começa no rio Preto, na foz do córrego Encourado; sobe 
pelo rio Preto até a foz do córrego Caatinga ou do Melo e, 
por este, até a foz de um pequeno afluente da margem direita 
que passa na fazenda São Sebastião; sobe por esse afluente 
até sua cabeceira e, daí, sobe o espigão fronteiro até 
alcançar o divisor de águas entre os rios Xopotó e Muriaé, 
no seu entroncamento com o divisor da vertente da margem 
direita do córrego Caatinga. 

LXXIX Município de São Sebastião da Anta (ex-São 
Sebastião da Anta), desmembrado do Município de Inhapim 

1 - Com o Município de São Domingos das Dores: 
Começa no divisor da vertente da margem esquerda do 

ribeirão do Imbé, no seu entroncamento com o divisor de 
águas ribeirão São Domingos-córrego da Anta; segue por esse 
último divisor até defrontar com a foz do córrego da Anta, 
no córrego Parado; descendo a encosta, atinge essa foz. 

2 - Com o Município de Inhapim: 
Começa na foz do córrego da Anta, no córrego Parado; sobre 

o espigão fronteiro, alcança o alto do Bananal e prossegue 
pelo divisor da vertente da margem direita do córrego da 
Anta, passando pela serra do Balão, em seguida pelo divisor 
da vertente da margem esquerda do córrego Águas Claras e do 
rio Preto, até defrontar com a foz do córrego dos Pachecos, 
no referido rio; por um espigão secundário, atinge essa foz, 
subindo pelo rio Preto até a foz do ribeirão do Imbé. 

3 -Com o Município de Imbé de Minas: 
Começa no rio Preto, na foz do ribeirão do Imbé; continua 

pelo divisor da vertente da margem esquerda desse ribeirão, 
até seu entroncamento com o divisor de águas entre o 
ribeirão São Domingos e o córrego da Anta. 

LXXX - Município de Sarzedo, desmembrado do Município de 
Ibirité 

1 -Com o Município de Betim: 
Começa no ribeirão Sarzedo ou Pantana, na foz do córrego 

Lambari; sobe por esse ribeirão até a foz do ribeirão 
Ibirité e, por este, até a foz do córrego da Onça, na 
represa Ibirité. 
2 - Com o Município de Ibirité: 
Começa no ribeirão Ibirité, na foz do córrego da Onça, na 

represa Ibirité; sobe por esse córrego e, depois, pelo 
córrego Grande ou Sumidouro, até a confluência dos córregos 
Baleia e Terra do Feijão ou Camargos, subindo por este 
último até a sua cabeceira; daí segue pelo divisor da 
vertente da margem direita do córrego Capão da Serra. 
passando pelo Campo Redondo e pela serra da Casa Branca, até 
alcançar o ponto fronteiro a esse córrego, na serra Três 
Irmãos. 
3 - Com o Município de Brumadinho: 
Começa na serra Três Irmãos, no ponto fronteiro à cabeceira 

do córrego Capão da Serra; prossegue pelo alto dessa serra 
até o ponto fronteiro à nascente do córrego Corredor, Estiva 
ou Tuntum. 

4 - Com o Município de Mário Campos: 
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Começa na serra Três Irmãos, no ponto fronteiro à cabeceira 
do córrego Corredor, Estiva ou Tuntum; segue pelo seu 
d~visor da vertente da margem direita até a sua foz, no 
carrego Lambari; desce por esse córrego até a sua foz, no 
ribeirão Sarzedo ou Pantana. 

LXXXI - Município de Sem-Peixe, desmembrado do Município de 
Dom Silvério 

1 -Com o Município de Dom Silvério: 
Começa no rio do Peixe, na cachoeira do Funil; sobe pelo 

rio do Peixe até a foz do córrego da Pipa; daí sobe o 
divisor da vertente da margem esquerda do córrego da Pipa 
até o seu entroncamento com o divisor de águas entre os rios 
do Peixe e Sem-Peixe; transpõe esse divisor e prossegue pelo 
divisor da vertente da margem direita do córrego dos Porcos 
ou Tapera, no rio Sem-Peixe; desce por esse rio até a foz do 
ribeirão São Tomé, e prossegue pelo divisor da vertente da 
margem esquerda desse ribeirão, passando pelo ponto 
trigonométrico do Jambeiro até alcançar o ponto fronteiro à 
cabeceira do córrego do Areão, no divisor de águas dos rios 
Doce e Piracicaba. 

2 - Com o Município de São Domingos do Prata: 
Começa no divisor de águas dos rios Doce e Piracicaba. no 

ponto fronteiro à cabeceira do córrego do Are~o: seg!Je ~or 
esse divisor e, depois, pelo divlsor de águas aos r·iba~r0es 
São Bartolomeu e Santa Rita, até o seu entroncamento com o 
divisor da vertente da margem direita do córrego do Brejão 
ou Tabuareiro; segue por esse divisor até alcançar a foz 
desse córrego, no ribeirão Santa Rita; desce por esse 
ribeirão até a sua foz, no r1o Doce. 
3 - Com o Município de Rio Casca: 
Começa no rio Doce, na foz do ribeirão Santa Rita, sobe por 

esse rio até a foz do córrego da Onça. 
4 - Com o Município de Santa Cruz do Escalvado: 
Começa no rio Doce, na foz do córrego da Onça; sobe por 

esse rio até a foz do córrego Barbosa ou da Manga. 
5 - Com o Município de Rio Doce: 
Começa no rio Doce, na foz do córrego Barbosa ou da Manga, 

segue pelo divisor da vertente da margem direita desse 
córrego, contorna as cabeceiras do córrego do Sousa e, por 
espigão, alcança o rio do Peixe na cachoeira do Funil. 

LXXXII Município de Serranópolis de Minas (ex-
Serranópolis), Desmembrado do Município de Porteirinha 

1 - Com o Município de Riacho dos Machados: 
Começa no rio Peixe Bravo, na foz do ribeirão dos Poções; 

sobe por esta até sua cabeceira, no divisor de águas entre 
os rios Peixe Bravo e Vacaria; segue por esse divisor, 
contorna as cabeceiras do córrego Passagem Funda e continua 
pelo divisor da vertente da margem esquerda do ribeirão 
Sítio Novo: até defrontar com a cabeceira do córrego Agreste 
ou Olho-d'Agua; alcança essa cabeceira e desce pelo córrego 
até sua foz no ribeirão Sítio Novo; desce por este até a foz 
do córrego Furado do Meio. 

2 - Com o Município de Porteirinha: 
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Começa no ribeirão Sítio Novo, na foz do córrego Furado do 
Meio; segue pelo divisor da vertente da margem direita desse 
córrego, depois pelo divisor da vertente da margem esquerda 
do córrego do Fundão, até defrontar com a foz do escoadouro 
da lagoa Grande, no rio Mosquito; descendo a encosta, atinge 
essa foz e sobe pelo escoamento até à lagoa Grande; daí sobe 
o espigão fronteiro e alcança o divisor da vertente da 
margem esquerda do ribeirão Senhoral, mais abaixo denominado 
Munganga ou Jurema; segue por esse divisor até divisar a foz 
do córrego Fundo, nesse ribeirão; descendo a encosta, atinge 
essa foz e sobe pelo córrego Fundo até sua cabeceira, no 
divisor da vertente da margem direita do ribeirão Senhoral; 
segue por esse divisor, tomando em seguida o espigão que 
divide as águas dos rios Serra Branca e Mosquito, até 
defrontar com as cabeceiras deste último, na serra Geral. 
3- Com o Município de Rio Pardo de Minas: 
Começa na serra Geral, no entroncamento com o divisor dos 

rios Serra Branca e Mosquito, defrontando com as cabeceiras 
deste último; continua pela serra Geral ou do Espinhaço, 
transpondo os trechos conhecidos pelas denominações locais 
de serras do Deus-Me-Livre e da Ventura, até defrontar com a 
cabeceira do córrego do Buraco ou Pedra-de-Amolar; 
alcançando-a, desce por esse córrego até sua foz, no 
ribeirão Peixe Bravo, e por este abaixo até a foz do 
ribeirão dos Poções. 
LXXXIII - Município de Taparuba, desmembrado do Município 

de Ipanema 
1 - Com o Município de Ipanema: 
Começa no divisor da vertente da margem direita do córrego 

Bom Jardim, afluente da margem direita do córrego Cobrador, 
no ponto fronteiro à cabeceira do pequeno afluente que passa 
da Fazenda Miracema, próximo ao lugar denominado Córrego 
Cobrador; segue pelo divisor da vertente da margem direita 
do córrego Cobrador, até alcançar o ponto fronteiro à 
cabeceira do córrego Santana; contorna as suas cabeceiras e 
segue pelo seu divisor da vertente da margem esquerda, até 
alcançar a foz do córrego Bicuíba no rio José Pedro; sobe 
por este córrego até a foz do córrego Tamanco e por este até 
a sua cabeceira; daí, por espigão, até alcançar a mais alta 
cabeceira do córrego Santa Maria, próximo ao lugar 
denominado Alto Santa Maria. 

2 - Com o Município de Pocrane: 
Começa na mais alta cabeceira do córrego Santa Maria, 

próximo ao lugar denominado Alto Santa Maria; daí, atinge o 
divisor de águas entre o ribeirão Pocrane e o rio José 
Pedro, no ponto fronteiro à cabeceira do córrego do Tamanco, 
prossegue por este divisor, passando pela serra do Pocrane, 
até defrontar a cabeceira do córrego Santa Rosa; continua 
pelo divisor da vertente da margem direita do córrego do 
Angu ou Ingá, até alcançar a sua foz no rio José Pedro. 

3 - Com o Município de Mutum: 
Começa no rio José Pedro, na foz do córrego Angu ou Ingá; 

sobe por este rio até a foz do ribeirão Santa Elisa; daí, 
segue pelo divisor da vertente da margem esquerda deste 
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ribeirão, passando pelas serras de Santa Elisa e do Tesouro, 
até alcançar seu entroncamento com o divisor de águas entre 
os córregos Bom Jardim, Independência ou Palmeira e São 
Pedro ou da Coluna. 

4 - Com o Município de Conceição de Ipanema: 
Começa na serra do Tesouro, no entroncamento com o divisor 

entre os córregos Bom Jardim, Independência ou Palmeira e 
São Pedro ou Coluna; segue pelo divisor da vertente da 
margem direita do córrego Bom Jardim, afluente da margem 
direita do córrego Cobrador, até alcançar o ponto fronteiro 
à cabeceira do pequeno afluente que passa na Fazenda 
Miracema, próximo ao lugar denominado Córrego Cobrador. 

LXXXIV Município de União de Minas (ex-União), 
desmembrado do Município de Iturama 

1 - Com o Município de Limeira do Oeste: 
Começa no entroncamento do divisor geral dos rios Grande e 

Paranaíba, com o divisor do rio São Domingos e ribeirão da 
Reserva; segue por este último divisor, até o ponto 
fronteiro à cabeceira do córrego da Barroca; alcança esta 
cabeceira e desce por este córrego, até sua foz no rio São 
Domingos, desce por este, até a sua foz no rio Arantes. 
2 - Com o Município de Santa Vitória: 
Começa no rio Arantes, na foz do ri0 São D0mingos: s0be 

pelo rio Arantes até a foz do córrego co V~se~. 
3 - Com o Município de Campina Verde: 
Começa no rio Arantes, na foz do córrego do Viseu; sobe por 

este rio, até a foz do córrego da Divisa; por este acima, 
até a sua mais alta cabeceira; daí, transpondo o divisor, 
alcança a cabeceira do córrego da Cachoeira, pelo qual desce 
até sua foz no rio São Domingos; por este rio, até à foz do 
córrego Pontezinha, sobe por este córrego até a sua mais 
alta cabeceira e alcança o divisor geral dos rios Grande e 
Paranaíba, no ponto fronteiro à cabeceira do ribeirão do 
Bonito. 
4 - Com o Município de Iturama: 
Começa no divisor geral dos rios Grande e Paranaíba, no 

ponto fronteiro à cabeceira do ribeirão do Bonito; segue por 
este divisor, até seu entroncamento com o divisor entre o 
rio São Domingos e o ribeirão da Reserva. 

LXXXV Município de Uruana de Minas (ex-Uruana), 
desmembrado do Município de Unaí 

1 - Com o Município de Arinos: 
Começa no divisor de águas entre os ribeirões São Miguel e 

Jabuticabas, junto à estrada que liga Garapuava à MG-202, no 
ponto fronteiro à cabeceira do córrego Caiçara; segue por 
este divisor, até alcançar a foz do ribeirão Jabuticabas, no 
rio São Miguel; sobe o espigão fronteiro, divisor da 
vertente da margem esquerda da vereda do Leitão, contorna a 
sua cabeceira e alcança o divisor da vertente da margem 
esquerda do ribeirão da Ilha, pelo qual segue, até o ponto 
fronteiro à cabeceira do córrego Salobro; contorna a sua 
cabeceira, desce a encosta e alcança a confluência do 
córrego das Pedras e ribeirão da Ilha; prossegue pelo 
divisor da vertente da margem direita deste ribeirão, até 
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alcançar o ponto fronteiro à cabeceira da vereda Galho dos 
Marques, na serra da Ilha. 

2 - Com o Município de Riachinho: 
Começa na serra da Ilha, no divisor da margem direita do 

ribeirão Galho da Ilha, no ponto fronteiro à cabeceira da 
vereda Galho dos Marques, segue por este divisor, até o seu 
entroncamento com o divisor da vertente da margem esquerda 
do ribeirão Santo André, no ponto fronteiro às cabeceiras 
dos formadores do ribeirão dos Confins. 
3- Com o Município de Bonfinópolis de Minas: 
Começa no entroncamento do divisor da vertente da margem 

direita do ribeirão do Galho da Ilha, com o divisor da 
vertente da margem esquerda do ribeirão Santo André, no 
ponto fronteiro às cabeceiras formadoras do ribeirão dos 
Confins; segue por este divisor, até alcançar o ponto 
fronteiro à cabeceira do córrego Pontinha. 
4- Com o Município de Unaí: 
Começa no divisor de águas dos ribeirões Santo André e 

Galho da Ilha, no ponto fronteiro à cabeceira do córrego 
Pontinha; desce por este córrego, até a sua foz no ribeirão 
Galho da Ilha; sobe por este ribeirão até a foz da vereda do 
Brejão, e por esta, até a sua cabeceira; daí, por espigão, 
atinge a cabeceira da vereda do Companheiro; desce por esta, 
até sua foz no córrego das Pedras; sobe por este córrego até 
a foz da vereda Poço Azul, e por esta até sua cabeceira; 
daí, por espigão, contornando a cabeceira da vereda 
Buritizinho, atinge a cabeceira da vereda do Meio, descendo 
por ela, até sua foz no ribeirão Jibóia; desce por este 
ribeirão, até a foz do córrego Capão Escuro; sobe por este 
até sua cabeceira e, contornando a cabeceira da vereda dos 
Porcos, continua por espigão, indo atingir a cabeceira da 
vereda Lage Grande; desce por esta vereda, até sua foz no 
ribeirão Garapa e por este ribeirão, até a sua foz no 
ribeirão São Miguel; sobe pelo ribeirão São Miguel, até a 
foz do córrego Bebedouro, e por este córrego, até a ponte da 
estrada que liga Guarapuava à MG-202; daí, por espigão, 
junto a esta estrada, alcança o divisor de águas entre os 
ribeirões São Miguel e Jabuticabas, no ponto fronteiro à 
cabeceira do córrego Caiçara. 

LXXXVI Município de Vargem Alegre, desmembrado do 
Município de Caratinga 

1 - Com o Município de Caratinga: 
Começa no divisor da vertente da margem esquer~a do 

córrego Indaiá ou Preto, defrontando com a foz desse carrego 
no ribeirão do Boi; descendo a encosta, atinge essa foz e 
sobe pelo ribeirão do Boi, até à foz do córrego Boa 
Esperança; sobe por este córrego, até a sua cabeceira mais 
oriental, prosseguindo pelo divisor de águas entre os 
ribeirões do Boi e Lagoa Nova; alcança a serra Santa Cruz e 
segue por ela, até o ponto fronteiro à cabeceira do córrego 
São Candinho; daí, por um espigão secundário alcança a foz 
do córrego das Neves no córrego São Cândido; transpõe o 
córrego São Cândido, sobe o espigão fronteiro e alcança a 
cabeceira mais setentrional do primeiro afluente da margem 
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direita, do córrego Pouso Alto ou Ponte Alta, 3,5Km (três 
quilômetros e meio) a montante da foz do córrego Conquista; 
desce por esta cabeceira até a sua foz no córrego Pouso Alto 
ou Ponte Alta; daí, desce por este córrego até a sua foz no 
ribeirão do Boi e sobe por este ribeirão até à foz do 
córrego Juca Leite. 

2 - Com o Município de Entre-Folhas: 
Começa no ribeirão do Boi, na foz do córrego Juca Leite; 

daí, por espigão, alcança a cabeceira do córrego Limoeiro, 
pelo qual desce até a sua foz no córrego Entre-Folhas, e por 
este córrego até a foz do córrego Oriente; sobe o espigão 
fronteiro, divisor da vertente da margem direita do córrego 
Vargem Alegre; e segue por ele até o seu entroncamento com o 
divisor de àguas dos ribeirões do Boi e Sacramento, no Alto 
da Capela. 

3 - Com o Município de Bom Jesus do Galho: 
Começa no Alto da Capela, no entrocamento do divisor da 

vertente da margem direita do córrego Vargem Alegre com o 
divisor de águas dos ribeirões do Boi e Sacramento; segue 
por esse divisor até a serra da Boa Vista; daí, prossegue 
pelo divisor da vertente da margem esquerda do córrego 
Indaiá ou Preto até o ponto fronteiro a sua foz, no ribeirão 
do Boi. 

LXXXVII Município de Vargem Grande do Rio Pardo. 
desmembrado do Município de Rio Pardo de Minas 

1 - Com o Município de Montezuma: 
Começa no divisor da vertente da margem do ribeirão, 

defrontando com as cabeceiras dos córregos São Francisco e 
Guará; daí, alcança a cabeceira deste último e desce por ele 
até sua foz no ribeirão; sobe por este até a foz do córrego 
do Barreiro, prosseguindo pelo divisor da vertente da margem 
esquerda desse córrego até seu entroncamento com o divisor 
de águas entre o Ribeirão e o rio São João do Paraíso, 
defronte à mais alta cabeceira do córrego Samambaia. 

2 - Com o Município de São João do Paraíso: 
Começa no entroncamento do divisor da vertente da margem 

esquerda do córrego do Barreiro com o divisor de águas entre 
o ribeirão e o rio São João do Paraíso, defronte à mais alta 
cabeceira do córrego Samambaia; segue por este último 
divisor até seu entroncamento com o divisor da vertente da 
margem esquerda do córrego Anjico. 

3 - Com o Município de Indaiabira: 
Começa no entroncamento do divisor de águas entre o 

ribeirão e o rio São João do Paraíso com o divisor da 
vertente da margem esquerda do córrego Anjico; continua por 
aquele divisor até defrontar com a cabeceira do córrego 
Gamelas; alcança essa cabeceira e desce pelo córrego até sua 
foz no ribeirão. 

4 - Com o Município de Rio Pardo de Minas: 
Começa no ribeirão, na foz do córrego Gamelas; sobe pelo 

ribeirão até a foz do córrego Água Fria, e por este até à 
foz do córrego Atoleiro; daí, prossegue pelo divisor da 
vertente entre ambos, contorna as cabeceiras do rio Água Boa 
e continua pelo divisor da vertente da margem direita do 
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ribeirão até defrontar com a cabeceira dos córregos São 
Francisco e do Guará. 

LXXXVIII Município de Varjão de Minas (ex-Varjão), 
desmembrado do Município de São Gonçalo do Abaeté 

1 - Com o Município de Presidente Olegário: 
Começa no divisor de águas entre os rios da Prata e Abaeté, 

no ponto fronteiro à cabeceira do ribeirão de Andrade; segue 
por esse divisor, passando pela chapada do varjão, até o 
ponto fronteiro à cabeceira do córrego da Areia. 
2 - Com o Município de São Gonçalo do Abaeté: 
Começa no divisor de águas entre os rios da Prata e Abaeté, 

no ponto fronteiro à cabeceira do córrego da Areia; alcança 
essa cabeceira e desce pelo córrego até sua foz no córrego 
Santo Inácio, pelo qual desce até sua foz no ribeirão do 
Andrade; desce por este até sua foz no rio Abaeté; sobe o 
rio Abaeté até à foz do córrego dos Ovos. 
3 - Com o Município de Tiros: 
Começa no rio Abaeté, na foz do córrego dos Ovos; sobe pelo 

rio até a foz do ribeirão da Extrema. 
4- Com o Município de Patos de Minas: 
Começa no rio Abaeté, na foz do ribeirão da Externa; sobe 

por este ribeirão até sua cabeceira; daí. sobe o espigão 
fronteiro e continua pelo divisor da vertente da margem 
direita do ribeirão do Andrade, passando pela serra dos 
Quinas, até alcançar o divisor de águas entre os rios da 
Prata e Abaeté, no ponto fronteiro à cabeceira do ribeirão 
do Andrade. 

LXXXIX Município de Verdelândia, desmembrado dos 
Municípios de Varzelândia e Janaúba 

1 - Com o Município de Janaúba: 
Começa no rio Verde Grande, na foz do córrego Macaúbas, 

sobe pelo rio Verde Grande até a foz do rio Arapoim. 
2 - Com o Município de São João da Ponte: 
Começa no rio Verde Grande, na foz do rio Arapoim; sobe 

pelo rio Arapoim até a rodovia municipal que liga 
Dinizlândia a Varzelândia, cerca de 2,5km (dois quilômetros 
e meio) da Fazenda Pouso Alegre. 
3 - Com o Município de Varzelândia: 
Começa no rio Arapoim, no ponto que é cortado pela rodovia 

que liga Dinizlândia a Varzelândia, cerca de 2,5km (dois 
quilômetros e meio) da Fazenda Pouso Alegre; segue por esta 
rodovia no sentido de Varzelândia, atravessando o córrego 
São Vicente, até o córrego Macaúbas; desce o córrego 
Macaúbas até sua foz no rio Verde Grande. 

XC - Município de Vermelho Novo, desmembrado do Município 
de Raul Soares 

1 -Com o Município de Raul Soares: 
Começa no divisor de águas entre os ribeirões Vermelho e 

São Lourenço, no ponto fronteiro à cabeceira deste último; 
segue por este divisor e depois pelo divisor da vertente da 
margem direita do córrego Pocona até a foz deste no ribeirão 
Vermelho; transpõe este ribeirão, sobe o espigão fronteiro e 
segue pelo divisor de águas entre os córregos Bom Jardim ou 
do Lage e Botelhos; contorna as cabeceiras deste último e 
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continua pelo divisor da vertente da margem esquerda do 
córrego Sacramentinho, até o ponto fronteiro à cabaceira de 
um pequeno afluente da margem esquerda deste córrego, que 
banha a Fazenda Bela Vista ou Boa Vista; daí, alcança esta 
cabeceira e desce por este afluente até sua foz no córrego 
Sacramentinho; transpõe este córrego, sobe a encosta 
fronteira e continua pelo divisor da vertente da margem 
direita do citado córrego, até seu divisor de águas com o 
ribeirão Sacramento, no ponto fronteiro às cabeceiras do 
córrego do Gabriel. 

2 - Com o Município de Manhuaçu: 
Começa no divisor de águas entre o córrego Sacramentinho e 

o ribeirão Sacramento, no ponto fronteiro à cabeceira do 
córrego do Gabriel; segue por este divisor e depois pela 
cumeada da serra do Sudário até alcançar o lugar denominado 
Cabeluda, no ponto fronteiro ás cabeceiras dos córregos 
Crispim e Barra Alegre. 

3 - Com o Município de Caputira: 
Começa no lugar denominado Cabeluda, no ponto fronteiro às 

cabeceiras dos córregos Crispim e Barra Alegre; segue pelo 
divisor da vertente da margem esquerda do ribeirão Vermelho, 
até o divisor de águas entre este ribeirão e o ribeirão São 
Lourenço, no ponto fronteiro à cabeceir~ dest~ últi~o. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões d~ Jus~iça, de 

Assuntos Municipais e de Fiscalização Financeira p3r~ 
parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, do 
Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI NQ 563/95 
Declara de utilidade pública a entidade Creche Fraternidade 

Feminina Estrela do Triângulo Rouxinol, com sede no 
Município de Uberaba. 

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

Fraternidade Feminina Estrela do Triângulo Rouxinol, com 
sede no Município de Uberaba. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 6 de novembro de 1995. 
Paulo Piau 
Justificação: A referida Creche é uma entidade de caráter 

filantrópico e, desde sua fundação, vem prestando grandes e 
relevantes serviços à comunidade de Uberaba e da reg1ao. 
Nesse sentido, promove palestras visando à educação infantil 
e familiar; presta assistência médica e psicológica a 
crianças e seus pais; promove trabalhos educativos, 
preventivos e corretivos contra o uso de drogas, álcool e 
tabaco e de combate à fome e ao desemprego; fornece 
medicamentos a pessoas carentes e encaminha exames 
complementares; presta assistência social de forma 
intensiva, por meio da promoção de sindicâncias e visitas 
domiciliares. 

A mencionada Creche tornou-se, no decorrer do tempo, uma 
instituição sólida e eficiente no trabalho em favor dos 
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menores carentes, promovendo o bem-estar social. sem nenhum 
interesse que não seja o de bem servir. 
Ressalto que a aprovação do projeto de lei em questão, além 

de agraciar essa importante entidade filantrópica. 
constituirá um reconhecimento dos serviços prestados por ela 
à comunidade e incentivará seu firme propósito de empreender 
sua nobre causa. 
-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 564/95 
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos 

dos Excepcionais - APAE - de Piraúba, com sede no Município 
de Piraúba. 

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 Piraúba, com 
sede no Município de Piraúba. 
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- APAE- de Piraúba é uma sociedade civil de 
caráter assistencial sem fins lucrativos, de duração 
ilimitada, que tem por finalidade a assistência ao 
excepcional. visando à sua promoção e integração social. 

Diante disso, e pela documentação apresentada, justifica-se 
a declaração de utilidade pública da entidade. 

Em face do caráter filantrópico deste projeto, espera-se a 
sua aprovação. 
-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 855/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se 

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maç6nica Templários do Oriente, localizada no Município de 
São João do Oriente, pelo transcurso de seu sétimo 
aniversário. 

NQ 856/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maç6nica Confidentes de Vila Rica, localizada no Município 
de Ouro Preto, pelo transcurso de seu 13Q aniversário. (-
Distribuídos à Comissão de Educação.) 

NQ 857/95, do Deputado Almir Cardoso. solicitando seja 
formulado apelo ao Presidente da Fundação Estadual do Meio 
Ambiente FEAM com vistas à criação de área de 
preservação na bacia do rio Paracatu. (- À Comissão de Meio 
Ambiente.) 
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NQ 858/95, do Deputado Alencar da Silveira Júnior, 
solicitando se consigne nos anais da Casa voto de 
congratulações com o Sr. Paulo César de Oliveira, desta 
Capital, por seus 30 anos de atuação como jornalista. (-À 
Comissão de Educação.) 

NQ 859/95, do Deputado Kemil Kumaira, solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à 
concessão de cestas básicas mensais aos Cabos, Soldados e 
Sargentos da PMMG. (-À Comissão de Defesa Social.) 

NQ 860/95, do Deputado Olinto Godinho, solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que se 
envie a esta Casa o projeto de lei que prevê a 
redistribuição do ICMS aos municípios por meio do Valor 
Adicional Fiscal VAF. (- À Comissão de Fiscalização 
Financeira.) 

São também encaminhados à Mesa requerimentos dos 
Deputados Almir Cardoso, Geraldo Santanna e José Braga (2). 

COMUNICAÇÕES 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados 

Wanderley Ávila e Mauri Torres. 
Oradores Inscritos 

O Sr. Presidente Com a palavra. o Deputado Almir 
Cardoso. 

O Deputado Almir Cardoso - Sr. Presidente, Srs. Deputados. 
Sras Deputadas, público presente nas galerias, mcmb~os da 
imprensa, na próxima segunda-feira, dia 13 de novembro, dois 
eventos importantes estarão acontecendo nesta Casa. 
Primeiro, a audiência pública da Comissão de Educação e 
Cultura, às 14 horas, no Auditório da Assembléia, onde os 
Srs. Eduardo Suplicy, Senador, Paulo Brasileiro do Valle 
Filho, Secretário-Adjunto da Educação do Distrito Federal, e 
José Roberto Magalhães Teixeira Prefeito de Campinas, 
debaterão o Projeto de Lei nQ 380/95, de nossa autoria, que 
institui o Programa de Garantia de Renda Mínima às Famílias 
com Filhos em Situação de Risco. 

Em reunião realizada em março próximo passado, na cidade 
de Copenhague, na Dinamarca, o próprio Governo brasileiro 
revelou números assustadores de pessoas em estado de pobreza 
no País, registrando-se o número de 42 milhões de pobres, 
que era de 32 milhões há alguns poucos anos. De acordo com o 
relatório do Banco Mundial de 1989, apenas 2,1% da renda 
nacional é detida pelos 20% da população mais pobre, 
enquanto que a média da América Latina é de 4,1%. Para que 
os senhores tenham uma idéia, em 1960, os 10% mais ricos da 
população detinham renda 34 vezes superior à dos 10% mais 
pobres, aumentando para 78 vezes em 1990. E, pasmem os 
senhores, em Minas Gerais a situação não é diferente. Diante 
de tal crise social, faz-se urgentemente necessário 
concentrarmos esforços visando combater o atual estágio de 
miserabilidade de grande parte da população do nosso Estado. 
Para tanto, é preciso que lutemos por uma política de 
distribuição de renda justa, que atenda aos reais interesses 
das populações carentes. Assim, a meta principal do Programa 
de Garantia de Renda Mínima está voltada para o combate à 
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m1ser1a e à fome, através de uma política governamental de 
distribuição de renda. 

Uma das causas desse atual estado de miséria é o problema 
do analfabetismo no Estado, que muito nos preocupa. Mais 
preocupante, todavia, é a constatação de um contingente 
expressivo de crianças e adolescentes na faixa dos sete aos 
17 anos, que nunca freqüentaram escola, segundo dados de 
1989, totalizando 220 mil crianças e adolescentes no Estado. 
Destes 220 mil, 100 mil encontram-se em áreas urbanas e 120 
mil em áreas rurais. Além disso, a evasão envolve cerca de 
700 mil crianças e adolescentes, o que numericamente, traduz 
equilíbrio entre o rural e o urbano. Sem sombra de dúvida, 
tanto a evasão quanto a ausência das crianças na escola tem 
forte correlação com a distribuição de rendimento familiar 
"per capita", conforme evidenciam os dados da Secretaria do 
Trabalho e Ação Social, em seu diagnóstico quantitativo de 
1993, pois em geral pelo menos 80% das crianças e 
adolescentes nesta situação pertencem a famílias com renda 
de até um salário mínimo "per capita" para o seu sustento. 
Daí a nossa preocupação em apresentar esse projeto e propor 
a realização de audiência pública, para debatermos esses 
problemas, na busca de soluções. Creio, nobres colegas, que 
por esta preocupação não ser somente minha, mas também de 
muitos dos senhores, é que estamos dando mais um passo para 
a aprovação do nosso projeto de renda mínima. 

Na mesma segunda-feira, às 15 horas, um outro 
acontecimento importante terá lugar no Teatro da Assembléia 
Legislativa. Trata-se do lançamento da Frente Parlamentar e 
de Entidades em Defesa da Previdência Pública. Sobre essa 
questão, não vamos nos aprofundar neste momento, uma vez que 
o tema já foi abordado aqui noutra ocasião. Contudo, 
lembramos aos nobres colegas que, na próxima segunda-feira, 
estamos todos convidados para o lançamento da Frente 
Parlamentar e de Entidades em Defesa da Previdência Pública, 
como dissemos há pouco. Nossa participação como 
parlamentares, é de suma importância para toda a população. 
Vamos defender a Previdência Social e o direito à 
aposentadoria antes que seja tarde. 
Gostaria, ainda, Sr. Presidente, de elogiar a iniciativa do 

colega, Deputado Geraldo Nascimento, com relação à criação 
do Dia da Consciência Negra em Minas Gerais, como também sua 
iniciativa de requerer reunião especial em homenagem a Zumbi 
dos Palmares. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado João Batista 
de Oliveira. 

O Deputado João Batista de Oliveira Sr. Presidente, 
Deputado Wanderley Ávila; cara Secretária, Deputada Maria 
José Haueisen; Srs. Deputados; visitantes das galerias; 
trabalhadores da imprensa presentes nesta Casa, grave é o 
motivo que justifica minha presença nesta tribuna. Venho 
denunciar um ato obscuro, arbitrário, retrógrado, eivado de 
inconstitucionalidade, praticado pelo comando de uma das 
mais tradicionais instituições do Estado de Minas Gerais 
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contra uma categoria laboriosa e responsável, que está 
presente em todos os quadrantes de nossa terra. 
Venho denunciar o último ato da campanha que o comando da 

PMMG move, sem tréguas, contra todas as tentativas dos 
policiais militares de se organizarem em uma associação de 
classe, de poderem contar com um instrumento de fundamental 
importância na construção da cidadania dos policiais, na 
luta pela defesa dos seus interesses econômicos e para fazer 
ouvir, na corporação e fora dela, os pontos de vistas e as 
aspirações desta categoria profissional. 
Quando falo em último ato da campanha, refiro-me 

diretamente à atitude do comando da Polícia Militar, tornada 
conhecida na terça-feira desta semana, de dispersar nas 
reg1oes mais distantes do Estado os integrantes da atual 
diretoria da Associação de Cabos e Soldados da PMMG. 

A campanha contra o direito de livre organização dos 
policiais, que teve o seu desfecho nesta semana, é, no 
entanto, antiga. Ela remonta a dezembro de 1993, quando foi 
registrada, no Cartório de Pessoas Jurídicas, a associação 
de luta dos policiais militares. 
Já no dia seguinte ao do registro, o comando da Policia 

Militar ordenou a pr1sao de dois dos diretores da 
associação: o Cabo Calixto e o Soldado Jorda~ José Alves ~ 
tentativa de intimidação, no entanto, ;120 fur:cior"J'-l. 
Mostrando que estava realmente assumindo a defesa da 
categoria, a entidade impetrou "habeas corpus" no Tribunal 
de Justiça Militar e, por 6 votos a O, obteve sentença 
favorável à liberdade dos seus diretores. 
Insatisfeito com o fracasso da primeira investida, o 

comando da PM tentou, através de um processo judicial, 
suspender as atividades da Associação de Cabos e Soldados. A 
4a Vara da Fazenda Pública negou a suspensão, com base no 
art. 5Q, inciso XVIII, da Constituição Federal, que 
determina que o Estado não pode interferir no funcionamento 
das entidades. 

Ficou frustrado, assim, o passo seguinte na campanha da PM 
contra os direitos dos policiais: a apresentação da ação 
civil ordinária, pedindo a dissolução e a anulação do 
registro de criação da entidade. 

Derrotado na justiça, o comando ordenou à secreta PM-2 que 
detivesse na prática o movimento reivindicatório 
desencadeado pela entidade, cobrando salários justos, a 
unificação do piso salarial, a democratização da relação 
entre a tropa e o comando, a reforma dos arcaicos 
regulamentos e do plano de assistência médico-
previdenciária. Todo material de propaganda foi destruído, 
inclusive os milhares de cartazes fixados na região 
metropolitana de Belo Horizonte. 

Como a entidade mostrava ainda capacidade de resistência e 
conquistava, cada vez mais, simpatia nos quartéis, o comando 
desfechou o golpe arbitrário de transferir, a toque de 
caixa, os Diretores da entidade. Exigiu que eles se 
apresentassem em seus novos postos imediatamente, ao passo 
que até o draconiano Estatuto da Polícia Militar, elaborado 
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em plena ditadura, estabelece um prazo de 15 dias para essa 
apresentação. 

Assim, pela segunda vez em menos de 10 anos, o comando da 
Polícia Militar de Minas Gerais consegue desmantelar uma 
associação de classe de seus trabalhadores, valendo-se do 
artifício desleal de transferir os seus Diretores. 

Desnecessário é perguntar por que o comando da PMMG tanto 
teme a legalizada representação classista independente dos 
policiais militares. Os comandantes temem essa organização 
por medo de que a sociedade venha a conhecer o autoritarismo 
e a arbitrariedade que norteiam a relação de parte da 
oficialidade e a tropa, o desrespeito com que os policiais 
são tratados e a precariedade das condições de trabalho que 
lhes são oferecidas. 

A autoritária e arbitrária cassação dos direitos de 
organização dos policiais, efetivada agora pela dispersão de 
sua diretoria, é preocupante também porque ela revela a 
resistência e o despreparo dos escalões superiores da PMMG 
para se adaptar aos tempos modernos, para aceitar a ordem 
constitucional vigente. Eles teimam em desconhecer que não 
há mais clima para autoritarismo, para privar os cidadãos-
sejam eles policiais ou não- de suas prerrogativas cívicas, 
de seus direitos mais elementares. 

A Polícia Militar precisa absorver internamente a 
democracia que já existe em nossa sociedade. Chamo a atenção 
para o fato de que a corporação não poderá fazer a defesa 
dos cidadãos em uma sociedade democrática sem que ela mesma 
pratique a democracia internamente. 

Esta é, sem dúvida, uma lição que o comando da PMMG terá 
que aprender. É uma exigência ditada pela ordem democrática 
em que vivemos e que é o intrumento de construção de uma 
sociedade mais justa, humana e solidária. Muito obrigado". 

O Sr. Presidente Com a palavra, o Deputado Olinto 
Godinho. 

O Deputado Olinto Godinho 
Deputadas, Srs. Deputados, membros 
senhores; ocupo esta tribuna para 
requerimento. (-Lê:) 

Sr. Presidente, Sras. 
da imprensa, senhoras e 
apresentar o seguinte 

-O Requerimento nQ 860/95, lido pelo Deputado Olinto 
Godinho, foi publicado na edição do dia 11/11/95. Segue-se a 
justificação apresentada. 

"Justificação: O Governador do Estado anunciou que estaria 
revendo os critérios de distribuição da cota-parte do ICMS 
pertencente aos municípios e que enviaria à Assembléia 
Legislativa projeto de lei nesse sentido. Esse fato tem 
gerado enorme expectativa entre os dirigentes municipais, 
uma vez que é sabido por todos que o Fundo de Participação 
dos Municípios - FPM - tem apresentado queda sensível nas 
receitas municipais e que grande parte dos municípios 
encontra-se em dificuldades financeiras. 

faixa 
melhor 

este 

Acreditando que este projeto beneficiará uma 
considerável dos municípios, pois propiciará 
distribuição da renda "per capita", apresento 
requerimento e solicito o apoio de meus colegas à sua 
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aprovação. Parabenizo o Governador pela iniciativa e, 
antecipadamente, quero hipotecar o meu apoio ao projeto. As 
regiões dos rios Doce, Suaçuí, Jequitinhonha e Mucuri serão 
as mais beneficiadas com este projeto. 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 se inicia hoje, dia 

9, o prazo regimental de três dias para a apresentação de 
emendas de 2Q turno à Proposta de Emenda à Constituição nQ 
15/95, do Governador do Estado, em cumprimento ao disposto 
no art. 212 do Regimento Interno. 

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

comunicações apresentadas nesta reun1ao pelos Deputados 
Mauri Torres falecimento do Sr. Geraldo Engrácio 
Herculano, em Belo Horizonte: e Wanderlev Ávil2 
falecimento da Srª Geralda França, em Vá1·z~a da Pa ma 
(Ciente. Oficie-se.). 

Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Almir Cardoso, 

em que solicita a retirada de tramitação do Projeto de Lei 
nQ 356/95, de sua autoria. Inclua-se o projeto em ordem do 
dia para os fins do art. 288 do Regimento Interno. 

- A seguir, são submetidos a votação e aprovados, cada um 
por sua vez, na forma regimental, requerimentos dos 
Deputados Geraldo Santanna solicita a audiência da 
Comissão de Constituição e Justiça sobre todas as emendas 
apresentadas, em 1Q turno, ao Projeto de Lei nQ 34/95; e 
José Braga - apreciação do Projeto de Lei nQ 562/95, de 
autoria da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, 
em reunião conjunta das comissões às quais foi distribuído; 
e atribuição de regime de urgência a tramitação do referido 
projeto (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. 

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

da presente reunião, os Projetos de Lei nQs 41 e 52/95 , por 
terem sido apreciados na reunião extraordinária realizada 
ontem, à noite. 

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado 

Ermano Batista, em que solicita a alteração da ordem do dia, 
de modo que o Projeto de Resolução nQ 349/95, de autoria da 
Mesa da Assembléia, seja apreciado em primeiro lugar. Em 
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permaneçam como se encontra. 
O Deputado Gilmar Machado 

Presidente. 
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Os Deputados que o aprovam 
(-Pausa.) Aprovado. 
- Verificação de votação, Sr. 

O Sr. Presidente- É regimental. Esta Presidência solicita 
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 
queiram se levantar. Votaram a favor 16 Deputados, e contra, 
2 Deputados. Portanto, não houve "quorum" para votação. Esta 
Presidência torna sem efeito a votação do requerimento. 

Questões de Ordem 
A Deputada Maria José Haueisen - Gostaria de lembrar que, 

depois do pedido de verificação de votação, entraram vários 
Deputados. Eles podem entrar, claro, mas a presença deles 
não pode ser computada para decisão final. Outra coisa: se o 
painel estivesse funcionando, esses problemas não 
aconteceriam. Estamos lembrando a necessidade de se colocar 
esse painel para funcionar. 

O Sr. Presidente - Esta presidência informa que recebeu 
comunicado da assessoria de que não foi computada a presença 
dos Deputados que chegaram posteriormente. 

O Deputado Romeu Queiroz - Sr. Presidente, considerando a 
importância das matérias constantes na pauta, gostaria de 
solicitar a recomposição de "quorum", para que fosse votado, 
também, o requerimento, além das matérias aqui constantes. 
O Sr. Presidente- É regimental, esta Presidência solicita 

ao Sr. Secretário que proceda à chamada para recomposição de 
"quorum". 
O Sr. lQ-Secretário (Deputado Rémolo Aloise) - (- Faz a 

chamada.) 
O Sr. Presidente (Deputado Ermano Batista) - Responderam à 

chamada 40 Deputados. Portanto, há "quorum" para a 
continuação de nossos trabalhos. A Presidência vai renovar a 
votação do requerimento deste Deputado. Os Deputados que 
aprovam o requerimento, alterando a pauta, permaneçam como 
se encontram. (-Pausa.) Aprovado. 

O Deputado Gllmar Machado Sr. Presidente, solicito 
verificação de votação. 

O Sr. Presidente- É regimental o pedido. Solicito aos 
Deputados que ocupem seus lugares. (-Pausa.) Os Deputados 
que votaram a favor do requerimento queiram levantar-se. (-
Pausa.) Podem assentar-se. Os Deputados que votaram contra o 
requerimento queiram levantar-se. (- Pausa.) Podem se 
assentar. Votaram a favor do requerimento 32 Deputados; 
votaram contra 3 Deputados. Conseqüentemente, não houve 
"quorum" para a votação do requerimento, mas há "quorum" 
para a discussão da matéria constante na pauta. A 
Presidência torna sem efeito a votação do requerimento. 
Discussão, em 1Q turno, da Proposta de Emenda à 

Constituição nQ 14/95, do Deputado Marcelo Gonçalves, que 
suprime o § 2Q do art. 15 da Constituição do Estado 
(determinação de limite máximo de valor para modalidade de 
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licitação). A Comissão Especial opina pela aprovação da 
proposta. Em discussão, a proposta. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Anderson 
Adauto. 

O Deputado Anderson Adauto* Sr. Presidente, Sras. 
Deputadas, Srs. Deputados, passei a semana tentando mostrar 
ao Líder do Governo nesta Casa a necessidade deste 
parlamento avaliar a proposta de orçamento remetida a este 
Poder pelo Governo do Estado. Fiz, inclusive, um discurso 
escrito, cuja leitura prefiro fazer na prox1ma semana, 
quando darei todos os detalhes, se não conseguirmos chegar a 
um acordo sobre um fato absurdo que está acontecendo neste 
parlamento. Creio que é em função disso que vejo desencanto, 
principalmente nos companheiros de primeiro mandato, aqueles 
que acabaram de chegar nesta Casa. Todos eles estão 
desencantados com o parlamento, exatamente porque chegaram à 
Assembléia Legislativa animados, convictos de que poderiam 
ajudar, contribuir para o desenvolvimento do nosso Estado. 
No entanto, o que eles estão percebendo aqui, se forem levar 
em conta as posições de algumas Lideranças desta Casa, é que 
o parlamento de 1995 é aquele mesmo de antigamente, na época 
da ditadura, quando o parlamento não podia se pronunc~ar 
sobre matéria financeira. Ora, me•Js amigos, o Poder 
Legislativo este Poder que hoje estã realizando Gm 
seminário internacional, trazendo convidados de var1os 
Estados da nossa Nação, além de convidados do exterior, para 
discutir a sua importância se recusa a discutir o 
orçamento, a proposta orçamentária do Governo Estadual. 

Caros Deputados, a partir do momento em que foi concluída 
a Constituição Federal, tivemos de volta as prerrogativas 
que este Poder não tinha. Antes, era brincadeira, fazia 
parte do Parlamento. Hoje, quando nós, Deputados, temos a 
prerrogativa de legislar sobre matéria financeira, seria um 
crime, uma omissão, se não o fizéssemos. Estou sentindo as 
Lideranças do Governo numa posição extremamente incômoda com 
relação às lideranças do interior, porque este Poder, 
juntamente com o Judiciário e o Executivo, foi ao interior 
fazer as audiências públicas. Quanta mídia! Quanta 
publicidade! Quanta esperança este Poder levou ao interior, 
dizendo que seria possível alocar recursos, no orçamento do 
Estado, para as necessidades mais prementes daquelas 
regiões! Sinto, depois de algumas reuniões, que as 
Lideranças do Governo entenderam que o que foi votado nas 
audiências públicas deveria fazer parte do orçamento, 
através de emendas conjuntas. E nós, que somos os legítimos 
representantes da sociedade brasileira? Alguns dos senhores, 
caros companheiros, podem não ter tido tempo de ler o 
orçamento. Mas nós, que tivemos tempo e condições de dar uma 
lida, de fazer uma avaliação, por mais breve que tenha sido, 
não podemos, de forma alguma, nos omitir com relação à nossa 
obrigação. Em primeiro lugar, porque temos o direito. Em 
segundo lugar, porque não concebo que um Deputado, um 
representante da sociedade mineira, que percorre a sua 
região, que anda, que caminha, que conhece os problemas, não 
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os conheça com maiores detalhes do que o melhor técnico que 
o Executivo possa ter. Não tenho dúvidas de que temos que 
nos debruçar sobre o orçamento. Reconheço o esforço que o 
Governador do Estado, o Vice-Governador e o Secretário do 
Planejamento fizeram para preparar o orçamento de acordo com 
as técnicas e admito que os números ali são reais. Podemos 
perceber que todos os órgãos do Estado procuraram trazer 
números transparentes dentro da proposta orçamentária. Mas 
os senhores os analisaram? Os senhores viram o que o DER-MG 
fez? Ele tirou o discurso do Governo e jogou no chão os 
argumentos de que este orçamento é cristalino, é técnico, e 
que não pode ser mudado. 

Da forma que o orçamento foi apresentado, todos os órgãos 
do Governo mostraram números cristalinos. Mas, o DER-MG 
apresentou-se a este parlamento com sua proposta 
orçamentária, como uma verdadeira caixa preta. Nesse 
sentido, somos obrigados a ler um pedaço da coluna do 
articulista Lindenberg, em que ele fala que o Governo vai 
conseguir aprovar o orçamento exatamente do jeito que 
mandou: "0 Governo conseguirá aprovar o projeto do Orçamento 
do Estado, exatamente como mandou para a Assembléia. Nisso, 
o que menos importa é a peça legislativa. O fenômeno não é 
novo e tudo depende do acerto das subvenções". 
Ora, meus amigos, essa questão que estamos vendo nos 

últimos dias sendo publicada nos jornais, com alguns membros 
do Executivo mandando recados ao Legislativo, através da 
imprensa, exatamente no que diz respeito a subvenções, é 
contraditória, porque a subvenção social no entendimento do 
PMDB é uma conquista deste Poder, independentemen~e do 
Governador que esteja no Palácio da Liberdade. E uma 
conquista deste Poder e da qual ele não pode abrir mão. O 
próprio Vice-Governador, quando veio aqui fazer a primeira 
discussão do orçamento, reconheceu que a subvenção é 
importante, porque muitas vezes ela evita que a sociedade 
brasileira perceba aquilo que está ficando extremamente 
claro para todos os brasileiros. O Estado brasileiro é muito 
pequeno para resolver as grandes questões nacionais. Mas, 
este mesmo Estado brasileiro, que é muito pequeno para 
resolver os grandes problemas, se tornou grande demais para 
resolyer os pequenos problemas que a sociedade brasileira 
tem. E exatamente através das subvenções que temos condições 
de fazer e ocupar aquele espaço que o Governo não tem 
condições de ocupar pela sua grandeza, pela burocracia 
extrema que ele tem. 

No meu entendimento, meus caros amigos e companheiros 
Deputados, ~emos a obrigação de emendar, de melhorar o 
orçamento. E nossa obrigação, como representantes do povo e 
de nossas regiões. Nesse sentido, quero que os companheiros 
avaliem: se o próprio Governo abriu janelas no seu orçamento 
e como exemplo típico, o que é o mais grave, exatamente 
dentro daquele órgão, onde estão as obras mais caras, que 
são as rodovias, entendo que não podemos aceitar dois 
pesos e duas medidas. Esse mesmo Executivo que traz um 
orçamento para esta Casa, abrindo janelas, não tem o direito 
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de dizer, de insinuar, que este Pode~. através de suas 
Lideranças, não deve abrir janelas. E claro que temos, 
também, a obrigação, como representantes do povo, de abrir 
janelas no orçamento, como o Governo fez lá dentro do DER-
MG. Se não fizermos isso, se não reagirmos este é o 
primeiro ano que esta Legislatura está discutindo uma 
matéria tão séria, que é o orçamento do Estado - se não 
levarmos isso a sério, se não exercitarmos as nossas 
prerrogativas, seremos obrigados a concordar com o 
articulista Lindenberg, quando, no mesmo artigo, ele insinua 
que o Executivo mineiro pode tudo, faz tudo no atacado, 
enquanto este Poder, que é o Legislativo, quer trabalhar 
apenas no varejo, que é a moeda de troca que existe. São 
essas coisas que estão aparecendo ai pela imprensa. 

Dessa forma, meus amigos, se a Presidência da Casa não se 
pronuncia, se a Presidência deste Poder não o defende, 
conclamo o Colégio de Líderes, para que entre no processo, 
para que assuma o compromisso de fazer a defesa deste Poder, 
porque, meus amigos, se o Legislativo ficar de joelhos, 
gostaria de dizer aos companheiros que devemos aproveitar as 
férias de janeiro para fazermos uma reflexão. Devemos 
avaliar se vale a pena retornar a esta Casa, ano aue vem. 
para assistir ao mesmo comportamento que estamos ve~do ~om 
relação ãs matérias votadas. Vemos emendas important~s. 
colocadas na última hora, emendas que tant~ inte~essam ao 
povo e ao Estado. 

Gostaria de dizer aos nobres companheiros que este mês de 
janeiro irá servir de reflexão para mim. Se eu sentir que a 
Casa se recusa a fazer emendas ao orçamento, direi aos 
companheiros que, como tive algumas faltas este ano, talvez 
terei o número máximo de faltas, para que eu não tenha de 
aqui retornar em 1997. 

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

O Deputado Gilmar Machado Deputado Anderson Adauto, 
solicito um aparte. 

Gostaria de agradecer a oportunidade e parabenizá-lo pelas 
colocações objetivas e concretas que nos levam a um processo 
de reflexão. Entendo que o orçamento do Estado, como muito 
bem foi colocado no debate da Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária, é algo extremamente importante 
para todo o povo mineiro. Temos também o Plano Mineiro de 
Desenvolvimento Integrado e o Plano Plurianual, e nós, 
Deputados Estaduais, não podemos ficar fora desse processo. 
Nós estivemos nas regiões e lá continuamos e é lá que 
recebemos a maior pressão. Somos as peças importantes do 
processo de mobilização. Fomos nós que fomos ãs Câmaras 
Municipais e ãs entidades, para que as audiências públicas 
pudessem ter o êxito que tiveram no primeiro semestre, e 
para que essas audiências ocorressem. Hoje, as entidades 
estão nos cobrando os resultados daquelas audiências. Eles 
acreditaram naquilo que fomos dizer. 

Entendo que nós, Deputados Estaduais, fomos eleitos e 
temos o direito e o dever de representar a sociedade. Quando 
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empenhamos nossa palavra, temos de fazer com que ela tenha 
valor. Falamos nas reg1oes, no processo de mobilização e 
tudo isso não é apenas uma peça de ficção. Não estamos aqui 
só para fazer demagogia ou ganhando espaço na imprensa. 

Queremos elogiar o seu pronunciamento e dizer que nós, 
como Líder da Bancada do PT, estaremos conversando com o 
Presidente e com a Mesa desta Casa, para que, de fato, os 
Deputados Estaduais possam interferir concretamente no PMDI, 
no Plano Plurianual e na Lei Orçamentária. Acho que este é 
nosso papel. 

O Governo de Minas conseguiu discutir com os Deputados 
Federais, e inclusive a Bancada do PT, que faz oposição a 
esse Governo, assinou as emendas que interessavam ao Governo 
de Minas. Então, as emendas que o Governo de Minas tinha o 
interesse de apresentar ao orçamento do Governo Federal, nós 
do PT assinamos. Agora, estranha-me o Governo de Minas, que 
vai ao Governo Federal interferir no orçamento da União, não 
querer que os Deputados de Minas participem do orçamento de 
nosso Estado, inclusive, através de um instrumento saudável, 
que são as emendas coletivas. Nunca tivemos a experiência de 
trabalhar com elas. 

Tenho a certeza de que os Deputados de Minas se 
posicionarão, firmemente, para que, no próximo ano, tenhamos 
tranqüilidade para trabalhar e para mostrar que os Deputados 
mineiros dão o exemplo. De Minas partem exemplos novos e 
nossos Deputados não ficarão de joelhos, mas vão discutir e 
saber entender o que é possível e o que não é, como sempre 
fizeram. Espero que possamos ter esse diálogo porque ele 
engrandece o Poder e faz com que resgatemos, cada vez mais, 
a dignidade e a força do Legislativo mineiro. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Anderson 
Adauto. 

O Deputado Anderson Adauto (concluindo) Agradeço as 
palavras do Deputado Gilmar Machado. Quero concluir dizendo 
aos companheiros, principalmente aos novos, que a 
legislatura passada foi muito pobre em termos de debate. 
Conversando com técnicos desta Casa, constatei que aquela 
foi a pior legislatura que eles Ja viram, exatamente em 
função de blocões que existiram aqui. Infelizmente, eu fiz 
parte deles. Quero dizer, assim como disse ao Vice-
Governador, Dr. Walfrido: sou do PMDB. A Bancada do PMDB 
está unida para apoiar o Governo, mas acreditamos que nossas 
interferências têm o intuito de aprimorar alguns projetos 
que são remetidos a esta Casa. Temos a obrigação de fazê-lo. 

Gostaria de dizer aos companheiros de primeiro mandato 
que, ao terminarmos o ano, voltando para nossas casas, 
precisamos fazer uma reflexão de como foi o ano de 1995. 
Temos que levar em conta esse papel tão importante. São 
poucos os homens que conseguem esse privilégio, esse dever 
sagrado de representar o povo. Espero, mesmo sabendo que o 
Governo tem maioria, que esta Casa tenha a dignidade de, 
embora apoiando o Governo, não aceitar algumas aberrações 
que acontecem aqui dentro, como as emendas de última hora, 
que são colocadas na surdina, sem discussão e, muitas vezes, 
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os companheiros ao menos tomem 
e do que representam em termos de 
ou de privilégios para alguns 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Raul Lima 

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

e Deputadas, subo a esta tribuna para discutir e também 
parabenizar nosso antecessor Anderson Adauto, pela brilhante 
e veraz palavra dada a todos nós, nesta tarde. Sem dúvida, é 
claro que a Proposta de Emenda à Constituição nQ 14/95, do 
Deputado Marcelo Gonçalves, em discussão no 1Q turno, vem 
corrigir um sério defeito da Constituição do Estado, que 
estabelece um valor máximo para todo processo de licitação. 
Corrige-se, evidentemente, uma burrice da Constituição 
Estadual, pois, se se faz uma licitação para asfaltar alguns 
quilômetros, de via pública, tendo-se como valor máximo, por 
exemplo, R$100.000,00, o gasto com material pode ultrapassar 
até o dobro desse valor. Evidentemente, somos favorável a 
essa emenda e queremos parabenizar o Deputado Marcelo 
Gonçalves. 

Entretanto, o que me fez subir a esta tribu~a ~oi o ~es~io 
de fazer coro com o nobre Deputado Anderson Aaauto. Cnamu·a 
atenção dos companheiros para uma coisa muitc sé~ia. 
Tivemos audiências públicas no decorrer deste ano e demos 

aos corações de todos os que lá compareceram, nas regiões em 
que estivemos presentes, a esperança de que este Poder 
estaria defendendo, sem trégua, as propostas priorizadas em 
cada região. Nós, que, por privilégio, estivemos presentes a 
quase todas as audiências públicas, pudemos perceber, 
através da expressão de cada Prefeito, de cada Vereador, de 
cada grupo que representava sua cidade, uma manifestação de 
crença, de fé na iniciativa desta Casa. Esta foi, tantas 
vezes, parabenizada pela decisão de levar ao povo as 
audiências públicas e trazer ao Governo do Estado (que as 
apoiou, comparecendo a algumas delas, mandando seus 
representantes, mostrando que queria, nesse período, exercer 
o seu mandato, a sua administração) suas decisões, que 
emanavam do próprio povo, de acordo com suas necessidades. 
Estamos dizendo "emanavam", usando o verbo no passado, 
porque o que percebemos no orçamento que vamos votar é que 
muito pouco -na realidade, uma parcela insignificante 
está sendo dedicado às prioridades defendidas e votadas nas 
audiências públicas. 

Deputados, precisamos refletir com muita seriedade, 
porque, se preservarmos o orçamento e não dermos atenção às 
prioridades votadas nas audiências públicas, estaremos 
levando as autoridades constituídas a um descrédito total 
junto ao povo do Estado de Minas Gerais. Todos nós sabemos 
que o Deputado é, sem dúvida, um dos mais legítimos 
representantes do povo, devendo estar aqui, mais que por 
direito, por dever, fiscalizando e orientando o Executivo no 
sentido de propostas e realizações sábias, que venham a 
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beneficiar o nosso povo. Por essa razão, não queremos crer 
que nenhum fator, como o da subvenção social, aqui citado, 
venha a denegrir a nossa consciência, de sorte que venhamos 
a trair aquilo que apoiamos, aquilo que defendemos, aquilo 
que levamos ao povo como prioridade, como demonstração de 
que estávamos alinhados com ele, como demonstração de que 
iríamos defender com unhas e dentes, isto é, com toda a 
garra, as prioridades votadas nas regiões em que as 
audiências públicas aconteceram. 
Aproveito, também, esta oportunidade para dizer que, em 

diversas situações, fiquei pasmado ao ver que esta Casa, ou 
por não ter poder para tal ou - não quero crer por 
negligência, não se defendia, diante da imprensa ou pela 
imprensa, com relação a acusações, às vezes caluniosas, 
tendenciosas, que vinham sendo lançadas contra os 
Deputados, os representantes do Poder Legislativo. Entre 
elas, está a relativa à subvenção social. Vi reportagens que 
divulgam que Deputados recebem quase R$200.000,00 por ano de 
subvenção e que esta deve passar para R$400.000,00. 

Ora, todos sabemos que essa subvenção não é do Deputado. 
Esta Casa sabe que Deputado nenhum que tenha consciência - e 
creio que todos a têm - lança mão do dinheiro do pobre, da 
viúva, do órfão, do povo, do trabalhador aviltado. 
Evidentemente, essa subvenção é para ser indicada, como o é, 
pelos Deputados, para associações, para fundações, para 
entidades filantrópicas, para Prefeituras, que elaboram seus 
projetos com base na parcela que recebem dessa subvenção. 
Isso não é salário do Deputado. E o que se passa ao povo, a 
impressão que o povo tem é que isso está acoplado aos 
proventos do Deputado. Ontem, numa reun1ao de que eu 
participava, na Convenção Batista Nacional, alguns 
companheiros, colegas sérios, questionaram-me sobre esse 
valor que achavam que recebíamos. Pude, então, provar a eles 
que não tenho associação, não tenho fundação (e não condeno 
aqueles que as têm) e jamais usaria esse dinheiro em 
benefício próprio. Esse dinheiro é da subvenção social, e 
assim pensa cada político consciencioso. Entretanto, o 
político vem sendo caluniado, denegrido perante a sociedade 
por uma imprensa que não está sendo justa, que não está se 
comprometendo com a verdade plena, porque a subvenção socia1 
nada mais é que aquilo que o próprio nome diz: social. E 
necessário, evidentemente, que os jornalistas- sobretudo os 
que trabalham nesta Casa - tenham seriedade e mostrem à 
sociedade que essa subvenção é usada de forma justa pelos 
Deputados. 

Este Deputado que agora vos fala, quando chegou a esta 
Casa, tinha um esboço de anteprojeto para que a subvenção 
não fosse distribuída pelos Deputados. Achava que ela 
deveria ser distribuída por uma entidade, por uma 
secretaria, por uma entidade do Governo indicada para lidar 
com isso. Mas a experiência mostra o contrário. E eu, como 
disse Goethe, não me envergonho de mudar, porque não me 
envergonho de pensar. A experiência de entidades como a LBA 
e tantas outras mostrou que não adianta, que ninguém é mais 
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indicado para distribuir a subvenção social do que o 
Deputado, que representa o povo, que tem no seu coração as 
necessidades das bases que o elegeram e que, 
conseqüentemente, irá aplicar com mais propriedade, com mais 
inteligência e sabedoria as parcelas da subvenção social. 

Não cremos, de maneira alguma, que essa subvenção social 
nos influencie na votação do orçamento. Sabemos que o 
orçamento é bom, até porque cremos na transparência do 
Governo. Entretanto, chamamos a atenção deste - agora que 
podemos fazer emendas -, crendo que o Governo compreenderá 
que temos a urgente necessidade de estar de acordo com o 
desejo do povo, que expressou suas propostas de realizações 
prioritárias nas audiências públicas. Parabéns, Deputado 
Anderson Adauto, parabéns a todos aqueles que acreditam nas 
audiências públicas, nesta Casa, mas sinto pesar e tristeza 
e nem quero pensar no que pode acontecer se roubarmos do 
povo o que lhe é mais caro, o que é para a Nação uma das 
mais sólidas colunas, que é a fé popular, a fé do povo nas 
instituições públicas, a fé do povo nas audiências públicas, 
pois ele compareceu em massa, com publicidade, com festas, 
com demonstração de fé em que estaríamos lutando e 
priorizaríamos, assim como o gove~no, as obras votadas nas 
audiências públicas. 

Por essa razão, acredito, Sr. Presidente e 3rs. Deputados, 
que as emendas virão no sentido de que se dê prio~idade às 
audiências públicas. E que o Governo, que cremos ser sábio-
e sábio é aquele que acredita que, na multidão dos 
conselheiros, estão as sábias decisões -, entenderá que as 
emendas do Poder Legislativo, feitas pelos representantes 
máximos do povo, não têm o objetivo de oposição, mas o de 
colaborar para que, no orçamento, tenhamos as realizações 
priorizadas pelo povo de Minas Gerais. Muito obrigado. 
O Sr. Presidente Não há outros oradores inscritos. 

Encerra-se a discussão. 
Discussão, em 2Q turno, da Proposta de Emenda à 

Constituição nQ 11/95, do Deputado Sebastião Navarro Vieira, 
que assegura o direito de percepção de adicionais por tempo 
de serviço a servidor público. A Comissão Especial opina 
pela aprovação da proposta na forma do vencido em 1Q turno, 
com a Emenda nQ 1, que apresenta. Em discussão, a proposta. 
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. 

Questões de Ordem 
o Deputado Gilmar Machado- Sr. Presidente, lemos o "Minas 

Gerais" para acompanhar as votações em plenário à tarde, 
mas, hoje, fomos surpreendidos, ao receber a pauta da 
reunião, porque o Projeto de Resolução nQ 349/95, de autoria 
da Mesa da Assembléia, não constava na pauta para votação em 
2Q turno. Já estamos chegando ao final do ano e me estranha 
que, exatamente por isso, numa matéria de tal relevância, 
tenhamos cometido equívocos. 

Entendemos que, para que 
inclusive regimentalmente, é 
Temos trâmites a serem 
dificuldades para trabalhar. 

seja constituída a pauta, 
necessária a sua publicação. 

cumpridos, senão, teremos 
Então, estamos solicitando à 
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Mesa a retirada desse projeto, porque ele não consta na 
pauta publicada. Esta é a primeira vez que nos surge um 
problema desse tipo e estranhamos que seja exatamente com um 
projeto que trata de tema tão profundo como esse. 
Já estamos no final do período legislativo, o que realmente 

nos deixa extremamente preocupados. Será que teremos que 
fazer a leitura do "Minas" e, ao chegar aqui, fazer a 
conferência da pauta para saber o que está constando nela ou 
não? Para que esse tipo de coisa não ocorra e para que não 
tenhamos que questionar a lisura e, ao mesmo tempo, o 
processo correto das matérias colocadas em pauta, pedimos a 
retirada desse projeto. Essa é a orientação que tenho e é 
essa a orientação que o Regimento Interno me dá. Por isso, 
senti-me surpreso ao ler a pauta agora à tarde. Essa é a 
questão de ordem que formulamos, Sr. Presidente. 

O Sr. Presidente - A Presidência agradece as palavras do 
Deputado Gilmar Machado. Realmente, parece que elas 
procedem. Entretanto, trata-se de um erro material. A 
matéria foi publicada para discussão em 1Q turno e, não, em 
2Q turno. Foi um erro material. O projeto já foi discutido e 
votado em 1Q turno, e o art. 32 estabelece que a pauta deve 
ser distribuída antes da reunião, o que aconteceu. Não há 
impossibilidade regimental alguma. 
O Deputado Gilmar Machado- Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

Sras. Deputadas, lamento essa decisão, porque ela coloca em 
risco os nossos trabalhos. Pela forma como v. Exa. respondeu 
à questão de ordem, se a pauta vai ser entregue em Plenário, 
isso significa que estão dispensadas as publicações no 
"Minas Gerais". Pessoalmente, nunca vi isso no Regimento 
Interno. O Presidente está modificando o nosso Regimento 
Interno, dizendo que não há necessidade da publicação da 
pauta no "Minas Gerais". porque a pauta pode ser entregue 
posteriormente. Esse é um grande equívoco e espero que V. 
Exa. possa corrigi-lo. Se for do jeito que entendi, estamos 
liqüidados aqui na Assembléia. Eu, particularmente, vou 
fazer um protesto veemente, porque não aceito mudanças no 
Regimento Interno. Já há uma comissão estudando esse diploma 
regimental. V. Exa. diz que não há problema de a pauta ser 
entregue antes de sua publicação. Quero saber se isso foi 
alterado agora, porque não fomos comunicados. A Bancada do 
PT não está sabendo dessas modificações no Regimento 
Interno. Se for assim, realmente vai ser muito difícil 
trabalharmos aqui. 

Não precisa mais de se publicar a pauta, basta entregá-la 
na hora. Faz-se o que se quer, muda-se e abusa-se. porque 
mudar é simples. Em dez minutos pode-se mudar isso. E, aí, 
ninguém vai poder acompanhar mais nenhum trabalho aqui na 
Assembléia. 

Espero que a fala do Presidente não signifique isso. 
porque, se significar, vamos entrar com um recurso imediato, 
porque coloca em risco o processo de tramitação e discussão 
dos projetos da Assembléia. Gostaria ainda de discutir essa 
matéria, que é muito importante, mas verifico que não há 
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"quorum" para a continuação dos nossos trabalhos. Peço o 
encerramento, de plano, da reunião, por falta de "quorum". 

O Sr. Presidente - Antes de atender à sua questão de ordem, 
Deputado Gilmar Machado,. a Presidência esclarece que os seus 
escrúpulos são reconhecidos por nós. Se houvesse alguma 
irregularidade que inviabilizasse a votação desse projeto, a 
Mesa o acataria, com muito prazer, respeitando o Regimento 
Interno. 
Entretanto, houve a publicação. O que aconteceu foi um 

erro. Ao invés de 2Q turno, 1Q turno. Foi um erro material. 
A comunicação foi para discussão em 2Q turno e não em 1Q 
turno. 

O Deputado Gilmar Machado -Por que o erro só apareceu 
agora, no fim do ano? É isso que não estou entendendo. Se 
isso continuar, estaremos liqüidados. Pela forma que o 
Presidente respondeu, entendi que o problema não e na 
publicação; se se entregou a pauta antes, está resolvido o 
problema. Eu, particularmente, não concordo com isso, Sr. 
Presidente. 

O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) -A Presidência 
vai determinar que seja feita a chamada para recomposição de 
"quorum". Solicito ao Sr. 1Q-Secretário que oroceda á 
chamada. 

O Sr. 1o-Secretário (Deputado Rêrnolo Alolse) Fa~ a 
chamada.)-

O Sr. Presidente- Responderam à chamada 32 Deputados. 
Portanto, não há "quorum" para votação, mas o há para 
discussão. 

Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Resolução nQ 349/95, 
da Mesa da Assembléia, que dispõe sobre a nomeação de 
Conselheiro do Tribunal de Contas pela Assembléia 
Legislativa. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação da 
matéria na forma do vencido em 1Q turno. Em discussão. Não 
há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. 

ENCERRAMENTO 
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria da pauta em fase de 

discussão, persistindo a falta de "quorum" para votação e 
não havendo oradores inscritos para o Grande Expediente, a 
Presidência encerra a reunião, convocando os Deputados para 
a ordinária de debates de amanhã, às 9 horas. Levanta-se a 
reunião. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 55/95 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

A propos1çao em exame, do Deputado 
Oliveira, dispõe sobre a concessão de 
hospitalares, acrescenta dispositivo à 
28/12/90, e dá outras providências. 

Jorge Eduardo de 
uso de equipamentos 
Lei nQ 10.359, de 

O projeto sob comento foi examinado pela Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 



238 

constitucionalidade e legalidade com a Emenda nQ 1, que 
apresentou. Nos termos regimentais, vem agora a matéria a 
esta Comissão para ser examinada quanto ao mérito. 

Fundamentação 
O projeto em análise dispõe sobre· a posse e o uso de 

equipamentos médico-hospitalares do CARDIOMINAS. Nesse 
sentido, insere-se no âmbito da administração pública, 
especialmente no que diz respeito à ação do administrador 
público e aos princípios que norteiam a gestão dos negócios 
públicos. 
A iniciativa em tela é plenamente justificável, uma vez que 

as obras daquela fundação se encontram paralisadas, e, 
conseqüentemente, os equipamentos do hospital, os quais são 
de alto custo, estão sem utilização e sem a devida 
conservação e manutenção. 

Assim, por meio de contrato de concessão de uso, far-se-á a 
transferência desses equipamentos a outras entidades 
integrantes do Sistema Único de Saúde - SUS -, até que sejam 
concluídas as obras do CARDIDMINAS. 

Como bem assinala Hely Lopes Meirelles, a administração 
pública é "a expressão do Estado agindo in concreto para a 
satisfação de seus fins de conservação, de bem-estar 
individual dos cidadãos e de progresso social". Nesse 
sentido, o termo administração corresponde à idéia de zelo e 
conservação de bens e interesses. Impõe-se. então, ao 
administrador público o encargo de defesa, conservação e 
aprimoramento dos bens, serviços e interesses da 
coletividade. 

Além disso, o caráter autorizativo do projeto de lei em 
tela se justifica pelo fato de o CARDIOMINAS ser uma 
fundação vinculada ao SUS e subordinada à Secretaria de 
Estado da Saúde, com autonomia administrativa e financeira. 
Apresentamos, no entanto, a Emenda nQ 2, com o objetivo de 

substituir a atual denominação Sistema Unico e 
Descentralizado de Saúde- por Sistema único de Saúde, 
conforme dispositivo da Lei nQ 8.080, de 19/9/90. 

Conclusão 
Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de 

Lei nQ 55/95 com as Emendas nQs 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça, e 2, a seguir redigida. 

EMENDA No 2 
Substitua-se, nos arts. 1Q e 8Q,-a expressão "Sistema Único 

e Descentralizado de Saúde" por "Sistema Único de Saúde-
SUS". 
Sala das Comissões, 9 de novembro de 1995. 
Carlos Pimenta, Presidente - Jorge Hannas, relator - Marco 

Régis- Jorge Eduardo de Oliveira. 
PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 

NQ 380/95 
Comissão de Saúde e Ação Social 

Relatório 
De autoria do Deputado Almir Cardoso, o projeto de lei em 

epígrafe visa a instituir o Programa de Garantia de Renda 
Mínima para Famílias com Filhos em Situação de Risco. 
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Examinada a matéria pela Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade e apresentou-lhe a Emenda 
nQ 1, cabe a esta Comissão emitir parecer quanto ao mérito, 
nos termos regimentais. 
A requerimento do Deputado Marcos Helênio, nos termos do 

art. 244, XIII, foi anexado à proposição em exame o Projeto 
de Lei nQ 444/95, que institui o Programa Bolsa Familiar 
para a Educação. 

Fundamentação 
A questão da cidadania tem sido objeto de inúmeras 

discussões, que abrangem os mais diversos aspectos do tema. 
Se há algum tempo tais discussões se inseriam meramente no 

campo teórico, a premência em solucionar problemas que 
atingem concretamente a qualidade de vida da população 
trouxe para o debate aspectos do dia-a-dia. 
A cidadania, por nós entendida como a capacidade de o 

indivíduo exercer os direitos abrigados na ordem jurídica, 
entre os quais o de participar da condução da vida da 
comunidade, requer a existência de condições mínimas. 

Nessa linha de raciocínio, lembramos ser a dignidade humana 
um dos fundamentos do Estado brasileiro. constitucionalmente 
prevista. Ao mesmo tempo, o art. 6Q ~a C0nstituiç~o da 
República consagra, como direitos sociais, d educação. a 
saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdênsia 
social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência 
aos desamparados. 

Ora, é fácil perceber-se que a garantia dos direitos 
mencionados não é obtida apenas por imperativo legal. É 
necessário que aspectos socioeconômicos, culturais e 
conjunturais sejam cuidados pelo poder público, para que a 
população tenha acesso a tais bens. 
A realidade nos mostra, com clareza, quão distantes estamos 

da observância plena do preceito positivado. Como bem 
demonstra o autor da proposição, a pobreza, a 
marginalização, o analfabetismo, entre outros, são problemas 
sociais que nos atingem de forma cruenta. 

A importância de que o indivíduo efetivamente exerça seus 
direitos está no fato de que ele pode, assim, influenciar o 
destino da comunidade e atuar como partícipe na construção 
da nação. 

Não se pode pretender que indivíduos despojados das mínimas 
condições de vida e, às vezes, com a própria sobrevivência 
ameaçada, consigam, de fato, reconhecer as suas 
prerrogativas e exercê-las. 
O projeto em tela não garante, de forma automática, ao 

indivíduo os requisitos para o exercício da cidadania. 
No entanto, ao proteger a criança e o adolescente, levando 

aos carentes um benefício pecuniário, a proposição em 
análise investe no futuro. Ao mesmo tempo, representa um 
mecanismo para melhorar a distribuição da renda no País, que 
é reconhecidamente perversa. Podemos invocar, aqui, um dos 
objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 
"erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 
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desigualdades soc1a1s e regionais" (Constituição Federal, 
art. 3Q, III). 

Ao condicionar o recebimento do benefício à freqüência ao 
ensino formal, o projeto procura, sem dúvida, garantir que a 
viga mestra da cidadania - a educação - possa ser levada a 
efeito. 

Verificamos, ainda, que os benefícios previstos no projeto 
podem ser incluídos entre as ações de assistência previstas 
pela Lei nQ 8.742, de 7/12/93 (Lei Orgânica da Assistência 
Social). 

Como forma 
projeto que 
apresentamos. 

de aprimorar a matéria, colhemos sugestão 
lhe foi anexado, expressa na emenda 

Conclusão 

no 
que 

Pelo exposto, somos pela 
380/95 com a Emenda nQ 1, 
Constituição e Justiça, e 
seguir. 

aprovação do Projeto de Lei nQ 
apresentada pela Comissão de 

com a Emenda nQ 2, redigida a 

EMENDA No 2 
Dê-se ao§ 3Q do art. 2Q a seguinte redação: 
"Art. 2Q- ................................... . 
§ 3Q - Beneficiar-se-ão do disposto nesta lei as famílias 

residentes no Estado há, no m1n1mo, 5 (cinco) anos 
consecutivos, na data da solicitação do benefício.". 
Sala das Comissões, 9 de novembro de 1995. 
Carlos Pimenta, Presidente- Jorge Eduardo de Oliveira, 

relator - Jorge Hannas - Marco Régis. 
PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 

NQ 388/95 
Comissão de Agropecuária e Política Rural 

Relatório 
O Projeto de Lei nQ 388/95, do Deputado Almir Cardoso, cria 

o Programa Mineiro de Incentivo à Pecuária de Leite- Pró-
Leite - e dá outras providências. 
Após publicada, a matéria foi 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. 
Cumpre-nos, agora, examinar a proposição quanto ao mérito. 

Fundamentação 
A criação de um programa de incentivo à pecuária de leite 

em nosso Estado é uma medida extremamente oportuna e 
louvável. Minas Gerais é, ainda, o maior produtor de leite e 
derivados do País e responde por cerca de 30% da produção 
nacional. 
Apesar da importância dessa atividade para a economia 

mineira e de seus reflexos sociais, visto a pecuar1a de 
leite estar disseminada em todas as regiões do Estado e ser 
exercida predominantemente por pequenos e médios produtores, 
não existe uma ação governamental efetiva para o setor. 

Os órgãos da Secretaria de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento atuam de maneira isolada e, na maioria das 
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vezes, em condições precárias de funcionamento. Como 
exemplo, cita-se o Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA -
, criado há três anos e que não dispõe de pessoal suficiente 
para exercer suas atribuições a contento. 

É oportuno lembrar o fato de projeto semelhante ao que se 
analisa ter sido aprovado nesta Casa na legislatura passada. 
Transformado em proposição de lei, teve a sanção negada pelo 
Governador do Estado, que, em final de mandato, alegou, nas 
razões do veto, ser a matéria contrária ao interesse 
público, já que só poderia ser efetivada no exercício 
seguinte, quando se iniciaria novo Governo. 

A necessidade de um programa nos moldes do que ora se 
propõe pode ser facilmente verificada. Recentemente, 
comissão especial criada nesta Assembléia para proceder a 
estudos sobre os impactos do MERCOSUL na economia mineira 
constatou que a pecuária leiteira e a indústria de 
laticínios são os segmentos que deverão ser mais afetados, 
uma vez que argentinos e uruguaios são tradicionais 
exportadores desses produtos. 

Num mercado cada vez mais exigente e competitivo, a busca 
por melhoria de produtividade e qualidade deve ser uma 
preocupação permanente. A maioria dos produtores mineiros de 
leite convive com baixos padrões tecno'ógicos e te~ enormes 
dificuldades de financiamento e de ordem gerenciai. A 
atuação do Estado como catalisador do processo de mudança r.o 
setor, por meio de um programa de incentivos, é 
imprescindível para a permanência de milhares de produtores 
na atividade e para a própria sobrevivência de um setor 
vital para a economia mineira. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de 

Lei nQ 388/95 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 9 de novembro de 1995. 
Arnaldo Canarinho, Presidente- Olinto Godinho, relator-

Miguel Barbosa - Ajalmar Silva. 
PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO 

NQ 416/95 
Comissão de Agropecuária e Política Rural 

Relatório 
O projeto de resolução em epígrafe, de autoria da Comissão 

de Agropecuária e Política Rural, tem por objetivo aprovar, 
em conformidade com o disposto no art. 62, inciso XXXIV, da 
Constituição do Estado, a alienação das terras devolutas que 
menciona. 

Em cumprimento às normas contidas no Regimento Interno, bem 
como na Decisão da Presidência nQ 18, de 17/6/93, 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 a proposição, atendo-nos ao mérito. 

Fundamentação 
O retromencionado dispositivo constitucional confere à 

Assembléia Legislativa competência privativa de dar prévia 
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autorização para alienação de terra pública, excetuada 
aquela alcançada pelo plano de reforma agrária e a que for 
enquadrada na categoria de concessão gratuita de domínio, 
nos termos do art. 247, § 3Q, II. 
Tal exigência afigura-se-nos importante instrumento de 

controle de natureza política e vai ao encontro do princípio 
de competência concorrente para a elaboração das normas 
regentes dos bens de domínio público. 
A legitimação de posse de terra devoluta, pelo seu caráter 

social, ao promover o bem-estar do cidadão, revela-se medida 
oportuna. 

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

Resolução nQ 416/95 na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 9 de novembro de 1995. 
Arnaldo Canarinho, Presidente e relator - Ajalmar Silva-

Olinto Godinho. 
PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 

NQ 430/95 
Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça, 
de Administração Pública e de Fiscalização Financeira e 

Orçamentária 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Governador do Estado e encaminhado para o 

exame do Poder Legislativo por meio da Mensagem nQ 39/95, o 
projeto de lei em epígrafe autoriza a alienação de 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. 

7/9/95, a proposição, com tramitação em regime 
conforme solicitação do seu autor, com base em 

lhe é conferida pelo art. 69 da Constituição 
distribuída às Comissões de Constituição e 
Administração Pública e de Fiscalização 

Orçamentária para, nos termos do art. 195, c/c 
e 103, V, "a", do Regimento Interno, receber 

Publicada em 
de urgência, 
faculdade que 
mineira, foi 
Justiça, de 
Financeira e 
os arts 220 
parecer. 

Fundamentação 
Pretende-se, no projeto de lei em comento, a obtenção de 

autorização legislativa para a alienação de ações 
preferenciais e ordinárias da CEMIG e do BEMGE, excluídas 
dessa alienação as ações que garantam, nas duas entidades, a 
manutenção do seu controle acionário por parte do Estado. 

As ações, preferenciais ou ordinárias, de propriedade do 
Estado, em empresas públicas ou em sociedades de economia 
mista, compõem, na forma do art. 12, "caput", da 
Constituição mineira, o seu domínio público patrimonial. A 
Carta mineira, ao tratar dos bens que compõem o domínio 
patrimonial do Estado, estabelece distinção entre os de 
natureza móvel e os de natureza imóvel, no que se refere às 
formas pelas quais podem ser esses bens alienados. 
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A alienação de bens imóveis integrantes do patrimônio 
público estadual deve ser sempre precedida por autorização 
legislativa, ao passo que, para a alienação de bens móveis, 
exige-se, como regra geral, tão-somente a sua prévia 
alienação e, nos casos cabíveis, licitação. Como regra 
adicional, em razão da amplitude dos interesses envolvidos, 
o constituinte mineiro instituiu, no art. 14, § 4Q, II, a 
necessidade de prévia autorização legislativa para a 
alienação de ações que garantam, nas entidades 
descentralizadas de direito privado, o controle, pelo 
Estado, do capital votante. 
Assim, em princípio, poder-se-ia supor ser dispensável a 

prévia autorização legislativa para a alienação de ações do 
BEMGE e da CEMIG, dado que não se configurará, nos termos do 
projeto de lei em exame, a perda do controle acionário 
dessas entidades por parte do Estado. 

Ao encaminhar para exame do Poder Legislativo a solicitação 
para que seja autorizada a alienação das ações, o Governador 
do Estado atua em consonância com os mandamentos 
constitucionais que norteiam a atividade administrativa, 
especialmente aqueles que, listados no art. 13 da 
Constituição mineira, sujeitam essa atividade aos princípios 
da legalidade, da impessoalid~d~, j~ m0ralid1de. da 
publicidade e da razoabilidade. 
A participação do Poder Legislativo nesse pr8Ce3so, como 

parte integrante do sistema de governo do Estado, ao lado 
dos demais Poderes, torna-se possível em razão do disposto 
no art. 61, XIV, da Constituição Estadual, que estabelece a 
competência da Assembléia Legislativa para dispor sobre bens 
do domínio público, considerados aqui de forma genérica. 
Trata-se, além disso, de matéria de competência privativa 

do Estado, nos termos do art. 25, § 1Q, da Constituição 
Federal, e do art. 10, XV, da Estadual. 
A iniciativa da matéria pode ser exercida pelo Governador 

do Estado, conforme dispõe o art. 90, V, da Constituição 
mineira. 

Deve ser, ainda, ressaltado o fato de que, com relação ao 
BEMGE, especificamente, o projeto em exame não ofende o 
disposto no parágrafo único do art. 238 da Constituição 
Estadual, que impede a perda, por parte do poder público, do 
controle acionário nas instituições financeiras oficiais 
estaduais. 

Assim, ao examinar os aspectos constitucionais que 
regulamentam a distribuição de competências entre as 
entidades da Federação e os elementos que norteiam o 
exercício da iniciativa no processo legislativo, não 
encontramos, no âmbito das atribuições regimentais desta 
Comissão, óbices que possam impedir a tramitação da matéria. 
Por sugestão do Deputado Simão Pedro Toledo, acolhemos e 
incorporamos a este parecer duas propostas de emenda que vêm 
contribuir para o aprimoramento da proposição originalmente 
apresentada. A primeira delas, que visa à exclusão do§ 2Q 
do art. 1Q de menção expressa à Lei nQ 10.578, de 30/12/91, 
possibilitará a utilização dos recursos obtidos nos 
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programas a serem definidos no PPAG, que vigorará a partir 
de 1996. A segunda delas apenas corrige erro material no 
projeto, com a supressão de seu art. 2Q e a modificação da 
cláusula revogatória. 

Em face do exposto, 
constitucionalidade e 
430/95, com as Emendas 

Conclusão 
concluímos pela juridicidade, pela 
pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
nQs 1 e 2, que apresentamos. 

EMENDA No 1 
Dê-se ao§ 2Q do art. 1Q a seguinte redação: 
"Art. 1Q ..................................... . 
§ 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.". 

EMENDA No 2 
Suprima-se o art. 2Q do projeto~ renumerando-se os demais, 

e dê-se ao art. 4Q do projeto a seguinte redação: 
"Art. 4Q - 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, 10 de outubro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - António Genaro, relator -

Leonídio Bouças - Ajalmar Silva- Arnaldo Penna Ivair 
Nogueira- Anivaldo Coelho (voto contrário). 

Comissão de Administração Pública 
Relatório 

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em 
estudo autoriza a alienação de 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. 

Publicado no Diário do Legislativo em 7/9/95. o projeto, 
com tramitação em regime de urgência, conforme solicitação 
de seu autor, nos termos do art. 69, § 1Q, da Constituição 
Estadual, foi analisado preliminarmente pela Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu pela juridicidade, pela 
constitucionalidade e pela legalidade da matéria, com as 
Emendas nQs 1 e 2, que apresentou. 
A seguir, vem a proposição, para exame de mérito, a esta 

Comissão, nos termos do art. 195, c/c os arts. 220 e 103, I, 
"e", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto de lei em exame tem como objetivo a concessão de 

autorização legislativa para a alienação de ações de 
propriedade do Estado de Minas Gerais que integram o capital 
social da CEMIG e do BEMGE, sem que, contudo, o poder 
público venha perder a sua participação majoritária no 
capital votante. 
Argumenta o Governador do Estado, na Mensagem nQ 39/95, que 

encaminha a matéria a esta Casa, que a alienação proposta 
visa à obtenção de recursos para o pagamento da dívida 
pública e para a execução de programas da área social. 
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Note-se, em primeiro lugar, que a proposta em exame é 
coerente com o disposto no art. 36 da Lei nQ 11.870 (Lei de 
Diretrizes Orçamentárias), de 1/8/95, na qual se estabelece 
que "a administração da divida pública estadual interna ou 
externa tem por objetivo principal a minimização de custos e 
a viabilização de fontes alternativas de recursos para o 
Tesouro Estadual". 

A venda de parte das ações das empresas mencionadas no 
projeto de lei em exame, sem que seja afetada a participação 
majoritária do Estado na composição do capital votante do 
BEMGE e da CEMIG, insere-se, claramente, nas diretrizes 
anteriormente citadas para a administração da divida pública 
estadual, na medida em que os recursos decorrentes da 
alienação poderão ser canalizados para o esforço de 
reestruturação da mencionada divida. 
A par dessa questão, deve-se ainda ressaltar que a 

atividade administrativa tem passado, nos últimos anos, por 
profundas reformulações de natureza conceitual, que começam 
a refletir na elaboração de propostas concretas para a 
reestruturação do setor público, no Brasil e em outros 
paises. Se nas décadas precedentes o setor público r-o; 
chamado a intervir ativamente na economia, por meio de açõ~s 
concretas, tais como a criação de en~idades a~tOnomas ~ ~ 
execução de programas especificas, nos tempos atudiS 
procura-se privilegiar, na atuação es•atal, os papéis ce 
elaboração, coordenação e fiscalização de políticas 
empreendidas em parceria ativa com o setor privado. 

Dessa forma, o poder público, liberado de atribuições que, 
muitas vezes, não são compatíveis com a própria natureza das 
entidades estatais, pode concentrar seus esforços nas áreas 
em que sua atuação se faz realmente imprescindível. 

A alienação de ações de propriedade do Estado em empresas 
públicas ou sociedades de economia mista configura uma opção 
política coerente com as mais modernas teorias que versam 
sobre a atividade administrativa. A abertura do capital 
social de empresas públicas tem ainda o salutar efeito de 
proporcionar maior participação da sociedade na elaboração 
das políticas de planejamento dessas empresas, bem como o de 
facilitar as atividades de fiscalização e de controle 
direto, por parte dos cidadãos, das ações reaiizadas. 

Nesse contexto, em que o afastamento do Estado se dá de 
forma gradual, a manutenção, pelo poder público, do controle 
acionário- que implica também a garantia de que não será 
afetado o papel social desempenhado por essas entidades -. é 
compatível com a tendência já mencionada, que preconiza o 
afastamento, por parte do Estado, daquelas atividades que 
são típicas da iniciativa privada. 

Assim, pode-se concluir que a autorização para a alienação 
de ações do BEMGE e da CEMIG se insere no contexto da 
modernização das soluções para o tratamento da divida 
estadual, sem que sejam, entretanto, contrariados os 
interesses mais amplos da coletividade mineira. 

Conclusão 
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Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de 
Lei nQ 430/95, com as Emendas nQs 1 e 2, apresentadas pela 
Comissão de Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 10 de outubro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente- Ajalmar Silva, relator 

Marcos Helênio (voto contrário) - Arnaldo Penna - Carlos 
Murta - Bonifácio Mourão - Jairo Ataíde. 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Governador do Estado, a proposição em análise 
autoriza a alienação de ações de propriedade do Estado que 
integram o capital social da Companhia Energética de Minas 
Gerais - CEMIG - e do Bando do Estado de Minas Gerais S.A. -
BEMGE - e dá outras providências. 

Foi solicitada, por meio da Mensagem nQ 39/95, a sua 
apreciação em regime de urgência, e o projeto foi 
distribuído para deliberação em reunião conjunta, às 
Comissões de Constituição e Justiça, Administração Pública e 
Fiscalização Financeira e Orçamentária. 

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça 
emitiu parecer pela juridicidade, pela constitucionalidade e 
pela legalidade da matéria, com as Emendas nQs 1 e 2, que 
apresentou. 

A seguir, a comissão de Administração Pública, examinando o 
mérito da proposição, opinou pela sua aprovação. 

Compete agora a esta Comissão emitir parecer sobre a 
matéria, nos termos regimentais. 

Fundamentação 
A alienação pretendida visa a gerar recursos para a redução 

da dívida pública e a execução de programas sociais, 
conforme exposição de motivos anexada à Mensagem nQ 39/95, 
encaminhada pelo Executivo. 

Fica garantido, por meio do § 1Q do art. 1Q do projeto que 
a venda das ações não afetará o controle acionário que o 
Estado mantém sobre o capital votante das referidas 
empresas. 

O reflexo patrimonial decorrente da saída das ações do 
património do Estado será compensado pela entrada de 
recursos financeiros provenientes da alienação. 
Ressalte-se a importância da redução da dívida pública, que 

se constitui numa das maiores ameaças à estabilização da 
economia, pois enseja indesejável sangria nos escassos 
recursos públicos. 

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

nQ 430/95, no 1Q turno, com as Emendas nQs 1 e 2, 
apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 10 de outubro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Romeu Queiroz, relator 

Marcos Helênio (voto contrário) - Ivair Nogueira - Miguel 
Martini. 

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO 
No 437/95 

Comissão de Agropecuária e Política Rural 
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Relatório 
De autoria da Comissão de Agropecuária e Política Rural, o 

projeto de resolução em tela aprova, em conformidade com o 
disposto no art. 62, inciso XXXIV, da Constituição do 
Estado, a alienação das terras devolutas que especifica. 

Em atendimento às normas contidas na Decisão 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. 

Agora, compete-nos emitir parecer sobre a matéria, atendo-
nos ao mérito da proposição. 

Fundamentação 
A competência legislativa para prev1a aprovação de 

alienação de terra pública- excetuada aquela alcançada pelo 
plano de reforma agrária e a que for enquadrada na categoria 
de concessão gratuita de domínio coaduna-se com o 
princípio de competência concorrente para elaborar as normas 
regentes dos bens de dominio público, além de configurar 
importante instrumento de controle de natureza política. 
Ademais, é importante ressaltar o caráter social de que se 

reveste a legitimação de posse de terras devolutas, na 
medida em que promove a tranqüi1idaoe e o bem-est?.r do 
cidadão. 

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

Resolução nQ 437/95 na forma original. 
Sala das Comissões, 9 de novembro de 1995. 
Arnaldo Canarinho, Presidente- Olinto Godinho, relator-

Ajalmar Silva- Miguel Barbosa. 
PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 506/95 
Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça, de 

Administração Pública e de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

Por meio da Mensagem nQ 47/95, o Chefe do Executivo 
encaminha o projeto de lei em epígrafe, que aprova o Plano 
Mineiro de Desenvolvimento Integrado- PMDI. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 5/10/95, a matéria 
foi distribuída às comissões competentes para receber 
parecer, nos termos do art. 195, c/c o art 103, do Regimento 
Interno. 
Cabe-nos, proceder à análise da juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade da matéria. 
Por força do requerimento do Deputado José Bonifácio 

aprovado pelo Plenário no dia 25/10/95, a matéria sujeita-se 
a reunião conjunta, atendendo ao disposto no art. 245, XV, 
c/c o art. 274, II, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI -, que 

deve ser aprovado em lei, por expressa exigência da 
Constituição Estadual, conforme dispõe o art. 231, constitui 
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documento fundamental de planejamento do Estado. Muito mais 
que um plano de Governo, é plano de Estado, elaborado que 
foi pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, que 
congrega representantes de vários segmentos da sociedade. 
Assim, sua validade não está adstrita a, apenas, um período 
de Governo, tal como ocorre com o Plano Plurianual de Ação 
Governamental. Essa interpretação resulta da análise dos 
arts. 154, parágrafo único, e 155 da Carta mineira. 

Na verdade, nesse documento de mais de 100 páginas, faz-se 
uma análise geral dos problemas do nosso Estado, de suas 
potencialidades e perspectivas nos vários setores e áreas, 
apontam-se as soluções e os caminhos a serem seguidos para a 
consecução dos objetivos. É oportuno observar que o PMDI 
vincula-se à elaboração do Plano Plurianual de Ação 
Governamental - PPAG e, por consequencia, à Lei de 
Diretrizes Orçamentárias e à Lei de Meios, os quais a ele 
deverão conformar-se. No entanto, é preciso esclarecer que o 
Governador, antevendo esse problema, encaminhou o PPAG de 
1996 a 1999 e a Lei Orçamentária Anual para o exercício de 
1996 em sintonia com o PMDI. 
Destarte, o projeto não encontra óbice à sua tramitação. 

Conclusão 
Concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e 

pela legalidade do Projeto de Lei nQ 506/95. 
Sala das Comissões, 8 de novembro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Simão Pedro Toledo, relator 

- Anivaldo Coelho - Ivair Nogueira - José Maria Barros. 
Comissão de Administração Pública 

Relatório 
De autoria do Governador do Estado, encaminhado para o 

exame do Poder Legislativo por meio da Mensagem nQ 47/95, o 
projeto de lei em análise aprova o Plano Mineiro de 
Desenvolvimento Integrado - PMDI - e dá outras providências. 
Publicada no Diário do Legislativo em 5/10/95, a proposição 

deve ser analisada em reunião conjunta de comissões, 
conforme requerimento do Deputado José Bonifácio, aprovado 
em Plenário em 25/10/95. 

Em exame preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça 
concluiu pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela 
legalidade do projeto, na forma originalmente proposta. Vem 
agora a matéria a esta Comissão para exame quanto ao mérito, 
nos termos regimentais. 

Fundamentação 
Cumprindo exigência constitucional, a Assembléia 

Legislativa examina o Plano Mineiro de Desenvolvimento 
Integrado PMDI proposto pelo Conselho de 
Desenvolvimento Econômico e Social e encaminhado ao Poder 
Legislativo pelo Governador do Estado. 
A necessidade de definição de políticas de longo prazo, na 

área de planejamento, como instrumento indispensável para a 
promoção do desenvolvimento socioeconômico do Estado, foi 
claramente percebida pelos constituintes mineiros de 1989, 
que inscreveram na Constituição Estadual vários dispositivos 
nos quais se ressalta essa orientação. Assim sendo, o PMDI 
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deve ser visto como referência tanto para a confecção dos 
planos plurianuais dos governos atual e futuros, quanto para 
a elaboração das leis orçamentárias anuais. 
Ações governamentais com vistas à promoção do 

desenvolvimento econômico não constituem novidade na 
administração pública brasileira nestes últimos cinqüenta 
anos. Desde os anos 30 e 40, na esfera federal, com a 
criação de órgãos como o Conselho Nacional de Minas e 
Metalurgia e o Conselho Executivo do Plano Siderúrgico 
Nacional, por exemplo, o Estado brasileiro tem tido marcante 
atuação no processo de transformação das bases da economia 
nacional. Na década de 50, a intervenção do Estado na 
economia tomaria novas feições com a criação de empresas 
estatais e o fortalecimento de órgãos dedicados ao 
planejamento das ações governamentais, na esteira das 
definições teóricas então hegemônicas, tanto no pensamento 
nacional quanto nas formulações oriundas de entidades 
internacionais. 
O pensamento dominante durante as décadas de 50 a 70, que 

preconizava a intervenção ativa do Estado como instrumento 
para a promoção do desenvolvimento econômico e que orien:ou 
a elaboração de planos tão diversos quanto importantes, como 
são o Plano de Metas do Governo Kubjtscneck e os dois clanos 
nacionais de desenvolvimento, elaborados durante os a~os de 
governo militar, foi substituído, nos anos 80 e 90, po~ nova 
maneira de se pensar o processo de desenvolvimento nacional 
e o papel do Estado nesse processo. 
Segundo a nova concepção, o poder público, atualmente, deve 

abandonar suas antigas funções de planejador autoritário e 
executor solitário, para concentrar seus esforços na 
coordenação e na supervisão compartilhada das ações, 
empreendidas sempre em parceria com setores significativos 
da sociedade. Um dos aspectos mais importantes do PMDI 
reside na aceitação da mencionada premissa. Seja pela sua 
matriz teórica, seja pela própria escassez de recursos 
públicos disponíveis, o certo é que o Plano Mineiro de 
Desenvolvimento Integrado não pode prescindir, segundo sua 
concepção, da participação efetiva de setores não-
governamentais, para a consecução dos objetivos a que se 
propõe. 
Outro aspecto inovador no PMDI, que merece especial 

destaque, diz respeito à preocupação que ali se manifesta 
com a integração entre o desenvolvimento econômico e a 
preservação do meio ambiente, com a assimilação das modernas 
teorias do desenvolvimento sustentado. 

Na sua concepção, o PMDI congrega programas considerados 
estruturantes e programas prioritários. Consideram-se 
programas estruturantes aqueles capazes de exercer efeitos 
propulsivos e dinamizadores da economia, das relações 
sociais e de modernização da base produtiva e das relações 
político-sociais do Estado. Esses programas devem ter 
amplitude macroeconômica, social e política, ainda que 
tenham como ponto de partida ações em nível setorial ou 
regional. 
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São definidos, no PMDI, seis programas estruturantes: 
reforma e modernização do Estado; implantação de eixos 
estratégicos de transportes; ciência e tecnologia-missões 
tecnológicas; educação básica de qualidade para todos; saúde 
pública; projetos de aproveitamento de recursos hídricos 
para irrigação nas bacias dos rios São Francisco, 
Jequitinhonha e Pardo. 

Nota-se, na análise das propostas apresentadas, uma certa 
desigualdade quanto ao alcance pretendido e até mesmo quanto 
à sua própria formulação. Assim, convivem no Plano, lado a 
lado, propostas bem definidas, como é o caso dos programas 
de irrigação, nos quais são definidos objetivos, projeções 
de gastos e de geração de empregos, previstos acréscimos 
tributários decorrentes da geração de novos recursos, e 
propostas de natureza genérica e, de certa forma, imprecisas 
como a da reforma do Estado, na qual se quer promover a 
racionalização administrativa, tendo como instrumentos, 
entre outros, ações aparentemente menos significativas, como 
a implantação de um Disque Serviço Público, que, diz-se, 
enriquecerá de maneira bastante proveitosa a administração 
estadual, podendo emergir dessas informações propostas 
interessantes de fusão, reforma ou extinção de unidades. 
Ao lado dos programas estruturantes, propõe-se a 

implementação de programas prioritários, com o objetivo de 
sanar deficiências agudas existentes na sociedade mineira, 
nas áreas da habitação, do saneamento, da segurança pública 
e da justiça. 

Finalmente, deve ser ressaltado o fato de que a 
materialização dos objetivos propostos tanto nos programas 
estruturantes quanto nos programas prioritários depende, na 
sua maior parte, de projetos de lei a serem analisados pelo 
Poder Legislativo. 

A implantação das ações previstas no PMDI não ocorrerá, 
portanto, de forma unilateral abrupta. Além disso, lembramos 
que algumas das propostas previstas no Plano Ja foram 
analisadas pelo Poder Legislativo, como a criação de 
administrações regionais, consubstanciada na Lei nQ 11.962, 
de 30/10/95, ou estão, neste momento, em tramitação nesta 
Casa, como no caso do restabelecimento das taxas de 
segurança pública, conforme dispõe o Projeto de Lei nQ 
535/95. 
Outras matérias de especial relevância para o 

desenvolvimento socioecon6mico mineiro certamente serão 
abordadas tanto nos planos plurianuais de ação 
governamental, a serem encaminhados ao exame desta Casa, 
quanto nas leis orçamentárias anuais e em leis específicas. 
Assim sendo, a aprovação do PMDI, na forma proposta, não 

impede que muitas das ações concretas, nele previstas, 
possam vir a ser aprimoradas, quando de seu encaminhamento 
ao necessário exame do Poder Legislativo. 

Em face do exposto, 
Lei nQ 506/95 na forma 
Sala das Comissões, 8 

Conclusão 
opinamos pela aprovação do Projeto de 
proposta. 
de novembro de 1995. 
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Geraldo Santanna, Presidente- Ajalmar Silva, relator 

Durval Ângelo - Jairo Ataíde - Arnaldo Penna. 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em 

tela aprova o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado -
PMDI - e dá outras providências. 
Publicado em 5/10/95, o projeto foi encaminhado à Comissão 

de Constituição e Justiça, que concluiu pela juridicidade, 
pela constitucionalidade e pela legalidade da matéria. Em 
seguida, a Comissão de Administração Pública opinou pela 
aprovação do projeto na forma proposta. 

Cabe, agora, a esta Comissão emitir seu parecer, nos termos 
regimentais. 

Fundamentação 
A proposição em apreço cria para o Estado um instrumento de 

planejamento a longo prazo, o PMDI. Atualmente, como 
instrumentos de planejamento governamental, temos o Plano 
Plurianual de Ação Governamental, a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias e a Lei Orçamentária. O PMDI vem ocupar a 
lacuna existente no Estado quanto ao planejamento 
estruturado de longo prazo. 

Até pouco tempo atrás, o orçamento ora chamado "Lei ~os 
Meios", por representar, tão-somente, o elenco das cespe3as 
públicas fixadas com base numa previsão de en:raoas. O Prof. 
João Angélico, em sua obra "Contabilidade Pública", 7ª ed., 
São Paulo, ed. Atlas, 1989, destaca que nos orçamentos 
tradicionais "não eram planejados os investimentos, os 
quais, por serem especificados e quantificados 'a priori', 
ficavam ao sabor das circunstâncias. O orçamento ortodoxo 
nada mais era do que um extenso rol, profundamente 
analítico, das receitas e despesas do exercício. Não tinha o 
cunho de um planejamento. Os melhoramentos dos serviços 
públicos ocorriam somente em razão do superávit, e os graus 
de prioridade eram sujeitos às injunções políticas e ao 
interesse dos governantes". 

No aspecto financeiro-orçamentário, não trata o PMDI de 
aspectos quantitativos (monetários). Cuida, no entanto, dos 
aspectos qualitativos, traçando as diretrizes gerais para o 
planejamento em Minas Gerais e apresentando seis programas 
estruturantes para a atuação governamental: reforma e 
modernização do Estado, implantação de eixos estratégicos de 
transporte, ciência e tecnologia missões tecnológicas, 
educação básica de qualidade para todos, saúde pública e 
aproveitamento de recursos hídricos para irrigação nas 
bacias do São Francisco, do Jequitinhonha e do Pardo. 
Todavia, o cumprimento dessa proposta de ação do Governo 

afetará diretamente os demais instrumentos de planejamento 
do Estado: o Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -
, a Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO e a Lei 
Orçamentária. 

A Constituição mineira, em seu art. 154, parágrafo único, 
determina que o PPAG e os demais programas estaouais, 
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regionais e setoriais previstos no Estado serão elaborados 
em consonância com o PMDI. 

Por conseguinte, a LDO e o orçamento devem ser elaborados 
de acordo com o PPAG. Isso implica, pois, que o orçamento, 
projeto da maior relevância, examinado por esta Comissão, 
obedecerá, na fixação das despesas, às diretrizes maiores 
estabelecidas no PMDI. 
Assim, merece o projeto prosperar nesta Casa. 

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

Lei nQ 506/95 no 1Q turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 8 de novembro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente- Miguel Martini, relator-

Geraldo Rezende - Sebastião Costa - Ivair Nogueira. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

NQ 247/95 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei nQ 247/95, de autoria do Deputado Antônio 
Júlio, que declara de utilidade pública o Sindicato Rural de 
Sobrália, com sede no Município de Sobrália, foi aprovado no 
2Q turno, na forma proposta. 

Vem, agora, o projeto a esta 
segundo a técnica legislativa, 
adequada, nos termos do art. 
Interno. 

Comissão, a fim de que, 
seja dada à matéria a forma 
270, § 1Q, do Regimento 

Assim sendo, 
redação final, 

opinamos por se dar à proposição a seguinte 
que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI No 247/95 
Declara de utilidade pública o Sindicato Rural de Sobrália, 

com sede no Município de Sobrália. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarado de utilidade pública o Sindicato 

Rural de Sobrália, com sede no Município de Sobrália. 
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 e relator - Elbe Brandão 

José Maria Barros. 



z 
5 

BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 14 DE NOVEMBRO DE 1995 

ATAS 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 10 DE NOVEMBRO DE 1995 
Presidência do Deputado Wanderley Ávila 

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO- Falta de "quorum". 
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COMPARECIMENTO 
- Às 9h15min, comparecem os Deputados: 
Agostinho Patrús -Wanderley Ávila- Paulo Pettersen 

Ibrahim Jacob - Ermano Batista - Almir Cardoso - Anivaldo 
Coelho Bonifácio Mourão Clêuber Carneiro Dimas 
Rodrigues - Dinis Pinheiro Geraldo Nascimento Gil 
Pereira- Gilmar Machado- Jorge Hannas- José Braga- José 
Henrique- Luiz Antônio Zanto- Miguel Barbosa Olinto 
Godinho- Péricles Ferreira - Raul Lima Neto -Sebastião 
Helvécio - Simão Pedro Toledo. 

Falta de "Quorum" 
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) -A lista de 

comparecimento não registra a existência de número 
regimental. A Presidência deixa de abrir a reun1ao. nor 
falta de "quorum", e convoca os Deputados para a or~iná.·ia 
de debates de segunda-feira, dia 13, às 20 heras. 

ATA DA PARTE DA 90a REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVÃ, EM 24 DE OUTUBRO DE 1995, DESTINADA 
AO PROSSEGUIMENTO DO SEMINÁRIO "TURISMO: CAMINHO DAS MINAS -

A POLÍTICA E A LEGISLAÇÃO ESTADUAL DE TURISMO" 
Presidência dos Deputados Agostinho Patrús e 

Sebastião Navarro Vieira 
SUMÁRIO: Composição da Mesa Destinação da reunião 

Designação do coordenador dos debates Palavras do 
coordenador dos debates - Palavras dos coordenadores dos 
Grupos de Trabalho nQs 1, 2 e 3- Palavras da Sra. Márcia 
Kubitschek e do Secretário Ademir Lucas - Esclarecimentos 
sobre os debates - Debates. 

Composição da Mesa 
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - Convido a 

tomar assento à Mesa a Exma. Sra. Márcia Kubitschek, 
Secretária Adjunta de Turismo e Serviços do Ministério da 
Indústria, Comércio e Turismo, representando o Presidente da 
EMBRATUR, Dr. Caio Luiz de Carvalho; os Exmos. Srs. Deputado 
Federal Ademir Lucas, Secretário de Est?dO de Esportes, 
Lazer e Turismo; Deputado Wanderley Avila, 1Q- Vice-
Presidente da Assembléia Legislativa; Ângelo Oswaldo, 
Prefeito de Ouro Preto e coordenador do Grupo de Trabalho nQ 
1; George Norman Kutova, coordenador do Grupo de Trabalho nQ 
2; e Moisés Pereira de Barros, coordenador do Grupo de 
Trabalho nQ 3. 

Destinação da Reunião 
o Sr. Presidente (Deputado Sebastião Navarro Vieira) 

Destina-se esta parte da reunião a dar continuação aos 
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trabalhos do seminário "Turismo: Caminho das Minas A 
Política e a Legislação Estadual de Turismo". 

Designação do Coordenador dos Debates 
o Sr. Presidente - Esta Presidência designa coordenador dos 

trabalhos o Deputado Wanderley Ávila, a quem passa a 
palavra. 

Palavras do Coordenador dos Debates 
O Sr. Coordenador (Deputado Wanderley Ávila) A 

Coordenação informa ao Plenário que esta fase da reunião se 
destina à apresentação, pelos coordenadores dos Grupos de 
Trabalho nQs 1, 2 e 3, das sínteses das reuniões realizadas 
hoje pela manhã, bem como à exposição dos conferencistas. 
Esta Coordenação vai passar a palavra ao Sr. Ângelo Oswaldo, 
Prefeito de Ouro Preto, coordenador do Grupo de Trabalho nQ 
1, que discorrerá sobre o subtema Património Histórico, 
Cultural e Natural. Com a palavra, o Sr. Ângelo Oswaldo, que 
disporá de até 15 minutos para sua exposição. 

Palavras do Coordenador do Grupo de Trabalho nQ 1 
O Sr. Ângelo Oswaldo- Exmo. Sr. Deputado Agostinho Patrús, 

ilustre Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais; Deputado Federal Ademir Lucas, Secretário de 
Estado de Esportes, Lazer e Turismo; Sra. Márcia Kubitschek 
que, com grande alegria para nós, representa o Ministério da 
Indústria, Comércio e Turismo e a EMBRATUR neste seminário 
sobre o turismo em Minas Gerais; Deputado Wanderley Ávila; 
colegas relatores dos grupos de trabalhos; representantes 
dos setores do turismo mineiro; Sras. e Srs. Deputados 
Estaduais; senhoras e senhores, aqui presentes, hoje pela 
manhã tivemos uma importante reunião do nosso grupo de 
trabalho, quando definimos algumas diretrizes de trabalho 
com sugestões e propostas à Assembléia Legislativa sobre a 
questão do desenvolvimento do turismo, na perspectiva do 
património histórico, cultural, natural e ambiental. 
Entendemos que não se pode desenvolver o turismo num local 

onde a atração turística esteja deteriorada. Portanto, não 
se pode falar em turismo em Minas Gerais, se não dedicarmos 
um empenho todo especial ao desafio da preservação do 
património cultural, da proteção e valorização do património 
natural e ambiental. 

Por isso, uma política estadual de turismo, começando já da 
legislação que deverá regê-la e orientá-la, passa por uma 
reflexão profunda e abrangente sobre as políticas públicas 
para a área do património natural e para a área do 
património cultural, que se encontram tão carentes em Minas 
Gerais quanto o setor de turismo. Se encontramos 
deficiências no setor de turismo é porque as encontramos, 
também, na questão da proteção, da conservação e da 
valorização do património cultural, sobretudo do património 
edificado, do património urbano, marca singular de Minas 
Gerais, herança do ciclo do ouro do século XVIII e, também, 
na questão do património ecológico, do património natural e 
ambiental. Dentro da perspectiva de que temos de valorizar o 
grande acervo de atrações que existe na área de nosso 
património natural e cultural, para desenvolvermos a 
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indústria turística, o Grupo nQ 1, composto de 
representantes do setor das cidades históricas, da 
hotelaria, de órgãos governamentais como o IEPHA, a 
Secretaria de Cultura, o IGA, a Secretaria de Meio Ambiente, 
a Secretaria de Ciência e Tecnologia, o IEF e outros 
importantes setores públicos de Minas Gerais, decide 
sugerir, no contexto do seminário sobre o turismo mineiro, o 
seguinte: 

1 - a implantação de programas capazes de promover a 
formação de uma consciência favorável a preservaçao do 
acervo histórico, cultural e natural do Estado, que promova 
uma mentalidade nova, um comportamento novo da própria 
comunidade mineira, quanto aos valores culturais e 
ecológicos como força do desenvolvimento de uma resposta 
sócio-econômica, através do turismo. Nós valorizamos o nosso 
patrimônio, porque teremos uma resposta sócio-econômica que 
nos é conferida pelo turismo, que criará empregos e, 
conseqüentemente, melhorará a nossa qualidade de vida e até 
o nosso sentimento de mineiridade. 
2- a ampliação dos níveis de participação nos orçamentos 

anuais do Estado, dos organismos oficiais voltados de fo"ma 
direta ou indireta para a pesquisa, a preservação ou a 
difusão do patrimônio turístico mineiro. que. evide~temen!e. 
é o nosso patrimônio cultural e natural. Se nós con~in~armos 
a ter orçamentos tão minguados para o setor da culTura e do 
meio ambiente, não adianta pretendermos ter investimentos na 
área de turismo, porque em pouco tempo não teremos o que 
mostrar como atrativo turístico, fundamentalmente se 
considerarmos que o nosso patrimônio está amplamente fundado 
nas cidades históricas, nos parques, nos rios e na região 
dos lagos. 

3 a valorização e a qualificação dos quadros 
profissionais e a modernização dos recursos tecnológicos das 
instituições oficiais direta ou indiretamente relacionadas à 
pesquisa, à preservação ou à difusão do patrimônio turístico 
do Estado. Temos que lembrar que a profissão de guia de 
turismo foi regulamentada por lei federal há pouco tempo. 
4 - a alteração do conjunto de leis relativas às atividades 

do setor. Com isso, cuidamos aqui quase que da revisão, da 
reelaboração da Lei nQ 11.483. A Constituição Estadual de 
1989 dispôs sobre uma lei para o turismo mineiro, a chamada 
Lei do PLANITUR, do Plano Integral do Turismo. Essa lei não 
correspondeu às expectativas porque acabou sendo um 
obstáculo, por ser de difícil exeqüibilidade. Então, o que 
se propõe, neste contexto, diretamente à Assembléia 
Legislativa, é a reelaboração dessa lei para que ela se 
torne um instrumento efetivo e, sobretudo, permanente de 
incremento ao turismo em Minas Gerais. Consignamos, também, 
uma referência ao planejamento estratégico para a exploração 
econômica do patrimônio turístico, por meio da elaboração de 
planos diretores que definam responsabilidades, mecanismos e 
critérios dos agentes governamentais e não-governamentais 
nos planos municipal e regional. 
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Com vistas à preservação do patrimônio natural, em face de 
um turismo predatório, desenvolveram-se esforços para o 
aprimoramento da educação ambiental. 

5 - a inclusão, no planejamento estratégico do turismo, da 
definição e do mapeamento de áreas e circuitos com vocação 
turística, prevendo e organizando a aplicação de 
investimentos para a melhoria da infra-estrutura. para a 
qualificação de recursos humanos e para a sua difusão como 
atrativo. 

6 - a criação de uma secretaria de Estado específica para o 
turismo e de um conselho estadual de turismo paritário entre 
as entidades públicas e privadas do setor. 
7- a interligação dos conselhos municipais com o estadual. 
8 a representação paritária, com entidades não-

governamentais podendo escolher seus representantes num 
fórum a ser convocado pela Secretaria de Turismo. A 
diretoria do conselho deverá ser eleita na primeira reunião. 
9 a valorização profissional do guia de turismo, 

exigindo-se, sempre que, na autorização para saída de ônibus 
emitida pelo DER-MG, conste o nome do guia com o respectivo 
número de seu crachá, registrado na EMBRATUR. 

10 - a criação de mecanismos que permitam a restauração 
efetiva, interna e externa, do bem tombado que possam ser 
elementos importantes no desenvolvimento do turismo, ou 
seja, mecanismos para o desenvolvimento de políticas 
públicas do património histórico e da participação da 
iniciativa privada nesse esforço de restauração. Finalmente, 
chegamos a uma proposta sintética desses anteprojetos de lei 
referentes à criação do PLANITUR, que são leis de diretrizes 
e bases para o turismo mineiro e uma lei que cria o Conselho 
Estadual de Turismo, com referências à TURMINAS como órgão 
executivo do sistema e à PROMINAS como órgão gerencial do 
setor de congressos e convenções. 

Essas, Sr. Presidente, são as conclusões do nosso grupo de 
trabalho na manhã de hoje, depois do desenvolvimento de 
atividades que, desde o inicio da planificação das nossas 
ações. visavam a levantar esses subsídios que consideramos 
muito importantes. A idéia fundamental do nosso grupo é a de 
que não se pode falar em turismo sem suscitar, ao mesmo 
tempo, um comprometimento do poder público, da iniciativa 
privada e da sociedade mineira como um todo quanto à questão 
da preservação do patrimônio cultural e da proteção do 
patrimônio natural. Muito obrigado. 
O Sr. Coordenador - O coordenador vai passar a palavra ao 

Sr. George Norman Kutova, Presidente da União Brasileira de 
Promotores de Feiras - UBRAFE -. e coordenador do Grupo de 
Trabalho nQ 2, que discorrerá sobre o subtema Facilidades, 
Equipamentos e Serviços. Com a palavra, o Sr. George Norman 
Kutova, que disporá de até 15 minutos para sua exposição. 

Palavras do Coordenador do Grupo de Trabalho nQ 2 
O Sr. George Norman Kutova - Sr. Deputado Sebastião Navarro 

Vieira; Sra. Secretária Adjunta de Turismo e Serviços, Ora. 
Márcia Kubitschek; Srs. Deputados Ademir Lucas e Wanderley 
Ávila; meus companheiros de coordenação de grupos, Srs. 
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Ângelo Oswaldo, Prefeito de Ouro Preto, e Moisés Barros, da 
UTRAMIG; minhas senhoras, meus senhores, o Grupo de Trabalho 
nQ 2, que abordou, no subtema Política e Legislação Estadual 
de Turismo, os aspectos referentes a facilidades, 
equipamentos e serviços, partiu de um relatório da análise 
para sua proposição, de um relatório elaborado pela comissão 
técnica institucional que o antecedeu, que fez uma abordagem 
ampla sobre os aspectos relativos à problemática do turismo 
em Minas Gerais e que identificou, nessa abordagem, que o 
Estado perdeu o compasso da sua posição precursora e 
pioneira no desenvolvimento do turismo brasileiro no início 
dos anos 70, e algumas tentativas de reconquista dessa 
posição não foram bem sucedidas, houve uma certa 
desimportância atribuída ao setor no planejamento público e 
no orçamento público, como também um certo grau de 
passividade de certos segmentos da chamada sociedade civil 
organizada, que nos trouxeram uma posição até 1989, quando o 
constituinte mineiro inseriu, ineditamente, em níve1 
nacional, no capítulo da ordem econômica da Constituição do 
Estado, a atividade de turismo como prioritária, do ponto de 
vista de opção de desenvolvimento econômico e social. E 
instituiu, por via constitucional, a obrigação de que o 
Poder Executivo formulasse um programa nermanent~ através de 
um plano integrado de desenvolvimento tur1stico, p~~a 
cumprir esse mesmo imperativo constitucional. )ai surgiu a 
elaboração do PLANITUR, que, no entender das entidades que 
participaram deste grupo de trabalho e da comissão que o 
antecedeu, constituiu, a exemplo da conclusão a que chegou o 
Grupo de Trabalho nQ 1, um equívoco, embora bem 
intencionado, na medida em que ele constitui, 
preponderantemente, um arrolamento de programas, 
subprogramas e projetos a serem desenvolvidos, repetindo 
pressupostos já consagrados na visão da responsabilidade do 
poder público, mas pulverizou a ação do Estado, atomizando-a 
com a atribuição da definição desse governo, lançando 18 
diferentes órgãos, incompatibilizando-se com a política 
federal e gerando, no entendimento dessas entidades, um 
autêntico impasse operacional. 

Entendeu este grupo, portanto, que essas eram questões 
magnas a partir da redefinição da política e da legislação 
estadual de turismo, relacionadas não só com os subtemas 
objetos da sua atenção, mas com todos os outros segmentos de 
atividade ou aspectos temáticos que envolvem este seminário. 

O grupo definiu algumas propostas. Sugerimos a redefinição 
da estrutura institucional do Estado, criando-se, a exemplo 
também da proposição do Grupo de Trabalho nQ 1, uma 
secretaria de Estado especifica para o setor de turismo. 
Sugerimos também, a modificação do Conselho Estadual de 

Turismo, com a redução do atual número de seus componentes, 
de 33 para 10 membros - lembra aqui o coordenador do Grupo 
nQ 1 que é exatamente esta a proposta da equipe -, sendo 
cinco componentes representativos do poder público executivo 
e cinco componentes representativos dos segmentos da 
iniciativa privada, vinculados ao setor de turismo. 



258 

Instituir-se-iam, de acordo com a proposta do Grupo nQ 2, 
câmaras setoriais representativas dos diversos segmentos 
relativos ao setor turístico. Tais câmaras setoriais 
elegeriam seus cinco representantes. O Conselho, ainda de 
acordo com o Grupo nQ 2, seria presidido na alternância 
entre os representantes do poder público e da iniciativa 
privada, por eleição dos seus membros componentes. As 
câmaras setoriais não teriam número limitado. O legislador 
iria definir a quais câmaras correspondem os maiores 
segmentos de representatividade da iniciativa privada. A 
figura das câmaras setoriais já existe em alguns outros 
setores de atividade do País e em alguns Estados integrantes 
do setor turístico. Na questão referente à legislação básica 
sobre turismo, especificamente o PLANITUR, decorrente da Lei 
nQ 11.483 e do imperativo constitucional já citado, a 
intenção é que seja totalmente reformulado, substituindo-se 
sua extensa formulação por um documento legal sintético que 
defina apenas as linhas essenciais, as diretrizes e os 
objetivos da estrutura operacional, as fontes de recursos e 
as políticas básicas, que se consubstanciaria através desse 
conjunto de definições na definição básica da legislação de 
turismo do Estado, que implementaria a redefinição política 
do Estado a partir da sua classificação em outro estágio de 
importância que não o atual. O Grupo nQ 2, ratificando, mais 
uma vez, as conclusões da comissão técnica que o antecedeu, 
reconhece a extraordinária tendência de reversão de 
expectativa acentuada pela atuação do Poder Executivo, 
através do Sistema Operacional de Esporte, Lazer e Turismo, 
principalmente, através da SELT e da TURMINAS, no sentido de 
equacionar, em poucos meses de atuação, problemas que se 
consubstanciaram em questões do setor durante mais uma 
geração, como, por exemplo, o equacionamento referente ao 
Centro de Exposições e Feiras de Belo Horizonte, o 
equacionamento referente ao Plano Diretor de Desenvolvimento 
Turístico do Lago de Furnas, o equacionamento do problema 
relativo à malha viária de interesse turístico e o relativo 
ao PRODETUR. O desempenho, no entender das entidades 
participantes do grupo- SELT, TURMINAS -, na revalorização 
da promoção do produto turístico mineiro, em nível 
mercadológico, são exemplos eloqüentes de uma tendência de 
reversão da expectativa. Entretanto, ainda não foi 
contagiado em termos dos órgãos oficiais responsáveis pela 
formulação dos planos de desenvolvimento, como o Plano 
Plurianual de Desenvolvimento Integrado e o Plano Plurianual 
de Investimento, que atribuíam pouca importância ao setor. 
Também reconheceu-se, neste grupo, a importância da atuação, 
em particular do Legislativo mineiro, que, pela primeira 
vez, adota uma postura de enfrentar a questão turística, 
saindo dos efeitos retóricos para a prática de um tipo de 
análise que poderá contribuir substancialmente para que a 
sociedade se integre de maneira realmente prática e efetiva 
na discussão, no equacionamento e na formulação de novos 
rumos para a problemática turística. Dentro desse espírito, 
propõe-se que o PLANITUR fique restrito, na formulação de 
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ações, à definição de políticas básicas. Essas políticas, 
aprovadas pelo grupo de trabalho, seriam as seguintes: 
política de preservação do patrimônio histórico, artístico, 
cultural e documental; política de proteção e utilização 
sustentada do patrimônio natural; política de informação, 
estatística e "marketing" do produto turístico; política de 
desenvolvimento de infra-estrutura turística; política de 
apoio aos agentes da indústria turística; política de 
incentivo ao turismo receptivo do País e do exterior; 
política de estímulo ao turismo social e ao turismo interno 
do Estado; política de incentivo ao turismo de negócios e de 
eventos; política de conscientização turística e, 
finalmente, política de formação e aprimoramento de recursos 
humanos. São essas as conclusões básicas do Grupo de 
Trabalho nQ 2. Além disso, há as indicações acessórias a que 
me referi e que, por serem muito extensas, iriam ultrapassar 
o tempo permitido para exposição. 

O Sr. Coordenador - Passarei a palavra, em seguida, ao Sr. 
Moisés Pereira de Barros, da Fundação Educação para o 
Trabalho de Minas Gerais - UTRAMIG -, coordenador do Grupo 
de Trabalho nQ 3, que discorrerá sobre o subtema Formação de 
Recursos Humanos. Com a palavra. o Sr. Moisés Pereira de 
Barros, que disporá de 15 minutos para sua exoos~ção. 

Palavras do Coordenador do Grupo d2 Trabalno nQ 3 
O Sr. Moisés Pereira de Barros - Exmo. Sr. Presidente ca 

Assembléia Legislativa, 2Q-Vice-Presidente da Assembléia 
Legislativa; senhores componentes da Mesa, senhoras e 
senhores, o grupo de trabalho que precedeu a Comissão 
Técnica Interinstitucional, que tratou do tema Formação de 
Recursos Humanos, cuidou de discutir o pré-relatório oriundo 
dos trabalhos daquela CTI, com a aprovação dos seus tópicos 
prepositivos. 

Em princípio, vale ressaltar que a nossa preocupação 
fundamental foi de tratar tópicos ou assuntos da forma mais 
abrangente possível, de forma a propiciar uma política e uma 
legislação possíveis a respeito do turismo, no que concerne 
à formação de recursos humanos. 

Em todo o trabalho realizado, não vimos necessidade de 
descer ao nível de alguma orientação programática. uma vez 
que isso é exatamente o que se combate no presente momento. 
Todos os detalhamentos ficarão a cargo de resolução 
específica na ocasião oportuna. 

Resultaram como tópicos propositivos do trabalho de hoje: 
1 - Criação e execução pelo Governo do Estado, em parceria 

com as Prefeituras Municipais e a iniciativa privada, de um 
programa institucional de conscientização turística, 
abrangendo, entre outros, os seguintes segmentos: escolas, 
sindicatos, clubes de serviço, entidades comunitárias e 
prestadores de serviços de atendimento ao turista (taxistas, 
policiais, garçons e outros). 

2 Introdução da atividade turística, em abordagem 
interdisciplinar, no ensino básico, observando-se as 
especificidades regionais. 
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3- Incentivos aos agentes públicos e privados que atuam em 
treinamento, para ampliação de programas de qualificação e 
requalificação profissional, expandindo-os por todos os 
pólos turísticos do Estado. 
4 - Implantação, na Capital e no interior, de cursos 

técnicos de 2Q grau na área de turismo, com prioridade para 
as regiões que se constituem em pólos turísticos e levando-
se em conta os perfis profissionais requeridos pelo mercado 
de trabalho. 
5 - Proposta à União de reorganização estrutural do ensino 

superior de turismo, de forma a atender à real demanda 
profissional, à pesquisa e à extensão. 
6 - Criação, no âmbito do Estado e 

mecanismos de incentivo às empresas 
preparação de recursos humanos 
profissional. 

dos municípios, de 
que investirem na 

na valorização e 

7- Os órgãos públicos da administração direta e indireta 
que tenham como objetivos o planejamento, a organização e o 
desenvolvimento da atividade turística deverão ter em seus 
quadros de pessoal profissionais com formação de nível 
superior em turismo, responsáveis pela elaboração e 
coordenação dos projetos. 

8 - Incentivar a criação de cursos de pós-graduação na área 
de turismo. 

Essas são as medidas, os itens prepositivos que o Grupo de 
Trabalho nQ 3, que trata do subtema Formação de Recursos 
Humanos, deverá encaminhar à plenária de quinta-feira, para 
a votação. 
O Sr. Coordenador - Esta Coordenação vai passar a palavra à 

Sra. Márcia Kubitschek, Secretária Adjunta de Turismo e 
Serviços do Ministério da Indústria, do Comércio e do 
Turismo e representante do Presidente da EMBRATUR, Sr. Caio 
Luiz de Carvalho. Com a palavra, a Secretária Márcia 
Kubitschek, que disporá de até 30 minutos para a sua 
exposição. 

Palavras da Sra. Márcia Kubitschek 
Muito obrigada. Exmo. Sr. Deputado Sebastião Navarro 

Vieira, 2Q-Vice-Presidente da Assembléia Legislativa de 
Minas Gerais; Exmo. Sr. Deputado Ademir Lucas, Secretário de 
Esportes; Exmo. Sr. Deputado Wanderley Ávila, 1Q- Vice-
Presidente da Assembléia Legislativa e Coordenador do 
debate; Exmo. Sr. Ângelo Oswaldo Santos, Prefeito Municipal 
de Ouro Preto e coordenador do Grupo de Trabalho nQ 1; Exmo. 
Sr. George Norman Kutova, coordenador do Grupo de Trabalho 
nQ 2; Exmo. Sr. Moisés Pereira de Barros, coordenador do 
Grupo de Trabalho nQ 3; Sras. e Srs. Deputados; autoridades 
presentes; minhas senhoras e meus senhores, o tema sobre o 
qual me pediram para discorrer hoje, à tarde, foi A Política 
do Turismo e a sua Legislação Estadual Específica. 
A atividade do turismo envolve um complexo quadro de 

elementos interligados, abarcando as esferas de poder 
federal, estadual e municipal, além de apresentar uma 
estreita parceria com a iniciativa privada, a quem cabe 
explorar essa atividade. Turismo é parceria. Sem parceria 
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não pode haver uma política coordenada, efetiva e sensata do 
turismo. Tendo como finalidade promover e incrementar o 
turismo como fonte de renda, de geração de emprego e de 
desenvolvimento sócio-econômico do País, o Estado formula e 
executa a política nacional de turismo, por meio do 
Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo. Essa 
política é aplicada dentro de um espaço determinado como o 
sistema nacional de turismo, que congrega todos os agentes 
intervenientes no processo de desenvolvimento da atividade 
turística. 

Os principais objetivos a serem alcançados são a ordenação 
das ações do setor público, orientando o esforço do Estado e 
a utilização dos recursos públicos para o bem-estar social; 
a definição de parâmetros para o planejamento e a execução 
das ações dos Governos estaduais e municipais, além da 
orientação referencial para o setor privado. O ordenamento 
dessas diretrizes, estratégias e objetivos é de suma 
importância para a coordenação de ações segmentadas e para a 
eliminação de ações paralelas ao desenvolvimento do setor, 
permitindo ao turismo colaborar na obtenção de um 
desenvolvimento regional sustentável. Os resultados que 
podemos alcançar com esse desenvolvimento regional 
sustentável não se limitam a sua ãre~ de atuaç~o. 
extrapolando os limites do regional. pois em decor·êncla do 
mesmo podemos obter, além de uma melhoria da qualidade de 
vida da população residente nos municípios com potencial 
turístico e a redução das desigualdades regionais, maior 
aporte de divisas ao balanço de pagamentos e a inserção do 
Brasil no cenário internacional, construindo-se uma imagem 
externa positiva. 

Tal qual num efeito dominó, o turismo municipal influi 
sobre o desempenho do turismo estadual, que por sua vez 
determina a eficácia do turismo nacional. Com esse enfoque, 
buscamos a competitividade internacional do produto 
turístico brasileiro por meio da busca da qualidade na 
prestação de serviços e no correto gerenciamento dos 
recursos naturais e culturais por parte de todos os atores 
envolvidos nesse processo, sejam eles públicos ou privados. 

Para a obtenção da qualidade desejada temos, entre outros 
recursos, a busca da descentralização na gestão turística 
por meio do fortalecimento dos órgãos delegados estaduais, a 
municipalização do turismo e a terceirização de atividades 
por intermédio do setor privado. Como podemos observar, o 
sistema nacional de turismo apresenta um dualismo, 
caracterizando-se como centralizado- no nível político, de 
forma a preservar os objetivos nacionais permanentes -; e ao 
mesmo tempo como descentralizado- no nível da execução, de 
maneira a resguardar os programas específicos e a capacidade 
de iniciativa das comunidades, respeitando as peculiaridades 
regionais, estaduais e municipais. A EMBRATUR vem 
reestruturando o projeto de fortalecimento de seus órgãos 
delegados, buscando a reconversão da ação fiscalizadora do 
instituto em uma atividade orientadora aos empresários e 
preventiva de infrações. A relação turística entre União e 

/ 
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Estados dá-se, principalmente, mediante essa delegação de 
competências da EMBRATUR aos órgãos oficiais de turismo, 
para a execução de atribuições no âmbito de cada unidade da 
Federação, exigindo o incremento na assistência técnica a 
esses organismos. Para possibilitar maior eficácia a essa 
ação, necessitamos do empenho da União, dos Estados e da 
iniciativa privada. A integração entre União, Estados, 
municípios e setor privado é uma das formas mais seguras de 
desenvolver a indústria de turismo e viagens. O papel do 
Estado junto aos mun1C1p1os é semelhante ao desenvolvido 
pela EMBRATUR junto aos Estados, ou seja, é importante que o 
Estado apresente uma política sólida que demonstre o seu 
reconhecimento da importância do turismo enquanto atividade 
econom1ca e possa dotar os municípios de condições técnicas 
e organizacionais para promover o desenvolvimento da 
atividade turística. .A descentralização da execução é 
novamente enfatizada. E necessário descentralizar a gestão 
estadual da atividade turística, pois por meio dela 
obteremos uma melhoria da qualidade de vida a partir da 
base, que é o município. O turismo é, sem sombra de dúvida, 
uma atividade municipal, pois utiliza os serviços do 
mun1clp1o, gera impostos diretos e, portanto, deve ser 
implementado como resultado de uma decisão local, com o 
envolvimento da comunidade. 
Entretanto, o desconhecimento de seu potencial económico e 

social muitas vezes dificulta a melhoria da qualidade do 
produto turístico. O programa nacional de municipalização do 
turismo iniciou trabalho nesse sentido com os 1.480 
municípios cadastrados pela EMBRATUR como municípios de 
potencial turístico. Por meio de um trabalho de 
conscientização junto aos municípios potencialmente 
turísticos brasileiros, procura-se adequar as ações de 
planejamento, operacionalização e gerenciamento com a 
capacitação de técnicos municipais para o desempenho da 
atividade, garantindo dessa forma sua continuidade. 
Incentivar as atividades do conselho municipal de turismo 
para a viabilização de novos projetos, difundir os modelos 
de conselhos, fundos e outros instrumentos de 
municipalização são alguns dos objetivos específicos daquele 
programa. O Estado deve propiciar oportunidades aos 
municípios, incentivando-os a adotar políticas próprias, 
adequando a política estadual às potencialidades locais. O 
engajamento dos municípios no programa nacional de 
municipalização do turismo é uma dessas oportunidades. 
Entretanto, o Estado pode e deve viabilizar outras formas de 
incentivo, como a redução de impostos para novos 
empreendimentos no setor, a isenção temporária de obrigações 
fiscais e o empenho de um percentual da arrecadação para 
investimentos no setor turístico, entre outros. A 
consolidação de uma legislação estadual específica para o 
setor, com base em sua política de turismo, deve ser a 
manifestação primeira de uma conscientização governamental 
quanto à importância do turismo como instrumento de 
crescimento económico, geração de empregos, melhoria da 
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qualidade de vida da população e preservação de seu 
patrimônio natural e cultural. Sendo o turismo uma atividade 
multifacetada, quaisquer ações do Governo Estadual 
correlatas à atividade podem significar formas indiretas de 
viabilizar o estabelecimento e o desenvolvimento de 
atividades turísticas no Estado. As melhorias efetuadas nas 
condições estruturais do Estado possibilitam a eliminação 
das deficiências de infra-estrutura que dificultam o 
desenvolvimento do turismo, e o incremento deste produz 
resultados econômicos e sociais. Concluímos, assim, que os 
trabalhos que forem desenvolvidos para a melhoria das 
condições de acesso rodoviário e aéreo, para o saneamento 
básico, a capacitação profissional e a oferta de um suporte 
institucional afetarão, direta ou indiretamente, o 
desempenho do turismo no Estado. A obtenção de um 
desenvolvimento integrado do turismo, no âmbito estadual, 
deve ser matéria de responsabilidade dos administradores, 
dos políticos e de toda a sociedade. 
Senhores, meu objetivo maior com esta apresentação é 

demonstrar que o turismo, na administração do Presidente 
Fernando Henrique Cardoso, é tema de grande importância. 
Constante no documento "Mãos à Obra, Brasil" e concretizado 
na implantação do programa de trab3lho. o turlsmn é !1m2 
atividade contemplada no plano plurianua., o qu~ ne 
assegura recursos financeiros, garantijos at~ o final deste 
milênio. 
Gostaria de dizer a v. Exas., às senhoras e aos senhores 

aqui presentes que um dos trabalhos mais importantes que o 
MICT, por meio da Secretaria Nacional de Turismo e da 
EMBRATUR, está desenvolvendo neste momento é a viabilização 
externa daquilo que chamamos imagem Brasil, Esse trabalho 
está sendo feito utilizando alguns recursos muito 
importantes, sendo que o mais importante deles, Ja que 
vivemos na época da informática, é a inclusão da EMBRATUR na 
INTERNET. Com isso, a EMBRATUR estará gerando imagens com os 
resultados e, sobretudo, com informações de todos os Estados 
e de todos os municípios turísticos brasileiros para o mundo 
inteiro, por meio da INTERNET. É um grande passo para 
viabilizar a imagem Brasil nos quatro cantos do mundo. 

Além do programa INTERNET, estamos fazendo com que, não 
somente nos Estados Unidos como na Europa, sejam 
institucionalizados comitês de divulgação da imagem Brasil, 
o que será feito também, posteriormente, na Ásia. Qual é a 
diferença entre esses comitês e os escritórios de 
representação? Já ficou provado no passado que escritór1os 
de representação no exterior não dão bons resultados; acabam 
se tornando cabides de empregos. O que estamos fazendo é 
criar, junto com o "trade" turístico local, com empresários, 
com a iniciativa privada e com todos os que se preocupam e 
querem vender a imagem Brasil, comitês de informação que, em 
conjunto com o MICT e com o Ministério das Relações 
Exteriores, constituam núcleos de informação, porque muita 
gente, no estrangeiro, tanto na Europa como nos Estados 
Unidos e na Ásia, não manda turistas para o Brasil porque 
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sofre do problema da falta de informações. Esses comitês, 
iniciativa dessa parceria a que me referi, já foram 
instalados em Nova Iorque, Londres e Buenos Aires; serão 
instalados, até o fim do ano, em Milão, Frankfurt, Bruxelas 
e Paris; e, no ano que vem, na Ásia, haverá centros de 
informação para todos aqueles que se interessam pelo Brasil, 
pelo produto Brasil. 
O terceiro plano da EMBRATUR e do MICT, que gostaria de 

mencionar por considerá-lo da maior importância, é o 
PRODETUR. Pela primeira vez conseguimos negociar, com uma 
entidade financeira internacional, um programa que viabiliza 
financiamentos para dotar de infra-estrutura os municípios 
brasileiros, com potencialidade turística. O PRODETUR não 
tem por objetivo a obtenção de financiamento para hotelaria, 
restaurantes ou parques temáticos. Visa a infra-estrutura, 
isto é, aeroportos, esgotos, águas pluviais, estradas 
vicinais, pontes, enfim, tudo que é necessário para 
viabilizar o turismo, sobretudo nas regiões mais precárias 
do nosso Pais. Tenho a grande satisfação de dizer que o 
PRODETUR-Nordeste já se encontra implantado. Tive a 
oportunidade de presenciar a assinatura do primeiro 
contrato, na semana passada, em Aracaju. Tenho a felicidade 
de dizer que o PRODETUR-Nordeste estará, também, 
beneficiando a região Norte de Minas Gerais, assim como o 
vale do Jequitinhonha. 

O Governo Federal empenha-se para concretizar as outras 
propostas de desenvolvimento do turismo no Brasil, além, 
evidentemente, daquelas que aqui acabei de mencionar. 
Solicito e conclamo os senhores e as senhoras para que 

façam o mesmo para o nosso Estado de Minas Gerais, que não 
pode ficar fora dessa revolução sócio-econômica do final do 
século que é a indústria sem chaminé, isto é, o turismo. 
Muito obrigada a todos e, mais uma vez, parabenizo a 

Assembléia Legiilativa de Minas Gerais por essa iniciativa 
tão importante para o nosso ramo de atividades. 
O Sr. Coordenador - Esta coordenadoria passará a palavra ao 

Deputado Federal Ademir Lucas, Secretário de Esportes. Com a 
palavra, o Sr. Secretário, que disporá de 30 minutos para 
sua exposição. 

Palavras do Secretário Ademir Lucas 
Exmo. Sr. Deputado Sebastião Navarro Vieira, Presidente 

desta sessão e 2Q-Vice-Presidente desta Assembléia; 
Secretária Nacional de Turismo, mineira ilustre, Márcia 
Kubitschek, que nos honra com sua presença, representando a 
Ministra Dorothéa Werneck; 1Q-Vice-Presidente da Assembléia 
Legislativa e coordenador dos debates, Deputado Wanderley 
Ávila; representante das comissões temáticas deste 
seminário, Prefeito de Ouro Preto, Ângelo Oswaldo; 
empresário George Norman Kutova; Prof. Moisés Pereira de 
Barros, coordenador do Grupo nQ 3; Presidente do seminário e 
representante da FIEMG, Daltro Nogueira; senhores 
participantes do seminário; meus senhores, minhas senhoras, 
o Estado sempre teve uma forte presença no turismo em Minas 
Gerais. Não se sabe se à míngua de recursos privados naquela 
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oportunidade, se por uma decisão política da época, o fato 
evidente é que sempre a presença do Estado foi marcante 
nessa área. Seja construindo hotéis, termas, implantando 
cassinos nas estâncias hidrominerais, preservando as cidades 
históricas, sempre o Estado esteve à frente de todas as 
iniciativas do turismo em Minas Gerais. Com o tempo, houve 
uma pressão muito grande da opinião pública e, sobretudo, 
dos empresários da iniciativa privada, pela desoneração do 
Estado. Sempre se falou, e isto é real, que o Estado deveria 
se afastar dos hotéis, que não é sua função ser hoteleiro, 
que ele deveria se afastar da industrialização da água 
mineral, pois não é sua função vender água mineral. O que 
aconteceu foi que, com o tempo, o Estado, por pressão 
legítima da sociedade, se afastou, privatizou os hotéis. 
Recentemente privatizou o último, o de Araxá. As termas de 
Poços de Caldas, terra do nosso querido Presidente Sebastião 
Navarro Vieira, foi entregue à Prefeitura e, hoje, está num 
estado extraordinário de funcionamento. As termas de Araxá 
estão sendo recuperadas pela COMIG, não se sabe, ainda, se 
serão privatizadas. O fato é que ocorreu, realmente, essa 
desoneração do Estado, devido à intervenção na indústria do 
turismo. Com o tempo, a falta de novos investimentos gerou. 
pelo que o coordenador do secundo a~uoo. Ge~ro~ Nornan 
Kutova, disse, um certo desânimo de alocar I10VQS-I'E:CJr'St;5, 
desenvolver programas e atividades, quer seja po~ pa~te do 
poder público, quer seja por parte da iniciativa privada. 
Houve um vácuo, de repente, nesse período em que o Estado se 
afastou de suas funções na área do turismo. E não houve 
nenhum fato novo. Por isso, acho que deveríamos iniciar essa 
breve exposição parabenizando a Deputada Elbe Brandão, pela 
iniciativa de propor à Assembléia a realização desse 
seminário. Deve-se reconhecer esse esforço. A jovem 
Deputada, em seu primeiro mandato, viu que aqui na 
Assembléia havia um vazio na discussão da questão do 
turismo. Fui Deputado durante 10 anos e nunca vi ninguém 
levantando a bandeira do turismo durante esse tempo. A 
Deputada Elbe Brandão sentiu isso e ln1c1ou, há alguns 
meses, a preparação deste seminário. Gostaria de registrar, 
também, a sabedoria do Presidente da Assembléia Legislativa, 
Deputado Agostinho Patrús, dos nossos colegas Deputados, que 
pegaram o "gancho" da Deputada Elbe e o transformaram neste 
grande seminário que hoje está se realizando. É importante 
esta parceria do Governo do Estado, da Assembléia 
Legislativa e da iniciativa privada. Sem esse apoio 
dificilmente poderíamos reconduzir o turismo ao seu devido 
lugar na história de Minas Gerai~. As riquezas naturais, as 
cidades históricas e os novos polos que a mão do homem 
construiu devem estar no lugar devido. Vemos hoje novos 
pólos, como Furnas, Nova Ponte, Jaíba, etc., que podem ser 
bem explorados. Temos ainda as grutas, os parques nacionais. 
Foi preciso que se tomasse essa medida para que pudéssemos 
sensibilizar todos os setores. Não podemos ficar nos 
encostando no Estado. Ele não pode ficar com a 
responsabilidade de fazer tudo. Seria incoerente essa 
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postura, porque a sociedade exige que ele saia dos hotéis. O 
Estado não pode ficar com a responsabilidade de reconstruir 
o turismo sozinho. Temos que ser sinceros, práticos e 
objetivos. A responsabilidade de reconstruir o turismo, em 
Minas, é de todos nós, é do Governo Federal, sobretudo no 
que se refere às tarifas aéreas, é do Governo do Estado, da 
Assembléia, na reformulação e rediscussão da legislação, que 
está deixando muito a desejar, que está engessando o turismo 
em Minas. 
O PLANITUR e a lei que definiu o Conselho Estadual de 

Turismo são fatores de engessamento do turismo. Um conselho 
com 33 membros não funciona em nenhum lugar do mundo. Até 
hoje, ele não foi implantado, apesar de ter sido criado há 
mais de um ano. O PLANITUR tem problemas graves e que devem 
ser corrigidos. 
A Assembléia tem um papel muito importante na questão da 

legislação. 
O Governo do Estado vai também cumprir o seu papel. Ele é 

indutor do desenvolvimento, não mais intervencionista. Desde 
a campanha eleitoral, o Governador Eduardo Azeredo tem um 
programa. Ele não se elegeu no escuro, não enganou a 
sociedade mineira e nem o setor de turismo. No Capítulo 21 
do "Minas para Todos", há uma passagem dedicada ao turismo 
em Minas Gerais, com propostas concretas do candidato 
Eduardo Azeredo. Isso foi levado às praças públicas, às 
entidades organizadas. Isso quer dizer que temos uma 
proposta para o turismo em Minas. O Governo tem sua parcela 
de compromisso. Vou ler a seguir os objetivos a serem 
alcançados, que estão relacionados nesse manual. 

Reorganização e planejamento integrado, como, por exemplo, 
a priorização da atuação dos órgãos estaduais de turismo. 
Revisão e aprimoramento do plano integrado de turismo. 
Reativação e dinamização dos conselhos municipais de 

turismo. 
Criação de um sistema estadual de informações e isso foi 

mencionado pela Secretária Nacional de Turismo. 
Estímulo à diversificação das classes de mercado de 

turismo, oferecendo opções acessíveis aos vários níveis de 
renda. 
Estabelecimento de mecanismos de tarifas diferenciadas nos 

hotéis, com preços reduzidos na baixa estação. 
É muito importante que isso seja discutido. Não podemos ter 

uma faixa horizontal de 1Q/1 a 31/12. E a baixa estação, 
como fica? Por que os pacotes para o exterior são baratos em 
determinadas épocas do ano? Isso se explica pelo fato de 
que, na baixa estação, eles levam os brasileiros para lá, a 
preços baixos. Aqui, a indústria hoteleira mantém a mesma 
tarifa no período compreendido entre 1Q/1 a 31/12. Não 
existem outras tarifas? 

Como Secretário de Turismo fui inaugurar uma feira nacional 
de um produto, num determinado município, cujo nome não irei 
falar, porque senão será identificado, e fiquei hospedado em 
um hotel, cuja diária era de R$260,00, mais cara que a 
diária cobrada pelo Hotel Kubitschek Plaza, de Brasília, 
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cinco estrelas, cuja tarifa diária é de R$150,00. Como 
iremos fazer turismo em Minas Gerais cobrando uma diária de 
R$260,00? Portanto, temos de estudar mecanismos para a 
discussão das questões sobre os preços na baixa estação. 
Criação do Fundo de Apoio ao Turismo. 
Na área da infra-estrutura, o objetivo é ampliar os 

investimentos na conservação de rodovias, no seu 
policiamento e segurança. 
Reestudo da malha viária estadual, buscando incentivar as 

transportadoras nacionais a interligar as principais cidades 
do interior à Capital do Estado. 
Gostaria de fazer nova intervenção: estamos falando, 

constantemente, sobre a internacionalização do Aeroporto de 
Confins, mas isso é só para mandar mineiro embora? Só para 
turismo emissivo? Onde estão os pacotes das agências 
operadoras do turismo receptivo? Querem apenas levar dólar 
de mineiro? É essa a internacionalização de Confins? As 
companhias American Airlines, United Airlines estão ai. Isso 
é muito bonito! Mas existem para levar o mineiro embora, 
para levar o dólar embora, para levar embora as nossas 
divisas! E o emprego? Será gerado lá fora? É essa a 
internacionalização? Não irá trazer de lá para cá não? Te~os 
a obrigação de discutir isso. Fornecime~to ~e oolic1ame~to e 
segurança adequados às cidades deientoras de grandes acervos 
culturais, como Ouro Preto, Mariana, Saoará, Tiradentes, Sãs 
João del-Rei e tantas outras. 

Formação, capacitação profissional, divulgação e incentivo 
à profissionalização do setor através da realização de 
cursos de formação de mão-de-obra especializada. Nesse 
ponto, o Estado tem sua parcela de contribuição, quer seja 
pela UTRAMIG, quer seja pela UEMG, e já estão oferecendo 
cursos para os níveis médio e superior, além de convênios 
com o SENAC e o SEBRAE. 

Desenvolver o ecoturismo associado à educação ambiental, um 
dos compromissos do Governo Federal, que está dando 
preferência ao ecoturismo e à Amazónia, nessa primeira fase 
do seu Governo. 

Apoiar a criação de 
devidamente equipados, 
atrativos turísticos. 

centros de formação turística, 
nas principais cidades que têm 

Investir na divulgação do potencial turístico do Estado, 
tanto em nível nacional como internacional. Na oportunidade, 
discorreremos sobre os programas que Minas Gerais já está 
implantando no atual Governo Eduardo Azeredo, além de um 
calendário mensal de eventos que contempla, além do acervo 
permanente nas regiões, as festas tradicionais, os 
festivais, exposições agropecuárias e diversas manifestações 
culturais em curso. 
Atrair para Minas, tendo em vista seus atributos 

turísticos, suas vantagens locacionais, o movimento de 
feiras e convenções do País. Nesse ponto, falaremos sobre a 
construção do tão decantado pavilhão de feiras e exposições 
do Estado de Minas Gerais. 
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A Assembléia Legislativa recebeu recentemente o PMDI, em 
que consta o tema Políticas Públicas e Desenvolvimento do 
Turismo. O Governo Eduardo Azeredo não está se omitindo. O 
PMDI possui um capítulo que contempla os compromissos do 
Governo do Estado com o desenvolvimento do turismo em Minas 
Gerais. 
Entretanto, gostaria de discorrer um pouquinho mais a 

respeito disso. A Secretária Márcia Kubitschek já falou 
sobre a importância da municipalização do turismo. Estamos 
apoiando o plano da EMBRATUR sobre a municipalização do 
turismo, que consiste na implantação do Plano Diretor de 
Turismo, do Fundo Municipal de Turismo e do Conselho 
Municipal de Turismo. Por ter sido convidado, já estive na 
cidade de Araxá e não tenho conhecimento de outra cidade que 
já tenha implantado toda a municipalização do turismo com os 
três itens: o plano diretor aprovado pela Câmara Municipal, 
o Fundo Municipal de Turismo e o Conselho Municipal de 
Turismo. 
Gostaria de dizer que está na hora da reconstrução do 

turismo de Minas Gerais, além de chamar a atenção para um 
detalhe: a Assembléia Legislativa acaba de realizar 
audiências públicas regionais. No relatório final das 
audiências públicas, estão selecionadas, nas páginas 17 a 
22, as propostas priorizadas nessas audiências por região de 
planejamento em Minas Gerais. Este ano, toda a sociedade 
mineira foi chamada, em cada região, para discutir suas 
prioridades. Aqui estão as sínteses das audiências públicas 
feitas pelas regionais. Sabem quantas propostas para o 
turismo existem, vindas das bases, dos municípios, para 
serem implementadas? Nenhuma. O turismo não foi prioridade 
de nenhuma região de Minas Gerais. Asfalto, hospital. tudo 
isso é muito importante também. Mas estamos discutindo 
turismo. E, nas audiências públicas regionais que a 
Assembléia fez, nenhuma região contemplou o turismo como 
prioridade. Em discussões locais, vez por outra até se 
abordava o desenvolvimento do turismo, mas era tudo muito 
vago. Mas quando se precisou definir preto no branco, 
prioridade, ninguém se manifestou. Tive até a oportunidade 
de participar da regional de São João del-Rei, que foi sede 
de uma das regionais. Lá, nem na local se falou em turismo, 
muito menos nas regionais. Imaginem os senhores que Minas 
Gerais inteira foi convocada. Foi um seminário de 
resultados, mas, na hora de se definir qual a obra que 
queriam, houve de tudo, menos turismo. Isso mostra que o 
descompasso com o compromisso turístico vem também da 
sociedade. 

Não sei se foi a pressão para o Estado sair, em conjunto 
com a falta de investimento público, mas o Estado não mais 
investiu. A iniciativa privada também não ocupou seu espaço. 
Mas o fat9 é que agora este seminário veio muito a 
propósito. E compromisso de todos nós fazer uma grande 
parceria o Governo Federal, o Governo Estadual, os 
Governos Municipais e a iniciativa privada - e assumir os 
compromissos com o turismo como um todo. Esse negócio de 
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encostar um no outro não vai dar resultado. Ou assumimos 
cada um a nossa parcela de responsabilidade ou não vamos 
reconstruir o turismo em Minas Gerais. Vamos, mais uma vez, 
fazer um seminário sem resultados. É por isso que temos que 
chegar à conclusão de que, realmente, queremos uma política 
de resultados. 

Aí, pergunta-se o que o Estado está fazendo, qual a sua 
parte para induzir o turismo em Minas Gerais, o que o 
Governo Eduardo Azeredo já fez além de ter boas intenções? 
Contratamos uma empresa espanhola da Catalunha, que já está 
executando o Plano Diretor de Furnas, em parceria com as 
Prefeituras e com o Movimento Pró-Furnas, do qual participa 
o George Norman Kutova. 

O PRODETUR, a que a Secretária de Turismo, Sra. Márcia 
Kubitschek, se referiu, é para nove Estados da Federação. O 
PRODETUR do Nordeste foi o primeiro feito no Governo Itamar 
Franco. Todos eles se habilitaram, mas Minas não se 
habilitou. Nós, do Governo Eduardo Azeredo, recuperamos esse 
tempo perdido e estamos com a licitação sendo feita, para 
que possamos definir as prioridades dos 50 municípios que 
compõem a área mineira da SUDENE. Para se ter uma idéia, são 
US$400.000.000,00 do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento, com a mesma obr1gaç§o de co~traoarti~~ 1os 
Estados. Os municipios não são penalizados. não entram ~orn 
nada. São apenas os Estados, o Governo Fedaral e o SID. C 
mais interessante é que vamos ganhar tempo porque, apesar de 
alguns Estados da Federação terem-se habilitado, a não ser 
esse contrato ao qual a Secretária Nacional Márcia 
Kubitschek se referiu, de Aracaju, somente a Bahia e o Ceará 
estão avançados na aprovação de seus planos. Os outros 
Estados estão na mesma fase de elaboração de seus planos 
diretores. 
Minas está recuperando o tempo perdido: estamos com a 

licitação. o Governador Eduardo Azeredo já esteve duas vezes 
no BID, inclusive acompanhado da nossa mineira ilustre 
Márcia Kubitschek. Na primeira fase, com a responsável Miss 
Helen Edward, que morou aqui, em Barbacena, e isso foi muito 
bom para nós. Ela abriu o seu coração e permitiu que Minas 
Gerais fosse inserido no programa. Fomos readmitidos com 
sinal verde no Banco. Posteriormente, lá voltamos, 
juntamente com o Governador Eduardo Azeredo, o nosso Vice-
Governador, Walfrido Mares Guia, e com a Secretária Márcia 
Kubitschek. Conversamos com o Presidente do BID, e ele, mais 
uma vez, reafirmou e abriu as portas para Minas Gerais 
entrar no PRODETUR - Nordeste. 

Também o centro de feiras e exposições, num grande trabalho 
de parceria, envolveu as forças produtoras de Minas, a 
Federação das Indústrias. a Associação Comercial, e, de 
forma mais destacada, queremos lembrar não só os seus 
Presidentes como o trabalho do Dalton Nogueira e do Geraldo 
Linhares, juntamente com a COBRAFE, a ABAFE e outras 
entidades do meio turístico. Trabalhamos muito, e o 
Governador já definiu o Parque da Gameleira como o local 
para edificarmos o pavilhão de feiras e exposições de Minas. 
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tem esse espaço. Hoje, se quisermos expor produtos 
Gerais, temos que ir para o Anhembi, em São Paulo, 
Riocentro, no Rio de Janeiro. Isso para nós é uma 

O turismo em Minas ainda não decolou, porque não temos um 
lugar para mostrar os nossos produtos. E mais do que definir 
esse futuro espaço, já temos um estudo preliminar pronto. O 
Governador mandou um projeto orçamentário que está nesta 
Casa, já alocou R$5.000.000,00, como contrapartida, na 
PROMINAS, que é uma empresa mineira de promoções, para a 
implantação do centro de feiras e exposições. Isso não é 
discurso; é concreto. Quero dizer mais: queremos, na 
verdade, que esse centro seja privado. Uma parceria do 
Estado, entrando com o terreno, e da iniciativa privada, 
entrando com a concessão do direito de uso. Essa é a nossa 
vontade. Mas, se por acaso, não conseguirmos neste ano 
viabilizar essa idéia, embora já estejamos procurando esta 
parceria junto à Prefeitura de Belo Horizonte, à Federação 
das Indústrias e a outras forças, se não conseguirmos (mas 
sou otimista), o Estado já tem R$5.000.000,00 para o centro 
de feiras e exposições. 

O que significa isso? Significa que o projeto integral é da 
ordem de R$15.000.000,00: R$6.600.000,00 para o centro de 
feiras e exposições; R$6.000.000,00 para a modernização do 
parque agropecuário e R$2.400.000,00 para a construção do 
centro de leilões. Mas para o centro de convenções são 
R$6.600.000,00. O Estado, colocando R$5.000.000,00, 
seguramente garante a construção do centro de feiras, 
exposições e convenções de Minas Gerais. O Governador 
garante e disse mais: ele 1ra inaugurar o centro de 
convenções e de feiras e exposições de Minas Gerais no 
centenário de Belo Horizonte, em 1997. Não tenho dúvidas 
disso, porque basta ter vontade política para as coisas 
acontecerem. 

Além disso, temos promovido uma política agressiva, de 
captação de eventos, através do Minascentro. Para se ter uma 
idéia, estamos trabalhando com a qualidade, investindo muito 
mais no turismo de eventos e convenções. Não queremos ser 
meros locadores do Minascentro. Queremos, realmente, induzir 
o turismo no Minascentro. Neste ano de 1995, aquele espaço 
já está totalmente comercializado. Em 1997, já temos 801. de 
sua capacidade esgotada com eventos de porte. Quero citar 
alguns: a Bienal do Livro, que nunca se realizou fora de São 
Paulo, e que agora acontecerá em Minas Gerais; a IV Feira 
Nacional - IV Minas Calçados; o III Congresso Internacional 
de Cirurgia Retrativa; o III Congresso Internacional de 
Ortodontia; a III Jornada de Dermatologia e o IV Simpósio 
Internacional sobre HPLV. Esses são os eventos nacionais e 
internacionais. 
Como eventos brasileiros e mineiros, temos o IV Congresso 

de Farmácia e Bioquímica; o III Congresso Brasileiro de Ação 
Pedagógica; a XIII UNILAR, do companheiro George Norman, uma 
das poucas feiras permanentes de Minas Gerais, e a I Feira 
da Malha do Sul de Minas. Estamos com uma agressiva política 
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de captação de eventos que trará o turismo de eventos e 
congressos para Minas Gerais. Mudamos a filosofia do 
Minascentro. Não queremos o Minascentro apenas como espaço 
locado para fazer dinheiro, até porque não é função do 
Estado ser locador. Mas é função do Estado induzir o 
desenvolvimento do turismo. Para isso, estamos fazendo uma 
ação seletiva de cessão do espaço do Minascentro. Na área de 
promoç6es temos fatos concretos. O programa "Minas Além das 
Gerais" levou as artes, o artesanato, a culinária de Minas 
para o Rio de Janeiro. Já está programado evento semelhante 
para São Paulo, Buenos Aires e Lisboa, numa demonstração 
concreta de que o Governo de Minas está fazendo a sua parte. 
Mais ainda, estamos investindo na capacitação profissional, 
com um trabalho que vem sendo realizado pela UTRAMIG, UEMG, 
SENAC e SEBRAE. Devo destacar a participação do SEBRAE na 
solução da questão do encaminhamento do plano preliminar do 
projeto do centro de feiras e exposiç6es de Minas Gerais, 
através do empenho do Presidente Gilman Viana. São todos 
investimentos concretos. Não se faz turismo sem 
investimento, como já disse Márcia Kubitschek. E isso é 
função do Estado. É o que o nosso está fazendo. Não se pode 
contar apenas com o orçamento da SELT. da TURMINAS e do 
PROMINAS. Não se pode fazer turismo sem est~adas. P~r~ isso. 
temos pronto o Plano Viário Turís"o:ico de Minas Gerais. Nó;, G 
elaboramos consultando todas as associaçôes m1crorregi~na~s. 
O Governo Eduardo Azeredo não vai promover asfaltamento com 
fins eleitoreiros, para agradar, mas para induzir o 
desenvolvimento do turismo em Minas Gerais. Está aqui um 
trabalho para ser entregue ao Governador Eduardo Azeredo, 
com o Plano Viário Turístico de Minas Gerais, que facilitará 
o acesso às áreas de enorme potencial turístico do Estado, 
como, por exemplo, o Balneário Bico da Pedra, em Janaúba e 
Montezuma, que tem águas quentes, como Caldas Novas. Ao 
invés de o mineiro procurar Caldas Novas, ele poderá ir a 
Montezuma. Só que ainda não temos estradas para chegar até 
lá. Vamos incentivar o turismo esotérico de São Tomé das 
Letras, mas está faltando a ligação para Três Coraç6es e 
Cruzília. Estamos necessitando de uma série de estradas, 
como a ligação entre Ouro Preto e Ouro Branco, que unirá a 
parte norte do turismo histórico a Congonhas, São João del-
Rei e Tiradentes. Então, esse Plano Viário Turístico de 
Minas Gerais está para ser entregue ao Governador Eduardo 
Azeredo. Ainda ontem à noite, S. Exa. me cobrou sua entrega. 
Faremos isso amanhã, para encaminharmos o projeto ao DER-MG . 
Ainda não tivemos oportunidade de nos encontrar. O turismo 
em Minas não pode ser olhado com essa visão míope do 
orçamento da SELT, da TURMINAS e do PROMINAS. Se calcularmos 
os gastos em estradas, os senhores verão que serão milh6es 
de dólares. O Estado está investindo em turismo, sim. Sem 
estradas não há turismo, repito. E ainda temos o Programa 
SOMA. Várias prefeituras estão se beneficiando dele. São 
US$312.000.000,00 do BDMG, numa parceria com o Governo 
Federal. US$312.000.000,00. Isso é dinheiro para turismo. 
Cambuquira, por exemplo, buscou dinheiro para fazer 
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saneamento e urbanização da cidade. Ora, então é dinheiro 
para turismo. São US$312.000.000,00, que não foram 
computados. Mais do que isso, há o projeto FUJETUR, também 
do BDMG, em parceria com a iniciativa privada. Serão gastos 
US$5.000.000,00 em convênios com a EMBRATUR. Inclusive parte 
desse dinheiro já foi alocada para a iniciativa privada. Há, 
também, a reforma e ampliação do Hotel Fernandão, em Pouso 
Alegre. Em tudo isso será gasto dinheiro do Estado, do BDMG, 
e isso não é turismo? É turismo sim. É dinheiro do BDMG, é 
dinheiro do Estado. Devemos ter uma visão mais ampla, mais 
larga da ação do Governo, da ação do Estado de Minas Gerais, 
e não uma visão míope com relação ao estreito orçamento da 
SELT, porque esse não é um Governo unitário, solitário, mas 
um Governo solidário. Trabalhamos todos em conjunto: o BDMG, 
a SELT, a PROMINAS, a TURMINAS, a ID, a COMIG, a UTRAMIG, a 
UEMG. O Governo não é um sistema isolado. A COMIG está 
colocando alguns milhões de reais para recuperar as termas 
de Araxá. 

O meu tempo se esgota e gostaria de finalizar dizendo que a 
tarefa de construir e reconstruir o turismo no Estado de 
Minas Gerais é de todos nós. É hora de parceria. 
Isoladamente podemos pouco, mas, em conjunto, podemos tudo. 
O Governo Federal, o Governo do Estado, as Prefeituras e a 
iniciativa privada, juntos, podem tudo, e estamos querendo 
participar desse grande desafio mineiro de colocar Minas 
Gerais no foco do turismo nacional. 

Esclarecimentos sobre os Debates 
O Sr. Coordenador - A Coordenação esclarece ao Plenário que 

esta parte da reunião se destina ao debate. Os Srs. 
Coordenadores dos Grupos de Trabalho nQs 1, 2 e 3 poderão 
fazer intervenções durante a fala dos conferencistas por até 
5 minutos, se assim o desejarem. Em seguida, os demais 
participantes aqui 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 fizerem uso do microfone que 
se identifiquem, sejam objetivos e sucintos, dispensada a 
formalidade das saudações pessoais. Cada um dos inscritos 
disporá de até 2 minutos, para apresentar sua intervenção. 
Com a palavra, o Prefeito Ângelo Oswaldo, coordenador do 
Grupo de Trabalho nQ 1. 

Debates 
O Sr. Ângelo Oswaldo - Quero cumprimentar a Secretária 

Márcia Kubitschek e o Secretário Ademir Lucas pelas 
colocações que fizeram, indicando um compromisso do Governo 
Federal, que já havia sido anunciado pelo candidato Fernando 
Henrique Cardoso, e um empenho do Governo Estadual, 
anunciado pelo candidato Eduardo Azeredo, com relação à 
prioridade para o turismo. Sabemos como o turismo é 
importante para o desenvolvimento social e econ6mico de um 
Estado. A argumentação do Sr. Ademir Lucas, Secretário de 
Estado de Esportes, Lazer e Turismo, foi muito competente, 
quando confrontou o capital público e a iniciativa privada 
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no campo do turismo, porque realmente coube ao Estado, seja 
na esfera municipal, estadual ou federal, em Minas Gerais, a 
iniciativa original, genuína, o exemplo, o empenho na 
implantação do turismo, seja nas cidades históricas e estão 
aí o Grande Hotel de Ouro Preto e o Grande Hotel de 
Diamantina - seja nas estâncias hidrominerais, como é o caso 
dos hotéis de Poços de Caldas e de Araxã. Além de demais 
iniciativas que continuam até hoje projetadas. Agora, 
recentemente, na implantação do Parque Estadual do Rio Doce 
e da Serra de Ibitipoca, na região de Juiz de Fora. Mas, se 
o Estado deve se afastar de algumas iniciativas hoteleiras, 
acho que ele deve fazê-lo com muito critério porque, muitas 
vezes, jogou fora, pela janela, esses hotéis que vinha 
gerindo mal nos últimos anos. Entretanto, se ele deve se 
afastar de algumas iniciativas, não podemos abrir mão de sua 
presença em outras. Nesse caso, o envolvimento, como bem 
salientou o nosso Secretario, não se consubstanciara apenas 
pelo que estiver consignado nas rubricas da Secretaria de 
Turismo e de seus órgãos, mas, como observamos, também na 
Secretaria de Estado da Cultura, no Instituto Estadual do 
Patrimônio Histórico, na Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente, recentemente criada; na Secretari~ de Ciência e 
Tecnologia, na Secretaria de Educação e ~a Sec~e~aria da 
Indústria e Comércio. Portanto, o compromisso da Secreta.·la 
de Estado de Turismo - SELT - é, também, de coordenação das 
diversas facetas do Estado. Como bem observou o Secretario, 
o Plano Rodoviário Turístico deve ter lugar privilegiado no 
mapa rodoviário do Governo Eduardo Azeredo, porque 
precisamos de estradas, que são fundamentais para o turismo. 
Com a ligação Ouro Preto-Ouro Branco e Ouro Preto-Mariana-
Santa Bárbara estaremos fechando o circuito rodoviário na 
ãrea do circuito do ouro. 
Gostaria de abordar, ainda, mais dois aspectos: o primeiro 

esta relacionado com os seminários realizados pela 
Assembléia Legislativa, lembrados pelo nosso Secretario. 
Ouro Preto, por exemplo, foi inserida na região de São João 
del-Rei e não tivemos voz nem vez no e;,contro realizado no 
Teatro Municipal de São João del-Rei, que deu preferência a 
verbas para a Santa Casa, porque estávamos na Santa Casa 
local, na casa santa da cidade-sede da região, não tendo 
sido consignada a estrada Ouro Preto-Ouro Branco ou a 
estrada Ouro Preto-Mariana-Santa Bárbara. Então, se não 
houve maior ênfase em determinados pontos fundamentais para 
a questão turística, foi porque houve certa atrofia na 
divisão das regiões e na polarização dos mun1c1p1os que 
apresentaram sugestões à Assembléia Legislativa. 

Por último, gostaria, apenas, de lembrar ao nosso 
Secretario e a todos que temos um projeto, com o aval muito 
importante do Governo do Presidente Fernando Henrique 
Cardoso, do Governador Eduardo Azeredo e do nosso caro 
Secretario Ademir Lucas, que, em tão pouco tempo, jã 
despertou uma ãrea adormecida do Governo Estadual: é o 
Centro de Artes e Convenções de Ouro Preto, sem acréscimo de 
nenhuma arquitetura nova, de nenhum volume novo na paisagem 
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urbana tombada pelo Património Histórico Nacional e pela 
UNESCO. Em Ouro Preto, estaremos transformando o antigo 
Parque Metalúrgico da Escola de Minas, construção da década 
de 40, no Centro de Artes e Convenções, que será vital para 
as cidades históricas e para o Circuito do Ouro, em Minas 
Gerais. Já contamos com recursos do Governo Federal, da 
ordem de R$2.000.000,00, liberados para a UFMG pelo 
Presidente Itamar Franco e pelo Ministro Ciro Gomes. E 
devemos receber, agora, mais R$2.000.000,00 do Governo do 
Presidente Fernando Henrique, por via do Ministro Francisco 
Weffort, porque esse é um projeto que foi considerado na sua 
importância, na sua dimensão turística, mas foi encaminhado 
no âmbito do Ministério da Cultura, porque está 
viabilizando, numa cidade cultural, tanto a preservação 
quanto o desenvolvimento social e econ6mico. 
O Sr. Coordenador - Com a palavra, o Secretário Ademir 

Lucas. 
O Secretário Ademir Lucas - Aproveitando a observação do 

Prefeito Ângelo Oswaldo, quero lembrar mais duas iniciativas 
de que o Estado está participando. Estamos promovendo, desde 
o dia 17, e termina no dia 28, um Campeonato Mundial de 
0adrez para a Juventude, em São Lourenço, no Circuito das 
Aguas. Lá estão representantes de 68 países. Nunca, em 
nenhuma modalidade esportiva, nem no futebol, que é o mais 
festejado esporte brasileiro conseguiu-se reunir tantos 
Países numa promoção como nó~ fizemos no Campeonato Mundial 
de Xadrez para a Juventude, em São Lourenço. São seis jovens 
por país, com idade entre 10 e 14 anos, o que dá um total de 
mais de 400 jogadores, fora os acompanhantes, fazendo 
circular, na região do Circuito das Águas, especialmente em 
São Lourenço, entre US$700.000,00 e US$1.000.000,00, num 
evento que contou com investimentos do Governo do Estado, em 
parceria com a Prefeitura Municipal e a Federação Mineira de 
Xadrez. 

Depois de amanhã, para minha satisfação, estarei em Ouro 
Preto abrindo, com o Ministro Édson Arantes do Nascimento, o 
Pelé, o Seminário Nacional de Marketing Esportivo, em que 
estarão representantes como o. Smith, do Garrets, um grupo 
americano; Brunolli, da Parmalat, e outros grandes 
patrocinadores do esporte mundial. Levaremos para lá dezenas 
de empresários e clubes de esportes. Isso é sinal de que o 
nosso Governo está trabalhando. 
O Sr. Coordenador - Esta Coordenadoria passa a palavra ao 

Sr. George Norman Kutova. 
O Sr. George Norman Kutova- Muito bem. Em primeiro lugar, 

de acordo com as conclusões que o nosso grupo apresentou, 
relativamente às intervenções dos nossos ilustres 
conferencistas, queria aproveitar a oportunidade para, em 
nome das entidades que pessoalmente represento, parabenizar 
o Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo, a sua 
secretaria específica de turismo e o Instituto Brasileiro de 
Turismo por essa visão clara e funcional, essa nova posição 
do Governo brasileiro, superando entraves e empecilhos que 
persistiram até recentemente, no equacionamento da política 
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brasileira de turismo, do ponto de vista prático, e abrindo 
um novo rol de possibilidades, para que, também no plano 
nacional, o turismo possa ser resgatado de uma posição 
relativa, transformando-se o Brasil em potência turística 
não apenas emergente, mas de fato, com o desempenho, a 
contribuição e a dedicação de titulares tão competentes 
quanto a nossa Ministra, o nosso Presidente da EMBRATUR, 
Caio Luiz de Carvalho, e a nossa Secretária Adjunta Márcia 
Kubitschek. Estamos certos de que isso vai acontecer. 
Quanto ao ilustre Secretário de Esportes, o Prefeito de 

Ouro Preto citou a sua competência, o que não é novidade 
nenhuma, porque o Secretário é, reconhecidamente, um homem 
público extremamente competente, não apenas na retórica, mas 
na ação, e que se dedica de tal modo à atividade sob sua 
responsabilidade hoje que, de cristão novo, passou a ser 
"expert" na matéria em poucos meses -como aponta o nosso 
relatório -, equacionando problemas que foram cr6nicos na 
vida do turismo no Estado durante mais de uma geração. O 
registro dessa competência nos deixa muito contentes, pelo 
fato de ter partido de outro "expert" em turismo em nível 
nacional, que é o Prefeito Ângelo Oswaldo, porque essa 
competência avaliza o relatório do Gruoo de Trabalho ng 2. 
na medida em que o Secretário, e~cora ~oden~c 01s~c~car ~2 
alguns tópicos do diagnóstico, está, aparen:emente, oe 
inteiro acordo com a terapia. 
Citamos, até agora, propostas dos grupos que apresentaram 

conclusões neste seminário. Na comissão técnica que 
antecedeu o grupo, dizíamos que as entidades e os órgãos 
integrantes daquela comissão interpretavam a realização 
deste seminário como uma oportunidade estratégica que se 
abria ao setor para um profundo e amplo reposicionamento da 
atividade turística em Minas, que nós continuamos 
considerando como absolutamente essencial. E que ele era, 
ainda, uma oportunidade extremamente produtiva, para a 
discussão dos problemas que envolvem a atividade turística, 
mobilizando todos os segmentos públicos e privados para uma 
avaliação não apenas crítica, mas autocrítica. 

Durante as reuniões das comissões técnicas e dos grupos de 
trabalho que as sucederam na primeira fase destes primeiros 
trabalhos, vimos uma profunda afinidade conceitual e um 
consenso, do ponto de vista da participação dos órgãos 
públicos, não só do setor de turismo, mas também de outras 
áreas sintonizadas com as mesmas aflições, com as mesmas 
expectativas e com o mesmo empenho dos segmentos da 
iniciativa privada. 
Hoje, ninguém discute o tamanho da ação do Estado, mas nós 

discutimos a profundidade dos resultados. Depois dessa 
revisão crítica, tendo como palco e cenário este seminário, 
iremos partir, sob a liderança do nosso ilustre Secretário, 
para esse posicionamento tão ambicioso para todos os 
segmentos públicos e privados da nossa atividade. 

O Sr. Coordenador- Vem à mesa pergunta de Celso Morandi, 
Presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis-
Minas Gerais, dirigida ao nosso Secretário, Deputado Federal 
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Ademir Lucas: "Com que base o senhor afirma que a hotelaria 
mineira nâo pratica preços baixos em baixa estação?" 

O Secretário Ademir Lucas - Não falei hotelaria mineira, 
falei hotelaria brasileira. Agora no almoço que tivemos com 
o Presidente da Assembléia, Deputado Agostinho Patrús, com a 
Secretária Nacional de Turismo e com o George Norman, eles 
falaram, - eu nâo, porque conheço só até Igarapé - que no 
exterior há duas tarifas diferenciadas: uma para a alta e 
outra para a baixa estação. Foi isso o que ouvi e reproduze. 
E aqui, via de regra, há uma horizontalidade, e duas tarifas 
facilitam o turismo emissivo. Reproduzi porque acredito nas 
pessoas. O Prefeito Ângelo Oswaldo está confirmando que é 
uma tarifa só. 
O Sr. Celso Morandl - Secretário Ademir Lucas, existem 

várias tarifas diferenciadas para a hotelaria mineira. Se 
analisarmos a Regiâo Metropolitana de Belo Horizonte, por 
exemplo, que é uma regiâo chamada de turismo de negócios - e 
isso foi divulgado amplamente pela imprensa algum tempo 
atrás, quando foi criada a Frente Minas de Turismo , 
veremos que praticamente todos os hotéis de Minas Gerais, 
principalmente os de Belo Horizonte, dão descontos de até 
50% nos fins de semana, que sâo períodos fracos. Existem 
aqui vários agentes de viagem que sabem disso e podem 
contestar ou concordar comigo, se for o caso. 

Temos na regiâo metropolitana três dias de movimento forte, 
que são terça, quarta e quinta. Sexta-feira o executivo está 
voltando; segunda ele está pensando na sua viagem. 
Conseqüentemente, sexta, sábado e domingo sâo períodos 
diferenciados, com tarifas de até 50%. Nos meses de 
dezembro, janeiro e fevereiro, por ser verâo e porque os 
turistas preferem regiões litorâneas, também essas tarifas 
sâo praticadas. Nas cidades históricas, elas não são 
praticadas no período de férias, porque é alta estaçâo, mas 
são praticadas fora do período de férias, principalmente no 
primeiro semestre, quando nâo se consegue canalizar grandes 
c~ngresso~ para Minas Gerais, porque todos os congressistas 
sao tambem turistas. No verâo, naturalmente, esses 
congressos se dirigem para as regiões litorâneas. 
Conseqüentemente, conseguimos trazê-los para Minas no 
segundo semestre. Entâo, pratica-se também no primeiro 
semestre, que é considerado verâo, dezembro, janeiro e 
fevereiro, tarifas mais baixas que as normais. Só aqui já 
exemplifiquei três tarifas. Obrigado. 
O Secretário Ademir Lucas Só para complementar, a 

Secretária Márcia Kubitschek nos dá mais um subsídio. Disse 
que lá fora existe a terceira tarifa, chamada "blue day". 
Sâo tarifas de fim de semana, que têm pacotes mais baixos 
ainda. O Ângelo Oswaldo me confirma que em Ouro Preto há 
horizontalidade, sem querer polemizar, e que, de 1Q de 
janeiro a 31 de dezembro, a tarifa é a mesma. 
O Sr. Celso Morandl Ouro Preto tem uma tarifa 

diferenciada para as operadoras do Nordeste, do Rio e de São 
Paulo, principalmente, e outra tarifa para o mercado 
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individual. O Prefeito sabe disso. Existem várias tarifas. 
Cada mercado é uma situação. 

O Sr. Coordenador Temos uma pergunta dirigida à 
Secretária Márcia Kubitschek. Vamos formular a pergunta, e 
outras perguntas dirigidas a ela serão respondidas 
posteriormente. A Secretária responderá a esta pergunta e se 
despedirá, porque tem compromisso em São Paulo, com horário 
de vôo marcado. A pergunta, dirigida à Secretária Márcia 
Kubitschek, é de Ana Paula Chaib Lisboa, aluna do 2Q período 
de Turismo das Faculdades Integradas Newton de Paiva: "Quais 
as medidas tomadas pelo Ministério, no que se refere à 
regulamentação profissional dos bacharéis em Turismo, uma 
vez reconhecida a importância da atividade turística no 
Brasil e em Minas Gerais?". 

A Secretária Márcia Kubitschek Essa regulamentação 
profissional de bacharéis de Turismo é uma das coisas que, 
realmente, nos preocupa. Estamos tentando fazer com que a 
profissão seja regulamentada o mais rápido possível pelo 
Ministério da Educação e por outros órgãos competentes. 
Conseguimos, na semana passada, passar, na comissão 
financeira do Congresso Nacional, a atividade de agente de 
viagem. Vocês sabem que eles também não têm sua profissão 
regularizada. Pela primeira vez, consegtJ 4 mos ~azpr ~o~ QU~ a 
Comissão de Finanças da Câmara dos Deputados a!: uvasse 2 
regulamentação da profissão de agente ~! vlagom. 
Evidentemente, isso ainda vai passar na Comissão de 
Constituição e Justiça e, depois, no Plenário. Mas o 
primeiro passo já foi dado. Precisamos, entretanto, de fazer 
a mesma coisa para outras profissões que estejam 
intrinsecamente ligadas ao turismo. Essa é uma preocupação 
não apenas do MICT, mas de todos os ministérios correlatos. 
Gostaria, ainda, de dizer que os profissionais e bacharéis 

em turismo no Brasil, infelizmente, ainda são poucos, porque 
ainda existem muito poucas faculdades. Por exemplo, em Minas 
Gerais, a única universidade de turismo, se não me engano, é 
a Newton de Paiva. Temos muito poucas faculdades de turismo 
pelo Brasil afora. Deveríamos ter escolas de hotelaria muito 
maiores e em maior quantidade do que temos. No princípio do 
ano, houve um rumor de que entidades profissionais como o 
SESC e o SENAI iriam ter suas atividades interrompidas. 
Fizemos uma grande movimentação dentro da Secretaria 
Nacional de Turismo para que isso não ocorresse, porque uma 
das coisas que mais precisamos no Brasil, além do patrimônio 
material para o desenvolvimento do turismo, é o patrimônio 
humano. Precisamos de ter não somente belos hoté1s, belas 
pousadas, bons ônibus, bons parques temáticos. Precisamos 
também de pessoas especializadas em receber bem o turista. o 
turista não deve vir apenas uma vez. Ele deve vir, gostar e 
voltar. Para isso, ele tem que ser bem tratado. E uma das 
coisas que estamos tentando, e vamos implantar agora, em 
1996, é uma idéia revolucionária em termos de agilizar essa 
preparação do elemento humano para receber e tratar o 
turista. Vamos fazer uma coisa chamada brigadas de qualidade 
total. Evidentemente, gostaríamos de ter escolas de 
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hotelaria no Brasil inteiro, mas o Brasil é um Pais 
continental e não há a possibilidade de fazer isso, 
inclusive porque não há recursos financeiros para tal. Vamos 
formar, por intermédio de convênios do MICT com o SEBRAE e 
com os outros "s", brigadas de professores, de treinadores, 
que irão, a convite dos Prefeitos dos municípios - e para 
qualquer município, seja de Minas, do Rio Grande do Norte ou 
do Rio Grande do Sul -, até as cidades e lá permanecerão 
treinando o pessoal local. Quando falo em pessoal local, 
quero referir-me a todos: cozinheiro, garçom, guia 
turístico, chofer de táxi. Isso que denominamos brigadas de 
qualidade total será um programa implantado pelo MICT em 
convênio com outros organismos e estará à disposição das 
Prefeituras dos municípios brasileiros a partir do ano que 
vem. 

Eu gostaria de pedir licença ao Plenário da Assembléia 
Legislativa, aos senhores e senhoras aqui presentes, ao 
Secretário Ademir Lucas, ao Presidente da reunião, enfim, a 
todos os que fazem parte da Mesa para me retirar, 
infelizmente, neste momento. Tenho de ir para o aeroporto, 
porque embarco ainda hoje para São Paulo, onde, amanhã, 
estarei inaugurando, às 9 horas da manhã, um outro 
seminário, que será sobre investimentos. A EMBRATUR, junto 
com a "Gazeta Mercantil", estará apresentando, a empresários 
do setor turístico brasileiro e estrangeiro, dez projetos de 
grande importância para o turismo brasileiro, porque são 
projetos de hotelaria, "resorts" e parques temáticos. 
Estaremos na sede da "Gazeta Mercantil", abrindo esse 
seminário, com a esperança de podermos captar investimentos 
estrangeiros para beneficiar a implantação de projetos 
turísticos em nosso País. 
Agradeço, mais uma vez, a acolhida que aqui me deram e 

parabenizo, novamente, o Estado de Minas Gerais, por meio da 
Assembléia Legislativa, dos representantes do povo, e posso 
somente lhes dizer que, por intermédio do Governo Federal e 
do MICT, estamos inteiramente à disposição de nosso querido 
Estado de Minas Gerais, para podermos, em parceria, fazer 
com que o turismo seja, não somente ressuscitado - como foi 
dito aqui na Mesa -, mas seja, sobretudo, uma das maiores 
fontes de renda - como ele merece ser - nos próximos anos, 
para o bem-estar do povo mineiro. Muito obrigada a todos. 
O Sr. Coordenador - Pergunta de AntOnio Claret Guerra: "A 

proposta da ABRAJET neste seminário é a colocação do produto 
turístico mineiro na INTERNET. A EMBRATUR tem o programa 
Imagem Brasil. Quais as facilidades que terá Minas para 
chegar à INTERNET, via EMBRATUR?" 

A Secretária Márcia Kubitschek Vou responder à sua 
pergunta com apenas uma palavra: todas. Absolutamente todas. 
A INTERNET está aberta para Minas Gerais. 

O Sr. Coordenador Gostaria de saber se algum dos 
presentes deseja fazer alguma pergunta. Pergunta de Levison, 
da FAST-TUR: "Todos falaram em turismo e não falaram nada 
sobre nossos peixes. Peixe também é turismo! Este ano minha 
firma fez ao pantanal 22 viagens de pescadores, deixando 
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divisas mineiras no Mato Grosso do Sul. O que se pode falar 
sobre isso?" 

O Secretário Ademir Lucas - Este sem1nar1o não tem por 
objetivo individualizar um setor turístico. Falamos de forma 
global sobre as cidades históricas, o Circuito das Águas, os 
parques, as grutas, mas não individualizamos piscicultura 
que é, realmente, importante. Ontem mesmo um Prefeito me 
procurou para desenvolver um programa de piscicultura. Além 
disso, há um trabalho muito grande, não só do Estado, de 
entidades ambientalistas, mas da própria Assembléia, que 
promoveu seminário a esse respeito, com relação à 
preservação da fauna ictiológica dos rios Paraopeba e São 
Francisco. Não se falou na fauna ictiológica por não ter 
sido este um sem1nar1o individualizado, para tratar apenas 
de um setor. Existem políticas nessa área de piscicultura e 
de preservação ambiental. 

O Sr. Coordenador - Outra pergunta para o Deputado Ademir 
Lucas feita por Jailson, do Hotel Financial: "Secretário, em 
suas assertivas sobre o turismo - ressalte-se, muito bem 
embasadas -, V. Exa. em nenhum momento mencionou números 
quantitativos do setor. Nota-se, também, que não temos uma 
memória numérica no turismo de Minas Ge~a1s. Não será 
oportuno criarmos esse acervo e/ou banco de ca~os ce fltJxo 
turístico para identificarmos nichos de me~cado?" 

O Secretário Ademir Lucas - Concordo plename~te. Uma das 
dificuldades que o Governo Eduardo Azeredo teve para definir 
uma política turística em Minas Gerais foi a falta de 
memória. A Fundação João Pinheiro, trabalhando juntamente 
com a UIDI, BDMG, cada um no seu setor, faz levantamento 
dessa memória turística, de números, de quantitativos, que 
nós, efetivamente, não temos. É verdade isso, o Estado não 
dispõe desses dados, mas a Fundação está trabalhando nesse 
sentido para que possamos ter, até para definir programas, 
números realmente confiáveis. 

O Sr. Coordenador - Aqui um comentário do SINDIPAS, na 
pessoa do Helvécio Dias Leite. (-Lê:) 

"A inclusão, como prioridade, do asfaltamento de pequenos 
trechos de estradas, eliminando pontos de estrangulamento na 
ligação entre os vários pontos dos circuitos turísticos não 
pode deixar de fora o asfaltamento da antiga Estrada Real no 
seu trecho entre Alto Maranhão e Congonhas e a nova ligação 
de Congonhas à BR-040. 

Tal proposta foi incluída à última hora, pela 
Superintendência de Turismo da SELT, mas nem por isso é 
menos importante que a ligação Ouro Branco-Ouro Preto-
Mariana. Pelo contrário, apenas dá maior valor ao plano, 
como um todo. Só merece elogios. Congonhas e seu conjunto 
barroco merecem! Parabéns!" 

O Secretário Ademir Lucas- Individualizar-se, sobretudo em 
debates, é problemático. Ele citou como exemplo essa 
interligação da parte norte do circuito do ouro histórico, 
de Mariana-Santa Bárbara, Ouro Preto-Ouro Branco. Foi só uma 
citação de referência, como citei também o turismo exotérico 
de São Tomé das Letras. Mas isso não quer dizer que não 
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exista todo um plano turístico. Ao contrário, temos todo um 
plano viável turístico para contemplar todas as regiões que 
nos encaminharem suas propostas, através das associações 
microrregionais dos municípios. 

O Sr. Coordenador - Esta Coordenadoria volta a palavra ao 
ilustre Deputado Sebastião Navarro Vieira. 
O Sr. Presidente - Esta Presidência manifesta, novamente, 

os seus agradecimentos ao Deputado Federal Ademir ~ucas, 
Secretário de Esportes, Lazer e Turismo, ao Sr. Angelo 
Oswaldo de Araújo Santos, Prefeito de Ouro Preto, ao Sr. 
George Norman Kutova e ao Sr. Moisés Pereira de Barros, bem 
como às demais autoridades e Qúblico em geral pela presença. 

ATA.DA PARTE DA 91ª REUNIAO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, EM 25 DE OUTUBRO DE 1995, DESTINADA 
AO PROSSEGUIMENTO DO SEMINÁRIO TURISMO: CAMINHO DAS MINAS -
A ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL E A GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL 

DE TURISMO . 
Presidência dos Deputados Agostinho Patrús, Wanderley Avila 

. e Ibrahim Jacob 
SUMARIO: Composição da Mesa Destinação da reunião 

Designação do Coordenador dos debates Palavras do 
Coordenador dos debates e dos Coordenadores dos Grupos de 
Trabalho nQs 4, 5 e 6 - Palavras da Deputada Maria Elvira e 
do Sr. Sérgio Nogueira - Esclarecimentos sobre os debates -
Debates. 

Composição da Mesa 
O Sr. Presidente (Deputado Ibrahim Jacob) - Convido a tomar 

assento à mesa os Exmos. Srs. Sérgio Nogueira, Presidente da 
Associação Brasileira das Agências de Viagem ABAV , 
Deputado Ermano Batista 4Q-Secretário da Assembléia 
Legislativa; Deputada Fede~al Maria Elvira, representante da 
Câmara dos Deputados; Geraldo Paulo de Magalhães Fil~o. 
Coordenador do Grupo de Trabalho nQ 4; Fábio Borem, 
Coordenador do Grupo de Trabalho nQ 5; Celso Morandi, 
Coordenador do Grupo de Trabalho nQ 6. 

Destinação da Reunião 
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - Destina-se 

est~ reunião a dar prosseguimento ao Seminário Turismo: 
Cam1nho das Minas, sobre o tema "A Organização Institucional 
e a Gestão da Política Estadual de Turismo". 

Designação do Coordenador dos Debates 
O Sr. Presidente - A Presidência designa o Deputado Ermano 

Batista para atuar como Coordenador dos Debates e lhe passa 
a palavra. 

Palavras do Coordenador dos Debates 
Os meus agradecimentos ao ilustre Presidente desta Casa 

pela distinção que me fez convidando-me para coordenar 
encontro de tamanha envergadura. 

Informo ao Plenário que esta fase da reunião se destina a 
dar a todos os participantes conhecimento dos resultados e 
das dinâmicas vividas pelos três grupos de trabalho que se 
reuniram hoje, pela manhã. Cada Coordenador de Grupo de 
Trabalho fará um relato sucinto, que possibilitará o 
enriquecimento dos debates posteriores. 
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Esta coordenadoria passará a palavra ao Sr. Geraldo Paulo 
de Magalhães Filho, da Associação de Albergues da Juventude 
de Minas Gerais - ALBERMIG -, que discorrerá sobre o subtema 
"Organização". Com a palavra, o Sr. Geraldo Paulo de 
Magalhães Filho, que disporá de 15 minutos para sua 
exposição. 

Palavras do Coordenador do Grupo de Trabalho nQ 4 
Nossas saudações ao Sr. Presidente, aos membros da Mesa, às 

senhoras e aos senhores presentes. Em primeiro lugar, devo 
agradecer a confiança em mim depositada pelos membros da CP! 
nQ 4, por me escolherem para representá-los e, naturalmente, 
c9nduzir os trabalhos na manhã de hoje. 

E claro que devemos salientar, também, a importância deste 
seminário, que, de fato, como já foi dito, é de suma 
importância não só para a atividade turística em Minas 
Gerais, mas também para o Brasil. Tem sido preocupação da 
Assembléia Legislativa o consultar diversos segmentos da 
sociedade; pela primeira vez, ela consulta o nosso segmento, 
o do turismo. 

A CP! nQ 4 e, também, o Grupo de Trabalho nQ 4, com o 
subtema "Organização", preocuparam-se, desde o início dos 
trabalhos, com o que, talvez, oossamos considerar a fase 
mais importante da discussão. é a nossa ~as~. 2 ~o~s~ 
organização, os nossos aspectos organizacionais, porq~e. sa 
formos verificar, temos, na organização, a base legislativa, 
a da formação de recursos humanos, temos os incentivos e os 
recursos necessários ao desenvolvimento da atividade 
turística. Assim, num processo que é a dinâmica do turismo, 
temos equipamentos e serviços para poder aproveitar - e bem 
-tudo aquilo que o Estado de Minas Gerais nos proporciona 
em termos de património natural e cultural. 

Introduzimos, no nosso relatório inicial, uma citação de 
Albert Einstein: "O mundo não vai superar sua crise atual 
usando o mesmo pensamento que criou esta situação". (-Lê:) 

"Introdução 
Organização implica objetivos definidos. O ato ou efeito de 

organizar-se leva-nos a constituir organismo, estabelecer 
bases, ordenar e, sobretudo, dar às partes de um todo a 
disposição necessária para as funções a que ele se destina. 

A tarefa de pensar e agir no sentido da reestruturação do 
turismo e da redefinição de sua trajetória é um desafio de 
todo o "trade", mas é responsabilidade especial daqueles que 
se sentem direta ou indiretamente envolvidos com a atividade 
turística. 

Os fundamentos da prática democrática estão na 
representatividade e na participação de todos. E, 
efetivamente, neste momento, o que temos no turismo? Em 
contrapartida, o que queremos para o turismo? Façamos uma 
análise e uma reflexão críticas de nossas fraquezas e de 
nossas virtudes, para que juntos possamos almejar um projeto 
de turismo que o torne maior e melhor. 

Considerando nossos anseios e nossas expectativas que visam 
a mudanças e buscam princípios norteadores da organização e 
da gestão da política de turismo- e a dinâmica da atividade 
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no processo global de desenvolvimento de Minas Gerais -. é 
que propomos e convidamos todo o segmento turístico, 
governamental e não governamental a repensar nossos 
conceitos e práticas. Não há limitação no horizonte. Existem 
novos horizontes. Permitam-nos mais uma citação: "Nunca ande 
pelo caminho traçado, pois ele conduz somente até onde os 
outros já foram" (Alexander Graham Bell). Assim, busquemos 
novas trilhas, em perfil e postura de dignidade e 
reconhecimento para o Seminário Turismo: Caminho das Minas." 
Procuramos, na CP! e no nosso grupo de trabalho, alguns 

aspectos gerais e nos questionamos. Dessa forma, colocamos: 
(-Lê:) 

"Aspectos Gerais 
Qual importância o Governo Estadual atribui ao turismo como 

atividade económica e socialmente significativa? 
Qual a importância da função do turismo para o setor 

governamental? 
Qual o nível de eficiência dos mecanismos operacionais do 

Governo para o setor? 
De que forma se articulam as diversas ações setoriais 

específicas, previstas no anexo da Lei nQ 11.483, para o 
desenvolvimento de uma atuação governamental integrada para 
o turismo? 

Como se dá, na realidade, a participação dos setores não 
governamentais na formulação de planos, programas e projetos 
para a política estadual de turismo? Qual a eficiência do 
Conselho Estadual de Turismo no desenvolvimento dos 
propósitos citados?" 
Assim é que o Grupo de Trabalho nQ 4, na manhã de hoje, 

colocou as seguintes propostas. Antes, é preciso que se diga 
que existem propostas que obtiveram maioria de votos, e 
outras que serão levadas amanhã, na sessão plenária, devendo 
obter o mínimo necessário, ou seja, 25%. 

Em nível 
turismo: 

Proposições 
da organização básica da política estadual de 

No que diz respeito ao perfil institucional, poder-se-ia 
pensar na criação de uma estrutura administrativa específica 
para o setor, por exemplo, uma secretaria de Estado de 
turismo, com a responsabilidade de cuidar do planejamento e 
da coordenação dos objetivos estabelecidos, dos planos, 
programas. e projetos governamentais, a qual teria uma 
empre~a publica como braço operacional. 

Em n1ve1 do Conselho Estadual de Turismo: 
P~op?mos alterações na legislação especifica, com o 

ObJetl~o_de estabelecer mecanismos capazes de tornar mais 
democrat1ca e eficiente a participação tanto do setor 
governamental quanto do não governamental no Conselho, além 
da sua reorganização em câmaras setoriais específicas para 
produzir subsídios técnicos capazes de torná-lo efetivo e 
atuante. 

É recomendável reduzir o número de membros natos do 
Conselho para 14 (quatorze), agrupados de forma paritária 
entre representantes do Governo (seis), além de um 

~-
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representante do Poder Legislativo, e dos setores não 
governamentais (sete), e de um observador externo, este 
último sem direito a voto e que seria indicado pelo conjunto 
dos integrantes do Conselho e das Câmaras Setoriais. 

A Organização Institucional e a Gestão da Política Estadual 
de Turismo. 

1 - Criação da Secretaria de Estado de Turismo. 
2 - Manutenção das empresas de turismo do Estado: Turminas 

e Prominas (25% dos votantes). 
3 - Fusão das duas empresas de turismo do Estado: Turminas 

e Prominas. 
4 O Conselho Estadual de Turismo CET , órgão 

integrante da estrutura orgânica da Secretaria de Esportes, 
Lazer e Turismo - ou órgão que vier a sucedê-la - instituído 
pela Lei nQ 8.502, de 19/12/83, é órgão deliberativo e 
controlador da política estadual de turismo e das ações dela 
decorrentes, em todos os níveis. 

5 - O Conselho Estadual ~e Turismo deverã ter 14 membros, 
com composição paritária (25% dos votantes). Essa Proposta 
também obteve o mínimo necessãrio. 
6 - O Conselho Estadual de Turismo deverã contar com 10 

membros, com composição paritãria. Esta proposta foi 
aprovada por maioria. 

7 - Nomeação dos representantes do Conse111c ~stuOGal 8e 
Turismo na lei que o instituirã. 
8 - A representação do Poder Executivo no Conselho Estadual 

de Turismo estarã a cargo das seguintes secretarias de 
Estado: 

I - Esporte, Lazer e Turismo; 
II - Planejamento e Coordenação Geral; 
III - Indústria e Comércio; 
IV- Cultura. 
9 - As entidades não governamentais devem escolher os seus 

representantes (cinco) no Conselho Estadual de Turismo, em 
assembléia convocada pela Secretaria de Estado de Turismo e 
fiscalizada por um representante do Ministério Público 
Estadual. 

10 - O presidente do Conselho Estadual de Turismo serã 
eleito por voto secreto. 

11 - A presidência do Conselho Estadual de Turismo terã 
alternância de mandatos, ora da iniciativa privada, ora de 
representantes do governo. 

12 - Privatização da gestão do Minascentro e do futuro 
Centro de Exposições (25% dos votantes). Proposta aprovada 
por minoria simples. 

13 Os órgãos públicos das administrações direta e 
indireta, que tenham como objetivos e/ou atiVidades, 
planejamento, organização e desenvolvimento da atividade 
turística, deverão ter preferencialmente em seus quadros de 
pessoal, profissionais com formação em nível superior de 
turismo, responsãveis pela elaboração e pela coordenação dos 
projetos. 
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14 - O Conselho Estadual de Turismo deverá ser assessorado 
por câmaras sociais que serão regulamentadas pelo regimento 
do conselho. 

15 - Recomenda-se modificar o que dispõe o texto da Lei nQ 
11.483, de 7/6/94, que trata do Plano Integrado para o 
Desenvolvimento do Turismo - PLANITUR, de tal forma que esta 
seja uma lei que disponha sobre as diretrizes, os objetivos 
e a organização da política estadual de turismo em Mina 
Gerais e não apenas sobre um plano. 

A proposição acima implica, automaticamente, a alteração da 
redação dos arts. 1Q, 2Q e 5Q desta lei. 

16 - A diretoria do Conselho Estadual de Turismo deverá ser 
eleita na primeira reunião dos membros nomeados e 
empossados. 
17- Modifica a redação do art. 4Q, que deverá ter o 

seguinte teor: 
"Art. 4Q -Com vistas a ampliar, no âmbito do Estado, o 

fluxo de turistas, seu tempo de permanência e seu gasto 
médio, deverão ser desenvolvidas as seguintes políticas 
básicas: 

I Preservação do património histórico, artístico, 
cultural e documental. 

II Proteção e utilização sustentada do património 
natural. 
II~ - Informação, estatística e marketing do produto 

tur1stico. 
IV - Desenvolvimento da infra-estrutura turística. 
V - Apoio aos agentes da indústria turística. 
VI - Incentivo ao turismo receptivo do País e do exterior. 
VII - Estímulo ao turismo social e ao turismo interno 

estadual. 
VIII - Incentivo ao turismo de negócios e de eventos. 
IX - Conscientização turística. 
X - Formação e aprimoramento de recursos humanos. 
Parágrafo único- A implantação dessas políticas será feita 

de forma regionalizada, com participação dos diversos órgãos 
e entidades da administração pública estadual. em parceria 
com os municípios e com a iniciativa privada.". 
18- Modificar a redação do art. 6Q , que deverá ter o 

seguinte teor: 
"Art. 6Q -O poder executivo deverá elaborar bem como 

a~oi~r.pla~os regionais voltados para o desenvolvimento e a 
v1ab1l1zaçao da exploração económica do turismo.". 
19- O art. 7Q da Lei nQ 11.483, de 7/6/94, deverá ser 

suprimido na íntegra. (Diretrizes para elaboração dos 
programas regionais voltadas para a exploração económica do 
Turismo.) 
20- O art. 8Q da Lei nQ 11.483, de 7/6/94, deverá ter a 

seguinte redação: 
"Art. 8Q- Caberá à Secretaria de Estado de Esportes, Lazer 

e Turismo, em sintonia com o Conselho Estadual de Turismo, a 
coordenação de todos os programas e atividades voltadas para 
o desenvolvimento do turismo em Minas Gerais. 
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§ 1Q - Caberá à Empresa Mineira de Turismo - TURMINAS - a 
execução dos programas e ações voltadas para o 
desenvolvimento do turismo em Minas Gerais. 

§ 2Q - Caberá à Companhia Mineira de Promoções - PROMINAS -
, a execução da política de incentivo ao turismo de negócios 
e de eventos. (25% dos votantes).". 

21 O Conselho Estadual de Turismo contará com um 
representante do poder público municipal." 
Era o que tínhamos a apresentar. Muito obrigado. 
O Sr. Coordenador - Esta coordenação vai passar a palavra 

ao Sr. Fábio Borém, do BDMG, que discorrerá sobre o subtema 
"Recursos". Com a palavra, o Sr. Fábio Borém, que disporá de 
até 15 minutos para sua exposição. 

Palavras do Coordenador do Grupo de Trabalho nQ 5 
O Sr. Fábio Borém - Sr. Presidente desta sessão plenária, 

Sr. Coordenador, Deputados Estaduais presentes, Deputada 
Federal, Maria Elvira, conferencista, Presidente da ABAV, 
colegas Coordenadores dos Grupos de Trabalho, companheiros 
componentes das diversas entidades participantes dos nossos 
grupos de trabalho, senhores e senhoras, inicialmente, cabe 
um esclarecimento para este Plenário. Trata-se de uma 
decisão tomada pelos grupos de traoalho 1 e 2 pela 
similaridade dos subtemas- Recursos 0 Incentivos A~ha~os 
por bem levar avante um trabalho em conjunto. jws~ame~te ern 
face dessa similaridade. O assunto foi discu:ido e aco~aado 
pelas partes e assim conduzimos nosso trabalho até hoje, 
quando atingimos os nossos objetivos. 

Neste momento, gostaria de aproveitar nossa presença neste 
Plenário, para deixar registrados alguns fatos que julguei 
da maior relevância. O primeiro diz respeito à forma 
democrática, transparente e participativa com que, até 
agora, foi conduzido este seminário, sob a liderança desta 
Casa, em virtude de experiências em iniciativas desse tipo. 
Desde os primeiros momentos me senti muito à vontade entre 
os colegas participantes, o que vem ocorrendo desde o início 
dos trabalhos até hoje, nas reuniões quase que semanais, em 
que tivemos a oportunidade de trocar idéias e experiências, 
que desaguaram, exatamente, nessa conclusão dos trabalhos 
dos nossos grupos, que se fez pela manhã. Digo contente, 
porque sou oriundo de uma entidade pública governamental e 
senti uma sinergia muito forte com a participação do setor 
privado, por meio de suas diversas entidades. componentes 
deste seminário. Temos conseguido nos manter sempre dentro 
do objetivo comum e do foco principal, que era exatamente 
identificar segmentos do turismo e sugerir medidas para o 
seu desenvolvimento, as quais podem se efetivar com a 
participação desta Casa, do Executivo e da área privada. 
Isso, para mim, foi bastante relevante. Senti uma 
participação muito intensa e gostaria de aproveitar este 
momento para deixar isso aqui registrado. 
Outra consideração que eu não poderia deixar de fazer se 

refere à importância que foi dada exatamente a estes dois 
grupos, por suas próprias características, de serem 
destinados a sugerir idéias - algumas delas inovadoras 
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exatamente na linha de identificar recursos não só 
creditícios, mas, também, de incentivos, que possam 
impulsionar a atividade. Dizíamos, pela manhã, que não 
adianta simplesmente idealizarmos projetos e iniciativas 
brilhantes e oportunas, se não dispusermos dos instrumentos 
para consolidá-los. Parte desses instrumentos diz respeito 
aos recursos e incentivos que venham, realmente, dar suporte 
a essas atividades. 

Como já disse, o nosso grupo era formado inicialmente por 
dois blocos que se uniram e se transformaram em apenas um, 
com o subtema Recursos e Incentivos. Daí porque reafirmo que 
senti uma participação muito intensa e muito diversificada, 
mas que, no meu entender, proporcionou uma sinergia muito 
grande entre todos nós. 
Gostaria de encerrar estas palavras agradecendo a todos os 

que conosco estiveram neste período, a todas as entidades 
que participaram. Deixarei para o Celso Morandi, nosso 
companheiro de coordenação, falar especificamente sobre as 
conclusões a que chegamos, que, certamente, serão apreciadas 
pela comissão plenária final, amanhã, fazendo votos de que 
tragam, com todo interesse e todo apoio, perspectivas para o 
segmento do turismo. Não vou ressaltar aqui a sua 
importância, porque isso já foi dito pelos palestrantes 
anteriores e, provavelmente, pelo nosso caríssimo 
palestrante de hoje. Porém, gostaria de ressaltar que o 
turismo é realmente relevante, e sempre o foi, para Minas 
Gerais. Devemos reativá-lo intensamente, pois é uma 
atividade econômica geradora de empregos, de distribuição de 
renda significativa e envolve diversos agentes, 
principalmente do setor privado. Agradeço a atenção de todos 
os participantes que estiveram conosco neste período. 
Obrigado a todos. 
O Sr. Coordenador Esta coordenadoria vai passar a 

palavra, neste instante, ao Dr. Celso Morandi, da Associação 
Brasileira de Indústria de Hotéis- ABIH -, que discorrerá 
sobre o subtema Incentivos. Com a palavra, o Dr. Celso 
Morandi, que disporá de 15 minutos para a sua exposição. 

Palavras do Coordenador do Grupo de Trabalho nQ 6 
O Sr. Celso Morandi Sr. Presidente desta plenária, 

senhoras e senhores parlamentares, senhores colegas de grupo 
de trabalho, demais pessoas presentes, o segmento turístico, 
salvo algumas exceções, é composto de pequenas empresas. 
Essas exceções se baseiam, basicamente, em empresas aéreas e 
grandes cadeias hoteleiras. Apenas para que os senhores 
tenham uma noção, em Minas Gerais, temos cadastrados 826 
hotéis, gerando algo em torno de 28 mil empregos diretos e 
75 mil empregos indiretos, o que equivale, em termos de 
oferta de empregos, a praticamente duas FIATs. 
Ap~n~s o segmento de feiras, que é o chamado turismo de 

negoc1os, no ano passado movimentou no Pais 
U~$30.000.000.000,00. E Minas Gerais participou com 0,7% 
d1sso, ou seja, pouco mais de 0,5%, por não dispor de 
espaço. Então, se é um segmento individualmente fraco por 
ser de pequenas e médias empresas, no conjunto é 
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extremamente significativo, tanto em termos de recursos como 
em termos de ofertas de emprego. 

Dando seguimento aos trabalhos, feitos em conjunto porque 
não há como separar incentivos e recursos, já que, na 
maioria das vezes, até se confundem, vamos às conclusões dos 
grupos. (-Lê:) 

"Grupos nQs 5 e 6 
1 - Ampliação da participação do setor de turismo nos 

recursos orçamentários do Estado hoje basicamente 
restritos ao custeio- de 0,005% (cinco milésimos por cento) 
para 1,2% (um vírgula dois por cento), gerando recursos para 
aplicação em investimentos. 

2 - Inclusão no orçamento do Estado 
destinados ao FASTUR, de pelo menos 
R$18.000.000,00 incluídos na proposta 
Fundo, encaminhada pelo CBMG à SEPLAN. 

para 1996 de recursos 
R$5.000.000,00, dos 
orçamentária para o 

3 - Alteração da legislação estadual relativa ao FIND-PROIM 
-ao abrigo do disposto na legislação federal (Lei nQ 8. 181, 
de 1991) que equipara o turismo às demais atividades 
industriais para estender ao setor de turismo os 
financiamentos e benefícios desse fundo. 
4 - Alocação de recursos do orçamento do Estado oara o 

FUNDESE, no valor de R$4.000.000.00, para o financiame~to d~ 
pequenas e microempresas, incluindo p.:)usaca e o..:t :cs r.1-s i os 
de hospedagem, bem como equipamentos de trans~orte de grante 
e médio porte (ónibus, microónibus, "vans", etc.) destinados 
ao turismo. 

5 - Destinação dos recursos da renda e/ou arrendamento de 
hotéis do Estado (Grande Hotel de Araxá e Palace Hotel de 
Araxá e Palace Hotel de Poços de Caldas) para investimento 
no setor de turismo, obedecendo-se à seguinte distribuição 
dos mesmos: 40% para destinação ao FASTUR e 20% para 
aplicação em atividades turísticas nas cidades de Araxá e 
Poços de Caldas. 
6 Reivindicação junto ao Governo Federal para a 

ampliação, para R$10.000.000,00, dos recursos aplicados pelo 
FUNGETUR em Minas, que foram da ordem de R$4.700.000,00 em 
1995. 
7 - Destinação de parte dos recursos do ICMS gerados 

adicionalmente por projetos de implantação e expansão das 
empresas de prestação de serviços tais como energia 
elétrica, telecomunicações, transporte, etc. para a 
composição de um fundo de fortalecimento do FASTUR. 

8 Reivindicação junto aos municípios mineiros de 
potencial turístico e com potenciais ainda não explorados de 
adoção de mecanismo de incentivo equivalente ao PRÓ-
INDUSTRIA, visando à composição de fundos municipais de 
recursos destinados ao financiamento de projetos turísticos 
de seu interesse. 
9 Constituição pelo setor privado por meio da 

contribuição da rede hoteleira e demais agentes de prestação 
de serviços - de um fundo de apoio ao desenvolvimento 
turístico para a implementação de iniciativas como o Minas 
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Convention Bureau, execuç~o de campanhas de "marketing", 
promoç~o turística por via da INTERNET, etc. 
10- Criaç~o de mecanismo associativo dos diversos agentes 

privados do turismo, tal como a Fundaç~o Rio Congressos e 
Eventos - Rio Convention Bureau, de forma a concretizar o 
potencial de suas ações em favor do setor. 

11 - Apoio e aprovaç~o das propostas apresentadas pelo 
Grupo 2. 

12 - Criaç~o de um fundo de apoio com recursos do Estado e 
da iniciativa privada para instalaç~o de centros receptivos 
em localidades de reconhecida vocaç~o para o ecoturismo. 
Esse fundo será destinado a garantir o uso sustentado do 
atrativo. 
13- Facilitaç~o do acesso das entidades do interior à 
informaç~o sobre os recursos e mecanismos de financiamento 
geridos pelos Bancos estatais por intermédio de suas 
agências nas diversas cidades mineiras. 
14- Destinaç~o de recursos do orçamento da Secretaria de 

Estado de Comunicaç~o Social - SECOM à divulgaç~o do 
produto turístico na INTERNET. 
15- Destinaç~o de recursos da PRODEMGE para a instalaç~o 

de BBS ("Bulletin Board System"), com vistas à integraç~o 
técnica à INTERNET." 
Senhoras e senhores, estas foram as propostas aprovadas 

pelos Grupos de trabalho nQs 5 e 6. Gostaria de acrescentar 
a princípio, talvez n~o tenha muito o que ver com o que se 
passa nesta Casa, mas no fundo tem. A oportunidade deste 
seminário legislativo talvez seja única por muitas décadas, 
pelo menos é a única até agora, para o nosso segmento. 

Há algum tempo atrás estava lendo um livro sobre 
planejamento estratégico, e chamou muito minha atenç~o o seu 
prefácio, muito pequenininho, um prefácio que foi colhido na 
cultura anónima italiana em 1900. O prefácio diz o seguinte: 
"Toda manh~. na África, acorda um le~o. esse le~o acorda e 
corre muito porque sabe que, se n~o correr muito, vai morrer 
de fome. Toda manh~. na África, acorda uma gazela. Ela 
acorda e corre muito, porque sabe que se n~o correr mais do 
que o le~o. vai ser comida. Toda manh~. em qualquer parte do 
~undo, o dia amanhece, n~o importa se é o le~o ou a gazela, 
e melhor começar a correr". 
Gostaria de chamar a atenç~o para as pessoas que v~o votar 

a~an~~. N~o importa se essas pessoas pertencem ao segmento 
PUbl1co ou privado, se elas pertencem à classe dos leões, do 
segmento turístico ou das gazelas. É melhor começar a 
correr, ou, ent~o. assumimos de vez que somos retardatários 
e seremos engolidos de qualquer forma. Obrigado. 

O Sr. Coordenador - A Deputada Maria Elvira, representante 
de Minas no Congresso e membro da Subcomiss~o de Turismo da 
Comiss~o Permanente de Economia, Indústria e Comércio, da 
Câmara Federal, terá que se retirar às 15h30min para uma 
gravaç~o. Mas, antes, gostaria da aquiescência dos senhores 
para conceder a ela a palavra para que possa trazer sua 
mensagem. 

Palavras da Deputada Federal Maria Elvira 
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A Deputada Maria Elvira - Boa tarde para todos. Vou ser bem 
breve porque, afinal, temos que ouvir muitas pessoas que 
trazem a sua participação, como é o caso do meu amigo 
Sérgio, que tem uma larga e importante experiência na área 
do turismo. 

Eu queria, ao me dirigir a vocês, a todos os companheiros e 
companheiras aqui presentes, dar um testemunho em nível do 
que seria uma contribuição mais política do que técnica, 
embora seja uma pessoa extremamente ligada ao turismo. No 
início da minha vida, num momento de independência, 
trabalhei no turismo. Cheguei a ser guia e é uma das gratas 
satisfações que tenho da minha vida. Encontra-se presente o 
Daltro Assunção Nogueira, que foi meu chefe na falecida ICI 
Turismo, do Banco Comércio e Indústria. De lá para cá, 
muitas viagens, 12 anos trabalhando nas Faculdades 
Integradas Newton de Paiva, que hoje mantêm o único curso de 
turismo em nível superior no Estado. 

Além de tudo, nutro uma grande pa1xao pela atividade 
turística, não só em nível emocional, mas também em nível da 
própria compreensão do que o turismo representa como 
ferramenta de desenvolvimento de nosso País. Nós, politicos, 
estamos sempre defendendo - diria que muitos. talvez nem 
todos - uma ser1e de valores, como 2 educaç~o. a sa~de o 
direito á cidadan1a e a melhoria aa qual~d~de de ~l~a ce 
nosso povo. Mas, quanto mais vivo na poli~ica, ma~s chego~ 
conclusão de que nada disso chega de uma hora para outra ou 
num piscar de olhos. Isso demanda a melhoria da qualidade de 
vida de nosso povo, o desenvolvimento e o progresso de nosso 
País, que dependem da vontade política e das decisões que 
façam com que exista a produção - produção no sentido de 
bens ou serviços que gerem impostos, divisas, dinheiro, para 
que façamos tudo o que a gente pede e promete, ou pelo menos 
deseja fazer nos palanques. 

No meu entendimento, essa é a oportunidade que Minas Gerais 
e o Brasil precisam para gerar os recursos, essa massa de 
divisas de fora para dentro, de Estados para Estados, para 
podermos promover o desenvolvimento de nosso País. Só não 
enxerga isso o que é cego, o que não quer ver. No mundo 
inteiro, o turismo já mostrou ser uma ferramenta poderosa de 
desenvolvimento. Não precisamos falar muito. Basta 
lembrarmos um pouco da Espanha e fazer uma rápida viagem 
pela Europa, que tem pouco para desenvolver-se. com o Velho 
Continente, e que vive hoje de serviços. Entre os serviços, 
o turismo é o nQ 1. 

Companheiros e companheiras, este evento é muito importante 
porque mostra que a Assembléia Legislativa, como a casa do 
povo mineiro, como uma instituição formadora de opinião, 
inclusive em nível das políticas de Governo, porque 
pressiona o Executivo para que faça as políticas. A 
Assembléia está reconhecendo, com este grande evento, que o 
turismo não pode estar fora da agenda de desenvolvimento de 
nosso Estado. O turismo não pode ser ignorado por nenhum 
candidato, por nenhum político, Prefeito, Governador, 
Ministro ou Presidente da República. Esse evento nos mostra 
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que as coisas estão mudando. Fiquei nesta Casa por oito 
anos, por dois mandatos. Lembro-me de que, desde o inicio do 
meu primeiro mandato fui uma entusiasmada com o turismo, mas 
vi pouco eco na Assembléia no que se refere ao interesse 
pelo tema. Até para haver uma comissão de turismo, turismo 
puro, e não, ligado à indústria e ao comércio e aos 
serviços, o que a FIEMG, a Associação Comercial e outras 
instituições já têm, foi difícil. 
Portanto, Deputado Ermano Batista, Deputado Wanderley 

Ávila, companheiros da Mesa, senhoras e senhores que 
participam deste seminário, não há dúvida de que estamos 
evoluindo. O quadro nacional e o mineiro estão melhorando no 
que se refere à consciência de nossa elite governante e à 
consciência dos empresários, que estão investindo mais. 
Vejam, há dez anos, quantas empresas de turismo havia em 
Minas Gerais e vejam quantas há hoje. Ao mesmo tempo em que 
essa situação cria alguns problemas de concorrência, não há 
como deixar de reconhecer que isso significa pujança e que 
se está detectando oportunidade de trabalho, de lucro, de 
arrecadação e de desenvolvimento. 

Cumprimento a Assembléia Legislativa de Minas e a todos que 
aqui estão. Quero reforçar, Deputado Ermano Batista, porque 
sei que existe o desejo, por parte de alguns Deputados e da 
própria Deputada Elbe Brandão de que se dê independência à 
Comissão de Turismo desta Casa, quero reforçar esse conceito 
e gostaria também de dizer que precisamos aumentar os 
recursos do FUNGETUR, tema aqui bem desenvolvido pelo nosso 
companheiro do BDMG. Entretanto, é necessária a mobilização, 
não só da sociedade e dos Deputados Federais, mas também do 
Governo de Minas, pois o Nordeste - não estou criticando, 
porque é uma questão de correr atrás da bola tem se 
beneficiado demasiadamente dos recursos do FUNGETUR. 
Portanto, o Governo tem de ficar esperto. Temos muita gente 
boa neste Governo, como o Secretário Ademir Lucas, que está 
muito interessado, além do Paulinho Simão e de outras 
pessoas - e peço que me perdoem por não me recordar dos 
nomes, neste momento também muito interessadas em 
acelerar, dinamizar e oxigenar o processo. Para tanto, 
devemos procurar a EMBRATUR, procurar os órgãos competentes 
em Brasília e até no exterior, quem sabe, para trazer 
recursos para o desenvolvimento do turismo do nosso Estado, 
turismo como ferramenta de desenvolvimento. 
Quero dizer que defendo o turismo, não como interessada -

pois fui diretora de uma faculdade de turismo, e a minha 
família ainda está ligada a ela-, mas defendo o turismo em 
nome do povo mineiro, em nome do povo brasileiro que precisa 
de uma série de coisas, que só uma sociedade democrática, 
civilizada e desenvolvida pode oferecer. Para conseguirmos 
tais coisas, precisamos enriquecer, precisamos produzir, e o 
turismo é a ferramenta necessária para agilizar o processo 
em curto, médio e longo prazos, transformando, sem dúvida 
nenhuma, Minas Gerais num Estado - ele que já é o segundo 
Estado da Federação - que deve se firmar, cada vez mais, na 
sociedade brasileira, no cenário da confederação brasileira, 
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como um Estado desenvolvido, mas, também, como um Estado que 
sabe desenvolver seu potencial, que sabe usar seus recursos 
humanos- que estão aqui, neste Plenário- e transformar 
aquilo que Deus nos deu, ou seja, a natureza e mais uma 
série de coisas, em recursos, em divisas, em dinheiro para o 
bem de todos. 
Muito obrigada, Deputado Ermano Batista, pela oportunidade 

de dizer, aqui, estas palavras. São palavras políticas, mas 
de coração, pois acredito no turismo, acho que ele é uma 
saída. E necessário estarmos todos juntos para mostrar aos 
governos que precisamos investir nessa atividade econômica, 
social, cultural, enfim, uma atividade das mais fascinantes 
da vida. Muito obrigada, parabéns e vamos tocar para a 
frente. 
O Sr. Coordenador - Nossos agradecimentos à Deputada Maria 

Elvira pela sua participação. Esta coordenação vai passar a 
palavra ao Sr. Sérgio Nogueira, Presidente da Associação 
Brasileira de Agências de Viagem- ABAV -, que discorrerá 
sobre o tema Organização Institucional e a Gestão da 
Política Estadual de Turismo. Com a palavra, o Sr. Sérgio 
Nogueira, que disporá de 30 minutos para a sua exposição. 

Palavras do Sr. Sérgio Nogueira 
Sr. Presidente, Deputada Maria Elvir~. a0e tem feito urn 

trabalho muito importante em prol do turis~o brasi :ei~o. e~ 
Brasília, participando da Subcomissão de Turismo na Câmara 
Federal; demais autoridades; senhoras e senhores, em 
primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite para 
participar, aqui, do futuro do turismo de Minas Gerais, 
porque dizem que o futuro começa quando começamos a pensar 
nele. Portanto, entendo que esses grupos de trabalho estão 
começando a pensar no assunto. 

Evidentemente, quando se fala de uma atividade tão 
fascinante como o turismo, sempre julgamos que é muito fácil 
de se falar a respeito, pois todos nós sempre temos alguma 
coisa para acrescentar, que são as nossas experiências. 
Entretanto, deveríamos começar a refletir sobre o que é o 
turismo, o que é o turista, quando é que somos turistas. Ai, 
você começa a pensar em todo o mecanismo de desenvolvimento 
econômico e social desse processo: no momento em que você 
produz num município e gasta em outro, você é um turista no 
município seguinte, pois você está ajudando a gerar impostos 
e empregos. Como o turismo é uma coisa muito fascinante, a 
gente vai falando, se empolga, e não trata da parte mais 
importante do processo, que são os números. O que é discutir 
a atividade turística enquanto atividade de desenvolvimento 
sócio-econômico? Todo esse processo começa quando temos 
acesso aos números relativos à atividade. O turismo é uma 
atividade que tem um movimento internacional, e esse é um 
dado importante, para que vejamos o que estamos discutindo 
aqui, que números são esses. Quando começamos a observar 
que, mundialmente falando, a estimativa para o ano de 1995 é 
que o turismo movimente US$3.380.000.000.000,00, você pode 
começar a imaginar que está discutindo a principal atividade 
econômica do mundo moderno. Essa é a nossa discussão aqui; é 
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o início da discussão sobre essa atividade, em que você, num 
país fantástico, grandioso como o Brasil, trabalhou, no ano 
de 1994, com US$45.000.000.000,00 em nível de turismo 
internacional. Quando você começa a observar a balança 
comercial, quando você começa a observar o País, o 
continente como um todo, esse é um número muito pequeno, é 
um movimento que se dá em função de movimentos diretos e 
indiretos ligados ao turismo. Evidentemente, quando se fala 
em movimento econômico, estamos falando de geração, de 
arrecadação de impostos. Quanto virá, em impostos, através 
desse movimento internacional, desse movimento de locomoção 
de turistas de um lado para o outro do mundo? Você começa a 
observar que, no ano de 1995, a estimativa da WTTC é que o 
turismo mundial represente 11,1% de impostos arrecadados. No 
Brasil, esse número, de forma direta e indireta, representa 
7,8% dos impostos arrecadados, o que é um número muito 
pequeno para um País com grande potencialidade turística, 
com tantos produtos a serem ofertados no mercado nacion~l e 
no internacional. Isso representa US$7.860.000.000,00. E um 
número muito pequeno, com o qual não podemos conviver 
passivamente. Evidentemente, esses números vão levar a 
ingressos de divisa, porque, quando se fala do turismo 
internacional, fala-se da vinda de estrangeiros para o 
Brasil, para gerar a riqueza brasileira, a distribuição de 
renda, que é uma das outras grandes virtudes do turismo, 
que, socialmente, é a atividade que distribui melhor e mais 
democraticamente a renda, com uma velocidade muito superior 
a qualquer outra atividade econômica. 

Dentro disso, na parte de ingresso de divisas, o mundo 
movimenta, em 1995, US$304.000.000.000,00, o que também é 
muito superior às outras atividades econômicas. No Brasil, 
em 1994, trabalhamos com US$1.400.000.000,00. 

Parece maçante citar tantos números; é muito "queijo" nos 
gráficos, mas é para se ter uma idéia numérica da situação, 
porque dizem que hoje, lamentavelmente, a parte mais 
sensível do corpo humano é o bolso. Por isso temos que 
trabalhar com números. Dentro dessa linha, você começa a 
observar que, sendo o turismo uma atividade produtora de 
riqueza, evidentemente vamos ter que ligá-lo a um fato muito 
importante, que é a geração de emprego, o que tem sido muito 
discutido em nosso País. A Deputada colocou que isso faz 
parte do plano de vários governos, mas temos que discutir 
como viabilizar esse discurso governamental, como gerar os 
empregos que se prometem. O turismo, hoje, é o maior 
empregador mundial. Para que vocês tenham uma idéia, em 
nível mundial, para cada pessoa empregada, de um a nove, uma 
trabalha, direta ou indiretamente, ligada ao turismo. Isso é 
um número muito grande. No Brasil, essa relação é de 1 para 
11. Em 1995, temos 212 milhões de pessoas trabalhando e 
produzindo nessa atividade fascinante, que é o turismo, 
enquanto no Brasil, esse número está muito aquém do ideal. 
Trabalhamos com 5,8 milhões de pessoas, ligadas, direta ou 
indiretamente, ao turismo. 
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Então, quando vemos o Pais passar por mudanças, o que hoje 
é um fato, porque estamos crescendo, vemos que ele está indo 
para a frente. Ora, o turismo pode participar desse processo 
de crescimento, com a geração de empregos. Encontramos 
regiões com problemas seriissimos, na área de empregos, e o 
Brasil não tem uma política definida voltada para o turismo, 
que é o setor que mais gera empregos no mundo. Isso 
demonstra uma incoerência entre o discurso e a realidade. 

Dentro dessa linha, é importante colocar o que vai 
acontecer. O Brasil, em função de um passado cultural, 
sempre foi obrigado a trabalhar dentro do imediatismo. O 
brasileiro tem que sobreviver. Não é culturalmente colocado 
no Brasil o planejamento. Essa palavra só agora começa a ser 
pensada pelo brasileiro. Nem o planejamento familiar se 
fazia, imaginem outros! Pois bem, dentro dessa linha de 
planejamento, está a estimativa para a entrada do terceiro 
milênio. O mundo entraria no novo século com 338 milhões de 
empregos ligados ao turismo. Isso representa 11% de todo o 
contingente de trabalhadores do mundo, no setor de turismo. 
Os números da nossa atividade são fascinantes. Não estamos, 
ainda, tendo a capacidade de ver no que esses números podem 
atender ao cidadão brasileiro. Todo esse orocesso só vai 
acontecer quando começarmos a pensar n~o no ~urismo, mas no 
que ele pode oferecer ao cidacão. ao t1ome;n. .C.í. ;1ós 
estaremos pensando no turismo, porque o processo do turismc 
é o processo do bem-estar social. Não existe destino 
turístico consolidado, se não houver distribuição de renda e 
um povo sem qualidade de vida. Quem diz o contrário está 
indo na contramão da história. Temos milhares de exemplos 
que podem ser citados. Existem estudos que provam, de forma 
muito clara e transparente, esse conceito. 

Para que vocês tenham uma idéia, em nível de produto bruto, 
em 1995, no mundo, o turismo está participando com 10,9%. 
Enquanto, com relação ao produto interno bruto brasileiro, 
em 1994, o Brasil participou com 7,8%, o que, volto a dizer, 
é uma participação muito pequena, dentro das potencialidades 
do setor. 
Quando se fala em turismo, todas as discussões são feitas 

dentro do nosso fórum, do nosso negócio. Mas em momento 
algum, discute-se turismo como uma atividade onde se 
verifica o impacto que gera numa economia. Quando se fala em 
turismo, eu já mencionei anteriormente, estamos falando de 
bem-estar social, em produção. No Brasil, segundo dados 
levantados pela WTCC, 52 itens da nossa economia participam 
de forma direta e indireta da nossa atividade. Quando 
falamos em turismo, estamos também falando, por exemplo, do 
ABC Paulista. O que tem a ver uma coisa com a outra? A 
princípio, todos vão dizer: nada. Mas quando você começa a 
ver o número de leitos que são ofertados no Pais, entre 
hotéis, pousadas, seja lá de uma, duas, três, quatro ou 
cinco estrelas, e quando você observa que o frigobar é 
produzido no ABC Paulista, você começa a ver que, quando os 
hotéis do Brasil começam a ter dificuldades, o ABC também 
começa a ter dificuldades. Quando começamos a ver esse 
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processo da hotelaria brasileira, que está sendo sucateada 
sem nenhuma política definida para protegê-la, vemos que 
estamos trabalhando dentro do ABC Paulista porque a 
geladeira vem de lá. A produção das locadoras é feita no 
interior de São Paulo. Eu participo de muitas reun1oes e 
nunca vi ninguém, nenhum sindicalista, preocupado com o 
turismo como recurso de defesa de seus empregos no interior 
de São Paulo. Isso é falta de conhecimento. Falta de visão. 
Turismo, em principio, é uma atividade elitista. É prazer. É 
o lado bom da vida. As pessoas, entretanto, não param para 
pensar naqueles que se dedicam àquela atividade e que dali 
retiram o sustento de suas famílias. Quando se fala em 
turismo, fala-se em prazer e não no outro lado do turismo. 
Nossa atividade tem dois pontos interessantes. É uma mão 
dupla, que vai e vem. 

Para que o turismo se desenvolva, é de grande importância 
que haja o que denominamos turismo exportativo e turismo 
receptivo, ou seja, a saída dos cidadãos de sua origem, de 
sua casa, e a recepção dos que nos visitam, que é o que 
denominamos turismo receptivo. Esse processo se dá por um 
a~o muito importante, que é o de viajar. Viajar é sentir que 
ha algo maior que os limites do nosso mundo. Viajar é 
importante porque começamos a ver como se vive em outros 
l~gares. Esse é o lado cultural do turismo exportativo. 
E claro que nossa discussão aqui vai tratar mais do aspecto 

receptivo, da recepção do turismo no Brasil, principalmente 
no Estado de Minas Gerais. Essa atividade, por ser, como 
mencionei anteriormente, uma atividade de desenvolvimento 
social, só poderá sobreviver se tiver a participação do 
Estado, enquanto Estado, e da iniciativa privada. O problema 
do Brasil é que até hoje essa regra não está clara. Eu não 
sei o que eu, enquanto Estado, tenho que fazer. As ações não 
estão claras. A iniciativa privada, hoje, culpa o Estado 
porque é muito fácil fazer isso. Tudo começa na 
justificativa: "não deu certo, vamos buscar um culpado." 
Então, vejo este fórum com muito interesse, porque ele faz 

çom que comecemos a chegar no futuro, porque pensamos nele. 
E preciso deixar claro o que cada um faz nesse jogo, o que 
cada um de nós tem que pensar, agindo de forma profissional 
e bem objetiva, nesse negócio chamado viagem de turismo, 
que, hoje, é o maior negócio do mundo, o que mais movimenta 
recursos no mundo. Quando vemos o Estado participando, vemos 
q~e. primeiro, tem que haver a participação da sociedade 
c~vil. O turismo só vai se desenvolver quando aquele que não 
v1ve do turismo sentir que está tendo lucro com ele. O 
cidadão tem que ver que o turismo o está beneficiando, 
porque ele trabalha na portaria de um hotel ou com 
hortifrutigranjeiros que o hotel consome. Então, começa a 
v~r. dentro dos 52 itens, aqueles que são diretamente 
l1gados ao turismo e, assim, toda a sociedade começa a 
sentir a importância do setor. Aí começa a dar certo. 
Enquanto um grupo, como nós que temos trabalhado e lutado 
pelo turismo, sejam as entidades de classe, os hoteleiros, 
etc., viver no seu "mundinho", vamos fazer vários seminários 
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como este e não conseguiremos mudar nada. Não conseguiremos 
aumentar o número de turistas como desejamos. 

No momento em que falamos de turismo, vamos falar, 
exatamente, em decisão política. O mundo, hoje, funciona com 
decisão política. E a prioridade? Prioridade é prioridade. 
Se nos preocuparmos com isso, não chegaremos a lugar nenhum. 
Quando o Governo tem uma ação de Governo, como gerar 
empregos por meio do turismo, isso funciona, porque é uma 
ação de Governo, é uma ação política, é um desejo político. 
Assim funcionará. 

Tenho exemplos para dar sobre diferença entre prioridade e 
ação. Um deles é o seguinte: Participei de um grupo de 
trabalho em 1978, na República Dominicana, que, naquele 
período, tinha um sistema em que o turismo era prioridade. 
Em função da decisão do Governo, por meio de um grupo de 
parlamentares, o turismo começou a ser ação de Governo. 
Sendo assim, quem conheceu a República Dominicana no final 
da década de 70 e voltou a visitá-la a partir da década de 
80, achou que estava em outro país. Se analisarmos os 
números na área de desemprego, na área financeira, na área 
de qualidade de vida, veremos que, na República Dominicana, 
todo o povo tem consciência da importância do turismo 
enquanto atividade de desenvolvimento sacia' e e~or~miro. 
Temos que dar exemplos claros do que ve~ acor1tecen~o. 
Deveríamos seguir esses exemplos, po1s são axenplos de 
decisão política. É, também, o caso de Cuba. Em Cuoa, não há 
incentivo para o turismo porque não se incentiva nada, mas 
só há isenção e abertura para qualquer investimento na área 
do turismo. Estão privatizando o aeroporto porque é uma 
decisão política. Viram que não iriam receber o número de 
passageiros pretendido sem um aeroporto adequado. E, se 
houver aeroporto, tem que haver hotéis; assim, começa-se a 
fazer a malha do turismo. 
Observando esses pontos, começamos a ver que a situação 

começa a ter andamento. Cabe ao Estado fazer o que o cidadão 
quer. Posso dar um exemplo de situação negativa causada por 
essa visão de participação do Estado com o que ocorreu no 
Rio de Janeiro, há um tempo atrás, quando a proposta de 
solução para a sua retomada turística era criar, nas áreas 
de turismo, os bolsões de segurança. Essa atitude foi 
bastante infeliz, porque o carioca pensava: por que eu, 
cidadão carioca, que paga impostos, não vou ter bolsão de 
segurança, e o turista, que chegou, vai ter? Isso em uma 
cidade grande como a do Rio de Janeiro. Essa situação ocorre 
porque o conceito básico de desenvolvimento do turismo não 
está sendo aplicado. O turismo no Rio vai funcionar, 
independentemente de suas belezas, se o cidadão estiver 
participando desse processo de bem-estar social, e não só o 
turista. O bem-estar social cabe ao Estado, dentro da nossa 
visão de que o Estado deve fazer o que é sua função 
educação, saneamento básico, estradas. Tudo aquilo que ele 
tem que organizar. No momento em que se começa o 
planejamento turístico, fazendo o Estado o que lhe compete, 



/ 

296 

começa-se a fazer o turismo. Começa-se a desenvolver o pólo 
turístico. 
o turista é algo muito interessante. Está-se mudando o seu 

conceito. Esse é um dado importante, porque não devemos 
trabalhar com o que está acontecendo hoje, mas com o que vai 
acontecer depois de amanhã. O turista mundial vem sofrendo 
modificações em seu comportamento. Estudos demonstram que o 
turismo, hoje, vive um conceito de viajar diferente do de há 
quatro, cinco anos atrás. Antigamente, o conceito de viagem, 
nos principais mercados internacionais, como Estados Unidos, 
Alemanha e Japão, era outro. o turista americano tinha um 
perfil interessantíssimo. Chegava ao Rio de Janeiro, depois 
do trajeto aeroporto-hotel, hospedando-se apenas em hotéis 
da cadeia americana. Como, no dia da chegada, ele não tinha 
nenhum atrativo, porque está cansado, ele vai para a piscina 
com um livro e uma toalha. Senta, lê o livro, levanta, todo 
dia vai para a piscina e lê livro. Esse era o comportamento 
do turista americano. o japonês tem outro tipo de 
comportamento. Hoje, com essa mudança de comportamento, o 
que o turismo proporciona, o que acontece é, exatamente, a 
ligação entre os povos, o conhecimento das pessoas: queremos 
saber o que o outro pensa, o que o outro vive. E o 
brasileiro é diferente, é curioso, quer logo saber qual é o 
salário mínimo naquele local, quer logo se meter na família 
do outro - não é assim? Hoje, enfim, o mundo todo está 
tendendo para esse conceito. Já começamos a ver o turista 
americano não se hospedando só em cadeia americana. Ele, que 
não andava na rua, já anda; ele só andava em grupo e dentro 
de 6nibus. Hoje, já vemos, nos grandes centros, o turista 
americano com mapa, querendo se comunicar. O mundo está 
precisando disso, as pessoas estão buscando isso. E há um 
dado interessante: a partir de uma pesquisa, feita em 1993, 
~hegou-se à conclusão de que o principal produto brasileiro 
e o povo brasileiro. A pesquisa foi feita no mundo inteiro. 
Todos aqueles que vêm ao Brasil, o que levam de melhor, de 
mais glamouroso, de mais bonito, independentemente de suas 
belezas, de todo o encanto que existe aqui, é o povo. Porque 
o povo é caloroso; apesar de todas as dificuldades, de todas 
as suas carências, ele tem calor humano, o que os outros não 
têm. E nós não tivemos a capacidade de usar isso como 
argumento de "marketing", o que deveríamos fazer. Por quê? 
P?rque o turista, hoje, quando ele pensa em viajar, pensa em 
P~sar em terra onde só se pisava em sonho. Ele quer, hoje, 
PlSar na terra, conhecer as pessoas, viver como aquele 
cidadão vive. Isso é o que vem acontecendo com o turismo 
mundial. Não podemos perder essa oportunidade, temos que 
enxergar e projetar essa evolução para preparar o nosso 
produto. Estamos discutindo, hoje, para nos preparar para as 
tendências do turismo. Todo esse processo é importante. Por 
quê? Já discutimos isso há muito tempo. Como é que funciona 
tudo isso? Quando discutimos, em Brasília, as projeções do 
turismo nacional, vemos que nada vai acontecer no Brasil que 
não esteja acontecendo no nosso município, na nossa casa. O 
que é o País? São vários municípios, que formam alguns 
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Estados, que formam uma Nação. Uma das questões que coloco 
como questão política é que nós, no Brasil. de um modo 
geral. temos sido muito lentos. Em 1992, no congresso da 
ABAV, no Rio de Janeiro, foi discutido, aprovado e 
verificado, através de estudos, que o desenvolvimento do 
turismo brasileiro deveria começar através do projeto de 
municipalização do turismo, de municipalização das ações. 
Levamos três anos de muita luta para conseguir viabilizar 
algo que era óbvio. Hoje, no mundo, estamos falando de 
globalização da economia, de globalização da informação, de 
globalização do turismo. Um mês é demorado demais, um ano, 
você já morreu. Quando você consegue, hoje, fazer um projeto 
dessa natureza, simplesmente você está morto no seu tempo, 
porque já estão discutindo outras coisas. Ainda estamos, 
hoje, com 1.234 municípios adaptados ao processo de 
municipalização do turismo. São essas as ações que 
consideramos importantes. Essas ações têm que ser rápidas, 
elas têm que ser ágeis, porque são ações políticas. São 
ações que são desejos políticos. Dentro desse processo do 
nosso turismo, observamos outra esfera que é de fundamental 
importância: são as mudanças do sistema. Em 1991, iniciou-se 
um trabalho de liberação da costa brasileira para turismo de 
cabotagem, turismo marítimo. Em 1991. Pois bem. e~ 1~95 
brindamos à aprovação da lei. O Bras1!. hcje, pcae racauer 
navios estrangeiros para fazer cabotagem. Esse é um grande 
segmento mundial, o segmento de cruzeiros marítimos, que 
cresce na faixa de 9,8% ao ano, o que é um número monstruoso 
para a economia internacional. O movimento de cruzeiros 
marítimos deve ser incrementado num país como o nosso, com a 
costa fascinante que temos, uma costa que pode receber 
qualquer tipo de embarcação. e não era permitido receber. 
Esse segmento recebia, internacionalmente, 5.300.000 
passageiros. O Brasil. no ano de 1994, recebeu 1.976.000 
passageiros internacionais. Esse é um número ridículo. O 
Uruguai recebe 3 milhões. Para se ter uma idéia, depois de 4 
anos, conseguimos aprovar uma lei, indo a Brasília e 
discutindo o óbvio. 

Estão caindo os muros. Todos os conceitos estão sendo 
remexidos. O Brasil, até 1995, não permitia que navios 
estrangeiros viessem para cá. Isso gera emprego. 

O Sr. Coordenador Lamentando a escassez de tempo, 
informamos ao ilustre conferencista que lhe restam dois 
minutos. 

O Sr. Sérgio Nogueira - Gostaria de agradecer a vocês. É 
difícil falar sobre turismo, a maior atividade econômica do 
mundo. Acabo me empolgando. O negócio é complicado, mas acho 
que temos saída, acho que o Brasil tem muito campo a 
explorar. 

A sugestão que dou a vocês - não sei se isso está previsto 
no seminário - é de ações simples. A nossa tendência é 
complicar o que é fácil. Criamos vários mecanismos, e, no 
fim, não se faz nada. As decisões sao simples, são 
imediatas. O turismo retorna rápido, mas Minas perdeu muito. 
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Recordo-me que, na minha empresa, havia um tráfego muito 
grande de alemães e franceses para as cidades históricas. 
Infelizmente, isso não acontece mais. Mas isso também é um 
problema doméstico. 
Portanto, acho que mais importante que conquistar é fazer 

um diagnóstico de sua situação; é ver porque se perdeu. Há 
muito que se fazer. Minas, em nível de turismo segmentado 
tem uma parte muito grande na área de eventos. Acho que 
Minas tem muito que captar no turismo de eventos, pois é um 
mercado que cresce além do crescimento médio de qualquer 
setor econômico do mundo. O setor de congressos e eventos 
cresce na faixa de 12,3% ao ano. Minas pode crescer bastante 
nisso. 
Apenas como sugestão, estive conversando com o Presidente 

da Vale de Minas, Sr. Cícero, e acho que é preciso ficar 
atento para uma coisa. o normal é fazer um grande centro de 
convenções. Para o brasileiro, só serve o que for maior, a 
maior praça, a maior igreja. Às vezes, ela não tem fiéis 
para freqüentá-la, mas é a maior. 

Pois bem. Não façam o maior centro de convenções. Façam 
dois pequenos, porque apenas 12% dos eventos do mundo, 
contam mais de 5.000 participantes. Infeliz é aquele que 
monta o maior centro de convenções, querendo os grandes 
eventos internacionais, em que a competição, a luta, a 
captação é muito mais difícil. Além disso, o mundo está 
tendendo mais para micro e pequenos eventos. 
A sugestão que lhes dou é essa. Muito obrigado a todos pela 

paciência. Espero que tirem bastante proveito deste 
seminário. Obrigado. 

Esclarecimentos sobre os Debates 
O Sr. Coordenador - A Coordenação esclarece ao Plenário que 

esta parte da reunião se destina ao debate. Os senhores 
coordenadores dos Grupos de Trabalho nQs 4, 5 e 6 poderão 
f~zer intervenções junto aos conferencistas por até 5 
m1nutos, se assim o desejarem. Em seguida, os demais 
participantes poderão formular perguntas. As questões 
POd~rão ser encaminhadas por escrito ou oralmente. Solicito, 
porem, que as inscrições sejam feitas previamente. Para que 
possamos agilizar os trabalhos, solicitamos que os inscritos 
sejam objetivos e sucintos, dispensando as formalidades das 
c~tações pessoais. Cada um dos inscritos disporá de até 2 
m1nutos para apresentar as suas intervenções. Dou a palavra, 
se assim o desejar, ao Dr. Geraldo Paulo de Magalhães, da 
ALBERMIG, Coordenador do Grupo 4. 

Debates 
O Sr. Geraldo Paulo de Magalhães Filho- Gostaria de me 

dirigir ao Dr. Sérgio Nogueira. Ao final da sua palestra, 
você citou uma passagem interessante. Disse que, através de 
sua empresa, encaminhava turistas alemães e de outras 
nacionalidades a Ouro Preto, não o fazendo mais. Dr. Sérgio, 
por quê? 
O Sr. Sérgio Nogueira - Porque eles não me pedem. Minas 

Gerais não faz nenhuma açao de "marketing" para o 
desenvolvimento da região. Não basta ser bonito, a gente tem 
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de ser conhecido. Minas Gerais não tem participado de 
nenhuma feira internacional, não tem folhetaria específica, 
não divulga. Então, os clientes não me procuram mais. 

O Sr. Geraldo Paulo de Magalhães Filho - Gostaria de fazer 
mais uma pergunta, se o senhor me permite. A sua abordagem 
foi duplamente interessante quanto ao aspecto que diz 
respeito à promoção e divulgação de Minas Gerais. Aliás, 
temos plena consciência disso. Minas Gerais anda meio 
apagada nacionalmente, quiçá internacionalmente. Tivemos um 
exemplo no Rio de Janeiro, recentemente, da promoção Minas 
Além das Gerais. Gostaria que o senhor nos colocasse a sua 
op1n1ao como profissional, não como Presidente da ABAV, mas 
como agente de viagem de turismo. 

O Sr. Sérgio Nogueira Não consigo ser dois. Posso ser 
Presidente de alguma coisa ou não ser Presidente, mas sou um 
só. A minha cabeça não é tão dividida assim. No momento em 
que você começa a fazer, você deu um grande passo. 

Fumei durante muitos anos e comecei a parar de fumar qua~do 
quis. Levei três anos para parar de fumar, mas comecei a 
parar quando quis. Vejo o seguinte: são ações de 
"marketing", em cujo mérito não vou entrar. A idéia do 
trabalho foi muito bem feita. Particularmente. conheço a 
campanha, não digo que tenho restrições. mas 2lgum~~ coi;as 
eu faria de forma um pouco diferente. 

Posso dizer que não é típico da cultura do Brasl1 traoalnar 
com pesquisa. Um cara lança um produto porque Quer e, 
depois, ele vê que lançou no lugar errado, que não era bem 
assim. 

De um modo geral, foi uma boa campanha. Sei que deu 
resultados, porque qualquer campanha, quando não se costuma 
fazer nada, dá resultados. Vocês não faziam nada, então está 
muito bom. Acho também que vocês deveriam trabalhar com 
pesquisas. Vocês tinham que fazer pesquisa no Brasil para 
ver o público alvo. 
Só queria expor um dado importante, que é interessante 

observar. O turismo mundial tem duas fases. Há o turismo de 
massa, a massificação do turismo, para o qual você tem de 
ter uma estrutura grande, e o turismo segmentado. Por 
exemplo, o turismo nas cidades históricas é segmentado. Tem 
que se fazer pesquisa. Para você segmentar, tem de 
pesquisar. Você tem de agir segmentando o seu mercado e as 
suas ações. Você tem de entrelaçar esse jogo, para ter um 
bom resultado, para poder aumentar o volume de recursos, 
dando um maior retorno. 

O Sr. Coordenador - O Dr. Fábio poderá usar da palavra por 
até 5 minutos, para fazer perguntas aos conferencistas. 

O Sr. Fábio Borém - Quero parabenizar o Sr. Sérgio Nogueira 
pela sua brilhante exposição. O tema por ele tratado é 
cativante. Como profissional do turismo, deu muitas 
informações. Estou satisfeito. 
O Sr. Coordenador - Pergunto ao Dr. Celso Morandi se deseja 

fazer uso da palavra para fazer perguntas ao ilustre 
conferencista. 
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o Sr. Celso Morandi - Sérgio, em primeiro lugar parabéns 
por sua explanação. Conheço sua capacidade há algum tempo. 
Você, como representante da Associação Brasileira de Agentes 
de Viagens - ABAV -, em nível nacional, vale frisar, tem um 
papel fundamental na divulgação do turismo brasileiro como 
um todo. O fomento, a divulgação, a captação do turismo é 
papel principalmente do Governo. Cabe ao Governo fomentar e 
não gerir. Mas a ABAV também tem esse papel. Não sei se você 
concorda comigo. As agências de viagens estão crescendo 
muito, infelizmente. Há alguns anos, todas as grandes 
empresas tinham seu departamento de viagens. Com a 
regulamentação da profissão de agente de turismo, essas 
empresas, por uma questão econômica, inclusive, acabaram com 
esses departamentos, e entregaram as contas de turismo, 
negócios e passeios de seus executivos a profissionais do 
ramo, que são os agentes de viagens. Tanto que, hoje, na 
produção do chamado segmento executivo ou corporativo, 
segundo dados que tenho, pelo menos em Minas Gerais, toda a 
produção desse segmento, algo entre 60 ou 65%, vem através 
das agências de viagens. Então, eu te pergunto: você, como 
Presidente da ABAV, em nível nacional, pode nos dizer o que 
sua empresa faz para divulgar o turismo nacional, e se ela 
já fez alguma incursão, junto à TURMINAS e ao Governo 
mineiro, para divulgar o turismo? Qual a reação dos nossos 
órgãos estaduais de turismo, caso tenha sido feita tal 
incursão, principalmente junto à SELT e à TURMINAS? Vou 
explicar o porquê da pergunta. Não estou querendo falar mal 
de nenhuma instituição, mas a situação é conhecida, no Pais 
todo. Várias pessoas nos perguntam porque Minas Gerais, com 
um potencial tão grande, não tem órgãos competentes para 
divulgar e fomentar o nosso turismo. Obrigado. 

O Sr. Sérgio Nogueira - Primeiro, acho que não é só função 
do Estado divulgar o produto turístico. Hoje, através de uma 
empresa de consultoria, tenho tido oportunidade de 
participar de projetos na área de "marketing", por exemplo 
no México, e tenho verificado que a participação tem de ser 
tripartite. Então, não acho que seja função do Estado 
divulgar o produto turístico. Você tem que envolver quem vai 
te vender o produto, para ele ter interesse em te vender. Do 
contrário, é fácil colocar o anúncio. Você paga para mim. Se 
eu vender, ótimo, se não vender, tudo bem. Está certo? O 
sistema que colocamos junto a uma empresa mexicana deu 
certo. Meu conceito mudou um pouco. 

O Sr. Celso Morandi - Sérgio, só gostaria de fazer uma 
correção. Não disse que fomentar é função só do Estado. 
Disse que, nesse segmento, fomentar é também função do 
Estado, já que ele não gerencia. 

O Sr. Sérgio Nogueira - Você disse que é função do Estado. 
Eu interpretei como "só" e você como "também". Acho que essa 
função tem que ser tripartite, ou seja, a iniciativa privada 
tem de participar, e o Estado também tem de participar. O 
Estado tem de participar não por benesse, mas porque ele 
arrecada impostos com a geração de mais empregos. É o início 
do processo que já comentei. A ABAV é uma entidade e não é 
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sua função promover o destino Brasil. Temos participado de 
várias reuniões em Brasilia e temos colaborado, mas quem tem 
que organizar, preparar todo esse processo é a EMBRATUR. 
Elaborar esse processo é função dela. A ABAV percebeu que a 
forma pela qual ela poderia contribuir para a divulgação do 
produto Brasil seria o Congresso da ABAV, que você bem 
conhece. Tenho a certeza de que o processo está sendo muito 
bem desenvolvido, em razão do crescimento apresentado. 
Aproveito sua colocação para dizer que acho que temos que 

rever alguns conceitos. O Brasil tem que repensar alguns 
conceitos. Um dos conceitos que temos que ter na cabeça é 
que hoje a competição é árdua. Turismo é uma atividade de 
comércio exterior. Você pensar em receber um turista 
internacional no Brasil é a mesma coisa que você pensar em 
exportar um produto brasileiro. Você receber um brasileiro 
aqui em Minas Gerais é a mesma coisa que Minas estar 
exportando para outro Estado. É um processo de mercado 
internacional, de mercado exterior. 
Nós, no Brasil, não temos a mínima visão de mercado 

internacional. Cometemos os erros mais simples e mais 
corriqueiros em termos de competição internacional. Um de~es 
- sobre o qual temos que fazer um estudo. e vi que vocês 
discutiram- e o problema da nossa m~0-de-o~~a. H0je o~la 
Lei nQ 8.666, a 1ei da licitaçao, jo ~enor preçc, c 3ra~i 1 

caminha para o abismo, com uma mão-de-obra das mais 
deficientes do mercado de turismo internacional. Ela é ruim 
até nos Estados mais desenvolvidos, como é o caso de Minas 
Gerais. Se você for fazer uma análise friamente, estamos 
muito abaixo do comportamento médio da mão-de-obra 
internacional. Essa é uma preocupação que deveria ser 
trabalhada de forma bem contundente, com investimentos na 
área de recursos humanos. A competição é árdua, e temos que 
ter mão-de-obra qualificada. Não basta gerar emprego; é 
preciso que haja qualificação, porque a competição é dura. 

O Sr. Coordenador- Passamos agora à parte final, com as 
perguntas formuladas pelo Plenário. Com a palavra, a Sra. 
Arães Chaves, Presidente do Sindicato de Guias de Turismo de 
Minas Gerais. 

A Sra. Arães Chaves - Boa tarde, Sérgio, você sabe Que é um 
prazer sempre renovado poder ouvi-lo. Você acabou de falar a 
respeito da mão-de-obra qualificada. Você tem acompanhado a 
nossa luta, pelo Brasil afora, para que o pessoal consiga 
obter boa qualificação. Estávamos empreendendo, aqui, a 
fiscalização, junto com a ABAV. Eu soube que você ou alguém 
da ABAV nacional esteve aqui para ver como era o processo e 
como nós estávamos agindo, porque estava dando certo. Eu 
gostaria de saber se ele já está sendo empreendido pela ABAV 
em outros Estados, se está dando resultado e se teria alguma 
coisa a acrescentar ao que estávamos fazendo. Parece que 
estamos começando a nos perder novamente, porque não estamos 
fazendo mais nada a respeito. Você sabe que a nossa 
profissão é regulamentada, e queremos tirar os picaretas que 
estão denegrindo a imagem do verdadeiro guia. E é só através 
da fiscalização que conseguimos isso. E, vocês sabem, contar 
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nosso caso, não resolve. Gostaríamos de 
e a parceria dos diversos segmentos do 

o Sr. Sérgio Nogueira - Se você observar, nessa atividade, 
o agente de viagem trabalha com o guia, com a locadora, etc. 
Quando um só é regulamentado, a sua situação assemelha-se à 
do que não tem regulamentação, porque não adianta fazer nada 
com a sua regulamentação porque ela se choca diretamente com 
a minha. 
Tenho feito um trabalho em Brasília e, na semana passada, 

recebi a notícia da aprovação do projeto que regulamenta a 
profissão do agente de viagem, na primeira comissão, que é a 
de Economia. A Subcomissão de Turismo da Câmara apresentou o 
projeto, que foi aprovado, e, daqui a pouco, vou a Brasília 
para começar a discuti-lo na Comissão de Justiça. Esse 
trabalho deve ser amplo. Quando se discute qualidade, não se 
diz que o Rio de Janeiro ou, então, que Minas Gerais está 
desenvolvendo um projeto de qualidade. Caso seja um projeto 
desenvolvido apenas dentro de Minas, está tudo bem. Mas, 
quando se trata de um projeto que vai além dos horizontes -
até que rimou -. o outro lado, também, necessita ter um 
projeto de qualidade. Falamos em qualidade como um projeto 
global. Vocês, guias, que, sabemos, estão sempre se 
esforçando, têm travado uma grande luta, porque a 
consciência é importante quando parte dos dois lados. Não 
existe um casamento feliz quando apenas uma das partes é 
feliz. O que está acontecendo com vocês é que estão 
desenvolvendo um trabalho do qual o outro lado não tem 
consciência. 
Hoje, temos um projeto desenvolvido que foi além de, 

simplesmente, ver se o guia ou a agência são registrados. 
Vemos que existe um grande número de 6nibus funcionando 
irregularmente, que não recolhem impostos. Estamos omissos 
nesse processo porque essa não é uma decisão política, pois, 
caso fosse, tenho certeza, o Governo do Estado mandaria 
parar o 6nibus. 
Estamos fazendo um trabalho em Brasília, junto ao 

Ministério dos Transportes e ao DNER, que envolve também a 
Polícia Federal, mas o processo é complicado porque o DNER 
está discutindo em nível de macroturismo, e as ações dos 
DERs são estaduais. Então, a atitude tomada pelo DER-MG, 
obrigatoriamente, não será igual à do DER-RJ. Estamos 
trabalhando com isso, embora seja uma coisa complexa. 
Partimos para as reun1oes, convocações, etc., e, dessa 
forma, o processo torna-se demorado. Mas o projeto de Belo 
Horizonte, de Minas Gerais, é um projeto piloto. Tenho fé. 
Nós vamos conseguir! 
O Sr. Coordenador - A aluna Ana Paula Chaib Lisboa, das 

Faculdades Integradas Newton Paiva, faz a seguinte pergunta 
ao Dr. Celso Morandi: "A infra-estrutura turística de Minas 
Gerais, principalmente a de Belo Horizonte, encontra-se 
capacitada para atender a um turismo receptivo feito em 
larga escala?" 
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O Sr. Celso Morandi Entenda-se por infra-estrutura 
turística hotéis, linhas aéreas, locadoras, bons 
restaurantes e outros segmentos mais. No que se refere à 
facilidade de linhas aéreas, sim. Locadoras de veículos, eu 
também diria que sim. Hotelaria é um ramo que está 
crescendo, chegando perto do ideal. 

Tenho um ponto de vista sobre recursos humanos que coincide 
com o do Sérgio, no que tange à capacidade de atendimento. 
Sou mineiro, mas já trabalhei no Rio , por duas vezes, em 
São Paulo, Fortaleza, Recife, Salvador, Maceió, Natal, João 
Pessoa, Brasília e Belo Horizonte. Na hotelaria mineira 
acontece algo engraçado: como não temos um grande parque 
hoteleiro - ele é pequeno, menor que o do Rio, o de São 
Paulo, o de Salvador, o de Fortaleza -, conseqüentemente, 
não temos condições de trazer grandes profissionais - digo 
grandes profissionais em termos quantitativos -, porque o 
mercado não tem condições de absorvê-los. Esses 
profissionais seriam, logicamente, multiplicadores de mão-
de-obra, de treinamento, etc. Mas temos uma facilidade muito 
grande: incluo a nossa mão-de-obra entre as melnores do 
Pais, embora não queira criticar outros Estados. E isso em 
função de um fato muito simples: é mais fácil trabalhar com 
o mineiro. Bem mais fácil. E falo com~ exoe~iªnci~ d~ Q'Jem 
já trabalhou em dez outros Estados. En:ãc, e~ diria que .1àa 
estamos totalmente capacitados, mas e3tamos num pr~cesso 

muito bom nessa direção. 
o Sr. Coordenador - O Sr. Magno Leão faz as seguintes 

colocações para, finalmente, fazer uma pergunta ao Sr. 
Sérgio Nogueira. "Nosso País tem lindas praias, tem 
pantanal, Nordeste, Amazônia, cidades históricas, lagoas, 
montanhas, enfim, tudo para mostrar. Por que o turismo 
receptivo é tão carente?" 

O Sr. Sérgio Nogueira- Porque o País é carente. O turismo 
não pode ser diferente do País. Quando você tem uma ilha, é 
um tipo de matriz. Essa questão pode ser colocada de forma 
diferente, ela fica misturada. Mas, num País continental 
como o nosso, onde ainda temos problemas soc1a1s 
gravíssimos, o turismo não pode estar maravilhoso. Temos que 
trabalhar primeiro pela sociedade brasileira e, 
conseqüentemente, estaremos trabalhando pelo turismo. 

O que falei ainda há pouco é que Minas Gerais parou de 
participar de feiras, de fazer folhetos, de colocar 
anúncios. A mesma coisa aconteceu com o Brasil. Se você for 
fazer, historicamente, a evolução do turismo brasiieiro verá 
que o ano em que o Brasil mais recebeu turistas foi o de 
1987, em que recebeu 1.986.000 turistas. No ano de 1991, o 
Brasil perdeu 50% do seu tráfego, que já era ridículo e 
perdeu 50% do ridículo ou ficou 50% mais ridículo. Não sei 
como é a questão. Isso, em função de uma situação do próprio 
Pais, num período difícil, mas que agora começa a mudar. 
Todos, ao falarem em imagem, cometem erros de "marketing" 
dos mais grosseiros. O País começa a mudar sua imagem, 
quando o Presidente da República começa a ir lá fora e ter 
uma imagem diferente da que tinha no passado, quando só ia 
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lá para pedir dinheiro e depois não pagar. Hoje, quando você 
começa a participar de uma forma produtiva, eficiente e 
séria em nível de primeiro mundo, aí começa a mudar o País e 
a mudar o turismo desse País. 

Você tem dois tipos de imagem de mídia: a espontânea e a 
paga. Na espontânea, aquela que traduz o fato - e turismo 
não é um fato, é uma conseqüência -, vemos tudo de ruim que 
se tem, porque a imprensa sobrevive, no mundo inteiro, das 
coisas ruins da vida do ser humano, enfim das dificuldades 
do mundo. O pequeno espaço na mídia espontânea que o Brasil 
ocupava no exterior sempre traduziu o seu lado ruim: 
problemas do Rio de Janeiro, do Nordeste e da Amazónia. 
Hoje, você, às vezes, encontra algo de bom, de positivo, 
como, por exemplo, a participação do Brasil nas realizações 
da ONU. Se não houver decisão política e investimento, como 
qualquer empresário faz no seu negócio, não vamos receber 
turistas. 
A educação brasileira tem uma verba consignada no orçamento 

que é fantástica, só que está todo mundo sem educação até 
hoje. O México trabalhou, no ano de 1995, com 
US$45.000.000,00 para divulgar o produto mexicano. O Brasil 
não teve US$6.000.000,00 para divulgar o produto brasileiro. 
Como é que queremos concorrer com outros países, nos Estado~ 
Unidos? Como fazer o americano decidir por Fortaleza? E 
claro que ele vai decidir por Cancún. Essas decisões e 
investimentos têm que acontecer, senão tudo ficará apenas no 
discurso. 

O Sr. Coordenador A Sra. Maria Amália de Oliveira 
registra que ganhou do Estado um patrocínio para um curso de 
pós-graduação em Administração Hoteleira, pelo SENAC, na 
Universidade Federal de Juiz de Fora e termina formulando a 
seguinte pergunta ao Dr. Celso Morandi: "Qual o destino dos 
profissionais de turismo? E exclama: "Porque só ter diploma 
é deprimente." 
O Sr. Celso Morandi O destino dos profissionais de 

turismo passa simplesmente pelo caminho do fortalecimento do 
segmento, que vai desembocar numa economia mais forte e num 
mercado de trabalho maior. Temos um problema hoje que não 
ocorre apenas no segmento do turismo. Todos conhecemos uma 
série de profissionais de outras atividades, como 
engenheiros e médicos, que estão exercendo outras profissões 
ou que não tiveram o sucesso desejado na profissão que 
escolheram. Portanto, o problema passa principalmente pela 
situação económica do Pais que teve sua economia estagnada 
por algumas décadas. É lógico que o acesso ao trabalho se 
tornou um pouco mais difícil. Respondendo à pergunta, diria 
que o destino é mais ou menos aquilo que falei a respeito do 
livro de planejamento que li. Comece a correr que vai 
encontrar o caminho. 

O Sr. Coordenador - O Sr. Romeu Carvalho fez algumas 
perguntas, que entreguei ao conferencista, Dr. Sérgio 
Nogueira, a quem passo a palavra, para respondê-las. 
O Sr. Sérgio Nogueira - A primeira parte da pergunta se 

refere à municipalização do turismo; querem saber se tenho 
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conhecimento do trabalho desenvolvido pelos 14 municípios 
que compõem o denominado fórum para o desenvolvimento 
turístico do circuito do ouro. Quero dizer que não tenho 
conhecimento sobre esse fórum. 

A outra parte da pergunta se refere ao bacharel em turismo. 
Fico muito à vontade para falar sobre esse assunto. Venho de 
uma faculdade, sou professor universitário e acredito na 
validade desses profissionais. No Brasil, houve um erro de 
ambas as partes nesse processo. Tanto o bacharel quanto os 
empresários erraram - e erram até hoje - nessa matéria. 
Primeiro, a grade curricular das faculdades de turismo não 
tem nada a ver com a realidade do dia-a-dia de quem trabalha 
no turismo. Sei disso porque dou aula em faculdade e, 
também, tenho uma agência de turismo. Por acaso, em minha 
empresa, todos os funcionários vêm de faculdades de turismo. 
Por isso, talvez, possa dizer que, na minha agência, 
modéstia à parte, tenho uma boa qualidade de atendimento. 
Conversar, falar, discutir e dar explicações a uma pessoa 
que decidiu abraçar aquela atividade como sobrevivência, 
como seu futuro é diferente de fazê-lo com uma pessoa que, 
na falta de um balcão ou de uma "boutique", na época, para 
trabalhar, tenha ido a uma agência de viagens. ou ooraue 
viaja muito, enfim, por acaso. tenh~-se inl~ia1c ne~sa 
atividade. Por questão de consciêncla, acno que é mu1s fá~~! 
eu, enquanto empresário, discutir e conversar com uma ~essoa 
que tem formação e cultura, porque vai tratar com pessoas 
que têm formação e cultura, o turista busca isso. A ABAV 
está fazendo isso, agora. Solicitamos todos os currículos 
das faculdades brasileiras. Temos de viver o momento 
importante pelo qual passa o Brasil. Temos de padronizar os 
sistemas. Não adianta nem vai funcionar se a faculdade de 
Minas Gerais tiver uma grade curricular e a do Rio de 
Janeiro tiver outra. É igual na Medicina: a ponte de safena 
em Minas Gerais é tratada como em São Paulo. Por que com o 
turismo tem de ser diferente? Temos de ter uma grade 
curricular igual e adequada ao dia-a-dia das necessidades do 
turismo e do turista. Isso tudo só vai funcionar se tivermos 
na cabeça, no fundo de nosso pensamento, o consumidor. Não 
somos nós que fazemos. O juiz desse processo é o consumidor, 
o cliente. Tudo tem de ser voltado para ele. 

Peço desculpas aos senhores e às senhoras, mas estou indo 
para Brasília agora; sairei de Confins às 18h5min. As 
perguntas que ainda houver, eu as levo e respondo; mando à 
Comissão, inclusive para tomar conhecimento das perguntas e 
das respostas. 
Gostaria de dizer que todo esse projeto é 

interessantíssimo, é fantástico, mas gostaria de pedir um 
favor que é muito importante para o turismo brasileiro: não 
deixem esse projeto crescer demais, não deixem que ele se 
transforme numa coisa muito grande, porque a tendência dos 
grandes projetos é ocupar o espaço na última gaveta do lado 
direito da gente. 
Portanto, façam um projeto com o pé no chão; aprovem o que 

for viável; não peçam o impossível, porque, às vezes, em um 
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projeto muito grande, se pedimos uma coisa muito difícil, 
corremos o risco de perder o projeto como um todo. Assim, 
façam por partes, e, se Deus quiser, voltaremos a ver os 
clientes ligando para a minha agência, desejando visitar 
Ouro Preto. Um grande abraço a todos e muito obrigado. 

O Sr. Coordenador - A coordenadoria agradece a participação 
do Dr. Sérgio Nogueira. 

Dr. Celso Morandi, o Sr. Ildeu de Araújo, do Norman Hotel, 
formula a seguinte pergunta: "O que é preciso para melhorar 
a mão-de-obra do setor de turismo? É a falta de escolas 
profissionalizantes, faculdades ou cursos universitários de 
turismo?" 
O Sr. Celso Morandi - Parece-me que são três ou quatro 

perguntas numa só, não é, Ildeu? Em primeiro lugar, para se 
melhorar a mão-de-obra, faltam escolas, mas não somente 
escolas específicas. Falta melhor nível de educação para a 
população. É necessário introduzir-se, no currículo das 
escolas - e, no nosso caso específico, sou favorável a isso 
- algo a respeito do turismo, educando o garoto para essa 
atividade. Mas isso passa, fundamentalmente, por um melhor 
sistema de educação, porque o nosso, lamentavelmente, é 
muito fraco. 

Faltam, também, cursos específicos. Lembro-me, por exemplo, 
de que, quando se iniciou o processo de privatização- que 
nem se deu ainda, mas, sim, um arrendamento - do Grande 
Hotel de Araxá, eu e outras pessoas tivemos alguns encontros 
com o Presidente da COMIG, pois a nossa idéia era 
transformá-lo no melhor hotel-escola do País. Provamos para 
ele que o hotel-escola seria auto-sustentável, pois seria 
gerido por um conselho paritário entre a iniciativa privada 
e o segmento público. Entretanto, não o conseguimos. 
Tem~s o Hotel-Escola de Grogotó, o que é pouco. Temos, 

tambem, a Faculdade Newton de Paiva. No entanto, se ela tem 
currículo bom, peca muito na prática, porque não há espaços 
para que os estudantes façam estágios. 
Portanto, é preciso, além da oportunidade de estágios, que 

se façam bons cursos. Quanto a isso, já existem alguns 
caminhos: está aqui, por exemplo, o Moisés, da UTRAMIG, que 
me disse, hoje, estar elaborando alguns cursos técnicos 
sobre hotelaria, a fim de formar gerentes de hotéis 
capacitados. Isso 1ra gerar um debate envolvendo outros 
segmentos, como as agências de viagens: elas deixarão claro 
o que esperam de um gerente de hotel - que receba bem os 
clientes, os turistas por elas encaminhados. Se não me 
engano, isso deverá entrar em discussão no mês de dezembro. 

Entretanto, o processo não passa, apenas, pelo treinamento 
de uma equipe de funcionários. Passa, infelizmente, no nosso 
Estado, por uma mudança de conceitos por parte da classe 
empresarial. Temos conhecimento, e isso não se passa muito 
em Belo Horizonte, de muitos casos de pequenos e médios 
empresários - e não tão pequenos assim - que acham que 
investir, ou melhor, não é nem investir, mas gastar com 
treinamento de pessoal é jogar dinheiro fora. 
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Eu conheço muitos casos. Para isso, estamos conversando com 
a Trevisan, uma empresa de assessoria e consultoria de São 
Paulo, uma das melhores do País. Vamos ter uma reunião, na 
outra sexta-feira. Ela já se dispôs a fazer, com seus 
técnicos, cinco grandes seminários sobre hotelaria. Voltados 
para a conscientização da classe empresarial, tratarão da 
importância do treinamento e desenvolvimento de pessoal, 
porque, se o empresário não compra a idéia, não conseguimos 
chegar ao funcionário. Esse seminário será custeado pela 
Trevisan, porque ela está entrando em Minas Gerais agora. 
Será sobre planejamento estratégico, "marketing", 
desenvolvimento de pessoal e outras coisas mais. O SENAC 
está nisso conosco, assim como a SELT e o BDMG. Será 
realizado um em São Lourenço, para o Sul de Minas; um, 
provavelmente, em Uberlândia, para o Triângulo; um, em Belo 
Horizonte, para a região metropolitana; um, em Juiz de Fora, 
para a Zona da Mata; e está sendo discutida a realização de 
um outro em Governador Valadares, provavelmente, ou em 
Teófilo Otôni. 
o Sr. Coordenador - Passo às mãos do Dr. Celso Morandi um 

convite que lhe faz, nesta oportunidade, o Sr. Ronan 
Carvalho, da SEDITUR. 
Sr. Fábio Borém, o Sr. Luciano Faria afirm? q~e oar2 s0 

conseguirem recursos financeiros no BD~G para investi~en.os 
em hotéis e em pousadas, as regras são claras, mas isso n~c 
acontece com relação às áreas de "camping". Ele pergunta 
qual é o motivo. 
o Sr. Fábio Borém - O BDMG é um agente financeiro. Hoje, os 

recursos disponíveis para o Estado de Minas Gerais são, 
basicamente, oriundos de duas fontes, o FUNGETUR e o BNDS. 
Com relação ao FUNGETUR, como foi colocado desde o inicio, e 
esta é uma das reivindicações do seminário, os recursos 
alocados para o Estado, em 1995, foram escassos, em virtude 
da pouca disponibilidade orçamentária da União para a 
EMBRATUR- coisa da ordem de R$4.750.000,00. Os recursos do 
BNDS são à disponibilidade. Porém, entendemos que, a 
princ1p1o, não são muito adequadas algumas iniciativas do 
setor de turismo. Evidentemente, :ivemos que fazer uma 
priorização desses recursos do próp~'o FUNGETUR. 
Conseguimos apoiar cerca de 11 empreendimentos de 

hotelaria, distribuídos no Estado como um todo. Qualquer 
atividade que busque recursos de financiamento tem duas 
condições básicas a serem atendidas: a primeira é que a 
atividade, ou seja, o projeto demonstre, por si só, 
capacidade técnica, econômica e financeira de éxito e, 
conseqüentemente, capacidade de pagamento; deve haver uma 
margem de contribuição suficiente para arcar com os custos 
do financiamento. 

A segunda condição é que o crédito seja viável em termos 
bancários; que haja todo um processo de aprovação do 
crédito. Não há discriminação em termos de empreendimento: 
desde que ele se justifique econômica e empresarialmente, 
não há impedimento. É evidente que existem algumas regras. 
Nem toda atividade, mesmo ligada ao turismo, é passível de 
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financiamento. É o caso das locadoras de veículos e coisas 
desse tipo. Mas, basicamente, não há nada em contrário. 

O Sr. Coordenador - O Sr. Geraldo Magalhães citou Albert 
Einstein e Graham Bell em sua expos1çao. Agora, recebe, 
coincidentemente, a seguinte formulação do estudante Albert 
Einstein Graham Bell, das Faculdades Reunidas Newton de 
Paiva: "O senhor acredita que a COMIG deva ser incorporada á 
SELT para unificação do sistema turístico?" 

O Sr. Geraldo Paulo de Magalhães - Parece-me que só está 
faltando isto. Ainda hoje, conversando com meu Presidente, o 
Sr. José Mário Teixeira, o problema da COMIG é interessante 
e nos leva a pensar um dado. Todos aqui conhecem e sabem que 
o turismo é apêndice de alguma coisa: cultura e turismo; 
esporte, lazer e turismo; indústria, comércio e turismo, e 
vai por ai afora. Agora, só está faltando esta: turismo e 
mineração, ou seja, amanhã, não vamos incorporar a COMIG á 
SELT. Mas quem sabe a gente propõe a criação da COMIGTUR? 

O mais engraçado de tudo é que, se observarmos a nossa 
Carta Estadual, na Seção VI, Da Política Hídrica e 
Minerária, o art. 250, III, diz o seguinte: 

"Art. 250 - Para assegurar a efetividade do 
artigo anterior, o Poder Público, por meio 
estadual de gerenciamento de recursos hídricos 
estadual de gerenciamento de recursos minerários, 
entre outros, os seguintes preceitos: 

objetivo do 
de sistema 

e sistema 
observará, 

I - ....................................... . 
III - criação de incentivo a programas nas áreas de turismo 

e saúde, com vistas ao uso terapêutico das águas minerais e 
termais na prevenção e no tratamento de doenças;". 
Assim, como podem ver, a questão já está prevista na 

Constituição. Está faltando muito pouco. o que discutimos e 
eu entendo ser um absurdo é termos mais uma empresa na nossa 
a!iVidade turística, que é o caso da COMIG. Eu, pelo menos, 
nao aceito isto. Maior absurdo ainda é a COMIG absorver a 
HIDROMINAS. Absorveu o património da HIDROMINAS, o Grande 
Hotel de Araxá e o Pálace Hotel de Poços de Caldas. Daqui a 
pouco, podemos até imaginar a COMIGTUR. 
Sinceramente, minha opinião, com todo o respeito, é que o 

Estado é um grande produtor de minerais, mas que cuide da 
parte que lhe diz respeito, que é a área de mineração. Não 
venha para o nosso lado, porque também nós, com o devido 
respeito, não iremos tratar de mineração. 
O Sr. Coordenador - Chegamos á parte final deste encontro; 

reiteramos os cumprimentos e agradecimentos do inicio e 
retornamos. a palavra ao ilustre Deputado Presidente 
Wanderley Avila. 

O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) Esta 
Presidência manifesta seus agradecimentos á Deputada Maria 
Elvira, aos Srs. Geraldo Paulo de Magalhães Filho, Fábio 
Borém, Celso Morandi e Sérgio Nogueira, bem como ás demais 
autoridades e pessoas presentes. 

ATA DA 17ª REUNIÃO ESPECIAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, EM 
26 DE SETEMBRO DE 1995, DESTINADA À PLENÁRIA FINAL DO 

SEMINÁRIO LEGISLATIVO TURISMO: CAMINHO DAS MINAS 
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Presidência dos Deputados Agostinho Patrús, Wanderley Ávila 
e Maria José Haueisen 

SUMÁRIO: ABERTURA - Ata - Suspensão e reabertura da reunião 
- Composição da Mesa - Destinação da reunião - Designação do 
Coordenador - Palavras do Sr. Coordenador - Palavras do Sr. 
George Norman Kutova- Palavras dos Srs. Celso Morandi, 
Fábio Borém, Geraldo Paulo de Magalhães Filho, Moisés 
Pereira de Barros e George Norman Kutova Suspensão e 
reabertura da reunião - Requerimentos de destaques - Votação 
da proposta, salvo destaques e emendas - Discussão e votação 
dos destaques - Discussão e votação das emendas - Entrega do 
documento final - Palavras do Sr. Presidente - ENCERRAMENTO 
- Decisão do Sr. Coordenador. 

ABERTURA 
- Às 8h15min, comparecem os Deputados: 
Agostinho Patrús -Wanderley Ávila Sebastião Navarro 

Vieira - Paulo Pettersen Rêmolo Aloise Maria José 
Haueisen- Ibrahim Jacob- Ermano Batista- Ailton Vilela-
Ajalmar Silva- Alencar da Silveira Júnior -Almir Cardoso-
Álvaro Antônio - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio 
Andrade- Antônio Roberto -Arnaldo Penna- Bilac Pinto-
Bonifácio Mourão - Carlos Murta - Carlos Pimenta - Clêuber 
Carneiro - Dilzon Melo - Dimas Rodrigu~s - D'nl~ 0 'nn?irn -
Djalma Diniz - Durval Ângelo- Elbe 8rar.dàc;- Eino oi'a~.
Francisco Ramalho - Geraldo Nascimento - Geraldo Rezende -
Geraldo Santanna -Gil Pereira- Gilmar Machado - Glycon 
Terra Pinto - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Ivo José -
Jairo Ataide -João Leite- Jorge Eduardo de Oliveira 
Jorge Hannas - José Bonifácio - José Braga - José Henrique -
José Maria Barros- Kemil Kumaira- Leonidio Bouças- Luiz 
Antônio zanto - Marcelo Cecé - Marcelo Gonçalves - Marco 
Régis - Marcos Helênio - Mauri Torres - Miguel Martini -
Olinto Godinho -Paulo Piau- 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. 
Com a palavra, o Sr. 2Q-Secretário, para proceder à leitura 
da ata da reunião anterior . 

Ata 
-o Deputado João Leite, 2Q-Secretário "ad hoc", procede à 

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

Suspensão da Reunião 
A Sra. Presidente Esta Presidência vai suspender a 

reunião por 15 minutos para que os participantes do 
seminário possam concluir a leitura do seu documento final 
que foi distribuído nesta plenária. Estão suspensos o~ 
trabalhos. 

Reabertura da Reunião 
A Sra. Presidente - Estão reabertos os trabalhos. 

Composição da Mesa 
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A Sra. Presidente - A Presidência convida a tomarem assento 
à mesa o Exmos. Srs. Deputado Sebastião Navarro Vieira, 
Vice-Presidente da Assembléia Legislativa; Dr. José 
Cristiano Pena de Andrade, representante do Grupo de 
Trabalho 1, em substituição ao Sr. Ângelo Osvaldo; Dr. 
George Norman, coordenador do Grupo de Trabalho 2; Dr. 
Moisés Pereira de Barros, coordenador do Grupo de Trabalho 
3; Dr. Geraldo Paulo de Magalhães Filho, coordenador do 
Grupo de Trabalho 4; Dr. Fábio Borém, coordenador do Grupo 
de Trabalho 5; e Dr. Celso Morandi, coordenador do Grupo de 
Trabalho 6; e a Deputada Elbe Brandão. 

Destinação da Reunião 
A Sra. Presidente - Destina-se esta reunião à plenária 

final do Seminário Legislativo Turismo: Caminho das Minas, 
com a votação do documento final, que será entregue ao 
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas 
Gerais. 

Designação do Coordenador 
A Sra. Presidente - Esta Presidência vai designar como 

coordenador desta parte da reun1ao o Deputado Sebastião 
Navarro Vieira, 2Q-Vice-Presidente da Assembléia 
Legislativa. 

Palavras do Sr. Coordenador 
-Sra. Presidente, esta Coordenadoria solicita de V. Exa. 

que convide para auxiliar nos trabalhos de coordenação a 
Deputada Elbe Brandão, grande incentivadora deste Seminário. 
Manifestando a alegria da Assembléia em sediar este 

Seminário, cumprimento a todos os participantes e passo a 
prestar alguns esclarecimentos sobre a dinâmica do processo 
de discussão e votação do documento final, de acordo com o 
que estabelece o art. 15 do regulamento do seminário. 
Poderão ser apresentados pedidos de destaque para votação, 

por meio de requerimento oral dos coordenadores de votação. 
Antes lembro ao Plenário que poderão ser matéria de destaque 
as propostas polêmicas, contraditórias ou que se deseje rejeitar. 
A proposta será aprovada pela maioria simples dos 

participantes com direito a voto. Por maioria simples 
entenda-se metade mais um dentre os votantes. A seguir, 
serão apreciados os destaques. Poderão falar, na discussão 
de cada destaque, uma única vez, e por 2 minutos cada um, os 
coordenadores de votação, ou votante por ele indicado, sendo 
um favorável e outro contrário à disposição, se houver divergência. 

As propostas destacadas não poderão receber emendas, 
ressalvado o disposto no § 5Q do regulamento, e só constarão 
do documento final, se aprovadas. Serão considerados 
aprovados os destaques que obtiverem a maioria simples dos votos. 

As emendas aditiva e modificativa serão admitidas por 
acordo dos integrantes da Comissão de Representação e 
subscritas pela maioria absoluta dos coordenadores de 
votação e deverão ser apresentadas à Mesa até o encerramento 
dos pedidos de destaque. 
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O signatário de proposta rejeitada que a considerar 
essencial poderá, a requerimento subscrito por, no mínimo, 
50 votantes, representativos de, no mínimo, 10 entidades, 
fazê-la constar como anexo do documento final. 

Para a votação serão usados os cartões distribuídos na 
recepção. 
Gostaria de solicitar aos coordenadores de votação que 

ocupassem os primeiros lugares do Plenário para maior 
facilidade de controle desta coordenadoria, viabilizando 
assim a conferência dos trabalhos e a sua boa ordem. 
Esta coordenação passa, neste instante, a palavra ao Sr. 

Secretário da Comissão de Representação, Sr. George Norman 
Kutova, para a leitura das propostas que serão colocadas em 
votação. 

Palavras do Sr. George Norman Kutova 
Senhores dirigentes, prezados companheiros, minhas senhoras 

e meus senhores, por acordo e deferência da Mesa, ficou 
combinado que, em 3 minutos, vamos fazer uma exposição 
precedente à leitura das proposições, com o objetivo de 
esclarecer uma questão que pareceu à Comissão de 
Representação de natureza essencial, por se tratar da 
estrutura do documento que iremos ler em seguida. A comissão 
organizadora desse seminário e 2 ~amissio tésnic~ ~a 
Assembléia, que assessorou todo o seu planejamento, sào cs 
autores desse documento, sob a supervisão e o acomp3r.hame~tc 
da Comissão de Representação e dos coordenadores dos grupos 
de trabalho. Todos os participantes do Plenário vão perceber 
que há uma repetição de questões, em alguns casos, até 
exaustiva, estabelecendo, assim, uma suposta redundância de 
proposições a serem apreciadas pelo Plenário. Isso porque 
esse trabalho de elaboração do documento procurou observar, 
ao extremo, o princípio de fidelidade à forma pela qual as 
proposições foram votadas pelos diferentes grupos de 
trabalho. Então, de repente, tem-se uma proposta de um 
conjunto de itens e, depois, tem-se uma série desses mesmos 
itens apresentados de forma isolada. O fato se dá porque 
vários autores dessas propostas, em cada grupo, entenderam 
que se poderia rejeitar, por exemplo, uma proposta em bloco 
e prejudicar um de seus itens ao qual eles fossem 
favoráveis. De forma que essa reiteração é apenas 
reprodutora fiel daquilo que foi decidido nos grupos. 

Como o Deputado Sebastião Navarro Vieira já explicou, serão 
pedidos destaques. A Comissão de Representação deliberou, 
ontem, após a apreciação do documento, por intermédio dos 
coordenadores de votação que a integram, solicitar vários e 
inúmeros destaques, com o objetivo de propor a sua rejeição, 
apenas nos casos de redundância. Isso para que, no conjunto 
das proposições finais, tenhamos, tanto quanto possível, um 
documento que, sendo 100% fiel às decisões do seminário, 
seja simplificado e não elaborado de maneira mais complexa. 
Posto isso, vou passar à leitura do documento. 
O documento foi dividido em seis itens básicos, como os 

senhores poderão ver. Em primeiro lugar, na letra "A" do 
índice, temos: Estrutura Institucional, que é um conjunto de 
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propostas mais diretamente vinculadas a isso. Em segundo, 
Legislação; em terceiro, Diretrizes de Ação Política; em 
quarto, Recursos Humanos; em quinto, Incentivos e Recursos; 
e em sexto, Outras Propostas. 

É interessante acentuar que a leitura oral do documento é 
uma deferência da Mesa dos trabalhos e da Comissão de 
Organização do Seminário, atendendo a um pleito da Comissão 
de Representação, para que se facilite o entendimento dos 
aspectos que já foram explicados. Então, no conjunto, 
referindo-nos ás propostas da letra "A" Estrutura 
Institucional - temos a seguinte questão. Perguntaria ao 
Deputado Sebastião Navarro Vieira se ele ratificaria a 
pergunta que vou fazer: as propostas, depois de lidas, serão 
colocadas em votação por número, não é isso Deputado? No 
instante da votação, não será repetido o texto da proposta, 
nem oralmente. Por isso, essa leitura tem o objetivo de 
auxiliar-nos agora. 

O Sr. Coordenador - Um esclarecimento: numa leitura rápida, 
já podemos entender que a proposta de número 70 engloba 
diversas propostas, e não apenas uma. Então, evidentemente, 
para o bom ordenamento do trabalho, deveremos poder acatar o 
destaque de itens de uma determinada proposta. 

O Sr. George Norman Kutova - Só para esclarecer um pouco 
mais o que o Deputado acaba de citar, há uma proposição de 
um determinado grupo, o Grupo 2, colocando todas as matérias 
específicas num único item. E foram muitas delas. Portanto, 
se alguém for contra ou a favor e quiser encaminhar, poderá 
pedir o destaque do item, já que várias propostas estão 
englobadas numa única proposição, como veremos. (-Lê:) 

"A) Estrutura Institucional 
1 - Criação de uma estrutura oficial de turismo composta 

por: 
- Secretaria de Estado de Turismo; 
- Conselho Estadual de Turismo; 
- Empresa Mineira de Turismo - TURMINAS , 
- Companhia Mineira de Promoções - PROMINAS -; (Grupo 2, 

com apoio e aprovação dos Grupos 5 e 6) 
2 - Criação da Secretaria de Estado de Turismo. (Grupos 1 e 

4) 
3 - Manutenção das empresas TURMINAS e PROMINAS (251. dos 

votantes). (Grupo 4, com o apoio dos Grupos 2, 5 e 6) 
4 - Fusão das empresas TURMINAS e PROMINAS. (Grupo 4) 
5 - Competirá á TURMINAS a função de órgão executivo de 

programas e ações voltados para o desenvolvimento do turismo 
em Minas Gerais. (Grupo 1) 

6 - Competirá á PROMINAS a função de órgão executivo da 
política básica de incentivo ao turismo de negócios e de 
eventos. (Grupo 1) 

7 - Reestruturação do Conselho Estadual de Turismo - CET -
com a seguinte composição: 

- 5 membros representantes da área pública das seguintes 
Secretarias de Estado: 

- de Turismo; 
- do Planejamento e Coordenação Geral; 
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- de Indústria e Comércio; 
- da Cultura; 
- de Meio Ambiente; 
- 5 membros representantes da iniciativa privada indicados 

e eleitos por câmaras setoriais. 
A presidência será exercida alternadamente por 

representantes do setor público e do setor privado. 
As câmaras setoriais serão instituídas no âmbito do 

Conselho, representando os segmentos da iniciativa privada 
diretamente relacionados às atividades turísticas. (Grupo 2, 
com apoio e aprovação dos Grupos 5 e 6) 
8- Composição do Conselho Estadual de Turismo por: 
- 1 representante da Secretaria de Estado de Turismo; 
- 1 representante da Secretaria de Estado do Planejamento e 

Coordenação Geral; 
- 1 representante da Secretaria de Estado da Fazenda; 
- 1 representante da Secretaria de Estado da Cultura; 
- 1 representante da Secretaria de Estado de Indústria e 

Comércio; 
- 1 representante da Secretaria de Estado de Meio Ambiente 

e Desenvolvimento Sustentável; 
- 1 representante do Poder Legislativo: 
- 1 representante do segmento de s8~vi~os; 
- 1 representante do segmento de transportes, 
- 1 representante do segmento de recursos hümanos; 
- 1 representante do segmento da imprensa; 
- 1 representante do segmento de trabalhadores; 
- 1 representante do segmento de eventos; 
- 1 representante do segmento de patrimônio. (25% dos 

votantes) (Grupo 4) 
9 - Representação do Poder Executivo no CET a cargo das 

seguintes secretarias de Estado: 
I - de Esportes, Lazer e Turismo; 
II - do Planejamento e Coordenação Geral; 
III - de Indústria e Comércio; 
IV - de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; 
V - da Cultura. (Grupo 4) 
10- Atribuição de caráter deliberativo e controlador da 

política estadual do turismo e das ações dela decorrentes, 
em todos os níveis, ao CET, órgão integrante da estrutura 
orgânica da Secretaria de Estado de Esportes, Lazer e 
Turismo, ou a órgão que vier a sucedê-lo- instituído pela 
Lei nQ 8.502, de 19/12/83. (Grupo 4) 

11 - Composição do CET por 10 membros, de forma paritária. 
(Grupo 4) 
12- Composição do CET, por 14 membros, de forma paritária. 

(25% dos votantes). (Grupo 4) 
13 - A composição do CET, aprovada pelo seminário, deverá 

ser instituída por meio de lei e não de decreto. (Grupo 4) 
14- Inclusão de 1 representante das Prefeituras no CET. 

(Grupo 4) 
15 Escolha dos representantes das entidades não 

governamentais junto ao CET, em número de 5, em assembléia 
convocada pela Secretaria de Estado de Turismo e fiscalizada 
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por um representante do Ministério Público Estadual. (Grupo 
4) 

16 Alternância de mandatos de representantes da 
iniciativa privada e do Governo na Presidência do CET. 
(Grupo 4) 

17 - Eleição do Presidente do CET por meio de voto secreto. 
(Grupo 4) 

18 - Eleição da diretoria do CET na primeira reunião dos 
membros nomeados e empossados. (Grupo 4) 

19 - Assessoramento do CET por câmaras setoriais que serão 
regulamentadas em seu regimento interno. (Grupo 4) 
20- Agilização da constituição do CET, e sua urgente 

instalação, nos seguintes moldes: 
I - nomeação de 5 membros da área governamental e 5 membros 

da área empresarial de turismo; 
II- atribuição de competência deliberativa; 
III - assessoramento por câmaras setoriais regulamentadas 

pelo regimento do CET; 
IV - integração dos Conselhos Municipais de Turismo com o 

CET; 
V - eleição do Presidente do CET por seus membros; 
VI atribuição, ao Presidente do CET, do voto de 

qualidade; 
VII - representação do Poder Executivo no CET a cargo da 

futura Secretaria de Estado de Turismo, e das Secretarias de 
Estado do Planejamento e coordenação Geral, de Indústria e 
Comércio, de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e 
da Cultura. 
VIII - escolha dos representantes no CET das entidades não 

governamentais em assembléia convocada pela futura 
Secretaria de Estado de Turismo; 

IX - eleição da diretoria do CET na primeira reunião dos 
membros nomeados e empossados; 
X - competência para aprovação de programas e atividades 

voltados para o desenvolvimento do turismo em Minas Gerais. 
(Grupo 1) 
21 - Sugestão de anteprojeto de lei que disponha sobre o 

CET: (Grupo 1) 
"Art. 1Q -O Conselho Estadual de Turismo- CET -, órgão 

integrante da estrutura orgânica da Secretaria de Estado de 
Turismo, instituído pela Lei nQ 8.502, é órgão deliberativo 
e controlador da política estadual de turismo e das ações 
dela decorrentes em todos os níveis. 
Art. 2Q- Compete ao CET: 
I- formular a política estadual de turismo e fixar as 

prioridades para a execução das ações para a captação e para 
a aplicação dos recursos; 
II- deliberar sobre: 
a) as propostas de planos estaduais e programas regionais 

de apoio e incentivo ao turismo, como atividade econômica; 
b) as propostas de criação e aperfeiçoamento de 

instrumentos de estímulo ao desenvolvimento turístico; 
III -avaliar: 
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a) a proposta orçamentária anual para o setor de turismo, 
elaborada pela Secretaria de Estado de Turismo; 

b) a execução da política, dos planos e programas estaduais 
e regionais de desenvolvimento turístico; 

IV - oferecer sugestões sobre: 
a) o calendário oficial de eventos turísticos do Estado; 
b) as campanhas de divulgação, conscientização e defesa do 

patrimônio turístico; 
c) a captação de novos investimentos para o setor 

turístico. 
Art. 3Q -O Conselho Estadual de Turismo é composto por 10 

(dez) membros, que representarão, paritariamente, o poder 
público e a sociedade civil. 

f 1Q - Serão representantes do Poder Executivo o titular ou 
o servidor com poder de decisão dos seguintes órgãos: 

a) da Secretaria de Estado de Turismo; 
b) da Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação 

Geral; 
c) da Secretaria de Estado da Cultura; 
d) da Secretaria de Estado de Indústria e Comércio; 
e) da Secretaria de Estado do Meio Ambiente. 
f 2Q - As entidades não governamentais de produção, de 

defesa do património, de estudos e p~sa~is1 0 2s 
representativas dos empresar1os e dos ~rabalhaacres d2 
atividade turística reunir-se-ão em fórum pró~ri~. convocacc 
pela Secretaria de Estado de Turismo e fiscalizado por um 
membro do Ministério Público, para escolher os 5 (cinco) 
representantes da sociedade civil e respectivos suplentes. 

§ 3Q - Poderão ser escolhidas entidades não governamentais 
legalmente constituídas, em funcionamento no Estado há pelo 
menos dois anos. 
Art. 4Q -Os membros do Conselho Estadual de Turismo, 

titulares e suplentes, serão nomeados pelo Governador do 
Estado e terão mandato de 2 (dois) anos, permitida uma 
recondução. 
Art. 5Q -Os membros, nomeados e empossados, elegerão, na 

primeira reun1ao do Conselho Estadual de Turismo, seu 
Presidente, seu Vice-Presidente e seu Secretário-Geral. 
Art. 6Q- O membro do Conselho Estadual de Turismo exercerá 

o mandato sem qualquer remuneração além daquela auferida no 
exercício de suas funções na entidade por ele representada. 

Art. 7Q -O Conselho Estadual de Turismo, no desempenho de 
suas atividades, instituirá câmaras setoriais em número 
suficiente para as suas necessidades, contemplando os 
diversos segmentos operacionais. 
Parágrafo único - O funcionamento das câmaras setoriais 

será regulamentado no regimento interno do Conselho. 
Art. 8Q -A Secretaria de Estado de Turismo fornecerá 

suporte técnico e administrativo para o funcionamento do 
Conselho Estadual de Turismo. 
Art. 9Q- As normas complementares, relativas às atividades 

do CET serão estabelecidas em seu regimento interno, que 
deverá ser elaborado e votado por seus membros no prazo de 
60 (sessenta) dias a contar de sua nomeação. 

~ 
~ 
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na data de sua 

Art. 11 Revogam-se as disposições em contrário, 
especialmente a Lei nQ 11.477, de 1Q de junho de 1994." 
(Grupo 1) 
B) Legislação 
22- Alteração da Lei nQ 11.483, de 7/6/94 (PLANITUR), 

transformando-a em legislação básica, compatível com a 
legislação federal e restrita a aspectos essenc1a1s que 
estabeleçam: -diretrizes e objetivos; - estrutura oficial e 
seu sistema básico de atuação; - fontes de recursos; 
políticas básicas. (Grupo 2, com apoio e aprovação dos 
grupos 5 e 6). 

23 - Alteração da 
7/6/94: 

redação do art. 8Q da Lei nQ 11.483, de 

"Art. 8Q- Caberá ã Secretaria de Estado de Esportes, Lazer 
e Turismo, em sintonia com o Conselho Estadual de Turismo, a 
coordenação de todos os programas e atividades voltadas para 
o desenvolvimento do turismo em Minas Gerais. 

§ 1Q - Caberá ã Empresa Mineira de Turismo - TURMINAS -. a 
execução dos programas e ações voltadas para o 
desenvolvimento do turismo no Estado. 

§ 2Q - Caberá ã Companhia Mineira de Promoções - PROMINAS -
• a execução da política de incentivo ao turismo de negócios 
e de eventos." (25% dos votantes) (Grupo 4) 
24- Modificação do texto da Lei nQ 11.483, de 7/6/94, que 

trata do Plano Integrado para o Desenvolvimento do Turismo -
PLANITUR -. de tal forma que ela disponha sobre as 
diretrizes, os objetivos e a organização da política 
estadual de turismo em Minas Gerais. 

A pr~posição acima implica. automaticamente, a alteração da 
redaçao dos arts. 1Q, 2Q e 5Q daquela lei. (Grupo 4) 
25- Reavaliação do conjunto de leis, normas e resoluções 

relativas aos órgãos setoriais cuja atuação se reflita na 
política estadual de turismo -especialmente os das áreas 
cultural e ambiental visando ã superação de pontos 
críticos que sejam empecilho ao incremento do turismo 
mineiro, especialmente: 

I -exclusão do art. 7Q da Lei nQ 11.483; 
li - alteração do texto da Lei nQ 11.483, tornando 

compulsório o planejamento estratégico para a exploração 
econômica do patrimônio turístico, por meio da elaboração de 
Planos diretores que definam responsabilidades, mecanismos e 
critérios de atuação dos agentes governamentais e não 
governamentais. (Grupo 1) 

26 - Sugestão de anteprojeto de lei que disponha sobre as 
Diretrizes e Bases para o Desenvolvimento do Turismo em 
Minas Gerais e dê outras providências, nos seguintes termos 
(Grupo 1): 

"Art. 1Q - Ficam 
Desenvolvimento do 
disposto nesta lei. 

instituídas as Diretrizes e Bases para o 
Turismo em Minas Gerais, nos termos do 

Art. 2Q -Esta lei tem como objetivo definir a política 
estadual de apoio e incentivo ao turismo, como atividade 
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econômica, de forma permanente e regionalizada, conforme o 
disposto no art. 243, I, da Constituição do Estado. 
Art. 3Q -Caberá ao Estado atuar de forma a garantir a 

preservação do produto turístico, a incentivar a sua 
exploração dentro dos princípios da racionalidade e da 
eficiência e a favorecer a ampliação da demanda turística. 
Art. 4Q -Deverão ser desenvolvidas as seguintes políticas 

básicas com vistas a ampliar. no âmbito do Estado, o fluxo 
de turistas. seu tempo de permanência e seu gasto médio: 

I preservação dos patrimônios histórico, artístico, 
cultural e documental; 

II proteção e utilização sustentada do patrimônio 
natural; 
III - informação, estatística e "marketing• do produto 

turístico; 
IV - desenvolvimento da infra-estrutura turística; 
v - apoio aos agentes da indústria turística; 
VI - incentivo ao turismo receptivo do País e do exterio~; 
VII - estímulo ao turismo social e ao turismo interno no 

Estado; 
VIII - incentivo ao turismo de negócios e de eventos; 
IX - conscientização turística: 
X - formação e aprimoramento de recurs0s h0m1r.0s. 
Parágrafo único - A implantação dessas a;óe3 será feita ae 

forma regionalizada, com a participação arciculaca dcs 
diversos órgãos e entidades da administração pública 
estadual. em parceria com os municípios e com a iniciativa 
privada. 
Art. 5Q A alocação dos recursos públicos estaduais 

necessários à execução das ações propostas nesta lei será 
especificada na proposta orçamentária para cada exercício. 
Art. 6Q -Será realizado inventário do potencial e das 

carências de cada região do Estado, com vistas à elaboração 
de programas específicos que contenham as ações necessárias 
à viabilização da exploração econômica do turismo, 
observados os subprogramas apresentados no anexo desta lei. 

Parágrafo único - Os programas e as ações a que se refere 
este artigo serão implementados, ouvido o Conselho Estadual 
do Turismo, nos termos do art. 243 da Constituição Estadual . 
por meio de planos diretores estadual. regionais e 
municipais . 
Art. 7Q -As ações propostas para os programas regionais 

serão executadas pelos órgãos e pelas entidades da 
administração pública estadual. de acordo com sua 
competência. observada a relação de atividades e projecos 
apresentada no anexo desta lei . 

Parágrafo único - Caberá à Secretaria de Estado de Turismo, 
por meio da Empresa Mineira de Turismo TURMINAS 
coordenar a execução dessas ações . 
Art. 8Q -A TURMINAS será a entidade gestora do Fundo de 

Assistência ao Turismo - FASTUR criado pela Lei nQ 
11.520, de 13 de julho de 1994. 
Art. 9Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
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Art. 10 Revogam-se as 
especialmente a Lei nQ 11.483, 

27 - Alteração da redação do 
seguintes termos: 

disposições em contrário, 
de 7/6/94. " (Grupo 1 ) 
art. 4Q da Lei nQ 11.483, nos 

"Art. 4Q - Com vistas a ampliar, no âmbito do Estado, o 
fluxo de turistas, seu tempo de permanência e seu gasto 
médio, deverão ser desenvolvidas as seguintes políticas 
básicas: 

I preservação do patrimônio histórico, artístico, 
cultural e documental; 

II proteção e utilização sustentada do património 
natural; 
III - informação, estatística e "marketing" do produto 

turístico; 
IV - desenvolvimento da infra-estrutura turística; 
V - apoio aos agentes da indústria turística; 
VI - incentivo ao turismo receptivo do País e do exterior; 
VII - estímulo ao turismo social e ao turismo interno no 

Estado; 
VIII - incentivo ao turismo de negócios e de eventos; 
IX - conscientização turística; 
X - formação e aprimoramento de recursos humanos. 
Parágrafo único- A implantação dessas políticas será feita 

de forma regionalizada, com a participação dos diversos 
órgãos e entidades da administração pública estadual. em 
parceria com os municípios e com a iniciativa privada." 
(Grupo 4) 
28- Alteração da redação do art. 6Q da Lei 11.483, de 

7/6/94: 
"Art. 6Q -O Poder Executivo deverá elaborar e apoiar 

planos regionais voltados para o desenvolvimento e a 
viabilização da exploração econ6mica do turismo." (Grupo 4) 
29- Supressão do art. 7Q da Lei nQ 11.483, de 1994. (Grupo 

4) 
30- Revogação da Lei nQ 10.415 de 11/1/91, que regulamenta 

as atividades de feiras e exposições, e elaboração de lei 
compatível com a legislação federal do setor. (Grupo 2, com 
apoio e aprovação dos Grupos 5 e 6) 

31 - Revogação da Lei nQ 9.649, de 1988, que torna 
obrigatório o uso do terminal turístico e o cadastro de 
atividades e serviços de natureza turística. (Grupo 2, com 
apoio e aprovação dos Grupos 5 e 6) 
32 Revogação do Decreto nQ 30.062, de 1982, que 

estabelece a obrigatoriedade de uso do Terminal Turístico JK 
e do cadastramento de atividades e serviços de natureza 
turística. (Grupo 2, com apoio e aprovação dos Grupos 5 e 6) 
33 - Elaboração de legislação específica sobre locais e 

áreas de interesse turístico em Minas Gerais. (Grupo 2, com 
apoio e aprovação dos Grupos 5 e 6) 

C) Diretrizes de Ação Política 
34 - Ação do Estado e desenvolvimento do turismo executados 

por programas e projetos específicos, de acordo com as 
seguintes políticas básicas: 
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do patrimônio histórico-

utilização sustentada do 

III - política de informação, estatística e marketing do 
produto turístico; 

IV política de desenvolvimento da infra-estrutura 
turística; 
V- política de apoio aos agentes da indústria turística; 
VI- política de incentivo ao turismo receptivo do país e 

do exterior; 
VII - política de 

interno estadual; 
estímulo ao turismo social e ao turismo 

VIII - política de incentivo ao turismo de negócios e de 
eventos; 
IX- política de conscientização turística; 
X- política de formação e aprimoramento de recursos 

humanos. (Grupo 2, com apoio e aprovação dos Grupos 5 e 6) 
35- Estímulo à criação de conselhos municipais de turismo 

nos municípios com potencial turístico. (Grupo 4) 
36 Implantação de programas capazes de promover a 

formação de uma consciência favorável à preservação do 
acervo histórico, cultural e natural ao Est3.dél. IGr1.1p::; 1) 

37 - Criação de mecanismos que pernitaffi a re~taura~~c 
efetiva do bem tombado. (Grupo 1) 

38 - ~nfase na educação ambiental, nos níveis formal, 
informal e profissional, como alternativa para preservar o 
patrimônio natural explorado turisticamente. (Grupo 1) 

39 - Elaboração dos planos regionais voltados para o 
desenvolvimento e para a viabilização da exploração 
econômica do turismo, bem como para o apoio aos jà 
existentes, sob a responsabilidade do Poder Executivo. 
(Grupo 1) 
40 - Inclusão, no planejamento estratégico do turismo, da 

definição e do mapeamento de áreas e cir~uitos com vocação 
turística, com a previsão e a organizaçao do aporte de 
investimentos na sua infra-estrutura, na sua divulgação e na 
qualificação de recursos humanos. (Grupo 1) 

41 - Elaboração de estudos de impacto ambiental e de 
relatórios de impacto ambiental (EIA e RIMA) das atividades 
turísticas, verificada sua pertinência normatizada pelo 
COPAM. (Grupo 1) 

42 - Criação e execução, pelo Governo do Estado, em 
parceria com as prefeituras municipais e com a iniciativa 
privada, de programa institucional de conscientização 
turística, que envolva, entre outros, os seguintes 
segmentos: escolas, sindicatos, clubes de serviço, entidades 
comunitárias, prestadores de serviços de atendimento ao 
turista (taxistas, policiais, garçons e outros). (Grupo 3) 
43 - Privatização da gestão do Minascentro e do futuro 

Centro de Exposições. (25% dos votantes). (Grupo 4) 
D) Recursos Humanos 
44 Obrigatoriedade de os órgãos públicos das 

administrações direta e indireta que tenham como objetivo ou 
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atividade o planejamento, a organização e o desenvolvimento 
da atividade turística contarem, em seus quadros de pessoal, 
com profissionais de nível superior na área de turismo, 
responsáveis pela elaboração e coordenação dos projetos. 
(Grupo 3) 
45 - Os órgãos e as entidades das administrações direta e 

indireta que tenham como objetivo ou atividade o 
planejamento, a organização ou o desenvolvimento da 
atividade turística deverão ter em seus quadros de pessoal, 
preferencialmente, profissionais com formação superior em 
turismo, os quais serão responsáveis pela elaboração e pela 
coordenação dos projetos. (Grupo 4) 
46- Valorização e qualificação dos quadros profissionais e 

modernização dos recursos tecnológicos das instituições 
oficiais direta ou indiretamente relacionadas à pesquisa, à 
preservação ou à difusão do patrimônio turístico do Estado. 
(Grupo 1) 
47 - Criação, no âmbito do Estado e 

mecanismos de incentivo às empresas 
preparação de recursos humanos 
profissional. (Grupo 3) 

dos municípios, de 
que investirem na 

e na valorização 

48- Incentivos aos agentes públicos e privados que atuam 
com treinamento, com vistas à ampliação de programas de 
qualificação e requalificação profissional, expandindo-os 
por todos os pólos turísticos do Estado. (Grupo 3) 

49 - Introdução, no ensino básico, da atividade turismo, em 
abordagem interdisciplinar, observando-se as especificidades 
regionais. (Grupo 3) 
50 - Implantação, na capital e no interior, de cursos 

técnicos de 2Q grau na área do turismo, com prioridade para 
as regiões que se constituem em pólos turísticos, levando-se 
em conta os perfis profissionais requeridos pelo mercado de 
trabalho. (Grupo 3) 

51 - Encaminhamento à União de proposta de reorganização 
estrutural do ensino superior de turismo, de forma a atender 
à real demanda profissional, à pesquisa e à extensão. (Grupo 
3) 
52 - Incentivo à criação de cursos de pós-graduação na área 

de turismo. (Grupo 3) 
53 - Valorização do profissional Guia de Turismo, exigindo-

se que, na autorização para saída de ônibus pelo DER-MG, 
conste o nome do guia e o número de seu crachá emitido pela 
EMBRATUR. O não-cumprimento dessa exigência implicará multa 
para a empresa responsável. (Grupo 1) 

E) Incentivos e Recursos 
54 - Destinação de recursos do Fundo de Turismo (discutido 

na CTI 5 e 6) para manutenção e conservação do patrimônio 
cultural e natural utilizado pela indústria do turismo. 
(Grupo 1) 
55- Ampliação da dotação orçamentária dos organismos 

oficiais do Estado voltados - de forma direta ou indireta -
para a pesquisa, a preservação ou a difusão do patrimônio 
turístico mineiro. (Grupo 1) 
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56 - Aumento da cota de participação do turismo nos 

recursos orçamentários do Estado de 0,005% para 1,2%, os 
quais serão destinados a investimentos. (Grupos 5 e 6) 

57 - Inclusão, no orçamento do Estado para 1996, de 
recursos destinados ao FASTUR no valor de, no m1n1mo, 
R$5.000.000,00 dos R$18.000.000,00 propostos originalmente 
pelo BDMG à SEPLAN. (Grupos 5 e 6) 
58 - Alteração da legislação estadual relativa ao FIND-

PROIM - respeitado o disposto na legislação federal, que 
equipara o turismo às demais atividades industriais - com o 
objetivo de estender ao setor de turismo os financiamentos e 
os benefícios desse fundo. (Grupos 5 e 6) 

59 - Alocação de recursos, no orçamento do Estado, ao 
FUNDESE, no valor de R$4.000.000,00 para o financiamento de 
pequenas e microempresas, incluindo pousadas e outros 
estabelecimentos de hospedagem, bem como equipamentos de 
transporte de grande e médio porte destinados ao turismo 
(ônibus, microônibus, vans, etc.). (Grupos 5 e 6) 
60 - Destinação dos recursos da venda ou do arrendamento de 

hotéis do Estado (Grande Hotel de Araxá e Palace Hotel de 
Poços de Caldas) para investimento no setor de turismo, 
obedecendo-se à seguinte distribuição: 40% oara 
ressarcimento dos investimentos realiz~dos ~ela C0~JG. no% 
para destinação ao FASTUR e 20% para ap;icação em a~iviaaJes 
turísticas nas cidades de Araxá e Poços de Calcas. (Grupos s 
e 6) 

61 - Reivindicação, junto ao Governo Federal, do aumento 
para R$10.000.000,00 dos recursos aplicados pelo FUNGETUR em 
Minas, que foram de R$4.700.000,00 em 1995. (Grupos 5 e 6) 

62 - Destinação de parte dos recursos do ICMS, gerados 
adicionalmente por projetos de implantação e expansão das 
empresas de prestação de serviços, como energia elétrica, 
telecomunicações, transportes, etc. para o fortalecimento do 
FASTUR. (Grupos 5 e 6) 
63 - Recomendação, aos mun1C1p1os mineiros com potencial 

turístico e com potenciais ainda.não ~xplorados, de criação 
de incentivos semelhantes ao PRO-INDUSTRIA, com vistas à 
composição de fundos municipais destinados ao financiamento 
de projetos turísticos de seu interesse. (Grupos 5 e 6) 

64 - Constituição pelo setor privado- com a contribuição 
da rede hoteleira e dos demais agentes de prestação de 
serviços - de um fundo de apoio ao desenvolvimento turístico 
para a implementação de iniciativas como o Minas Convention 
Bureau, a execução de campanhas de "marketing", a promoção 
turística por via da Internet, etc. (Grupos 5 e 6) 
65 - Criação de um fundo com recursos do Estado e da 

iniciativa privada para instalação de centros receptivos em 
localidades de reconhecida vocação para o ecoturismo, 
destinado a garantir o uso sustentado do atrativo. (Grupos 5 
e 6) 
66- "Facilitação às entidades do interior do acesso à 

informação sobre recursos e mecanismos de financiamento 
oferecidos pelos bancos estatais por meio de suas agências 
nas diversas cidades mineiras." (Grupos 5 e 6) 
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67 - Destinação de recursos do orçamento da Secretaria de 
Estado de Comunicação Social - SECOM - para a divulgação do 
produto turístico na Internet. (Grupos 5 e 6) 
68 - Destinação de recursos da PRODEMGE para a instalação 

de BBS ("Bulletin Board System"), com vistas ã integração 
técnica ã Internet. (Grupos 5 e 6) 
69 - Criação de mecanismo associativo dos diversos agentes 

privados do turismo, tais como Fundação Rio Congressos e 
Eventos e Rio Convention Bureau, com vistas ao 
desenvolvimento do setor. (Grupos 5 e 6) 

F) Outras Propostas 
70 - Inclusão das seguintes propostas específicas como 

indicação aos Poderes Legislativo ou Executivo, nas três 
esferas da Federação, e ã iniciativa privada, para comporem 
programas ou projetos e estabelecerem ações vinculadas ãs 
políticas básicas aprovadas para o setor: (Grupo 2, com o 
apoio e aprovação dos grupos 5 e 6) 

I - formação, na SELT, de um grupo técnico 
composto pelos órgãos que têm interface com 
turística, como o IBAMA, o IEPHA, o DER, o IEF, 
SENAC, etc; 

de turismo 
a atividade 
a UTRAMIG, o 

II criação, na Assembléia Legislativa, de comissão 
específica para turismo; 
III - levantamento de informações sobre a oferta e a 

demanda turística em Minas Gerais; 
IV - criação de sistema de estatística de turismo; 
V - instalação e operação de postos de informação turística 

informatizados, com vistas a modernizar e ampliar a difusão 
de informações sobre a oferta turística; 

VI - desenvolvimento de campanhas de conscientização sobre 
a importância do turismo como fator de desenvolvimento 
económico; 

VII - melhoria da estrutura viária de interesse turístico; 
VIII reavaliação da legislação pertinente a 

transportadoras turísticas; 
IX - adoção de normas rígidas de controle do transporte 

clandestino de passageiros; 
X - incentivo ã melhoria do sistema de transporte; 
XI - garantia da implantação de serviços de infra-estrutura 

em pólos turísticos e melhoria dos já existentes; 
XII - incentivo à expansão da capacidade hoteleira; 
XIII - incentivo ã construção de hotéis de categoria cinco 

estrelas, considerando a demanda já existente e a que vier a 
existir, com a criação do centro de feiras e o conseqüente 
aumento da realização de congressos; 

XIV - estímulo ã pesquisa e ã difusão de informações sobre 
as cozinhas mineira e italiana; 
XV- estímulo e incentivo aos restaurantes especializados 

em comida mineira e italiana; 
XVI - atração dos fluxos turísticos, estimulando o consumo 

de bens e serviços e o aumento do tempo médio de permanência 
dos turistas; 

XVII - implantação de equipamentos de lazer e turismo 
destinados aos segmentos de menor poder aquisitivo; 
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XVIII- implantação de projetos de sinalização turística 
urbana e rodoviária; 

XIX obrigatoriedade da inclusão de plataformas de 
embarque e desembarque de passageiros e de pátios de 
manobras ou estacionamento para ônibus nos projetos de 
centros de convenção e feiras e nas imediações de locais e 
equipamentos turísticos; 

XX- valorização das linhas intermunicipais que atendem às 
cidades históricas ou aos pontos turísticos; 

XXI - criação do Minas Convention & Visitors Bureau; 
XXII - realização de eventos culturais, de lazer e de 

negócios; 
XXIII - estímulo à capacitação de eventos; 
XXIV - construção de centro de convenções ou parques de 

exposições e feiras em locais de interesse turístico, 
estimulando o desenvolvimento do turismo regional; 

XXV - construção do centro de feiras de Belo Horizonte; 
XXVI - incentivo ao •marketing• turístico das regiões-pólo 

do Estado, facilitando sua incrementação. O desenvolvimento 
das diversas regiões se fundamentará em suas características 
peculiares; 

XXVII - inclusão dos programas e dos projetos sugeridos no 
Plano de Ação da AMPAC - 1995/2000 - nas 1isc~ss6e~ ~as 
diretrizes de ação para desenvolvimento d~ turismc minai·~. 
destacando-se: 

- criação de, no mínimo, 8 roteiros turísticos da cachaça; 
- divulgação da cachaça como produto turístico mineiro, por 

meio da realização de campanhas promocionais e da 
participação em feiras e exposições; 
-apoio e incentivo à realização de eventos e feiras de 

promoção e venda da cachaça, a exemplo do Festival da 
Cachaça de Sabará; 
-criação do Museu e da Biblioteca da Cachaça; 
- criação do Dia Nacional da Cachaça. 
XXVIII - estímulo e incentivo à formação e aperfeiçoamento 

de mão-de-obra; 
XXIX - divulgação da legislação relativa à profissão de 

guia de turismo e do relacionamento comercial entre agências 
de turismo e seus usuários; 
G- Incentivos Tributários e Creditícios 
XXX financiamento para a implantação, melhoria e 

aperfeiçoamento de restaurantes e equipamentos de 
entretenimento e lazer; 

XXXI - criação de linhas de crédito para financiamento da 
compra de imóveis onde se localizam restaurantes de 
categoria turística; 

XXXII reavaliação das taxas estaduais e municipais 
incidentes sobre o transporte turístico rodoviário; 
XXXIII incentivo fiscal para estimular a ação dos 

operadores de turismo receptivo; 
XXXIV estímulo e incentivo fiscal para agentes e 

prestadores de serviço que operam turismo receptivo. (Grupo 
2, com apoio e aprovação dos Grupos 5 e 6)" 
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Essas propostas, inclusas na Proposição nQ 70, foram 
apoiadas e aprovadas pelos Grupos 2, 5 e 6. 

A Sra. Coordenadora (Deputada Elbe Brandão) - Concedemos a 
palavra aos coordenadores dos grupos de trabalho, que 
disporão de 6 minutos cada um. Com a palavra, o Sr. Celso 
Morandi, Coordenador do Grupo 6. 

Palavras do Sr. Celso Morandi 
Em primeiro lugar, gostaria de parabenizar a Deputada Elbe 

Brandão pela sua brilhante idéia, que culminou neste 
seminário, bem como à Assembléia Legislativa por ter 
apressado a sua realização, pois me parece ser este um 
momento único na história do Legislativo mineiro, quando se 
discute um plano de desenvolvimento do turismo, de caráter 
geral, proveniente da sociedade. Estamos votando uma série 
de assuntos que, provavelmente, definirão o futuro do nosso 
setor nas próximas décadas. Sempre questionamos ao poder 
público a falta de apoio ao turismo, a falta de incentivo, a 
falta de linhas claras de financiamento e de fomento. Mas, 
agora, temos a oportunidade de deixar de criticar e 
partirmos para a ação. Agora, estamos sendo ouvidos. 
Portanto, não vou me delongar neste assunto. Gostaria 

apenas de chamar a atenção dos votantes sobre a importância 
e a seriedade deste documento. Desde o início, há cinco 
meses, este foi um seminário transparente e democrático, 
pois prevaleceu o ponto de vista da maioria, 
independentemente de o tema ser polêmico ou não. Chegou, 
então, o momento da votação, de definirmos o futuro do nosso 
segmento. Ele começa a ser decidido daqui a pouco, pelo 
voto. Repito: vamos ter de partir para a ação e parar de 
criticar. Gostaria, apenas, de pedir aos votantes que 
prestassem bastante atenção no que irão votar, que peçam 
destaque daquilo que julgarem necessário. Que Deus nos 
ajude. Que hoje seja elaborado um documento que resolva, 
definitivamente, o problema do nosso setor. Muito obrigado. 

A Sra. Coordenadora - Agradecendo a intervenção do Sr. 
Celso Morandi, queremos manifestar o reconhecimento do setor 
ao trabalho que a Assembléia Legislativa efetuou com relação 
ao turismo. Gostaríamos, também, de agradecer aos nossos 
colegas, Deputado Sebastião Navarro Vieira, nosso grande 
incentivador nesse trabalho, Deputados Ajalmar Silva, Aílton 
Vilela, João Leite e Paulo Piau, que estiveram conosco no 
início da discussão sobre o turismo. Com a palavra, o 
coordenador do Grupo 5, Sr. Fábio Borém. 

Palavras do Sr. Fábio Borém 
Sr. Presidente, Sra. Coordenadora, Deputada Elbe Brandão, 

meus senhores, minhas senhoras, estamos chegando ao momento 
final desta plenária, que é, exatamente, o da consolidação 
das propostas discutidas anteriormente, desde as CTis até os 
grupos de trabalho que se reuniram anteontem e ontem. 

É para mim uma satisfação muito grande estar aqui. Gostaria 
de ratificar o que disse sobre a perspectiva do esforço 
comum - que se percebe neste seminário - dos órgãos do 
Governo e da iniciativa privada. Vejo isso de uma maneira 
muito saudável. Só a título de referência, já que participei 
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dos Grupos de Trabalho 5 e 6 - que dizem respeito a recursos 
e incentivos - e por ser do BDMG, gostaria de reafirmar a 
importância das propostas desses dois grupos, exatamente 
para que tenhamos condições de viabilizar as sugestões 
decorrentes do seminário, e levá-las à consideração do 
Legislativo estadual. Sem esses recursos, realmente o setor 
ficará dependente sem condição para a efetiva implantação 
dos seus projetos e programas. 

Para que os senhores tenham uma idéia, o BDMG tem 
despendido esforços no sentido de apoiar o segmento. A par 
das dificuldades, da escassez dos recursos, temos procurado 
buscar esses recursos em todas as fontes disponíveis, na 
maioria das vezes, no âmbito federal, por intermédio do 
BNDES. Entretanto, sendo a demanda superior à oferta de 
recursos, há uma necessidade de se priorizarem alguns 
investimentos. Acredito que, com o resultado deste 
seminário, possamos, com inteligência e criatividade, 
identificar novas fontes de recursos para dar suporte ao 
setor. 

Agradeço a oportunidade e parabenizo a Mesa pela condução 
dos trabalhos. Muito obrigado. 
A Sra. Coordenadora- Agradecemos a intervenção do Sr. 

Fábio e passamos a palavra ao Sr. G~ralco dg Mag~lhies 
Filho, coordenador do Grupo 4. 

Palavras do Sr. Geraldo Paulo de ~agalhJes Flihc 
Nossos cumprimentos ao Presidente da Mesa e aos demais 

componentes. Senhoras e senhores, poderia parecer que o 
nosso seminário teria seu término no dia de hoje, mas não 
vejo dessa maneira. Acredito que concluímos a segunda fase, 
talvez a mais importante, justamente no momento que tivemos 
a oportunidade de discutir, pela primeira vez, o que ocorre 
no setor de turismo, graças à iniciativa da Assembléia 
Legislativa, por solicitação da Deputada Elbe Brandão. 
Já foi dito e salientado, por diversas vezes, a importância 

deste seminário para que possamos colocar o turismo em lugar 
de destaque. Não podemos tratar o turismo na forma de 
apêndice, como vem sendo feito, nem podemos ter uma 
legislação que é uma verdadeira colcha de retalhos. Por 
outro lado, não vamos nos iludir. Não tenhamos ilusão. Temos 
que transformar este seminário numa câmara permanente de 
acompanhamento. Não é só a Comissão de Representação que irá 
trabalhar. Todos nós temos que trabalhar. cada um, 
evidentemente, defendendo seus interesses ~as com o objetivo 
muito maior, que é a nossa atividade. E claro que, se 
queremos, como ficou bem ressaltado durante todo o nosso 
trabalho, que o turismo tenha reconhecimento, é necessário o 
acompanhamento no dia-a-dia. Não vamos nos iludir. Estamos 
apenas cumprindo etapas. O seminário não termina hoje. Ele 
começa a sua terceira fase hoje. 

É claro que estaremos sempre renovando as nossas esperanças 
porque - já foi dito, mas tenho que repetir - na atividade 
do turismo há grande perspectiva de desenvolvimento do 
Estado de Minas Gerais e do nosso País. Basta que o 
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reconheçamos como atividade ser1a e que tenhamos os pés bem 
firmes no chão. Basta que cada um cumpra a sua parte. 

Em caráter especial, gostaria de salientar uma de nossas 
propostas: a criação de uma comissão permanente de turismo 
nesta Casa. Essa comissão será o nosso maior canal de 
comunicação com o Poder Legislativo. 
Agradeço a atenção, desejando bom proveito e boa 

interpretação de todo o nosso trabalho, de modo que possamos 
ter uma documentação que represente as nossas ânsias e as 
nossas expectativas. 
A Sra. Coordenadora Esta coordenadoria agradece o 

pronunciamento do Sr. Geraldo de Magalhães Filho, 
coordenador do Grupo 4, e passa a palavra ao Sr. Moisés 
Pereira de Barros, coordenador do Grupo 3, que também 
disporá de 6 minutos para sua intervenção. 

Palavras do Sr. Moisés Pereira de Barros 
Deputado Sebastião Navarro Vieira, coordenador dos 

trabalhos desta Mesa, Deputado Wanderley Ávila, Deputada 
Elbe Brandão, cuja iniciativa nos permitiu chegar a este 
momento de extrema importância para o segmento turístico 
mineiro, meus companheiros de grupo de trabalho, senhoras e 
senhores, vou-me ater ao documento de cuja importância já se 
falou, assim como se falou das dificuldades enfrentadas, em 
certos momentos, para a interpretação ou o entendimento de 
várias das propostas que aqui estão. 

A oportunidade que tivemos da leitura de item por item 
parece ter-nos aclarado as expectativas sobre que propostas 
devemos conduzir e aprovar. 
Conquanto os itens que tratam da formação de recursos 

humanos sejam específicos do Grupo de Trabalho 3, procuramos 
ter uma visão da necessidade macro que se apresenta ao 
Estado em relação ao pessoal devidamente qualificado para 
atuar no segmento turístico. É nossa preocupação que, no 
sistema de ensino, sejam formalizados aqueles cursos mais 
perenes, os cursos regulares, de forma a atender a essa 
demanda, e a propiciar ao segmento turístico mão-de-obra com 
condições de atuar na moderna realidade. 
Estamos tratando não só da formação profissional de nível 

médio mas também da formação profissional de nível superior, 
de sentido mais amplo, a qual, no momento oportuno, terá sua 
regulamentação que desça aos detalhes e possa atender às 
especificidades de oferta de pessoal devidamente qualificado 
para o mercado. 
Quanto à qualificação profissional, que diz respeito a um 

atendimento mais imediato e rápido, temos a certeza de que 
diversas entidades, no Estado, já vêm trabalhando com tal 
objetivo. Precisamos apoiá-las e organizar alguns grupos de 
cursos, conquanto só com uma participação mais efetiva do 
Governo, venhamos a ter condições de realizar nosso trabalho 
de forma a atender o segmento turístico em suas 
necessidades. 

Peço a atenção dos senhores para que essas propostas sejam 
interpretadas da forma ampla como estão sendo sugeridas e 
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que, no momento oportuno, sejam feitas regulamentação e os 
detalhamentos necessários. Muito obrigado. 

O Sr. Coordenador (Deputado Sebastião Navarro Vieira) - Com 
a palavra, o Dr. George Norman Kutova, coordenador do Grupo 
2, que disporá de 6 minutos. 

Palavras do Sr. George Norman Kutova 
Sr. Presidente, Srs. Deputados, companheiros, o turismo 

mineiro passou de locomotiva do turismo brasileiro à 
condição de vagão secundário dessa composição importante, 
que é a atividade do setor. De precursor e pioneiro da 
atividade turística no Brasil, o Estado de Minas passou a 
uma posição indisfarçavelmente secundária em relação às 
demais unidades da Federação, no que se refere ao 
desenvolvimento de turismo. Isso aconteceu a partir dos anos 
70, coincidentemente, no momento que as outras unidades, 
inversamente, investiam maciçamente e se modernizavam em 
termos de estrutura para o desenvolvimento desse setor. 

Temos questões acumuladas ao longo de mais de uma geração, 
que se constituem em permanente desafio, emperram e entravam 
o processo de expansão setorial. Essa foi a diagnose que fez 
o Grupo de Trabalho 2, do qual fui coordenador. 

A realização deste seminário se deu a partir da iniciativa 
da Assembléia, inspirada nessa oo~~os? Deout~da E·o~ 
Brandão, que é uma das mais brllnant2s ccnq~lsta~ ~ue a 
setor de turismo gerou nos tempos recentes. A bancada 
legislativa de turismo é reduzidíssima, não só no plano 
estadual mas também no plano municipal. Temos, em Belo 
Horizonte, um exemplo eloqüente mas isolado, o Vereador 
Márcio Cunha, ex-Secretário de Turismo de Belo Horizonte. 

A reduzidíssima bancada legislativa vinculada ao turismo 
agora poderá se transformar na expressiva e decisiva bancada 
da maioria do Legislativo a favor dessa atividade. Esse 
simples fato já constitui uma revolução: é um aspecto 
inédito no desenvolvimento da atividade política brasileira 
e abre um caminho, inequivocamente de grande dimensão, para 
todos nós. Não é a solução, mas é o princípio da solução. 
O nosso grupo entendeu que a realização deste seminário foi 

uma oportunidade estratégica para que o setor, como um todo, 
num processo crítico e autocrítico, tentasse identificar e 
delinear rumos que lhe permitissem sair do engessamento a 
Que se referiu o nosso operoso. competente e dedicado 
Secretário de Turismo, Deputado Ademir Lucas. 

Durante este seminário, o operoso e eficaz Presidente da 
TURMINAS, Paulo Simão, e várias outras autoridades, como a 
nossa Superintendente de Turismo da SELT, Vanda Lacerda, se 
referiram ao espírito deste seminário, que é coerente com a 
revolução que representa a sua própria realização. o 
seminário foi marcado pelo espírito da integração, pelo 
espírito da afinidade de pensamento entre as entidades 
públicas direta ou indiretamente relacionados com a 
atividade turística. Pela primeira vez todas as instituições 
não governamentais e todas as entidades representativas da 
iniciativa privada em particular se afinaram no mesmo 
pensamento. 
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É preciso que esta oportunidade estratégica e este desafio, 
que vem embutido nela, sejam capitalizados de forma 
produtiva pelas conclusões a que chegaremos. 
O espírito das propostas do Grupo de Trabalho nQ 2 é o da 

síntese: partimos de uma legislação inibidora, inviável, de 
uma carência total de recursos, de uma estrutura oficial 
desvitalizada e enfraquecida em seus quadros técnicos e de 
uma confusão de objetivos, metas e propostas em programas de 
grandes dimensões e projetos de microespecificidade, para 
uma legislação sintética, moderna, inovadora, substantiva em 
suas definições de diretrizes e objetivos, na definição da 
estrutura que a executará, no sistema de atuação dessa 
estrutura e na definição das fontes de recursos que poderão 
implementar essa ação, através de dez políticas básicas 
essenciais, que compõem o arcabouço de todos os componentes 
e segmentos da atividade turística. 
Particularmente, fazermos um apelo aos nossos eleitores do 

Plenário, para que atentem para a proposta sintética do 
Grupo de Trabalho nQ 2, que encerra um propósito 
preponderante: o da compatibilização da legislação estadual 
de Minas Gerais, referente ao turismo, com a legislação 
federal do setor, em nível nacional, aqui exposta com 
brilhantismo pela Sra. Márcia Kubitschek, autoridade que 
representou o Ministério da Indústria e Comércio, a EMBRATUR 
e a Secretaria de Turismo do Governo Federal. 

É preciso que aproveitemos esta oportunidade e nos 
concentremos nos aspectos essenciais e remetamos para os 
programas e projetos específicos, para a deliberação desta 
estrutura funcional, dividida em termos de deliberação, 
paritariamente, em matéria de decisões com a iniciativa 
privada, todos os programas e projetos específicos para que 
possamos dar um exemplo ao País de que não podemos lutar 
apenas pela mudança da legislação, mas devemos fazer a 
transformação de que precisamos. 
Esta é a colocação do Grupo de Trabalho nQ 2, para a qual 

solicito a aprovação do Plenário. 
Suspensão da Reunião 

O Sr. Coordenador - Esta coordenadoria vai suspender os 
trabalhos por 20 minutos para que sejam negociados os 
pedidos de destaque, que só podem ser apresentados pelos 
coordenadores de votação e após serem recebidas pela Mesa as 
emendas aditivas ou modificativas, se houver. 
Esta coordenadoria solicita que na reabertura dos trabalhos 

os coordenadores de votação ocupem os primeiros lugares do 
Plenário para facilitar os nossos trabalhos. Avisa, também, 
que reabriremos os trabalhos já na fase de discussão e 
votação do projeto de proposta como um todo, que será 
colocado primeiro em votação, salvo os destaques e as 
emendas, se houver. Na votação das emendas, esta 
coordenadoria entende que somente anotará os números de 
votos obtidos por cada proposta destacada ou por cada 
emenda, para uma sistematização ao final da reunião, e aí, 
sim, fará a promulgação do resultado, porque há emendas 
sobre diversas propostas em que há conflito, ou 
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similaridade, e nós promulgaremos, no final, a mais votada. 
Então, deixaremos de promulgar as propostas vencedoras. Após 
a votação, simplesmente anunciaremos o número de votos 
obtidos. A mais votada será promulgada ao final. Estão 
suspensos os trabalhos. 

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

Esta Presidência retorna a palavra ao Deputado Sebastião 
Navarro Vieira, coordenador dos trabalhos desta manhã. 
O Sr. Coordenador - Esta coordenadoria informa ao Plenário 

que esta fase se destina à votação das propostas. Cada 
coordenador de votação disporá de 2 minutos para falar, um a 
favor e outro contra, sobre os destaques e as emendas 
apresentadas. 

A coordenadoria vai submeter as propostas a votação em 
bloco, ou seja, a proposta como um todo, salvo destaques e 
emendas, que serão votados separadamente, "a posteriori". 
Como existem propostas conflitantes, esta coordenadoria não 
promulgará o resultado de cada votação de destaque ou emenda 
no ato da votação. Submeteremos a voto todas as propostas 
destacadas e as emendas. Ao final, promulgaremos as que 
obtiverem maior número de votos. Caso haja prooostas 
conflitantes que recebam o mesmo número de voto~. serã8 
submetidas novamente a votação. A coorden~do~~a :~cn ca 
estará analisando cada votação para q~= possar.os 
sistematizar aquelas que obtiveram mais votos. Se ocorrer 
que duas propostas conflitantes tenham recebido aprovação, 
elas serão também submetidas ao Plenário, para que não haja 
conflitos. 
Esta coordenadoria pede que os coordenadores de votação se 

identifiquem, ficando de pé. (-Pausa.) Podem se assentar. 
Solicita aos que têm direito a voto que se identifiquem, 
levantando seus cartões. (- Pausa.) Esta coordenadoria 
agradece a colaboração de todos. 

Requerimentos de Destaques 
O Sr. Coordenador - Esta coordenadoria passará, agora, a 

anunciar as propostas, pelos números. Os coordenadores de 
votação, neste momento, poderão pedir destaque, ao 
microfone, para identificarmos as propostas que serão 
destacadas. As propostas de emenda deverão ser entregues à 
Mesa, ao final do pedido de destaque ou ao longo do processo 
de solicitação de destaque. 

O Sr. George Norman Kutova Solicitaram-me que 
apresentasse à Mesa a seguinte questão de ordem: mais de um 
coordenador poderá pedir destaque; na hipótese de aois ou 
três o fazerem, supondo-se que todos sejam a favor, como 
seria o direito à defesa? Seria por precedência? Como seria 
dividido o tempo? 

O Sr. Coordenador - É por precedência. Será a primeira 
solicitação, observando-se sempre, na discussão, um a favor 
e outro contrário. As demais ficarão prejudicadas. 

O Sr. George Norman Kutova - Se houver apenas um pedido de 
destaque a favor, na hora de sua discussão poderá haver uma 
inscrição para manifestação contrária, ou vice-versa? 
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o Sr. Coordenador - Evidentemente que sim. 
o Sr. George Norman Kutova Nesse caso, também será 

observado o critério da precedência? 
o Sr. Coordenador Sim, ele será observado. Esta 

coordenadoria passará, então, à leitura do número das 
propostas. Proposta nQ 1. Algum dos senhores coordenadores 
de votação deseja destacá-la? Não é necessário encaminhar 
agora; vamos apenas anotar que a proposta está destacada. 

O Sr. Paulo Simão - Paulo Simão, TURMINAS. 
O Sr. George Norman Kutova - Eu também gostaria de pedir 

destaque para encaminhamento, Sr. Presidente. George Norman, 
UBRAFE. 
A Sra. Simone Araújo - Simone Araújo, PROMINAS. 
O Sr. Coordenador - Trata-se de questão de ordem? 
A Sra. Simone Araújo - Trata-se de destaque. 
O Sr. Coordenador - Para encaminhamento, já temos dois 

inscritos, os quais consulto para saber se são a favor da 
proposta ou contra ela. 
O Sr. George Norman Kutova - Eu sou a favor. 
O Sr. Paulo Simão - Sou contra. 
O Sr. Coordenador- Dessa forma, não há possibilidade de 

novos pedidos. 
Proposta nQ 2. Algum dos senhores coordenadores de votação 

deseja destacá-la? (-Pausa.) Proposta nQ 3. Algum dos 
senhores coordenadores de votação deseja destacá-la? (-
Pausa.) Proposta nQ 4. Algum dos senhores coordenadores de 
votação deseja destacá-la? 
A Sra. Alais Maria Chaves- Alaís, SINGETUR-MG. Contra. 
O Sr. Coordenador - Alguém a favor? Destaque. 
o representante da Seção Comercial de Minas Seção 

Comercial de Minas, a favor. 
O Sr. Coordenador - Proposta nQ 5. Alguém deseja destacá-

la?(- Pausa.) Proposta nQ 6. Algum coordenador deseja 
destacá-la? (-Pausa.) Proposta nQ 7. 
o Sr. George Norman Kutova - Destaque, por favor. 
A Sra. Alais Maria Chaves - Destaque. 
O Sr. George Norman Kutova- Para a UBRAFI, a favor. 
A Sra. Alais Maria Chaves - Contra. 
O Sr. Coordenador Solicito que o coordenador que 

solicitar o destaque Ja anuncie a sua posição, para 
orientação dos demais. Proposta nQ 8. 

O Sr. Celso Morandi - Destaque, contra, ABIH. 
O Sr. Coordenador - Alguém deseja encaminhar a favor? 
O representante da ALBERMIG - ALBERMIG, a favor. 
O Sr. Coordenador - Proposta nQ 9. 
O Sr. Celso Morandi - Destaque, contra, ABIH. 
O Sr. Coordenador- Alguém a favor? (-Pausa.) Proposta nQ 

10. 
o Sr. Celso Morandi - Destaque, contra, ABIH. 
O Sr. Coordenador- Alguém a favor?(- Pausa.) Proposta nQ 

11. 
A Sra. Alais Maria Chaves - Destaque, contra. 
O Sr. Celso Morandl - Destaque a favor, ABIH. 
o Coordenador - Proposta nQ 12. 
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O Sr. Celso Morandi - Destaque, contra, ABIH. 
O representante da ALBERMIG - Destaque, a favor, ALBERMIG. 
O Sr. Coordenador - Proposta nQ 13. Proposta nQ 14. 
A Sra. Alais Maria Chaves - Quero fazer um destaque para 

emenda. Venho ao microfone e faço a mesma coisa? 
O Sr. Coordenador - Não, apresente a emenda. 
A Sra. Alais Maria Chaves - Neste momento? 
o Sr. Coordenador - Até o final da leitura das propostas 

para identificação de destaques. 
A Sra. Alais Maria Chaves - Sempre que quisermos emendas, 

teremos que vir ao microfone e falar? 
O Sr. Coordenador - A proposta de emenda 

apoio da maioria dos coordenadores de 
aquiescência da Comissão de Representação 
encaminhada à Mesa. 

tem que 
votação 

e deve 

ter o 
e a 
ser 

O Sr. Coordenador - Poderá anunciar a proposta de emenda. 
O Sr. George Norman Kutova - Sr. Presidente, uma questão de 

ordem, a titulo de esclarecimento do Plenário. Esta també~ 
foi uma questão que omitimos: as emendas terão que ser 
apresentadas por escrito, com o acordo da Comissão de 
Representação e o apoio da maioria absoluta dos 
coordenadores de votação. Também terá que vir no mesmo 
documento. Essa é uma informação impor:~nte. 

O Sr. Coordenador Ai, ela ga~na va1idaae pa~a ~e~ 
colocada em apreciação, para discussão e votação. 

Um participante Talvez algumas pessoas do Plenário 
estejam com dúvida sobre a diferença entre destaque e 
emenda. Será que isso poderia ser esclarecido? 
o Sr. coordenador - Pois não. O destaque é de proposta já 

inserida no documento final, para que ela tenha votação em 
separado. A emenda é uma proposta nova que altera alguma 
proposta aprovada nos grupos de trabalho e nas plenárias que 
concluiram o trabalho desses grupos. Destaque é o que já 
está aqui, é só destacar para a votação em separado. Emenda 
é uma proposta nova, alterando ou suprimindo propostas. 

A assessoria pede aos senhores coordenadores de votação 
que, ao solicitarem destaque, pronunciem mais lentamente, 
com bastante clareza, o seu nome, pois ela está encontrando 
alguma dificuldade no registro. É necessário dizer o nome da 
pessoa e o da entidade que representa. Proposta nQ 13. (-
Pausa.) Proposta nQ 14. (- Pausa) Proposta nQ 15. 

O Sr. Celso Morandi - Contra, ABIH. 
O Sr. Coordenador Alguém a favor? (- Pausa.) A 

solicitação de destaque já está valendo também, 
evidentemente, para inscrição de encaminhamento a favor ou 
contra. Proposta nQ 16. 

A Sra. Atais Maria Chaves - SINGETUR - Contra. 
O Sr. George Norman Kutova - UBRAFE - Destaque a favor. 
O Sr. Coordenador Proposta nQ 17. Proposta nQ 18. 

Proposta nQ 19. Proposta nQ 20. 
o Sr. George Norman Kutova - UBRAFE - Destaque contra. 
O Sr. Coordenador - Proposta nQ 21. 
o Sr. George Norman Kutova - UBRAFE - Destaque contra. 
o Sr. Coordenador - Proposta nQ 22. Proposta nQ 23. 
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Kutova - UBRAFE - Destaque contra. 
Proposta nQ 24. 
Kutova - UBRAFE - Destaque contra. 
Proposta nQ 25. 
Kutova - UBRAFE - Destaque contra. 
Proposta nQ 26. 
Kutova - UBRAFE - Destaque contra. 
Proposta nQ 27. 
Kutova - UBRAFE - Destaque contra. 
Proposta nQ 28. 
Kutova - UBRAFE - Destaque contra. 

Proposta nQ 29. Proposta nQ 
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30. 
Proposta nQ 31. 

A Sra. Alais Maria Chaves - SINGETUR-MG - Destaque contra. 
A Sra. Elisabeth Ribeiro- ABAV- Destaque a favor. 
o Sr. Coordenador - Proposta nQ 32. 
A Sra. Alais Maria Chaves - SINGETUR-MG - Contra. 
A Sra. Elisabeth Ribeiro- ABAV/MG- A favor. 
o Sr. Coordenador Proposta nQ 33. Proposta nQ 34. 

Proposta nQ 35. Proposta nQ 36. Proposta nQ 37. Proposta nQ 
38. Proposta nQ 39. Proposta nQ 40. Proposta nQ 41. Proposta 
nQ 42. Proposta nQ 43. 
A Sra. Alais Maria Chaves - SINGETUR-MG - Destaque contra. 
O Sr. Coordenador - Proposta nQ 44. 
O Sr. Sérgio- ABBTUR - Destaque contra. 
O Sr. Coordenador Proposta nQ 45. Proposta nQ 46. 

Proposta nQ 47. Proposta nQ 48. Proposta nQ 49. Proposta nQ 
50. Proposta nQ 51. Proposta nQ 52. Proposta nQ 53. 
A Sra. Elfsabeth Ribeiro- ABAV/MG- Destaque contra. 
A Sra. Alais Maria Chaves - SINGETUR-MG - Emenda a favor. 
O Sr. Coordenador Proposta nQ 54. Proposta nQ 56. 

Proposta nQ 57. Proposta nQ 58. Proposta nQ 59. Proposta nQ 
60. o Sr. Renato Caporall! - COMIG- Destaque. 

O Sr. Coordenador - A favor ou contra? 
O Sr. Renato Caporall! -Contra. 
O representante da ALBERMIG - A favor. o Sr. Coordenador Proposta nQ 61. Proposta nQ 62. 

Proposta nQ 63. Proposta nQ 64. Proposta nQ 65. Proposta nQ 
66. Proposta nQ 67. Proposta nQ 68. Proposta nQ 69. Proposta 
nQ 70. 

Um representante - Uma emenda. 
o Sr. Coordenador- Solicitamos que seja encaminhada à Mesa 

a proposta de emenda. 
A Sra. Elisabeth Ribeiro -A ABAV-MG vai encaminhar a 

emenda. o Sr. Coordenador - A coordenadoria esclarece que poderão 
ser apresentadas propostas de destaque para cada inciso da 
Proposta nQ 70. Inciso nQ 1. 

um representante - Uma emenda. o Sr. Coordenador Solicitamos que a emenda seja 
encaminhada. o Sr. George Norman Kutova - Sr. Presidente. uma questão de 
ordem. Há a hipótese - é uma consulta à Mesa - de haver uma 
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emenda aditiva à proposta como um todo, que representaria, 
por exemplo, a inclusão de um novo inciso? Quer dizer, pode-
se fazer uma emenda aditiva incluindo-se mais um inciso? 

O Sr. Coordenador Agrupando-se numa proposta só, 
perfeitamente. Poderá ser recebido pela Mesa. Inciso 2. 

Um representante - Destaque a favor, UBRAFE. 
O Sr. Coordenador- Incisos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 -com a 
correção para "captação", e não, "capacitação" -, 24, 25, 26 
e 27. 

Um representante- A favor, 27, AMPAQ. 
A Sra. Elisabeth Ribeiro- A ABAV vai encaminhar emenda. 
A Sra. Ala;s Maria Chaves - Uma emenda, também, SINGETUR, a 

favor. 
O Sr. Coordenador - A favor, já existe inscrição. Incisos 

28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. 
O Sr. George Norman Kutova- Sr. Coordenador, solicito uma 

última questão de ordem. Qualquer autor de pedijo de 
destaque poderá renunciar a esse pedido? 

O Sr. Coordenador -Sem dúvida, até o momento. 
A coordenadoria avisa que também receberá emendas durante o 

transcurso das votações. 
Votação da Proposta, salvo Desta~ues e E~end~s 

O Sr. Coordenador - A coordenador i a Vil i co 1 oca;- E in v.);: a,;E;c 
a proposta global, salvo os destaques e as emendas q~e ser~a· 
apresentadas, pois a Mesa ainda está recebendo emendas. Os 
participantes que quiserem aprovar a proposta, salvo os 
destaques e as emendas, levantem o cartão de votação. (-
Pausa.) A Coordenadoria considera a proposta aprovada por 
unanimidade. 
A equipe de apoio pede que se repita a votação para a 

contagem, visando à configuração de "quorum". Solicito 
novamente que levantem os cartões aqueles que quiserem 
aprovar a proposta. (- Pausa.) Podem abaixar os cartões. 
Participaram do processo de votação 129 votantes. A 
coordenadoria proclama que está aprovada a proposta, salvo 
os destaques e as emendas. 

Discussão e Votação dos Destaques 
O Sr. Coordenador A Coordenadoria vai colocar em 

discussão os destaques. Destaque da Proposta nQ 1. Para 
discuti-la, com a palavra, o Sr. Paulo Simão, da TURMINAS, 
que disporá de dois minutos. Esta coordenadoria solicita aos 
oradores que vão discutir os diversos destaques que se 
limitem ao tempo de dois minutos previsto pelo regulamento, 
para o bom andamento dos trabalhos. São muitas as proposcas 
destacadas. 

O Sr. Paulo Simão - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. 
Coordenador, senhoras e senhores, o que me traz aqui é a 
apreciação do destaque da Proposta nQ 1, para derrubar esse 
item. Sou a favor da fusão das duas empresas, pelo que vou 
expor a seguir. 

Entendo que o turismo, da forma como está pensado neste 
momento em Minas Gerais, merece uma secretaria, um conselho 
estadual paritário que decida os destinos do turismo. Já 

/ 
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disseram que a criação de uma secretaria seria algo 
contrário ao modernismo, ao Estado enxuto que se pretende 
hoje. Sou contra essa idéia, a partir do momento em que vejo 
no turismo a indústria que poderá ser, num futuro muito 
próximo, a maior, a melhor, a mais rentável e a mais 
produtiva de Minas Gerais. Acho que uma indústria desse 
porte merece ser tratada de maneira especial. A fusão que 
prego, da TURMINAS e da PROMINAS numa outra empresa, que 
poderá ter qualquer nome, está nessa linha da modernidade e 
do enxugamento. Aqueles que pensam que o fato de a PROMINAS 
ter recursos próprios a torna independente estão fora da 
realidade. Só como informação, a TURMINAS detém 901. das 
ações da PROMINAS. Se hoje há uma harmonia no Estado, que 
certamente continuará a existir até o final do Governo, não 
significa que nos próprios Governos não haja desarmonia. 
Quero dizer o seguinte: se um Presidente da TURMINAS, em 
assembléia geral, pode fazer o que bem quiser, pelo fato de 
deter quase 901. das ações, não há, de forma alguma, a 
independência da PROMINAS e a independência na aplicação de 
seus recursos. 

Por outro lado, quando prego a fusão de duas empresas, 
prego uma fusão enxuta, com boa gerência, que, certamente, 
saberá respeitar os recursos próprios que ali serão 
alocados. E mais: penso, como empresário que sou, e dentro 
da linha de modernidade existente, que recursos como a 
PROMINAS e como o próximo centro de feiras deverão ter sua 
gestão privatizada ou, no m1n1mo, em co-gestão com a 
iniciativa privada. Se o Estado é capaz de fazer bem, 
seguramente a iniciativa privada fará muito melhor. Se os 
resultados hoje já são bons, numa gestão ou numa co-gestão 
com a iniciativa privada, os resultados serão melhores. Daí 
eu pregar a união das duas empresas, na certeza de que como 
uma empresa só, forte, fazendo todo o turismo, inclusive o 
de eventos de negócios, com a possibilidade de delegar 
concessão pública à gestão da iniciativa privada, teremos um 
desempenho melhor do turismo como um todo. 
O Sr. Coordenador - Para discutir a favor, o Sr. George 

Norman Kutova, da OBRAF. A coordenadoria lembra aos oradores 
inscritos que o painel dispõe de um controle eletróníco de 
tempo e solícita novamente a colaboração de todos para o 
limite regulamentar de 2 minutos. 
O Sr. George Norman Kutova- Sr. Presidente, a solicitação 

de destaque a favor foi para manter a integralidade da 
proposta do grupo que coordenamos e dos grupos que a 
apoiaram, a fim de evitar - já que ela está em bloco - que 
sendo derrubada seja derrubado todo o seu conteúdo e se 
aplique o efeito, que, depois, a Mesa vai esclarecer, 
chamado de prejudicialidade sobre a proposta específica 
seguinte. Por isso é que somos a favor. 
Quanto à criação da Secretaria de Estado 

entendemos que a dimensão das perspectivas no 
atividade económica socialmente relevante, 
grandeza e superior a todas as demais 
internacional, para ser correspondida no 
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possibilidades de Minas Gerais, demanda, sim, uma estrutura 
própria. Se é para se enxugar a máquina administrativa, que 
se enxugue em áreas acessórias, ou, então, que se reconheça 
que o turismo não é prioritário. 

O Sr. Coordenador - A coordenadoria vai colocar a proposta 
destacada em discussão. Encerra-se a discussão. Em votação. 
Aqueles que forem a favor da inclusão do dispositivo no 
documento final queiram levantar o cartão. (- Pausa.) 
Solicito, novamente, que se proceda à contagem dos votos. 
Aqueles que são contrários levantem o cartão. A 
coordenadoria anuncia que não proclamará o resultado da 
proposta vencedora, o que ocorrerá no final. Votaram a favor 
113 participantes e votaram contra 9 participantes com 
direito a voto. A Proposta nQ 2 já foi votada. 

Destacada a Proposta nQ 4. Com a palavra, a Sra. Alais, 
para fazer encaminhamento contrário à proposta. 
A Sra. Alaís Maria Chaves Pergunto à Mesa se há 

possibilidade de passar a palavra a uma representante ca 
PROMINAS. Com a palavra, a Sra. Simone. 

O Sr. Coordenador - A coordenadoria avisa que o regulamento 
prevê que os coordenadores de votação poderão indicar 
qualquer dos votantes para falar em seu nome. 

A Sra. Simone - A PROMINAS-Minascentro é con+re a fus?.o nas 
empresas TURMINAS e PROMINAS. Apesar de est~s serem !rm~s. 
lembramos que não são irmãs gêmeas. 
A defesa do nosso amigo Paulo Simão em favor da fusão das 

duas é para que elas tenham a mesma finalidade e façam a 
mesma coisa. Elas não fazem a mesma coisa. A TURMINAS tem a 
função específica de desenvolvimento do macroturismo no 
Estado. A PROMINAS trabalha un1ca e exclusivamente na 
captação e no turismo de negócios do Estado. 

Além disso, não temos função burocrática. A TURMINAS tem 
uma função burocrática. O fato de ser a majoritária na 
PROMINAS permite-lhe definir o destino do recurso a ser 
aplicado dentro das funções específicas da PROMINAS. Não se 
pode desviar esse recurso para o macroturismo no Estado. É 
difícil nos mantermos com recursos próprios, porque ela não 
é uma empresa que dá lucros. Ela se mantém, paga a sua folha 
de funcionários e atende a contento ao turismo de negócios 
dentro do Estado, sendo o seu único recurso. 
Solicitamos a não-fusão das duas empresas, em função de 

mantermos o único recurso que efetivamente tem garantido a 
vinda do turista a Minas Gerais, especificamente para o 
turismo de negócio. Além disso, considero a PROMINAS a única 
empresa que hoje tem garantido à rede hoteleira a sua 
ocupação durante praticamente todo o ano. Portanto, essa 
fusão prejudicaria a atividade da PROMINAS, porque a mistura 
de verbas retiraria a sua independência nessa atividade 
específica. 

O Sr. Coordenador Com a palavra, para discutir a 
proposta, o representante da Associação Comercial de Minas 
Gerais. 
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A coordenadoria solicita novamente aos oradores que se 
identifiquem, porque a equipe técnica não conseguiu anotar 
todos os nomes e entidades representadas. 
O Sr. Geraldo Linhares Filho- Sr. Presidente, a Associação 

Comercial de Minas Gerais defende a fusão das empresas e a 
criação da Secretaria de Estado de Turismo. A defesa da 
criação dessa secretaria já foi brilhantemente feita pelo 
Sr. George Norman. Queremos o Estado mais Estado e menos 
empresário, dai defendermos a fusão das duas empresas, 
acreditando que questões circunstanciais não devem nortear a 
política de turismo do Estado ou a sua infra-estrutura. Se 
assim fosse, não estaríamos aqui discutindo o futuro do 
turismo em Minas. Por acreditar nessa possibilidade e em um 
Estado mais eficiente no seu todo, defendemos a fusão em uma 
única empresa. 
O Sr. Coordenador - Encerra-se a discussão. Em votação, a 

Proposta nQ 4. Aqueles que forem a favor da inclusão do 
dispositivo no documento final levantem o seu cartão. (-
Pausa.) Aqueles que forem contra a inclusão do dispositivo 
no documento final levantem o seu cartão. (-Pausa.) Houve 
13 votos a favor e 103 contra. 
Proposta nQ 7, destacada. Para encaminhar a votação, a 

favor, o Sr. George Norman, a quem passo a palavra. 
O Sr. George Norman Kutova - Sr. Presidente, senhores 

participantes do sem1nar1o, o destaque a favor é uma 
manifestação de coerência do nosso grupo em relação à 
proposição que ele aprovou com a ratificação dos Grupos nQs 
5 e 6. Entendemos que o Conselho Estadual de Turismo, 
definido na atual legislação com 33 membros, é antifuncional 
e inviável. Se ele vier a se instalar, pois não o foi ainda, 
apesar de a lei que o criou haver sido promulgada há quase 
dois anos, será extremamente difícil a produção de 
resultados, como, aliás, aqui afirmou o próprio Secretário 
de Esportes. Queremos a redução do número de conselheiros e 
a manutenção do caráter de paridade que há hoje. Achamos que 
a redução deve chegar ao número mínimo de componentes 
possível, e, por isso, propusemos dez, com cinco 
representações, que entendemos serem fundamentais, para o 
poder público, nesse organismo, e cinco representações da 
iniciativa privada. A proposta envolve o mecanismo inovador 
da criação das câmaras setoriais, que seriam tantas quantas 
o legislador entender que deva instituir, mas que 
corresponderão às entidades privadas e às instituições não 
governamentais efetivamente existentes, comprovadas, em 
termos de atuação, por meio de critérios que o legislador 
definir. A definição, a esta altura, do tipo de 
representação específica das diversas câmaras setoriais, com 
seus representantes, que são em pequeno número - cinco no 
nosso caso -, seria uma precipitação, sem estudo e consulta 
democrática a todos os segmentos que representam o setor de 
turismo. Por isso, propomos - e pedimos destaque contrário a 
todas as demais emendas contraditórias - que seja aprovada a 
composição de um conselho funcional. 
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O Sr. Coordenador Para discutir a proposta, com a 
palavra, a Sra. Alaís, da SINGETUR. 
A Sra. Alais- Nós participávamos do Conselho Estadual de 

Turismo quando ele foi implodido. Concordo com o Sr. Norman: 
33 membros é um número exagerado. Não concordamos, porém, 
que se reduza a 1/3, mas, sim, à metade. O item 8 já prevê 
isso, pelo que registramos nossa discordância. 
O Sr. Coordenador - Encerra-se a discussão. Em votação. Os 

que forem a favor da inclusão da Proposta nQ 7 no documento 
final levantem seu cartão. (- Pausa.) Podem abaixá-lo. 
A coordenadoria solicita aos auxiliares da equipe técnica 

na conferência de votação que, após contagem, eles mesmos 
solicitem ao setor contado que abaixe o cartão. Os que são 
contrários à inclusão queiram levantar o cartão. (- Pausa.) 
Votaram a favor 97 pessoas; votaram contra 6. 
Proposta nQ 8, destacada. Para encaminhar a votação o 

representante da ABIH. 
O Sr. Celso Morandi - A ABIH é contra essa proposição, por 

um motivo simples. Em primeiro lugar, gostaria de deixar 
claro que, representando a ABIH, faço minhas as palavras do 
Sr. George Norman a respeito da composição do Conselho de 
Turismo. Precisamos de um Conselho pequeno. enxuto e ágll. 
Para ter agilidade. obrigatoriamente. t~m de ser enxuto, c a 
paridade é extremamente importan:e para ~aver u~a ce.ta 
autonomia e facilidade de trabalho. 

Embora a Proposta nQ 8 proponha, também, paridade, sou 
contra, porque entendemos que a reunião de 14 pessoas, 
principalmente num conselho de turismo, vai dificultar os 
trabalhos, porque, freqüentemente, temos que viajar, buscar 
negócios, trazer recursos de fora. Nós não exportamos; ao 
contrário, buscamos pessoas para gastar aqui. Isso nos leva 
a viajar freqüentemente. Portanto, quanto maior for o número 
de pessoas no referido Conselho, menos representativo ele 
será, em função dessas viagens freqüentes. 
o Sr. Coordenador Para discutir a proposta, com a 

palavra, o representante da ALBERMIG. 
O Sr. Geraldo de Magalhães Filho Quando colocamos a 

proposta da redução para 14 como número ideal, tínhamos em 
mente, exatamente, a redução, porque achávamos absurdo o 
número de 33 pessoas. 
O Conselho Estadual de Turismo existe há 30 anos. O que me 

chama mais a atenção é que hoje as pessoas que estão 
defendendo o enxugamento, de alguma forma ou em algum 
momento, participaram desse Conselho, e nunca atentaram para 
esses detalhes, tais como número de membros, espaço, e~c. 
Hoje, estão preocupadas. Esta é a primeira questão. 
A segunda é a seguinte: na proposta anterior, tivemos 

muito claramente, o aspecto nominativo dos representante~ 
dos órgãos da administração pública, mas não tivemos a mesma 
preocupação em relação à listagem das entidades da área 
privada. Por quê? Estamos procurando um Conselho ágil, 
representativo e, sobretudo, democrático; se indicaram do 
lado dos órgãos do Poder Executivo, por que não indicaram do 
lado da iniciativa privada? 
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o Sr. Coordenador - Encerra-se a discussão. Em votação. 
Aqueles que são a favor da inclusão da Proposta nQ 8 no 
documento final levantem seus cartões. (-Pausa.) Votaram a 
favor 32 participantes. Os que são contrários queiram 
levantar seus cartões. (- Pausa.) Votaram contra 95 
participantes. 
Proposta nQ 9, destacada. Para discutir a proposta, com a 

palavra, o Sr. Celso Morandi. 
o Sr. Celso Morandl - A ABIH é contrária à Proposta nQ 9, 

pura e simplesmente, por entender que ela e a nQ 7 tratam, 
praticamente, da mesma coisa. A nQ 7 é mais completa, pois 
define que serão cinco os membros representativos da 
iniciativa privada, compostos por câmaras setoriais de 
entidades representativas do segmento turístico. Portanto, 
somos contrários à Proposta nQ 9, em função de a nQ 7, que 
já foi aprovada, ser mais completa. 
O Sr. Coordenador - Encerra-se a discussão. Em votação. 

Aqueles que são a favor da inclusão da Proposta nQ 9 no 
documento final queiram levantar o cartão. (-Pausa.) Nenhum 
voto a favor. Os que são contrários à inclusão queiram 
levantar o cartão. (-Pausa.) Votaram contra 113 pessoas. 
Proposta nQ 10, destacada. Para discuti-la, com a palavra, 

o Sr. Celso Morandi. 
O Sr. Celso Morandi - Passo a palavra ao Sr. George Norman 

Kutova. 
O Sr. George Norman Kutova- O destaque solicitado pela 

ABIH, que é endossado pela UBRAFE, refere-se ao fato de isso 
representar, no nosso entendimento, uma superpos1çao à 
decisão anterior, já tomada, de que o Conselho faça parte da 
estrutura oficial do Estado, que tenha caráter deliberativo. 
No caso, estaríamos cometendo uma redundância, em relação, 
até mesmo, à especificidade da legislação que o institui, 
quer dizer, vamos votar a mesma coisa de uma maneira um 
pouco distorcida, porque, aqui, ainda nos referimos à 
Secretaria de Esportes; por isso somos contra. 

O Sr. Coordenador - Encerra-se a discussão. Em votação. 
Aqueles que forem a favor da inclusão da Proposta nQ 10 no 
documento final queiram levantar o seu cartão. (- Pausa.) 
Votaram a favor 6 pessoas. Os que são contrários queiram 
levantar o seu cartão. (- Pausa.) Votaram contra 110 
pessoas. 
Proposta nQ 11, destacada. Para encaminhar a votação, com a 

palavra, o Sr. Celso Morandi. 
O Sr. Celso Morandi - Por uma questão de coerência, já que 

fomos a favor da proposta com dez membros no Conselho de 
Turismo, voto, representando a ABIH, a favor desta proposta. 
Que sejam mantidos os dez membros, é lógico. Vale frisar que 
a proposta anterior já foi aprovada pela maioria. 
o Sr. Coordenador - Parece-me que algum coordenador de 

votação se inscreveu para falar contra a proposta. 
A Sra. Ala;s Maria Chaves- Retiramos o destaque contrário 

para sermos coerentes com o que já foi votado. 
O Sr. Coordenador - Encerra-se a discussão. Aqueles que 

forem a favor da inclusão da proposta no documento final 
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levantem o cartão. (- Pausa.) Votaram contra ( ... ) 
participantes. Os que forem contra, por favor, queiram 
levantar o seu cartão. Votaram contra 7 participantes. 
Proposta nQ 12 destacada. Com a palavra, o representante da 

ALBERMIG, Sr. Geraldo Paulo de Magalhães Filho. 
o Sr. Geraldo Paulo de Magalhães Filho- Sr. Presidente, 

por uma questão de coerência, retiramos o destaque, já que 
tivemos essa proposta, em termos mais significativos, 
anteriormente aprovada. E é claro que temos que nos ater aos 
aspectos democráticos. 
o Sr. Coordenador - Fica retirado o Destaque nQ 2. 
Proposta número 15, destacada. 
Um participante Sr. Presidente, gostaria de ter um 

esclarecimento. Apesar de ser retirado o destaque, ele não 
teria que ser votado para vermos se vai permanecer ou não no 
documento final? 

O Sr. Coordenador - O senhor tem razão, porque, quando esta 
coordenadoria colocou o projeto global em votação, já fo~am 
ressalvados os destaques, e esta proposta havia sido 
destacada. 

A Coordenadoria retorna à votação da Proposta nQ 12. 
Aqueles que forem a favor da inclusão desse dispositivo no 
documento final levantem o seu cartão. r- 0 ausa. 1 Votara~ a 
favor 13 participantes. Os que fora:n c:.,r.trá:' ios, P·)r· fav.y, 
queiram levantar o seu cartão. (- Pausa.) Votlram contra 102 
pessoas. 
Proposta nQ 15. Para discuti-la, o Sr. Celso Morandi. 
o Sr. Celso Morandi - As Propostas nQs 7 a 12 tratam do 

Conselho de Turismo e basicamente da mesma coisa: da 
composição ou não desse Conselho por dez membros, e da 
composição desse Conselho por cinco membros da iniciativa 
privada, eleitos através de câmaras setoriais, e cinco 
membros do poder público, como foi definido e aprovado na 
Proposta nQ 7. Portanto, se as Propostas nQs 7 a 12 Ja 
aprovaram essa composição por dez membros - cinco membros do 
segmento público e cinco membros do segmento privado-, se 
já aprovaram quais as secretarias do segmento público e já 
aprovaram que, no segmento privado, eles serão eleitos 
através de câmaras setoriais, desculpem-me, mas acho que se 
torna desnecessária a discussão de uma proposta que viria 
modificar todas as demais que já trataram do assunto . 
Portanto, somos contra . o Sr. Coordenador - Não há outro orador inscrito. Encerra-
se a discussão. Em votação. Aqueles que forem a favor da 
Proposta nQ 15 queiram levantar seu cartão. (- Pausa.) 
Votaram a favor seis pessoas. Os que forem contrários, por 
favor, levantem seu cartão. (- Pausa.) Votaram contra 127 
votantes. 

Proposta nQ 16, destacada. Para discuti-la, a representante 
da SINGETUR . 

A representante da SINGETUR - Destaque retirado . 
O Sr. Coordenador Há outro orador inscrito. Com a 

palavra, para discutir, a favor, o Sr. George Norman. 
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O Sr. George Norman Kutova Acho que dispensa 
justificativa. Apenas para ser coerente com a proposta, como 
ela não foi incluída na aprovação preliminar em bloco, 
pedimos o destaque, para que ela seja incluída no documento. 
Somos a favor. Gostaríamos apenas de sugerir à comissão 
técnica da Assembléia que acrescentasse a palavra "privada" 
junto a "iniciativa". Trata-se de iniciativa privada. 
Parece-me que foi uma omissão datilográfica. 
O Sr. Coordenador - Encerra-se a discussão. Em votação. Os 

que forem a favor da Proposta nQ 16 queiram levantar seu 
cartão. (- Pausa.) Votaram a favor 118 votantes. Os que 
forem contrários, por favor, queiram levantar seu cartão. (-
Pausa.) Votaram contra 3 senhores votantes. Esta 
coordenadoria anuncia que fica modificada a proposta, por 
erro de impressão, acrescentando-se a palavra "privada". 

Proposta nQ 20, destacada. Para discutir, o Dr. George 
Norman. 
O Sr. George Norman Kutova - A posição da nossa entidade, 

que representa a posição dos grupos de trabalho nQs 2, 5 e 
6, tem uma intenção de simplificar, já explicitada na 
defesa, não só de ordem geral, a respeito das decisões 
tomadas por esses grupos, mas também de caráter específico, 
quanto à discussão anterior dos destaques já apreciados pelo 
Plenário. 

Entendemos que, na medida em que se vai redefinir a 
legislação, de maneira extremamente sintética, com 
diretrizes, objetivos e essencialidades, devemos transferir 
determinados detalhes desta atribuição ao legislador, que os 
colocará, no projeto de lei, o qual teremos a oportunidade 
de acompanhar em sua tramitação, de discutir e de tentar 
influenciar. 
Há em várias propostas semelhantes a esta - para as quais 

pedimos destaque a fim de encaminhar contra - uma série de 
propriedades, mas há também uma série de omissões. Achamos 
que a existência de omissões para essa especificação, que 
não é essencial no momento, indica a conveniência, 
coerentemente com as aprovações já procedidas por este 
Plenário, de se votar pela exclusão desta e das demais 
propostas que serão defendidas em termos de posição 
contrária que tenham analogia com essa matéria. 
O Sr. Coordenador - Não há outro orador inscrito. Encerra-

se a discussão. Em votação. Aqueles que forem a favor da 
inclusão da Proposta nQ 20, no documento final, levantem seu 
cartão. (- Pausa.) Votaram a favor 5 senhores votantes. 
Aqueles que forem contrários, por favor, queiram levantar o 
seu cartão (- Pausa.) Votaram contra 102 dos senhores 
votantes. 

Proposta nQ 21. Para discutir, o Dr. George Norman. 
O Sr. George Norman Kutova - As razões de nossa pos1çao 

contrária também à inclusão desta proposta no documento são 
as mesmas já apresentadas na proposta, anterior e, 
evidentemente, não vamos ser ociosos. Queria apenas destacar 
que entendemos terem essas propostas origem na intenção 
extremamente positiva de algumas pessoas altamente 
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qualificadas, versadas na matéria de preparação de 
documentos desse gênero, as quais, anteriormente à 
realização das reuniões centrais do seminário, formularam, 
em termos de sugestões ou minutas de anteprojeto de lei, 
aquilo que traduziu o espírito que depois, nós entendemos, 
veio a ser ratificado e simplificado nas propostas de vários 
grupos. Por isso, somos contra a inclusão desta proposta, 
como já dissemos, e de propostas semelhantes neste 
documento. 

O Sr. Helvécio - Peço a palavra, Sr. Coordenador. 
O Sr. Coordenador - Perfeitamente; o senhor tem a palavra, 

embora não esteja inscrito. O regulamento prevê um a favor e 
um contra. 
O Sr. Helvécio- SINDPAS - A proposta foi feita com o 

intuito de oferecer subsídios à Assembléia referentes ao que 
é o resumo do pensamento do grupo. Se rejeitada, que entre 
pelo menos como um anexo ao resumo final do seminário, 
porque ela engloba, no bojo deste projeto, as atribuições 
que serão dadas ao Conselho e ao Secretário, para que se 
delineie o ponto de vista do setor privado com relação aos 
anseios de que seja feita uma legislação para o turismo em 
Minas Gerais. 

Proponho que sejam mantidos os dois ao~nas c~~o um su~siHio 
a mais aos Deputados, e não como uffia proposta globa .. 

O Sr. Coordenador - Esta coordenado~ia regis~ra as palavras 
do participante e a elas responde como questão de ordem, 
baseado no § 6Q do art. 15: "o signatário de proposta 
rejeitada que é considerada essencial poderá, a requerimento 
subscrito por, no mínimo, 50 votantes, representativo de, no 
mínimo, 10 entidades, fazê-la constar como anexo no 
documento final". Encerra-se a discussão. Em votação, a 
Proposta nQ 21. Aqueles que forem a favor da inclusão da 
Proposta nQ 21 no documento final levantem os seus cartões. 
(-Pausa.) Votaram a favor 10 participantes. Os que são 
contrários queiram levantar os seus cartões. (- Pausa.) 
Votaram 100 participantes. 

Estando para se esgotar o tempo regimental da reunião, esta 
Coordenadoria solicita ao Presidente a prorrogação da 
reunião. 
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) Esta 

Presidência prorroga a reunião por uma hora e trinta 
minutos. 
o Sr. Coordenador Proposta nQ 23, destacada. Para 

discuti-la, está inscrito o Dr. George Norman. 
O Sr. George Norman Kutova - Tendo em vista a exigüidade do 

tempo, por coerência com tudo que já foi dito, somos contra 
a inclusão dessa proposta no documento. 

O Sr. Coordenador - Não há outros oradores inscritos. 
Encerra-se a discussão. Em votação. Aqueles que forem a 
favor da inclusão da Proposta nQ 23 no documento final 
levantem os seus cartões.(- Pausa.) Não houve voto a favor. 
Os que forem contrários, por favor, levantem os seus 
cartões. (- Pausa.) Votaram contra 99 participantes. 
Proposta nQ 24. Para discuti-la, o Dr. George Norman. 
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o Sr. George Norman Kutova - Sou contrário, também, pelos 
motivos já expostos e por coerência. 
o Sr. Coordenador - Não há outros oradores inscritos. 

Encerra-se a discussão. Em votação. Os que forem a favor da 
inclusão da Proposta nQ 24 no documento final levantem o seu 
cartão. (- Pausa.) Votaram a favor 5 participantes. Os que 
forem contra, por favor, levantem o cartão. (- Pausa.) 
Votaram em sentido contrário 108 participantes. 

Proposta nQ 25, destacada. Para discuti-la, o Dr. George 
Norman. 
O Sr. George Norman Kutova- Vou abrir mão do privilégio e 

vou passá-lo ao Dr. Celso Morandi, da ABIH. 
O Sr. Celso Morandf -Celso Morandi, Presidente da ABIH-

Minas Gerais. Quando estávamos lendo essa proposta, fizemos 
uma má interpretação dela. Não só retiramos o destaque como 
somos favoráveis a ela. 

O Sr. Coordenador - Encerra-se a discussão. Em votação. Os 
que forem favoráveis à inclusão da Proposta nQ 25, por 
favor, levantem o seu cartão. (- Pausa.) Os que forem 
contrários, por favor, levantem o seu cartão. (- Pausa.) 
Foram contrários três participantes. 

Proposta nQ 26, destacada. Para discuti-la, o Dr. George 
Norman. 
O Sr. George Norman Kutova - São as mesmas razões, mas 

merecem um acréscimo. Dr. Presidente, senhores e senhoras do 
Plenário, entendemos que, dentro da coerência já explicitada 
algumas vezes, aqui, de síntese da lei, devemos deixar ao 
legislador respeitar todas as decisões que aprovamos sobre 
todas as essencialidades e, particularmente, sobre a posição 
de importância do Conselho Estadual de Turismo paritário. 
Ele terá, portanto, uma divisão nas deliberações e uma 
parceria efetiva na responsabilidade que lhe caberá de 
aprovar programas e projetos oriundos do Poder Executivo, 
além de intervir nas discussões, no âmbito legislativo, se 
for o caso. Pensamos que isso não deve ser detalhado, como 
já explicitamos anteriormente. Um aspecto essencial contido 
na sugestão desse anteprojeto é o que se refere à definição 
de políticas básicas. Elas são as mesmas que aprovamos 
anteriormente. O projeto teve boa intenção, e é extremamente 
competente, mas, a nosso ver, contraria as conclusões de 
racionalidade já aprovadas pelo Plenário. Por isso, somos 
contra a inclusão dessa proposta no documento. 

O Sr. Coordenador - Com a palavra, o Sr. Helvécio. 
O Sr. Helvécio - Helvécio, SINDPAS. Pelos mesmos motivos 

externados da outra vez, em respeito inclusive ao Grupo 1, 
que votou por unanimidade a proposta de que se encaminhassem 
com o anexo os dois projetos de lei, volto a insistir em que 
se apresente à Assembléia, como sugestão, um projeto de lei, 
com as modificações que se fizerem necessárias, inclusive 
porque nessa minuta de lei há a consubstanciação de vários 
itens que já foram votados e aprovados. Apenas, transforma-
se isso em projeto de lei. Peço, então, que seja encaminhado 
como forma de aditivo ou anexo ao documento. 
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O Sr. Coordenador - Encerra-se a discussão. Em votação. 
Aqueles que forem favoráveis à inclusão da Proposta nQ 26 ao 
documento, queiram, por favor, levantar o cartão. (-Pausa.) 
Votaram a favor 15 votantes. Os que são contrários, por 
favor, queiram levantar o cartão. (- Pausa.) Votaram 
contrariamente à inclusão da proposta 94 votantes. 

Proposta nQ 27, destacada. Para discuti-la, está inscrito o 
Sr. George Norman Kutova. 

O Sr. George Norman Kutova - As razões seriam as mesmas, 
Sr. Presidente. Em função da manifestação do nosso ilustre 
representante do SINDPAS a favor da inclusão, embora não 
vencedora no Plenário, coerentemente com as decisões sobre 
as propostas recém-reprovadas (nQs 23, 24 e 26), somos 
também contra a inclusão do documento por toda a 
justificativa já apresentada, mas queremos aditar um 
esclarecimento, que me parece importante. 

No entendimento dos nossos grupos de trabalho, que votaram 
pelas propostas que se contrapõem a essa e às demais que o 
Plenário já derrotou, a função do Seminário é apresentar ao 
legislador proposições objetivas, que representem anseios e 
aspirações de todos ou da maioria do espectro do setor de 
turismo, não necessariamente na forma de anteorojeto de lei. 
uma vez que o legislador terá u~a in~aui,·osa competên~\a 
para a sua formuiação. 
Pelas mesmas razões que o representant2 do SIND0 ~S ev~ca, e 

com as quais concordamos, já votamos isso. Já voamos a favor 
da maior parte do que está embutido nas sugestões da minuta 
do anteprojeto de lei. Então, já estamos dando ao legislador 
a nossa posição. Ao legislador competirá estruturar, com a 
nossa participação - já que consta do regulamento que a 
Comissão de Representação deve acompanhar oficialmente os 
desdobramentos das conclusões deste Seminário. Devemos, 
então, ficar atentos à substância de nossas proposições. Por 
isso, nessa e nas demais questões semelhantes, estamos 
propondo a votação contrária à inclusão do documento. 
O Sr. Coordenador - Não há outros oradores inscritos. 

Encerra-se a discussão. Em votação. Aqueles que forem 
favoráveis à inclusão da Proposta nQ 27 ao documento, 
queiram levantar o cartão. (- Pausa.) Votaram a favor 6 
votantes. Os que são contrários, por favor, queiram levantar 
o cartão. (- Pausa.) Votaram contrariamente à inclusão 95 
votantes. 

Proposta destacada nQ 28. Para discutir, está inscrito o 
Sr. George Norman Kutova. 

O Sr. George Norman Kutova - Em relação a essa proposca, 
Sr. Presidente, senhoras e senhores, propomos sua exclusão, 
ou seja, somos contrários à _inclusão da proposta no 
documento, já por outra razão. E que ela é ociosa, já que 
apenas reproduz o imperativo constitucional já explicitado 
no art. 243 da Constituição do Estado de Minas Gerais, que 
incluiu o turismo no capítulo da ordem econômica, 
determinando, compulsoriamente, que todo o procedimento de 
planejamento e de execução seja feito de forma regional, 
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através de planos voltados para o desenvolvimento e para a 
exploração do turismo. 

Por isso, para sermos coerentes com a própria Constituição 
e não sermos redundantes em relação a ela, propomos a 
exclusão desse item do documento. 

O Sr. Coordenador - Não há outro orador inscrito. Encerra-
se a discussão. Em votação. Aqueles que forem a favor da 
inclusão do dispositivo no documento final levantem seu 
cartão. (- Pausa.) Votaram a favor 5 votantes. Os que são 
contrários queiram levantar o seu cartão. (-Pausa.) Votaram 
contrariamente 107 votantes. 
Proposta destacada nQ 31. Para discutir, com a palavra a 

Sra. Alaís Maria Chaves, da SINGETUR. 
A Sra. Atais Maria Chaves - Vou argumentar e gostaria que a 

Elisabeth, da ABAV, me ouvisse. 
Ao contrário do que ocorre nos diversos Estados do País, em 

Minas Gerais conseguimos trabalhar em parceria com a ABAV. 
Quando fizemos o destaque, não foi só pensando no nosso 

prejuízo, já que temos uma profissão regulamentada, e sim no 
prejuízo dos sargentos de viagem. Se não tivermos um lugar 
centralizado de onde os ônibus de turismo possam sair, vai 
ser uma dificuldade tremenda para continuarmos a empreender 
a fiscalização que temos conseguido, precariamente, fazer 
até aqui. 

Há duas inserções aqui, a bem da verdade. O que estamos 
discutindo é a revogação do que torna obrigatório o uso do 
terminal turístico. Não importa que seja o terminal 
turístico ou que seja outro lugar. Precisamos que haja um 
local de onde todos os ônibus saiam, para facilitar a 
fiscalização, ainda mais que vocês estão, para ser aprovado, 
com um projeto de lei de regulamentação da profissão do 
agente de viagem. Como vêem, os interesses não conflitam; 
eles se casam. E nós precisamos exatamente desse ponto 
central, para que os ônibus saiam, o que vai beneficiar 
vocês, que representam o patronal, e a nós, os prestadores 
de serviços. O motivo não é contraditório. Parece-me que foi 
mal entendido. Vamos ver se conseguimos chegar num acordo. 
Quanto à outra inserção, está tudo bem. Não há problema. 
O Sr. Coordenador Com a palavra, a Sra. Elisabeth 

Ribeiro, representante da ABAV. 
A Sra. Elisabeth Ribeiro Vamos ver se entramos num 

consenso e as duas retiram os destaques. 
Somos totalmente a favor da posição da Alaís. Estamos, 

durante todo o seminário, procurando uma legislação 
dinâmica, moderna e eficaz, mas ela é uma camisa-de-força 
para todo o segmento do turismo, no que se refere à segunda 
parte, a do cadastramento de atividades de serviço de 
natureza turística. Ela torna obrigatórios o cadastramento e 
o recolhimento de mais taxas num setor já bastante sufocado. 
A proposta da ABAV-MG quanto aos itens 31 e 32 é no sentido 

da revogação total do aproveitamento do conteúdo bom dessas 
duas legislações e de se jogar no próximo, na legislação que 
estamos propondo a partir de agora. Queremos a revogação 
total, para colocarmos os pontos bons que existem nela no 
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que vamos sugerir 
parte prejudicial, 
parte boa. Pediria 
do SINGETUR. 

futuramente. Temos que derrubar agora a 
que é muito forte, e propor depois a 

a você, se possível, a retirada do contra 

A Sra. Alais Maria Chaves- Posso fazer a réplica? 
O Sr. Coordenador- Nosso regulamento não prevê réplica. 
A Sra. Alais Maria Chaves - Ela está falando depois, "a 

posteriori". Mas isso é quando? Neste momento vem um outro 
item ou será daqui a 20 anos? Se for para daqui a 20 anos, 
sou a favor de que permaneça este aqui, por enquanto. 

A Sra. Elisabeth Ribeiro- Alais, não é daqui a 20 anos. A 
proposta de todos que estão participando do seminário é bem 
rápida. Essa documentação está sendo sugerida, e queremos 
que o mais rápido possível o setor seja reorganizado, 
através de uma legislação. 
o Sr. Coordenador - Está esgotado o tempo de discussão. A 

coordenadoria colocará a proposta em votação. Aqueles que 
forem a favor da inclusão da Proposta nQ 31 no documento 
final levantem o cartão. Votaram a favor 66 votantes. 
Aqueles que forem contrários levantem o cartão. Votaram 
contra a inclusão da proposição 33 votantes. 

Proposta nQ 32, destacada. Para discutir, com a palavra. a 
Sra. Alais, do SINGETUR. 

A Sra. Alais Maria Chaves- Por coerência, Jeve~o~ ~atl, ~
la, porque, no final, dará no mesmo. 
o Sr. coordenador - Retirado o destaque, a coordenadoria o 

submete a votação, a exemplo do fato anterior. Aqueles que 
forem a favor de sua inclusão no documento final levantem o 
cartão. Votaram a favor 75 votantes. Aqueles que forem 
contrários levantem o cartão. Votaram contra 16 votantes. 

Proposta nQ 43, destacada. Inscrita para falar a Sra. 
Alais, do SINGETUR. 

A Sra. Alais Maria Chaves - Destaque retirado. 
O Sr. Coordenador - Não há outros oradores inscritos. Em 

votação. Os que forem a favor da inclusão da Proposta nQ 43 
queiram levantar o seu cartão. (-Pausa.) Houve 56 votos a 
favor. Os que forem contra a inclusão da Proposta nQ 43 
queiram levantar o seu cartão. (- Pausa.) Houve 25 votos 
contra a inclusão da proposta. 

Proposta nQ 44, destacada. Para discutir, o 5r 
Fernando, representante da ABBTUR. 

Sérgio 

O Sr. Sérgio Fernando - A entidade é contrária à inclusão 
visto já ter sido aprovada, no documento final, a Proposta 
nQ 45, que vai ao encontro dos anseios da entidade. 

O Sr. Coordenador Não há outro orador inscrito. A 
coordenadoria vai colocar em votação a Proposta nQ 44. 
Aqueles que forem a favor de sua inclusão no documento final 
levantem o seu cartão. (- Pausa.) Houve 2 votos a favor. 
Aqueles que forem contra a inclusão da Proposta nQ 44 no 
documento final queiram levantar o seu cartão. Houve 113 
votos contra a inclusão. 

Proposta nQ 53, destacada. Para discutir, a Sra. Elisabeth 
Ribeiro, representante da ABAV. 
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A Sra. Elisabeth Ribeiro- Temos destaque contra. Não somos 
contra o conteúdo aí exposto, mas contra a colocação da 
Proposta nQ 53 no corpo do documento. A solicitação da ABAV 
é a de que esse conteúdo fosse incluído nas sugestões 
finais. 
Aproveito a oportunidade para perguntar à Mesa como 

poderíamos proceder para incluir esse conteúdo nas sugestões 
finais. 
O Sr. Coordenador - A coordenadoria esclarece - como Ja 

esclareceu ao Presidente do SINDPAS - que essa situação está 
expressamente prevista no regulamento do seminário. O § 6Q 
do art. 15 do regulamento do seminário diz o seguinte: "0 
signatário de proposta rejeitada que a considerar essencial 
poderá, a requerimento subscrito por, no mínimo, 50 votantes 
representativos de, no mínimo, 10 entidades, fazê-la constar 
como anexo do documento final." O regulamento prevê essa 
alternativa. Para discutir, com a palavra a Sra. Alaís Maria 
Chaves. 

A Sra. Alais Maria Chaves Só queria entender o 
posicionamento da ABAV, por intermédio da Beth. Qual é a 
diferença entre constar aqui e constar no final? Também não 
entendi qual é esse final. Já existe uma lei federal. O que 
queremos é que haja uma fiscalização. Como vai haver essa 
fiscalização? O DNER é espalhado pelo Pais, e poderíamos 
contar com essa fiscalização em todas as regiões. Hoje, 
nossa dificuldade é tremenda para fazer com que a legislação 
federal seja cumprida. É uma contravenção penal, por 
exercício ilegal da profissão- art. 47 -, mas nem a polícia 

consegue prender o contraventor em flagrante. 
Precisamos, então, de uma normatização sobre isso, para que 
a lei seja cumprida. Pedi que se fizesse uma emenda aditiva, 
porque não se trata apenas de ônibus. Quando se falou sobre 
isso, esqueceram de falar sobre o transporte aéreo, que, 
pela legislação federal, tem de ter um guia. No entanto, a 
passagem do guia é vendida ou dada, de cortesia, para 
qualquer pessoa. Essa é a dificuldade que estamos tendo. 

Para que lutamos tanto em Brasília, para se conseguir uma 
lei federal, se esta não é cumprida? Precisamos, então, de 
mecanismos para atingir esse objetivo. Talvez esta seja a 
hora certa de se fazer alguma coisa. Há dois anos foi 
aprovada essa lei e, até hoje, nada acontece. O turista 
continua prejudicado, assim como as agências de viagem. O 
"picareta" tira o turista das agências de viagem, trabalha 
mal e, assim, o turista não volta. Acho que temos de somar 
esforços para conseguir alguma coisa, e a nossa lei 
beneficia vocês também, e você, Beth, sabe disso. Obrigada. 
O Sr. Coordenador - Encerra-se a discussão. Em votação. 

Aqueles que forem favoráveis à inclusão da Proposta nQ 53 no 
documento final queiram levantar seu cartão. (- Pausa.) Os 
que forem contrários queiram levantar seu cartão.(- Pausa.) 
Houve 77 votos a favor e 30 votos contra. 
Proposta nQ 60, destacada. Para discutir, o representante 

da COMIG. 
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O Sr. Renato Caporalli -Sr. Presidente, senhores membros 
do Plenário. A Diretoria da COMIG discutiu essa proposta e 
tinha uma observação importante a fazer. Não vamos insistir 
sobre o fato de que, no corpo do documento, a COMIG é a 
única empresa que tem suas receitas vinculadas para 
apropriação. 

Não vamos insistir sobre o fato do processo decisório 
normal de toda empresa, porque a diretoria é que faz 
proposta ao corpo de conselho de administradores e, se tiver 
que decidir, isso é submetido ao conselho de acionistas. 

Não vamos insistir sobre a arbitrariedade das porcentagens: 
por que 40, 40 e 20, e não 35, 35, 30 ou qualquer outra 
porcentagem? Ela foi puramente opinativa, foi um chute, pois 
não existe nenhum estudo técnico que designe que assim deva 
ser feito ou possa ser feito. 

A COMIG insiste sobre uma questão de princípio, para a qual 
gostaria da maior atenção dos senhores. Está sendo colocado 
pela população brasileira, reiteradamente reforçado em 
sufrágios universais, que as empresas públicas têm que ter 
uma administração racional e governada por critérios 
econômicos nos seus recursos. Ora, esse tipo de decisão 
incide sobre a nossa liberdade e sobre o nosso dever. 
Portanto, como corpo de Diretores. cabe-nos faza~ uma ?es·~0 
a mais racional possível, segundo os :nteresses ca smpr~sa 
e, nesse caso, segundo o interesse do Estaj~. A CD~IG 
reafirma que está disposta a investir no turismo, como está 
investindo pesadamente. Aqui, fala-se em venda ou 
arrendamento dos hotéis. Se o Grande Hotel de Araxá for 
vendido por um preço, e os 40% não forem suficientes para 
gastar o que hipoteticamente tenhamos gasto, teremos 
realizado imediatamente um prejuízo. 
O Sr. Coordenador Com a palavra, para discutir, o 

representante da ALBERMIG. 
O Sr. Geraldo Magalhães - Quando colocamos a proposta foi 

principalmente para que o setor de turismo pudesse ter mais 
uma fonte de recursos. O chute verdadeiro não é sobre o 
aspecto técnico, mas sobre o aspecto de determinação, não 
sei se por parte da administração pública ou da diretoria da 
COMIG, em função de absorver a HIDROMINAS. Ora, senhores, a 
HIDROMINAS foi criada há 35 anos - e hoje está extinta em 
função dessa absorção pela COMIG para fomentar e 
desenvolver o turismo em Minas Gerais. De repente, por 
diversas circunstâncias, vamos encontrar, em duas 
administrações anteriores, a venda de parte do patrimônio da 
HIDROMINAS. Hoje, nos encontramos numa situação em que, com 
a realização de contratos de arrendamento, a COMIG é 
favorecida. Ninguém discute o problema de ressarcimento dos 
investimentos feitos pela COMIG. O que estou discutindo é 
Que todo esse volume de investimentos realizado por ela vai 
ter um final. E a COMIG, então, vai começar a usufruir de 
percentuais de volumes de recursos. Uma empresa de 
mineração, absorvendo uma empresa da área de turismo, viria 
a se beneficiar de um instrumento ou de patrimônio dessa 
área. Isso não está certo. Agora, quanto a estabelecer 
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critérios técnicos em relação ao chute de 40%, isso é fácil, 
desde que comecemos a fazer o diálogo. 

O Sr. Coordenador - Encerra-se a discussão. Os que forem a 
favor da inclusão da Proposta nQ 60, no documento final, 
queiram levantar seus cartões. Votaram a favor 14 pessoas. 
Os que forem contrários à inserção da Proposta nQ 60 no 
documento final queiram levantar o seu cartão. (-Pausa.) 
Votaram contra 83 pessoas. 

Proposta nQ 70, destaque para o Inciso II. Com a palavra, 
para discuti-la, o Sr. George Norman Kutova. 
O Sr. George Norman Kutova Sr. Presidente, demais 

participantes, a inclusão deste inciso referente à 
reivindicação junto à Assembléia Legislativa do 
desmembramento do setor de turismo da sua Comissão de 
Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer, é coerente 
com a responsabilidade do setor de turismo com todas as 
dialéticas já apresentadas antes e durante este seminário, 
com todas as proposições e questões. 

Por um equívoco da coordenação do Grupo de Trabalho nQ 2, 
pela qual fui responsável, essa proposta se inseriu como 
proposta específica complementar num conjunto de outras 
propostas que, por serem específicas, foram remetidas a uma 
única proposição. Mas a relevância dela é tão extraordinária 
quanto a daquelas a que nós, do mesmo grupo, demos peso de 
grande importância. Entendemos, até, as demais atitudes 
aprovadas pelo Plenário. Da mesma forma que entendemos que, 
se o setor é importante, merece uma estrutura importante, 
ainda mais no âmbito do Legislativo, que tem a possibilidade 
de definir o destino do segmento turístico. 

Então, ao pedir destaque para manifestar-me sobre este 
inciso, gostaria de realçar a importância que tem para nós a 
criação de uma comissão específica para turismo, no âmbito 
da Assembléia Legislativa, e desculpar-me por esse equívoco. 

O Sr. Coordenador - Encerra-se a discussão. Em votação o 
inciso II da Proposta nQ 70. Aqueles que forem favoráveis à 
sua inclusão no documento final queiram levantar o seu 
cartão. (- Pausa.) Votaram a favor 92 pessoas. Os que forem 
contrários queiram levantar o seu cartão. (- Pausa.) Nenhuma 
pessoa votou contra. 
Inciso XXVII da Proposta 70. Para discuti-lo, com a 

palavra, o Sr. Rodrigo Teixeira de Figueiredo, Diretor 
Cultural da AMPAQ. 
O Sr. Rodrigo Teixeira de Figueiredo - A AMPAQ existe há 

oito anos, buscando resgatar a tradição da cachaça como 
bebida genuinamente brasileira, sobretudo pela importância 
sócio-econômica da produção de aguardente no Estado, que 
hoje é de 6 mil alambiques, gerando, aproximadamente, 160 
mil empregos. Buscamos o estímulo ao turismo gastronômico, 
cultural e rural, o que implicaria no desenvolvimento dessas 
atividades que a AMPAQ propõe no documento. A produção de 
aguardente contribui para que se mantenha no campo o 
trabalhador que, durante a seca, fica sem condições de 
continuar alimentando o seu gado, pois, nesse período, ela 
passa a ser fonte de subsistência. 
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Por esses motivos, isso seria muito interessante e cabível 
nos roteiros turísticos regionalizados. 

O Sr. Coordenador - Encerra-se a discussão. Em votação. 
Aqueles que forem a favor da inclusão desse dispositivo no 
documento final, por favor, levantem o cartão. (- Pausa.) 
Votaram a favor 45 participantes. Aqueles que forem contra, 
queiram levantar o cartão. (-Pausa.) Votaram contra 30 
participantes. 

Discussão e Votação das Emendas 
O Sr. Coordenador - Chegou à Mesa apenas uma proposta de 

emenda. A Coordenadoria solicita à Deputada Elbe Brandão que 
leia o enunciado da emenda apresentada em Plenário. 
A Deputada Elbe Brandão - Emenda aditiva à Proposta ng 70, 

com o seguinte teor: regulamentação do jogo de cassino nas 
instâncias hidrominerais. 
O Sr. Coordenador - A emenda veio subscrita na forma do 

regulamento desse seminário e é acatada pela Mesa. 
A Coordenadoria pergunta ao Plenário se há algum 

coordenador de votação interessado em discutir a proposta de 
emenda. Destaque a favor. Para discutir, o Sr. George Norman 
Kutova. 

O Sr. George Norman Kutova - Sr. Presidente. senhoras e 
senhores, a nossa pos1çao em relaç~c a ess~ ~atéri2. c•!ja 
emenda aditiva nós subscrevemos e defende~os. e a GE sor.nos 
coerentes, eliminando a falsidade, a demagogia e a ~etjric2, 
que tanto condenamos, no equacionamento dos problemas 
relativos ao turismo. A discussão sobre se jogo é ou não 
motivador de turismo é uma discussão ociosa, provinciana, a 
despeito de alguns ex-Presidentes da EMBRATUR a terem 
defendido. Entendemos que essa discussão demonstra falso 
moralismo e não tem a menor coerência com a jogatina 
instalada legalmente no Pais, por meio de uma série de 
loterias que, por sinal, não contêm os mecanismos para 
defesa do apostador que o jogo via cassinos poderá 
instituir. A entidade que represento tem defendido essa 
posição em várias manifestações. 
A outra discussão sobre a influência nociva do jogo, em 

relação a vários aspectos da marginalidade também já está, 
comprovadamente, demonstrada como ociosa. O maior centro de 
convenções, a maior alavanca de turismo de negócios do mundo 
é a cidade de Las Vegas, que tem o maior conjunto de centros 
de convenção e congressos, internacionalmente falando. A 
prova da arrecadação e dos benefícios que representa a 
instituição do jogo de cassinos como fator polarizador da 
movimentação de correntes turísticas já foi inequivocamence, 
incontestavelmente, inquestionavelmente apresentada em todos 
os foros técnicos e profissionais que se reuniram no País 
para discutir esse assunto. 

No momento, o Congresso Nacional debate essa matéria, com 
tendência favorável à sua aprovação. O que entendemos é que, 
para sermos coerentes, precisamos incrementar o turismo 
também através dos cassinos. 

O Sr. Coordenador -Esta coordenadoria pergunta ao Plenário 
se há algum outro orador interessado em falar de forma 
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contrária à emenda. (- Pausa.) Não há outros oradores 
inscritos. Encerra-se a discussão. A coordenadoria vai 
colocar a proposta de emenda em votação. 

Uma participante - Eu apenas gostaria de saber o nome da 
entidade que apresentou essa emenda. 
o Sr. Coordenador - ABAV-MG. 
Em votação. Aqueles que forem favoráveis à inclusão da 

presente emenda à Proposta nQ 70 queiram levantar seus 
cartões. (-Pausa.) Votaram a favor 88 pessoas. Os que forem 
contrários, por favor, levantem seus cartões. Com a palavra, 
pela ordem, o Dr. Maurício. 
o Sr. Maurício Maurício, do IEF. Estamos colhendo 

assinaturas para uma proposta de emenda, mas ainda não 
tivemos tempo hábil para conseguir todas elas. Assim, embora 
V. Exa. tenha dito que não havia nenhuma outra emenda, há, 
sim, uma outra, para a qual estamos colhendo as assinaturas, 
e que gostaríamos de encaminhar à Mesa. Essa emenda coloca 
como anexos os arts. 25 e 26, que foram suprimidos. 
O Sr. Coordenador - Enquanto a Mesa estiver procedendo ao 

processo de discussão e votação, ela estará aberta ao 
recebimento de propostas de emendas. Esta coordenadoria 
pergunta a V. Sa. se sua solicitação diz respeito ao§ 6Q do 
art. 15, para colocá-lo no anexo. 

O Sr. Maurício - Exatamente. 
O Sr. Coordenador - Nesse caso, não se trata de emenda e 

não vai a votação. Desde que o requerimento seja subscrito 
por, no mínimo, 50 votantes, representativos de, no mínimo, 
10 entidades, ele deverá constar no anexo do documento 
final. Nesse caso, trata-se tão-somente de um requerimento, 
não de uma proposta de emenda. 
O Sr. Maurício Então, podemos encaminhá-lo, mesmo 

encerrados os trabalhos? 
O Sr. Coordenador - Não, apenas até o final dos trabalhos, 

porque a proposta do sem1nar1o, ao final desta nossa 
reunião, já será entregue ao Sr. Presidente da Assembléia 
Legislativa. Aí há o encerramento do seminário. Até o final 
dos trabalhos, a Mesa receberá o requerimento de V. Sa. 
Votaram de forma contrária à emenda 6 votantes. 

Proposta de Emenda nQ 2, emenda aditiva à Proposta nQ 70. 
No inciso I, solicita a inclusão de representante dos 
trabalhadores. A coordenadoria indaga ao Plenário se algum 
dos coordenadores de votação desejam usar a palavra para 
discutir a proposta. Com a palavra, v. Sa., para discutir. 
Dispõe de 2 minutos. 
A Sra. Alaís Maria Chaves- Vocês vão me desculpar, mas a 

gente tem que se dividir em 150 pessoas ao mesmo tempo. 
Então, ficamos sem saber a que acudir primeiro. É sobre qual 
emenda? 
o Sr. Coordenador -

de trabalhadores. 
É a emenda que inclui a representação 

A Sra. Alaís Maria Chaves - Entendemos aqui que só há o 
IBAMA e outros. E não queria que o nosso ficasse no etc. 
Gostaria que o nosso também fosse mencionado como 
trabalhador. Ainda mais que sai fora um pouco do âmbito, 
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porque há IBAMA, IEF, DER, UTRAMIG, SENAC etc. Gostaria que 
antes do etc., incluíssem o SINGETUR-MG e, depois, pode-se 
colocar o etc. 

O Sr. Coordenador - A proposta que está em votação não 
especifica a inclusão de guias turísticos, mas sim a 
inclusão de representantes dos trabalhadores. 
A Sra. Alaís Maria Chaves - Tudo bem, ai entramos nessa. 

Até fica melhor, porque fica mais amplo, e teremos mais 
representantes lá. 
O Sr. Coordenador - A coordenadoria indaga se algum dos 

coordenadores de votação pretende discutir de forma 
contrária. (- Pausa.) Não havendo quem queira discutir, a 
coordenadora vai colocar a Proposta de Emenda nQ 2 em 
votação. Os que desejarem aprová-la, por favor, queiram 
levantar o seu cartão. (- Pausa.) Votaram a favor 39 
pessoas. Os que desejam rejeitá-la, por favor, queiram 
levantar o seu cartão. (- Pausa.) Votaram contra 22 
votantes. 

Proposta de Emenda nQ 3, que propõe a adição ao art. 14 da 
expressão "Prefeituras de mun1c1p1os turísticos". A 
coordenadoria indaga do Plenário se há algum coordenador de 
votação interessado em discutir a matéri2. 

A Sra. Alais Maria Chaves - Foi um2 oroo~s~~ jn eme~aa 
nossa, para ser coerente, porque como é QUe se v~. faze, ~ 
inclusão de um representante das Prefeituras ~o Co~se:h~ 
Estadual de Turismo? Parece que passou despercebido que 
seriam as Prefeituras de interesse turístico, senão todas 
vão querer o direito. A nossa sugestão é que se incluísse a 
expressão "Prefeituras de municípios turísticos" para que 
fosse viável. 

O Sr. Coordenador - Para discutir, com a palavra, o Sr. 
Celso Morandi. 

O Sr. Celso Morandi - Eu acrescentaria uma nova redação: 
Prefeituras de cidades que têm potencial de turismo de lazer 
e de negócios, porque Belo Horizonte, mesmo, tem capacidade 
de turismo de negócios; de lazer, não tem. Partindo do 
principio da proposição anterior, Belo Horizonte está 
incluída. E eu não concordo. Então, a minha proposta é: 
Prefeituras de cidades que tenham potencial turístico de 
lazer e de negócios. 
O Sr. Coordenador A proposta de emenda expressa 

Prefeituras de municípios turísticos. Ai seria uma 
modificação na emenda. 

Em votação, a Proposta de Emenda nQ 3. Os votantes que 
desejarem aprová-la queiram levantar seus cartões. (-
Pausa.) Os votantes que desejarem rejeitá-la queiram 
levantar seus cartões. Votaram a favor 54 votantes, e 
votaram contra 11 votantes. 

De posse da Mesa a última proposta de emenda, que trata da 
valorização do profissional guia de turismo, exigindo-se que 
na autorização para saída de 6nibus pelo DER-MG conste o 
nome do guia, o número de seu registro pela EMBRATUR e a 
obrigatoriedade de se definir quem multará. Deixamos claro 
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que há legislação federal exigindo a presença do guia de 
turismo junto ao turista. 
Estou pedindo auxílio da assessoria técnica para ver se 

esta proposta de emenda não trata de matéria já votada. 
A coordenadoria já entendeu. É uma emenda aditiva, 

acrescentando a obrigatoriedade para, também, o AL. 
A Sra. Alais Maria Chaves - Isso para ser coerente com a 

lei federal, porque o guia de turismo tem que ficar junto ao 
turista. E, como a proposta só visava o ónibus terrestre, 
para que não fique falho o item, gostaríamos que 
acrescentassem para o AL, também. Isso para reforço dessa 
legislação federal, a fim de que, pelo menos no Estado de 
Minas, a lei passe a funcionar. 

O Sr. Coordenador Está esclarecido. v. Exa. tem a 
palavra, para falar contrariamente. 
O Sr. Geraldo Linhares Filho- Obrigado, Sr. Presidente. É 

uma outra questão de ordem. Queria saber se essas emendas 
têm que obedecer ao§ 5Q do art. 15. 

O Sr. Coordenador - Sim, perfeitamente. 
O Sr. Geraldo Linhares Filho- Obrigado. 
O Sr. Coordenador Todas preencheram a formalidade 

regimental, estando endossadas devidamente. Encerra-se a 
discussão da Proposta de Emenda nQ 4. Em votação. Os que 
estiverem de acordo com a inclusão dessa proposta de emenda, 
adicionando, também, o AL, por favor, queiram levantar seus 
cartões. (- Pausa.) Votaram a favor 74 votantes. Os que 
forem contrários, por favor, queiram levantar seus cartões. 
(-Pausa.) Votaram contra a proposta de emenda 3 votantes. 
Esta coordenadoria vai promulgar o resultado das votações. 

A Proposta nQ 1 foi aprovada. A Proposta nQ 4, destacada, 
foi rejeitada. A Proposta nQ 7 foi aprovada. A Proposta nQ 8 
foi rejeitada. A Proposta nQ 9 foi rejeitada. A Proposta nQ 
10 foi rejeitada. A Proposta nQ 11 foi aprovada na forma da 
Proposta nQ 7. A Proposta nQ 12 foi rejeitada. A Proposta nQ 
15 foi rejeitada. A Proposta nQ 16 foi aprovada. A Proposta 
nQ 20 foi rejeitada. A Proposta nQ 21 foi rejeitada. A 
Proposta nQ 23 foi rejeitada. A Proposta nQ 24 foi 
rejeitada. A Proposta nQ 25 foi aprovada. A Proposta de nQ 
26 foi rejeitada. A Proposta de nQ 27 foi rejeitada. A 
Proposta de nQ 28 foi rejeitada. A Proposta de nQ 31 foi 
aprovada. A Proposta de nQ 32 foi aprovada. A Proposta de nQ 
43 foi aprovada. A Proposta de nQ 44 foi rejeitada. A 
Proposta de nQ 53 foi aprovada. A Proposta de nQ 60 foi 
rejeitada. A Proposta de nQ 70, inciso II, foi aprovada. A 
Proposta de nQ 70, inciso XXVII, foi aprovada. Foram também 
aprovadas as Emendas nQs 1 a 4. Todas as propostas de 
emendas apresentadas foram aprovadas. Está encerrado, 
portanto, o processo de votação. 
O Sr. Geraldo de Magalhães Filho- Quero, ainda, voltar a 

essa questão. O § 5Q diz que emendas aditivas e 
modificativas serão admitidas por acordo dos integrantes da 
comissão de representação. 
Gostaria de um esclarecimento sobre esse acordo, porque eu 

não fui ouvido sobre as emendas, Sr. Presidente, mas sou da 
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comissão de representação. Só fui ouvido sobre uma emenda 
que, por sinal, não entrou. Foi retirada. 

O Sr. Coordenador Existe assinatura da maioria dos 
membros da Comissão, o que pressupõe a sua aprovação. 

O Sr. Geraldo de Magalhães Filho Só para o meu 
entendimento, pergunto: qual é a diferença entre acordo dos 
integrantes e maioria dos coordenadores? 
O Sr. Coordenador - A comissão de representação aprova o 

andamento da proposta de emenda, que deverá ser subscrita 
pela maioria dos coordenadores de votação. Há a associação 
das duas partes: a concordância da comissão de 
representação, pela maioria de seus membros, e o apoiamento 
pela maioria dos coordenadores de votação. 

O Sr. Geraldo de Magalhães Filho -Vou sair do seminário 
sem entender o sentido da palavra acordo. 

O Sr. Mauricio- Sr. Presidente, não fiquei sabendo se o 
nosso encaminhamento foi aceito. 

O Sr. Coordenador - Ele não chegou à Mesa até agora, e o 
processo está em encerramento. Ele está em suas mãos. 
O Sr. Mauricio - Não, ele já foi encaminhaao. Está aí na 

Mesa. 
o Sr. Coordenador - Se o seu requerimento veio devidamente 

apoiado, na forma do § 6Q do art. 1S, ele farã P3rte a0 
anexo. Não é colocado em votação. 
o Sr. Mauricio Não seria necessar1o verificar-se 

anteriormente para sabermos se ele está constando no anexo? 
o Sr. Coordenador - Está aceito e será incluído no anexo, 

porque cumpriu as exigências do regulamento. 
O Sr. Túlio Marques Lopes- Sr. Presidente, sou Túlio 

Marques Lopes, da Associação Mineira de Operadoras de 
Turismo Ecológico. Peço a V. Exa. a gentileza de que, a 
despeito desse anexo, se for possível, seja dito às pessoas 
presentes do que se trata, e o que entrou em forma de anexo. 
Muito obrigado. 

O Sr. Geraldo Magalhães Filho- Sr. Presidente, gostaria de 
solicitar que, a cada uma das emendas aditivas ou 
modificativas aqui apreciadas, sejam divulgados os nomes das 
entidades que as apresentaram e das pessoas que assinaram 
pela comissão de representação. 

O Sr. coordenador - O documento está sobre a mesa, à 
disposição de todos os membros da comissão de representação 
para a verificação das assinaturas. 

Esta coordenadoria solicita à Deputada Elbe Brandão que dê 
ciência ao Plenário, como solicitado, do teor da proposta 
inserida no documento final em anexo. 
A Deputada Elbe Brandão "Os abaixo assinados vêm 

solicitar a esta Assembléia a inclusão, em forma de anexo, 
dos itens 21 e 26, que poderão acrescentar e inspirar os 
Srs. Deputados na formulação final da lei." 

O Sr. Coordenador - Encerrado o processo de votação, o 
próximo passo dessa reunião final do Seminário Turismo: 
Caminho das Minas será proceder à entrega do documento final 
do evento ao Presidente da Assembléia Legislativa. Portanto, 
neste momento, dou por encerrado o processo de votação. 

~ 
~ 
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Proclamado o seu resultado, devolvo a palavra ao Presidente 
da reunião, 2Q-Vice-Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais, Deputado Wanderley Ávila. 

- Palmas. 
o Sr. Presidente Neste momento, temos o prazer de 

convidar o ilustre Deputado Agostinho Patrús, Presidente da 
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, a adentrar 
o nosso recinto para receber o documento final deste 
seminário. 

O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - Assumindo 
esta Presidência, devolvo a palavra ao coordenador dos 
trabalhos, Deputado Sebastião Navarro Vieira. 

Entrega do Documento Final 
O Sr. Coordenador - Para proceder à entrega do documento 

final, esta coordenadoria passa a palavra ao Sr. Daltro 
Nogueira, da FIEMG, Presidente da Comissão de Representação. 
o Sr. Daltro Nogueira - Minhas senhoras e meus senhores, se 

o turismo mineiro fosse medido pelo relógio da história, ele 
demarcaria dois períodos distintos- o que antecedeu a este 
seminário e o que se inicia a partir de sua realização. 

Inspirado originalmente numa iniciativa da Deputada Elbe 
Brandão- apoiada pela comunidade turística e endossada e 
ampliada pela decisão da Mesa Diretora da Assembléia 
Legislativa- o seminário, por sua simples realização, é um 
inequívoco divisor cronológico da nossa história turística. 
Pela primeira vez, uma Casa Legislativa -o mais legítimo 

de todos os foros - abre-se à discussão sobre o turismo e a 
sua importância estratégica como atividade de interesse 
comunitário. A decisão da Assembléia de promover este evento 
é incontestavelmente o marco inicial do novo tempo de Minas 
no turismo. 
O marco seguinte foi o seminário: 
-pela maciça e inédita mobilização de todos os setores 

envolvidos na atividade turística de Minas; 
-pela amplitude, profundidade e realismo das discussões 

aqui realizadas -que se constituíram em processo critico e 
de autocrítica sem precedentes no setor; 
-e, mais significativamente ainda, pela dimensão das suas 

decisões. 
Daqui saem propostas práticas, simples e objetivas para 

equacionar todas as questões básicas do turismo mineiro, a 
começar pela reafirmação da sua importância política, como 
opção de desenvolvimento econômico e social sustentado: 

- a proposta de uma nova legislação básica para o setor, 
que compatibilize a política estadual com a política federal 
de turismo, rompa o engessamento imposto pela lei do 
Planítur e supere o impasse operacional dela decorrente; 
- a proposta de uma nova estrutura organizacional do 

Estado, que fortaleça os órgãos públicos setoriais e crie um 
mecanismo de integração entre o poder público e a iniciativa 
privada para uma participação efetiva e democrática da 
sociedade civil; 
-a proposta de instrumentalização econômico-financeira que 

possa viabilizar as ações no setor; 
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-a proposta da adoção de um conjunto de políticas básicas 
que ordenem e racionalizem o processo de desenvolvimento 
setor i a 1. 

E várias outras propostas complementares que representam 
inestimável contribuição de todos os segmentos ao 
aperfeiçoamento e à expansão do turismo em nosso Estado. 

Por tudo isso, estamos convictos de que a oportunidade 
oferecida por este seminário foi plenamente correspondida 
pela resposta da comunidade turística. Uma resposta que se 
deve ao empenho, à maturidade e à responsabilidade de todos 
os seus participantes: 

- aos dedicados integrantes da Comissão Organizadora da 
Assembléia; 
-aos membros das entidades e instituições públicas e 

privadas que compuseram as comissões técnicas e os grupos de 
trabalho; 

aos companheiros da Comissão de Representação que 
coordenou o evento; 

- aos competentes técnicos e profissionais que convidamos 
para nos assessorar. aos conferencistas e convidados que 
valorizaram o seminário com sua participação e, 
principalmente, aos ilustres Deputados que nos honraram com 
o seu apoio. 

Os modernos conceitos do associativismo, d3 parceria e c_ 
cooperação foram consagrados neste evento ~. com el~s. 
começamos a moldar um novo perfil do nosso setor. 

Na verdade, aqui começamos a mudar a história do turismo de 
Minas. E daqui partimos, agora, para enfrentar um novo 
desafio- o de transformar em realidade todas as nossas 
decisões, para sermos contemporâneos do terceiro milênio. 
Com vontade política, com grande confiança e com muita 
esperança queremos, podemos e vamos conseguir abrir um 
caminho novo para o turismo. O novo caminho das Minas. 

- PrOcede-se à entrega do documento final. cujo teor é o 
seguinte: 

ATA DA 17a REUNIÃO ESPECIAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, EM 
26 DE SETEMBRO DE 1995, DESTINADA À PLENÀRIA FINAL DO 

SEMINÀRIO LEGISLATIVO TURISMO: CAMINHO DAS MINAS 
SEMINÁRIO LEGISLATIVO: "TURISMO: CAMINHO DAS MINAS" 

PROPOSTAS PARA O DOCUMENTO FINAL 
O teor do documento final do Seminário Legislativo Turismo: 

Caminho das Minas é o seguinte, ficando sem efeito o texto 
desse documento publicado na edição de 14/11/95, na pág. 9, 
col s. 1 a 4: 

"Seminário Legislativo: 'Turismo: Caminho Das Minas' 
Documento Final 
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A) Estrutura Institucional 
1 - Criação de uma estrutura oficial de turismo composta 

por: 
- Secretaria de Estado de Turismo; 
- Conselho Estadual de Turismo; 
- Empresa Mineira de Turismo - TURMINAS , 
- Companhia Mineira de Promoções - PROMINAS (Grupo nQ 2, 

com o apoio e a aprovação dos Grupos nQs 5 e 6.) 
2 - Criação da Secretaria de Estado de Turismo (Grupos nQs 

1 e 4.) 
3 - Manutenção das empresas TURMINAS e PROMINAS (25% dos 

votantes.) (Grupo nQ 4, com o apoio dos Grupos nQs 2, 5 e 
6.) 
4 - Competirá à TURMINAS a função de órgão executivo de 

programas e ações voltados para o desenvolvimento do turismo 
em Minas Gerais. (Grupo nQ 1.) 
5 - Competirá à PROMINAS a função de órgão executivo da 

política básica de incentivo ao turismo de negócios e de 
eventos. (Grupo nQ 1.) 

6 - Reestruturação do Conselho Estadual de Turismo, com a 
seguinte composição: 

cinco membros representantes da área pública das 
seguintes Secretarias de Estado: 

- de Turismo; 
- do Planejamento e Coordenação-Geral; 
- de Indústria e Comércio; 
- da Cultura; 
- do Meio Ambiente; 

cinco membros representantes da iniciativa privada 
indicados e eleitos por câmaras setoriais. 
A Presidência será exercida alternadamente por 

representantes do setor público e do setor privado. 
As câmaras setoriais serão instituídas no âmbito do 

referido Conselho, representando os segmentos da iniciativa 
privada diretamente relacionados às atividades turísticas. 
(Grupo nQ 2, com o apoio e a aprovação dos Grupos nQs 5 e 
6.) 

7 - Composição do Conselho Estadual de Turismo por dez 
membros, de forma paritária. (Grupo nQ 4.) 
8 - A composição do Conselho Estadual de Turismo, aprovada 

pelo seminário, deverá ser instituída mediante lei, e não, 
decreto. (Grupo nQ 4.) 
9 Inclusão de um representante das prefeituras no 

Conselho Estadual de Turismo. (Grupo nQ 4.) 
10 Alternância de mandatos de representantes da 

iniciativa privada e do Governo na Presidência do Conselho 
Estadual de Turismo. (Grupo nQ 4.) 

11 - Eleição do Presidente do Conselho Estadual de Turismo 
por voto secreto. (Grupo nQ 4.) 

12 - Eleição da diretoria do Conselho Estadual de Turismo 
na primeira reunião dos membros nomeados e empossados. 
(Grupo nQ 4.) 
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13 - Assessoramento do Conselho Estadual de Turismo por 
câmaras setoriais que serão regulamentadas em seu Regimento 
Interno. (Grupo nQ 4.) 

B) Legislação 
14 - Alteração da 

transformando-a em 
legislação federal 
estabeleçam: 

Lei nQ 11.483, de 7/6/94, (PLANITUR), 
legislação básica, compatível com a 

e restrita a aspectos essenciais que 

- diretrizes e objetivos; 
- estrutura oficial e seu sistema básico de atuação; 
- fontes de recursos; 
-políticas básicas. (Grupo nQ 2, com o apoio e a aprovação 

dos Grupos nQs 5 e 6.) 
15- Reavaliação do 

relativas aos órgãos 
política estadual de 
cultural e ambiental, 
que sejam empecilho 
especialmente: 

conjunto de leis, normas e resoluções 
setoriais cuja atuação se reflita na 
turismo, especialmente os das áreas 
visando à superação de pontos críticos 

ao incremento do turismo mineiro. 

I- exclusão do art. 7Q da Lei nQ 11.483; 
II alteração do texto da Lei nQ 11.483, tornando 

compulsório o planejamento estratégico para a exploração 
económica do património turístico, med 1 ante n e1a~nr22~o d~ 
planos diretores que definam responsaci:ioaae~. mecunlsrno~ e 
critérios de atuação dos agentes governamentais c n~c 
governamentais. (Grupo nQ 1.) 
16- Supressão do art. 7Q da Lei nQ 11.483. (Grupo nQ 4.) 
17 Revogação da Lei nQ 10.415, de 11/1/91, que 

regulamenta as atividades de feiras e exposições, e 
elaboração de lei compatível com a legislação federal do 
setor. (Grupo nQ 2, com o apoio e a aprovação dos Grupos nQs 
5 e 6.) 

18 - Revogação da Lei nQ 9.649, de 1988, que torna 
obrigatório o uso do terminal turístico e o cadastro de 
atividades e serviços de natureza turística. (Grupo nQ 2, 
com o apoio e a aprovação dos Grupos nQs 5 e 6.) 

19 Revogação do Decreto nQ 30.062, de 1982, que 
estabelece a obrigatoriedade de uso do Terminal Turístico JK 
e do cadastramento de atividades e serviços de natureza 
turística. (Grupo nQ 2, com o apoio e a aprovação dos Grupos 
nQs 5 e 6.) 

20 - Elaboração de legislação específica sobre locais e 
áreas de interesse turístico em Minas Gerais. (Grupo nQ 2, 
com o apoio e a aprovação dos Grupos nQs 5 e 6.) 

C) Diretrizes de Ação Política 
21 - Ação do Estado e desenvolvimento do turismo executados 

por meio de programas e projetos específicos, de acordo com 
as seguintes políticas básicas: 

I política de preservação do património histórico, 
artístico, cultural e documental; 

II - política de proteção e utilização sustentada do 
património natural; 
III - política de informação, estatística e "marketing" do 

produto turístico; 

I 
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IV política de desenvolvimento da infra-estrutura 
turística; 
v- política de apoio aos agentes da indústria turística; 
VI- política de incentivo ao turismo receptivo do País e 

do exterior; 
VII - política de estímulo ao turismo social e ao turismo 

interno estadual; 
VIII - política de incentivo ao turismo de negócios e de 

eventos; 
IX- política de conscientização turística; 
X- política de formação e aprimoramento de recursos 

humanos. (Grupo nQ 2, com o apoio e a aprovação dos Grupos 
nQs 5 e 6.) 

22 - Estímulo à criação de Conselhos Municipais de Turismo 
nos municípios com potencial turístico. (Grupo nQ 4.) 

23 Implantação de programas capazes de promover a 
formação de uma consciência favorável à preservação do 
acervo histórico, cultural e natural do Estado. (Grupo nQ 
1.) 

24 - Criação de mecanismos que permitam a restauração 
efetiva do bem tombado. (Grupo nQ 1.) 
25- ~nfase na educação ambiental, nos níveis formal, 

informal e profissional, como alternativa para preservar o 
patrimônio natural explorado turisticamente. (Grupo nQ 1.) 
26 - Elaboração dos planos regionais voltados para o 

desenvolvimento e para a viabilização da exploração 
econômica do turismo, bem como o apoio aos já existentes, 
sob a responsabilidade do Poder Executivo. (Grupo nQ 1.) 

27 - Inclusão, no planejamento estratégico do turismo, da 
definição e do mapeamento de áreas e de circuitos com 
vocação turística, prevendo e organizando o aporte de 
investimentos na melhoria da sua infra-estrutura, na sua 
divulgação e na qualificação dos recursos humanos. (Grupo nQ 
1.) 
28 - Elaboração de estudos de impacto ambiental e de 

relatórios de impacto ambiental (ElA-RIMA) nas atividades 
turísticas, verificada sua pertinência normatizada pelo 
COPAM. (Grupo nQ 1.) 

29 - Criação e execução, pelo Governo do Estado, em 
parceria com as Prefeituras Municipais e com a iniciativa 
privada, de um Programa Institucional de Conscientização 
Turística que envolva, entre outros, os seguintes segmentos: 
escolas, sindicatos, clubes de serviço, entidades 
comunitárias, prestadores de serviços de atendimento ao 
turista (taxistas, policiais, garçons e outros). (Grupo nQ 
3.) 
30- Privatização da gestão do Minascentro e do futuro 

Centro de Exposições. (25% dos votantes.) (Grupo nQ 4.) 
D) Recursos Humanos 
31 - Os órgãos e as entidades da administração direta e 

indireta que tenham como objetivo ou atividade o 
planejamento, a organização ou o desenvolvimento da 
atividade turística deverão ter em seus quadros de pessoal, 
preferencialmente, profissionais com formação superior em 
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turismo, os quais serão responsáveis pela elaboração e pela 
coordenação dos projetos. (Grupo nQ 4.) 
32- Valorização e qualificação dos quadros profissionais e 

modernização dos recursos tecnológicos das instituições 
oficiais direta ou indiretamente relacionadas à pesquisa, 
preservação ou difusão do patrimônio turístico do Estado. 
(Grupo nQ 1.) 
33 - Criação, no âmbito do Estado e 

mecanismos de incentivo às empresas 
preparação de recursos humanos 
profissional. (Grupo nQ 3.) 

dos municípios, de 
que investirem na 

e na valorização 

34- Incentivos aos agentes públicos e privados que atuam 
com treinamento, com vistas à ampliação de programas de 
qualificação e requalificação profissional, expandindo-os 
por todos os pólos turísticos do Estado. (Grupo nQ 3.) 
35- Introdução, no ensino básico, da atividade turismo, em 

abordagem interdisciplinar, observando-se as especificidades 
regionais. (Grupo nQ 3.) 
36 - Implantação, na capital e no interior, de cursos 

técnicos de 2Q grau na área do turismo, com prioridade para 
as regiões que se constituem em pólos turísticos, levando-se 
em conta os perfis profissionais requeridos oelo mercado de 
trabalho. (Grupo nQ 3.) 
37 - Encaminhamento à União ae proposta d2 reorganlza~ào 

estrutural do ensino superior de turismo, de forma a a~ender 
à real demanda profissional, à pesquisa e à extensão. (Grupo 
nQ 3.) 

38 - Incentivo à criação de cursos de pós-graduação na área 
de turismo. (Grupo nQ 3.) 

39 - Valorização do profissional guia de turismo, exigindo-
se que, na autorização para saída de ônibus pelo-DER-MG, 
constem o nome do guia e o número de seu crachá emitido pela 
EMBRATUR. O não-cumprimento dessa exigência implicará multa 
para a empresa responsável. (Grupo nQ 1.) 

E) Incentivos e Recursos 
40 - Destinação de recursos do Fundo de Turismo (discutido 

na CTI 5 e 6) para manutenção e conservação do patrimônio 
cultural e natural utilizado pela indústria do turismo. 
(Grupo nQ 1.) 
41 - Ampliação da dotação orçamentária dos organismos 

oficiais do Estado voltados - de forma direta ou indireta -
para a pesquisa, preservação ou difusão do patrimônio 
turístico mineiro. (Grupo nQ 1.) 

42 - Aumento da cota de participação do turismo nos 
recursos orçamentários do Estado de 0,005% (cinco milésimos 
por cento) para 1,2% (um vírgula dois por cento), os quais 
serão destinados a investimentos. (Grupos nQs 5 e 6.) 

43 - Inclusão, no orçamento do Estado para 1996, de 
recursos destinados ao FASTUR, no valor de, no m1n1mo, 
R$5.000.000,00 dos R$18.000.000,00 propostos originalmente 
pelo BDMG à SEPLAN. (Grupos nQs 5 e 6.) 

44 - Alteração da legislação estadual relativa ao FIND-
PROIM, respeitado o disposto na legislação federal, que 
equipara o turismo às demais atividades industriais - com o 
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objetivo de estender ao setor de turismo os financiamentos e 
benefícios desse fundo. (Grupos nQs 5 e 6.) 
45 - Alocação de recursos, no orçamento do Estado, ao 

FUNDESE. no valor de R$4.000.000,00, para o financiamento de 
micro e de pequenas empresas. incluindo-se pousadas e outros 
estabelecimentos de hospedagem, bem como equipamentos de 
transporte de grande e médio porte destinados ao turismo 
(ônibus, microônibus, vans, etc.). (Grupos nQs 5 e 6.) 
46 - Reivindicação, junto ao Governo Federal. do aumento 

para R$10.000.000,00 dos recursos aplicados pelo FUNGETUR em 
Minas, que foram de R$4.700.000,00 em 1995. (Grupos nQs 5 e 
6.) 
47 - Destinação de parte dos recursos do ICMS, gerados 

adicionalmente por projetos de implantação e expansão das 
empresas de prestação de serviços, como energia elétrica, 
telecomunicações, transportes, etc., para o fortalecimento 
do FASTUR. (Grupos nQs 5 e 6.) 

48 - Recomendação, aos mun1C1p1os mineiros com potencial 
turístico e com potenciais ainda não explorados, de criação 
de incentivos semelhantes ao Pró-Indústria, com vistas à 
composição de fundos municipais destinados ao financiamento 
de projetos turísticos de seu interesse. (Grupos nQS 5 e 6.) 

49 - Constituição pelo setor privado - com a contribuição 
da rede hoteleira e dos demais agentes de prestação de 
serviços -de um fundo de apoio ao desenvolvimento turístico 
para a implementação de iniciativas como o Minas convention 
Bureau, a execução de campanhas de "marketing", a promoção 
turística via Internet, etc. (Grupos nQs 5 e 6.) 
50 - Criação de um fundo com recursos do Estado e da 

iniciativa privada para instalação de centros receptivos em 
localidades de reconhecida vocação para o ecoturismo, 
destinado a garantir o uso sustentado do atrativo. (Grupos 
nQs 5 e 6.) 

51 - Facilitação a entidades do interior do acesso à 
informação sobre recursos e mecanismos de financiamento 
oferecidos pelos Bancos estaduais por meio de suas agências 
nas diversas cidades mineiras. (Grupos nQs 5 e 6.) 
52 - Destinação de recursos do orçamento da Secretaria de 

Estado de Comunicação Social - SECOM - para divulgação do 
produto turístico na Internet. (Grupos nQs 5 e 6.) 
53 - Destinação de recursos da PRODEMGE para a instalação 

de Bulletin Board System - BBS -, com vistas à integração 
técnica à Internet. (Grupos nQs 5 e 6.) 
54 - Criação de mecanismo associativo dos diversos agentes 

privados do turismo, tais como Fundação Rio Congressos e 
Eventos e Rio Convention Bureau, com vistas ao 
desenvolvimento do setor. (Grupos nQs 5 e 6.) 

F) Outras Propostas 
55 - Inclusão das seguintes propostas específicas, como 

indicação, aos Poderes Legislativo ou Executivo, nas três 
esferas da Federação, e à iniciativa privada, para comporem 
programas e/ou projetos e estabelecerem ações vinculadas às 
políticas básicas aprovadas para o setor: (Grupos nQs 2, com 
o apoio e a aprovação dos Grupos nQs 5 e 6.) 
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I - Formação, 
composto pelos 
turística, como 
SENAC, etc.; 

na SELT, de um grupo técnico de turismo, 
órgãos que têm interface com a atividade 
o IBAMA, o IEPHA, o DER, o IEF, a UTRAMIG, o 

II criação, na Assembléia Legislativa, de comissão 
específica para turismo; 
III - levantamento de informações sobre a oferta e a 

demanda turística em Minas Gerais; 
IV - criação de sistema de estatística de turismo; 
V - instalação e operação de postos de informação turística 

informatizados, com vistas a modernizar e ampliar a difusão 
de informações sobre a oferta turística; 

VI - desenvolvimento de campanhas de conscientização sobre 
a importância do turismo como fator de desenvolvimento 
econômico; 

VII - melhoria da estrutura viária de interesse turístico; 
VIII reavaliação da legislação pertinente a 

transportadoras turísticas; 
IX - adoção de normas rígidas de controle do transporte 

clandestino de passageiros; 
X - incentivo à melhoria do sistema de transporte; 
XI - garantia da implantação de serviços de infra-estrutura 

em pólos turísticos e melhoria dos jé e'1 is~e~tes; 
XII - incentivo à expansão da cap2cidade hotaielra; 
XIII - incentivo à construção de ~otéis de :arego~ia ci~cc 

estrelas, considerando a demanda já existente e a que vier a 
existir, com a criação do centro de feiras e o conseqüente 
aumento da realização de congressos; 

XIV - estímulo à pesquisa e à difusão de informações sobre 
a cozinha mineira e a italiana; 
XV- estímulo e incentivo aos restaurantes especializados 

em comida mineira e italiana; 
XVI - atração dos fluxos turísticos, estimulando o consumo 

de bens e serviços e o aumento do tempo médio de permanência 
dos turistas; 

XVII - implantação de equipamentos de lazer e turismo 
destinados aos segmentos de menor poder aquisitivo; 

XVIII - implantação de projetos de sinalização turística 
urbana e rodoviária; 

XIX obrigatoriedade da inclusão de olataformas de 
embarque e desembarque de passageiros e de pátios de 
manobras ou estacionamento para ônibus nos projetos de 
centros de convenção e feiras e nas imediações de locais e 
de equipamentos turísticos; 
XX- valorização das linhas intermunicipais que atendem às 

cidades históricas ou pontos turísticos; 
XXI - criação do Minas Convention & Visitors Bureau; 
XXII - realização de eventos culturais, de lazer e de 

negócios; 
XXIII - estímulo à captação de eventos; 
XXIV - construção de centro de convenções ou parques de 

exposições e feiras em locais de interesse turístico, 
estimulando o desenvolvimento do turismo regional; 

XXV - construção do centro de feiras de Belo Horizonte; 
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XXVI - incentivo ao "marketing" turístico das regi6es-pólo 
do Estado, facilitando sua incrementação. O desenvolvimento 
das diversas regi6es se fundamentará em suas características 
peculiares; 
XXVII - inclusão dos programas e projetos sugeridos no 

Plano de Ação da AMPAC - 1995-2000 - nas discuss6es das 
diretrizes de ação para desenvolvimento do turismo mineiro, 
destacando-se: 

- criação de, no mínimo, 8 (oito) roteiros turísticos da 
cachaça; 

- divulgação da cachaça como produto turístico mineiro, 
mediante a realização de campanhas promocionais e a 
participação em feiras e exposições; 
-apoio e incentivo à realização de eventos e feiras de 

promoção e venda da cachaça, a exemplo do Festival da 
Cachaça de Sabará; 
-criação do Museu e da Biblioteca da Cachaça; 
- criação do Dia Nacional da Cachaça; 
XXVIII estimulo e incentivo à formação e ao 

aperfeiçoamento de mão-de-obra; 
XXIX - divulgação da legislação relativa à profissão de 

guia de turismo e do relacionamento comercial entre agências 
de turismo e seus usuários; 

XXX - regulamentação do jogo de cassinos nas estâncias 
hidrominerais; (Emenda nQ 1.) 
Incentivos Tributários e Creditícios 
XXXI financiamento para implantação, melhoria 

aperfeiçoamento de restaurantes e equipamentos 
entretenimento e lazer; 

e 
de 

XXXII- criação de linhas de crédito para financiamento da 
compra de imóveis onde se localizam restaurantes de 
categoria turística; 
XXXIII- reavaliação das taxas estaduais e mun1c1pais 

incidentes sobre o transporte turístico rodoviário; 
XXXIV incentivo fiscal para estimular a ação dos 

operadores de turismo receptivo; 
XXXV estimulo e incentivo fiscal 

prestadores de serviço que operam turismo 
nQ 2, com o apoio e a aprovação dos Grupos 

Anexo 

para agentes e 
receptivo. (Grupo 
nQs 5 e 6.) 

(Propostas rejeitadas, incluídas em anexo, atendendo a 
requerimento subscrito por 50 (cinqüenta) votantes) 

1 - Sugestão de anteprojeto de lei que disponha sobre o 
Conselho Estadual de Turismo - CET: 

"Art. 1Q -O Conselho Estadual de Turismo- CET -, órgão 
integrante da estrutura orgânica da Secretaria de Estado de 
Turismo, instituído pela Lei nQ 8.502, de 19/12/1983, é 
órgão deliberativo e controlador da política estadual de 
turismo e das ações dela decorrentes em todos os níveis. 
Art. 2Q- Compete ao Conselho Estadual de Turismo: 
I - Formular a política estadual de turismo e fixar as 

prioridades para a execução das ações, para a captação e 
para a aplicação dos recursos; 
li- deliberar sobre: 
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a) as propostas de planos estaduais e programas regionais 
de apoio e incentivo ao turismo, como atividade econômica; 

b) as propostas de criação e aperfeiçoamento de 
instrumentos de estimulo ao desenvolvimento turístico; 
III -avaliar: 
a) a proposta orçamentária anual para o setor de turismo, 

elaborada pela Secretaria de Estado de Turismo; 
b) a execução da política, dos planos e programas estaduais 

e regionais de desenvolvimento turístico; 
IV - oferecer sugestões sobre: 
a) o calendário oficial de eventos turísticos do Estado; 
b) as campanhas de divulgação, conscientização e defesa do 

patrimônio turístico; 
c) a captação de novos investimentos para o setor 

turístico. 
Art. 3Q -O Conselho Estadual de Turismo é composto por 10 

(dez) membros, que representarão, paritariamente, o poder 
público e a sociedade civil. 

§ 1Q - Serão representantes do Poder Executivo o titular ou 
o servidor com poder de decisão dos seguintes órgãos: 

a) da Secretaria de Estado de Turismo; 
b) da Secretaria de Estado do Planejame~to e Coordenação-

Geral; 
c) da Secretaria de Estado da Cuitura; 
d) da Secretaria de Estado de Indústria e Comé~cio; 
e) da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável. 
§ 2Q - As entidades não governamentais de produção, de 

defesa do patrimônio, de estudos e pesquisas e as 
representativas dos empresários e dos trabalhadores da 
atividade turística reunir-se-ão em fórum próprio, convocado 
pela Secretaria de Estado de Turismo e fiscalizado por um 
membro do Ministério Público, para escolher os 5 (cinco) 
representantes da sociedade civil e os respectivos 
suplentes. 

§ 3Q Poderão ser escolhidas as entidades não 
governamentais, legalmente constituídas, em funcionamento no 
Estado há, pelo menos, 2 (dois) anos. 
Art. 4Q -Os membros do Conselho Estadual de Turismo, 

titulares e suplentes, serão nomeados pelo Governador do 
Estado e terão mandato de 2 (dois) anos, permitida 1 (uma) 
recondução. 
Art. 5Q -Os membros, nomeados e empossados, elegerão, na 

primeira reun1ao do Conselho Estadual de Turismo, seu 
Presidente, seu Vice-Presidente e seu Secretário-Geral. 
Art. 6Q -Os membros do Conselho Estadual de Turismo 

exercerão seus mandatos sem nenhuma remuneração além da 
auferida no exercício de suas funções nas entidades por eles 
representadas. 
Art. 7Q -O Conselho Estadual de Turismo, no desempenho de 

suas atividades, instituirá câmaras setoriais em número 
·suficiente para as suas necessidades, contemplando os 
diversos segmentos operacionais. 
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Parágrafo único - O funcionamento das câmaras setoriais 
será regulamentado no Regimento Interno do referido 
Conselho. 
Art. 8Q -A Secretaria de Estado de Turismo fornecerá 

suporte técnico e administrativo para o funcionamento do 
Conselho Estadual de Turismo. 
Art. 9Q -As normas complementares relativas às atividades 

do Conselho Estadual de Turismo serão estabelecidas em seu 
Regimento Interno, que deverá ser elaborado e votado por 
seus membros no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data 
de sua nomeação. 
Art. 10 Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 11 Revogam-se as disposições em contrário, 

especialmente a Lei nQ 11.477, de 1Q de junho de 1994. 
(Grupo nQ 1.) (Ex-Proposta nQ 21.) 
2 - Sugestão de anteprojeto de lei que disponha sobre as 

diretrizes e bases para o desenvolvimento do turismo em 
Minas Gerais e dê outras providências, nos seguintes termos: 
Art. 1Q -Ficam instituídas as diretrizes e bases para o 

desenvolvimento do turismo em Minas Gerais, nos termos do 
disposto nesta lei. 
Art. 2Q -Esta lei tem o objetivo de definir a política 

estadual de apoio e incentivo ao turismo como atividade 
económica, de forma permanente e regionalizada, conforme o 
disposto no art. 243, I, da Constituição Estadual. 
Art. 3Q -Caberá ao Estado atuar de forma a garantir a 

preservação do produto turístico, a incentivar a sua 
exploração segundo os princípios da racionalidade e da 
eficiência e a favorecer a ampliação da demanda turística. 
Art. 4Q -Deverão ser desenvolvidas as seguintes políticas 

básicas, visando a ampliar, no âmbito do Estado, o fluxo de 
turistas, seu tempo de permanência e seu gasto médio: 

I preservação do património histórico, artístico, 
cultural e documental; 

II proteção e utilização sustentada do património 
natural; 
III - informação, estatística e "marketing" do produto 

turístico; 
IV- desenvolvimento da infra-estrutura turística; 
V- apoio aos agentes da indústria turística; 
VI - incentivo ao turismo receptivo do País e do exterior; 
VII - estímulo ao turismo social e ao turismo interno no 

Estado; 
VIII - incentivo ao turismo de negócios e de eventos; 
IX - conscientização turística; 
X - formação e aprimoramento de recursos humanos. 
Parágrafo único - A implantação dessas ações será feita de 

forma regionalizada, com a participação articulada dos 
diversos órgãos e das entidades da administração pública 
estadual, em parceria com os municípios e a iniciativa 
privada. 
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Art. 5Q A alocação dos recursos públicos estaduais 
necessar1os à execução das ações propostas nesta lei será 
especificada na proposta orçamentária para cada exercício. 
Art. 6Q -Será realizado inventário do potencial e das 

carências de cada região do Estado, visando à elaboração de 
programas específicos que contenham as ações necessárias à 
viabilização da exploração econômica do turismo, observados 
os subprogramas apresentados no anexo desta lei. 

Parágrafo único - Os programas e as ações a que se refere 
este artigo serão implementados, ouvido o Conselho Estadual 
de Turismo, nos termos do art. 243 da Constituição Estadual, 
por meio de planos diretores estadual, regionais e 
municipais. 
Art. 7Q -As ações propostas para os programas regionais 

serão executadas pelos órgãos e pelas entidades da 
administração pública estadual, de acordo com sua 
competência, observada a relação de atividades e projetos 
apresentada no anexo desta lei. 
Parágrafo único - Caberá à Secretaria de Estado de Turismo, 

por meio da Empresa Mineira de Turismo TURMINAS 
coordenar a execução dessas ações. 

Art. 8Q -A TURMINAS será a entidade gestora do Fundo de 
Assistência ao Turismo - FASTUR r~iaso oe1a Le; rn 
11.520, de 13 de julho de 1994. 
Art. 9Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 10 Revogam-se as disposições em contrário, 

especialmente a Lei nQ 11.483, de 7 de junho de 1994. (Grupo 
nQ 1.) (Ex-Proposta nQ 26. )" 

Palavras do Sr. Presidente 
Ao encerrar este Seminário, queremos cumprimentar as 

entidades participantes pelo alto nível das discussões e 
pela qualidade dos resultados do evento, em especial, o 
Presidente da Comissão de Representação, os membros desta 
Comissão, os Presidentes e coordenadores de grupos, enfim, 
todos os Presidentes de entidades e representantes que aqui 
prestigiam este seminário, dando a ele a importância que há 
de ser observada por esta Casa. Ressaltamos, de modo 
especial, a atuação daqueles que estão conosco desde as 
reuniões preparatórias e que são, em grande par:e, 
responsáveis pelo êxito deste encontro. 
O fenômeno da aceleração da história é um fato 

incontestável. Ocorrem hoje, em uma década, mudanças que, no 
passado, levariam um século para se efetivarem. Por isso, 
não é de se estranhar que a legislação estadual para o 
turismo, embora recente, precise ser repensada e talvez 
alterada. A realidade do setor tem passado por rápidas e 
profundas transformações, transformações, aliás, que 
autorizam esperanças e apontam para um futuro promissor. A 
consciência da importância das atividades turísticas 
enquanto propulsoras da vida econom1ca de um povo tem 
crescido dia após dia. Conforme já o afirmamos, uma das 
soluções para a crise gerada pelo desemprego estrutural é a 
indústria sem chaminés, que emprega intensivamente. Além 
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disso, é capaz de gerar riquezas e, sendo bem gerenciada, 
fazê-lo sem os indesejáveis ônus ambientais provocados pela 
maioria dos demais empreendimentos econômicos. 
Este seminário aconteceu, portanto, na hora exata. 

Precisamos formular, com urgência, uma nova política para o 
turismo, uma política que contemple a importância que ele 
adquiriu na atualidade e que faça jus ao imenso potencial de 
Minas Gerais. Nessa tarefa é preciso que se unam os poderes 
públicos e a iniciativa privada, num grande mutirão, para 
que neste Estado não sejam mais desperdiçadas as riquezas 
com que a natureza e o espírito do povo mineiro nos 
brindaram. Sim, porque salta aos olhos a pujança, de nossas 
belezas naturais e o vigor cultural de nossa gente. 

É necessário também que tudo se faça da maneira mais 
democrática possível, a partir de amplo debate, com a 
participação de todos os segmentos sociais interessados, 
pois foi o caminho da parceria com a sociedade que esta Casa 
escolheu para modernizar-se. É essa parceria que estamos 
hoje exercitando de forma efetiva, neste encontro. 

Recebemos o documento final com o compromisso de que ele 
inspirará ações legislativas futuras. Tais ações, num tempo 
bem próximo, traçarão as diretrizes de um pacto fecundo 
entre o Governo e a iniciativa privada, para dar ao setor 
todo o dinamismo de que ele necessita. 

Os resultados concretos desses dias de intenso trabalho já 
estão a caminho. Esta Presidência designou uma comissão 
especial, formada pelos Deputados Antônio Júlio, Ermano 
Batista e Maria José Haueisen, para, com a coordenação do 
Deputado Sebastião Navarro Vieira, estudar a reforma do 
regimento interno da Assembléia de Minas. Atendendo a 
reivindicações surgidas neste seminário, já foi incluída no 
anteprojeto de reforma, a criação de uma comissão permanente 
específica para o turismo. Assim, este parlamento espera não 
só reconhecer a relevância do tema como contribuir para 
consolidar uma nova mentalidade no tratamento dele. 

É preciso que todos cheguem à plena consciência de que no 
turismo estão os caminhos de Minas. 
Percebemos, nos momentos iniciais deste Seminário, críticas 

a respeito do fato de o turismo estar sempre ligado a alguma 
outra área: esporte, lazer ou educação, como acontece com 
uma das nossas comissões permanentes. Entendemos que o 
turismo merece hoje, nos tempos em que vivemos, 
especialmente nas Minas Gerais, em que as entidades têm a 
consciência cívica de atender ao chamamento da Assembléia 
Legislativa, ser tratado, de maneira altaneira e em 
separado, em uma comissão permanente desta Casa. 

Muito obrigado a todos os que comparecem a esta Casa e 
trazem sua contribuição, participando de maneira tão 
democrática nas decisões deste seminário. 

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

Presidência encerra a reunião, convocando os Deputados para 
a ordinária deliberativa de logo mais, às 14 horas, com a 
ordem do dia já publicada, e para a especial, também de 
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hoje, às 20 horas, nos termos do edital de convocação. 
Levanta-se a reunião. 

Decisão do Sr. Coordenador 
As Emendas nQs 2 a 4, abaixo relacionadas, apesar de terem 

sido colocadas em votação e aprovadas, não foram 
incorporadas ao documento final, porque não obtiveram 0 
apoiamento previsto no§ 5Q do art. 15 do regulamento do 
seminário, constatação que se deu a partir de questão de 
ordem levantada pelo Sr. Geraldo Linhares Filho 
representante da Associação Comercial de Minas Gerais. ' 

EMENDA No 2 
Inclua-se no inciso I do item 55-(ex-inciso I do item 70) a 

expressão "Representante dos Trabalhadores". 
EMENDA No 3 

Acrescente-se ao item 9 (ex-it~m 14) a expressão "das 
Prefeituras dos municipios turisticos". 

EMENDA No 4 
Acrescente-se ao item 39 (ex-item 55) a expressão "e 

obrigatoriedade para o aéreo".". 
ATA DA 18ª REUNIÃO ESPECIAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, EM 

26 DE OUTUBRO DE 1995, DESTINADA A HOMENAGEAR A ESCOLA 
AGROTÉCNICA FEDERAL DE RIO POMBA, PELO SEU 33º ANIVERSÁRIO 

DE INAUGURAÇÃO 
Presidência do Deputado Wanderley Avll~ 

SUMÁRIO: ABERTURA - Ata - Nomeação de comiss5o - Comp~siçãç 
da Mesa - Destinação da reunião- Execução do Hino Nacional 
- Palavras do Deputado Ermano Batista -Palavras do Prof. 
Marcos Pascoalino -Entrega de placa Palavras do Sr. 
Presidente - ENCERRAMENTO. 

ABERTURA 
-Às 20h15min, comparecem os DeP.utados: 
Agostinho Patrús -Wanderley Avila - Sebastião Navarro 

Vieira- Paulo Pettersen Rêmolo Aloise Maria José 
Haueisen - Ibrahim Jacob - Ermano Batista- Ailton Vilela -
Ajalmar Silva -Alberto ~into Coelho- Alencar da Silveira 
Júnior - Almir Cardoso - Alvaro Antônio - Anderson Adauto -
Anivaldo Coelho -Antônio Andrade- Arnaldo Penna- Bilac 
Pinto - Bonifácio Mourão - Carlos Murta - Carlos Pimenta -
Clêuber Carneiro - Dilzon Melo- Dimas Rodrigues -Dinis 
Pinheiro - Elmo Braz - Geraldo Nascimento - Geraldo Rezende 
-Geraldo Santanna- Gil Pereira - Irani Barbosa- Ivair 
Nogueira - Ivo José Jairo Ataide João Batista de 
Oliveira- João Leite -Jorge Eduardo de Oliveira- Jorge 
Hannas- José Braga -José Henrique Kemil Kumaira 
Leonidio Bouças - Luiz Antônio Zanto Marcelo Cecé 
Marcelo Gonçalves - Marco Régis - Marcos Helênio - Miguel 
Martini - Paulo Piau - Paulo Sc~ettino - Raul Lima Neto -
Romeu Queiroz - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Simão 
Pedro Toledo- Toninha Zeitune- 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, a Sra. 2a-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 aprovada sem 
restrições. 

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

Sebastião Helvécio, Ibrahim Jacob e João Leite para, em 
comissão, introduzirem no recinto do Plenário as autoridades 
e os demais convidados que se encontram no Salão Nobre. 

Composição da Mesa 
O Sr. Presidente - Convido a tomarem assento à mesa os 

Exmos. Srs. Prof. Marcos Pascoalino, Diretor-Geral da Escola 
Agrotécnica Federal de Rio Pomba; Deputado Federal Maurício 
Campos; Prof. Carlos Alexandrino dos Santos, Diretor-Geral 
do CEFET-MG, representante da Secretaria de Educação Média e 
Tecnológica do Ministério da Educação; Prof. Carlos Martins 
Bastos, primeiro Diretor da Escola Agrotécnica Federal de 
Rio Pomba; José Augusto Saraiva, Prefeito Municipal de Rio 
Pomba; Deputado Ibrahim Jacob, 3Q-Secretário da Assembléia 
Legislativa do Estado de Minas Gerais. 

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

homenagem à Escola Agrotécnica Federal de Rio Pomba, pelo 
seu 33Q aniversário de inauguração. 

Execução do Hino Nacional 
O Sr. Presidente Convido os presentes a ouvirem a 

execução do Hino Nacional. 
- Executa-se o Hino Nacional. 
O Sr. Presidente Com a palavra, o Deputado Ermano 

Batista, autor do requerimento que suscitou a realização da 
presente reunião. 

Palavras do Deputado Ermano Batista 
Exmos. Srs. Deputado Wanderley Ávila, 1Q-Vice-Presidente 

desta Casa, no exercício da Presidência; Prof. Marcos 
P~scoalino, Diretor-Geral da Escola Agrotécnica Federal de 
R1o Pomba; Deputado Federal Maurício Campos. filho da cidade 
de Rio Pomba; Prof. Carlos Alexandrino dos Santos, Diretor 
do CEFET-MG, representante da Secretaria de Educação Média e 
Tecnológica do Ministério da Educação; Prof. Carlos Martins 
B~stos, primeiro Diretor da Escola Agrotécnica Federal de 
R1o Pomba; José Augusto Saraiva, Prefeito Municipal de Rio 
Pomba; Deputado Ibrahim Jacob, 3Q-Secretário da Assembléia 
Legislativa do Estado de Minas Gerais; Srs. Deputados, 
senhores professores, caríssimos alunos, senhores da banda, 
meus senhores e minhas senhoras. Sinto-me de alma lavada por 
ter provocado a realização deste evento e feliz, agora, ao 
participar deste ato em que se faz honra ao mérito. 
Conviver com o espírito das escolas é antecipar o futuro, é 

alimentar os benfazejos sonhos de um porvir sem fronteiras e 
sem males sociais. 
Toda escola, por si, tem uma essência, um significado que 

transcende o óbvio, o lugar comum. 
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Sou, por força de uma convicção pessoal inspirada na 
vivência, na experiência direta com a nossa realidade sócio-
economlca, mas, sobretudo, por acreditar em nossa 
predestinação sócio-cultural. um fiel e irrestrito admirador 
de todo projeto que vise ao aprimoramento do ensino. 

A preparação efetiva e adequada das novas gerações para a 
vida prática é substância elementar, preciosa e não 
descartável para dinamizar o progresso de qualquer nação. 
Essa orientação, no entanto, quando voltada para a formação 
de profissionais especializados em áreas primárias da 
economia, tem um significado especial. Sendo homem oriundo 
de uma região essencialmente agrícola e em que me fiz também 
um cidadão do campo, acostumado a enfrentar, por isso, as 
agruras da zona rural, posso, de fato, avaliar a extensão e 
a grandeza de uma boa e séria instituição profissionalizante 
como essa, dedicada, exclusivamente, à formação de técnicos 
capazes de reverter um quadro difícil existente no meio 
rural. 
Acredito, piamente, que aqueles que exercitam esse douto e 

profícuo mister terão o mérito de realizar, pela 
perseverança, pelo direcionamento bem posto, o 
aproveitamento racional de largas e fecundas áreas 
cultiváveis de nosso País, base '''1ic:::, c!": qu:>.l(.l•Jer· 
perspectiva bem sucedida de futuro. ~ dentro cesse conte~t0 
que podemos vislumbrar esse estabelecimento im~ar·: a ~sco12 
Agrotécnica Federal de Rio Pomba! Nela estão encerrados 
motivos de sobra para redescobrir os potenciais inesgotáveis 
de produção agrícola desta terra de Santa Cruz. 
Feliz o país com as características promissoras do nosso, 

com tanto campo fértil a explorar, para fazer a fartura das 
mesas, para libertar as famílias da miséria, mas que tenha, 
particularmente, institutos bem estruturados que visem à 
preparação do homem para o trabalho. E quando essas unidades 
procuram racionalizar a exploração do solo, com a atividade 
programada de cidadãos especializados em exercê-la com 
proficiência, em alto nível, o resultado só pode e deve ser 
positivo, para o bem de todos. 
A realidade desse invejável estabelecimento de ensino nos 

mostra, de forma clara e hialina, por onde começar a nossa 
verdadeira, sóbria e útil reforma agrária, com o emprego de 
meios eficazes e, sobretudo, viáveis para soluções 
producentes, racionais. 
A Escola Agrotécnica de 

como se pode encaminhar 
económico do nosso campo! 

Rio Pomba é o testemunho vivo de 
melhor o redimensionamento sócio-

Inegavelmente, à medida que se consolidarem os frutos desse 
dignificante trabalho da escola profissionalizante, em 
particular aquela destinada à formação de técnicos agrários, 
certamente estaremos seguindo a trajetória certa e há muito 
esperada. É por aí que deveremos trilhar para consolidar a 
nossa grande e efetiva emancipação, em todos os sentidos, 
pois, na prática, de nada valem as pompas manufatureiras se 
a base de tudo, a agricultura, continuar claudicante e com 
as suas incipiências. 
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Instituição desse gênero, dotada dessa dimensão e 
atividade, a Escola Agrotécnica Federal de Rio Pomba se fez 
líder de uma idéia e vem corroborar uma tendência sugerida 
pela razão. Ela é um fator importantíssimo num processo de 
integração necessário e que já tarda. É o raciocínio lógico, 
imediato! Com a produção intelectual pautada em nível 
próprio, adequado, ela é, em verdade, inesgotável fonte 
multiplicadora de benesses e que suscita uma contínua, 
objetiva e oportuna reavaliação do significado sócio-
econômico do nosso campo. E com isso desperta novos 
horizontes, não só para a Zona da Mata mineira mas onde quer 
que se faça presente através de seus discípulos, 
implementando grandes e renovadas áreas de consolidação dos 
valores nacionais mais caros advindos da exploração do solo. 
São estabelecimentos dessa ordem que, no curso de sua 

missão, colaboram efetivamente para fixar o homem à terra, 
promovendo a justiça social, preparando aquela redenção 
sempre almejada mas jamais alcançada, - até agora -, por 
força de nossos vícios crônicos das carências intestinas, 
inclusive aquela ditada por uma'política agrária errónea, 
sem incentivos, de planos tímidos e estéreis. 

Esse quadro somente será alterado na medida em que se 
executarem planos audaciosos, modernos, sem idéias 
preconceituosas e distorcidas até de "status" profissional, 
mas que visem à preparação útil do cidadão para que se torne 
o homem certo na missão exata. 

Pelo que temos constatado até agora o Brasil tem diplomas 
demais e técnicos de menos .. E o grito de guerra.hoje é a 
educação para o trabalho. Não basta alfabetizar! E preciso 
~nsinar a trabalhar, a produzir, fator essencial para uma 
1ntegração necessária. 
~izia Spinoza, o filósofo judeu: "Todo homem de cultura que 

nao adquire um ofício acaba se transformando num velhaco". 
Já os temos demais. 
Para ingressarmos com possibilidades de êxito no terceiro 

milênio precisamos, urgentemente, estimular as escolas de 
formação de nível básico, direcionadas para o trabalho, para 
a produção, como acontece com primazia nos países de 
Primeiro Mundo. 
Essa Escola é um bom exemplo de sucesso viável, quando se 

usa, concomitantemente, o coração para impelir o ânimo e a 
inteligência para se construir um centro com tantas e 
proveitosas raízes. 

Como homem público, mas, particularmente, como cidadão 
~ivido e sofrido do campo, tenho motivos de sobra para me 
ldentificar, profundamente, com essa Escola, com sua 
grandeza, com sua predestinação, com os seus valores 
identificados, por natureza, com o trivial de nossos dias. 

Ao ter soberbas notícias sobre o magnífico trabalho que 
está sendo desenvolvido na Escola Agrotécnica Federal de Rio 
Pomba eu não esperei muito para me pór em contato com a sua 
exuberante vida. E, apesar de uma possível previsão do que 
encontraria, verdade é que a sua realidade superou toda e 
qualquer expectativa. 
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Hoje, ao curtir a honra e o privilégio de conhecer o seu 
exemplar corpo docente, o seu vibrante corpo discente, a sua 
diligente equipe de funcionários e, particularmente, essa 
invejável direção, na realidade me senti em casa e, mais do 
que isso, vesti a camisa do entusiasmo e redobrei minhas 
esperanças no futuro deste País. E com fundadas razões, pois 
que é de cada unidade produtora de mão-de-obra bem preparada 
que se estratifica a grandeza do complexo econômico. 

Procurei, então, os fundamentos, as razões históricas que 
construíram as inumeráveis virtudes desse estabelecimento, 
que vão dos elementos didático-pedagógicos à forma sutil de 
se procurar, sempre, servir melhor e de maneira mais 
prática. 
Merece registro nos anais desta Casa a saga empreendida 

pela Escola Agrotécnica Federal de Rio Pomba. Essa magna 
oficina foi um sonho longamente acalentado pelas lideranças 
regionais em virtude de carência de técnicos para atender à 
demanda de uma agricultura crescente mas desprovida ae 
meios. Sonhava-se com uma escola diferente, que fugisse dos 
padrões clássicos, que colocasse a prática efetivamente 
antes da teoria, que a sua dinâmica fosse de efei~os 
previsíveis e concretos. E foi dentro desse sonho acalentado 
que a Escola, motivo desta homenag~m. jã era qr~nd~ 2~+es 
mesmo de existir. 

Amigo e correligionário de Jusce:ino Kubitschek, a~<el~dc 
àquela vontade de promover grandes metas do Governo JK, 
Último de Carvalho, Deputado Federal e líder local, 
conseguiu inserir o projeto da escola entre os fatos da 
educação mais auspiciosos de então. 

Criado pela Lei nQ 3.092, de 29/12/56, o novel 
estabelecimento teve de vencer muitas barreiras 
burocráticas, inclusive a escassez de recursos para a 
construção das suas dependências, e veio a ser implantado, 
definitivamente, em 1962, quando 1n1c1ou seus cursos. 
Notórios foram o esforço e a perseverança de toda a 
comunidade local para essa concretização. Todos os meios de 
persuasão foram utilizados para evidenciar a importância do 
estabelecimento. Acionadas, as figuras políticas de escol 
intervieram e deram seu recado na medida certa para que a 
empreitada fosse bem sucedida. 
Surgida, através de lei, com o nome de Escola Agrícola de 
Rio Pomba, teve a sua denominação sucessivamente modificada; 
em decorrência da Lei nQ 8.731, passou a ter o nome que hoje 
ostenta, Escola Agrotécnica Federal de Rio Pomba, retrato do 
presente, promessa do futuro. Como todo estabelec1mento do 
gênero, foi subordinado, até 1986, à Coordenação Nacional do 
Ensino Agropecuário, órgão autônomo do Ministério da 
Educação, com regimento própr1o, mas, a partir dessa data, 
ficou vinculado à Secretaria do Ensino do 2Q Grau; é, agora, 
uma autarquia. 
Paralelamente a esses aspectos 

burocrática, é importante realçar a 
administrações, que, com denodo e 
realizando a tarefa de sedimentar a 

de ordem legal e 
incidência de felizes 
determinação, vieram 
semente lançada para 
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instituir um grande educandário. Exaltar a criação olvidando 
o criador seria levar ao pódio o veiculo ganhador, 
esquecendo-se do piloto campeão. É pertinente, pois, que 
válidas reminiscências aflorem neste momento. O primeiro 
Diretor foi o Dr. Carlos Martins Bastos, figura alegre, 
viajada, extrovertida, entusiasmada, competente, agrônomo 
muito tarimbado, oriundo de terras baianas; usou de sua 
experiência em muitas implantações de igual importância, 
emprestando, assim, a sua excepcional colaboração ao 
processo de consolidação do empreendimento. E não foi sem 
motivo que viria a ocupar a direção por uma segunda vez, 
numa hora decisiva para a vida da escola. Figuras saudosas, 
inesquecíveis, que se tornaram lendárias na vida da Escola, 
como o Prof. Plínio Tostes Alvarenga, exigente, preocupado 
com a metodologia, e o Dr. Geraldo Luiz Ribeiro, agrônomo de 
escol, tiveram uma participação marcante no assentamento do 
projeto em execução. Posteriormente, por dez anos 
consecutivos, o vibrante Dr. Mauro Marques de Oliveira, 
pulso firme, personalidade forte, administrador de coragem, 
odontólogo com visão sutil do ensino agropecuário, 
imprimiria novas conquistas importantes, com a 
diversificação de atividades da Escola, segundo uma 
filosofia da época, a da escola-fazenda. No final da década 
passada, o saudoso Prof. Marcos Consentino Furtado, figura 
estimada, humana, vivida, tranqüila, daria, em sua curta 
gestão, uma valiosa cota de participação na gerência daquele 
~stabelecimento. A partir de 1990, a Escola tomou um novo 
lmpulso e alcançou um novo foro de prosperidade funcional, 
com a nomeação do idealista Prof. Marcos Pascoalino para a 
sua direção. O jovem e modernista mestre Pascoalino, como é 
chamado com toda a reverência, tem, desde então, usado seu 
dinamismo ímpar para acionar a capacidade plena e de 
Predestinação do estabelecimento. Pensando, com perspicácia, 
em termos da amplitude maior, o Prof. Marcos, cidadão 
exigente, perfeccionista, determinado em seus propósitos, 
tem procurado e, melhor, obtido uma maravilhosa eficiência 
em seu sacrossanto mister. Diuturnamente, indo, vindo, sem 
descanso, cavando com tenacidade as melhorias necessárias 
para que aquele instituto se torne cada vez maior e melhor, 
ele vem somando muitos méritos não só para a sua direção mas 
também para a grandeza do educandário. Há fundadas razões 
para a enorme admiração que o cerca. Hoje a sua figura se 
confunde com a própria vida da Escola. Somos testemunhas 
disso e, mais, sabemos o porquê de suas muitíssimas 
conquistas. 

Para se ter uma idéia do que é atualmente a Escola 
Agrotécnica Federal de Rio Pomba, basta constatar, por meio 
dos registros, que, direta ou indiretamente, através 
daqueles que passaram por suas salas de aula, ela vem 
prestando assistência técnica valiosa a 158 municípios 
mineiros, além de oferecer subsídios valiosos de sua 
experiência para diversos outros Estados. A partir daí, 
justifica-se a afluência de uma infinidade de alunos vindos 
dos mais diferentes pontos do Estado e do País. Hoje o 
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número de alunos matriculados na Escola é superior a 400, em 
regime de internato, semi-internato e externato. Esses 
alunos, em sua quase totalidade, vêm do meio rural e para lá 
voltarão, com disposição nova, com uma capacidade 
reformadora e transformadora, após o término de um curso bem 
feito. 

Localizada na confluência da zona rural com a urbana, no 
Bairro Lindo Vale, a 5km do centro, o "campus" da Escola é 
constituído de edifícios majestosos, funcionais, dotados de 
aparelhamento e laboratórios de última geração, em 
consonância com a vasta área agricultável para a prática do 
educando, o que, no conjunto, possibilita os sucessos que 
ali são verificados. 

Enquanto matriculado na Escola, o aluno tem ali total 
assistência médico-odontológica. Há zelo com a saúde. As 
modificações feitas nos últimos anos nos alojamentos 
proporcionam ao educando conforto, higiene, integração 
social, reproduzindo o ambiente familiar. Além da Educação 
Física curricular, a Escola estimula a prática esportiva e o 
lazer do estudante. Existem campos, para a prática ·de 
futebol, quadras de vôlei, de basquete, de futebol de salão, 
de peteca, além da sala de musculação. Preocupa-se ali com a 
máxima "mens sana 1n corpore sano". 

Uma ampla biblioteca instalada em dois pav1men:cs. LOm 
secretaria, salas de estudos e compu~adores, na verd~de 
representa um cartão de visita dessa notável instituição. 
Ali ocorre a dinamização do processo educativo visando à 

melhoria do ensino, com resultados positivos no 
aperfeiçoamento de uma cadeia de ações que vai desde a 
administração, planejamento, coordenação, superv1sao e 
m~todologia aplicável ao processo educacional. 

E importante frisar que, naquela Escola, a metodologia de 
ensino do tipo escola-fazenda implica o uso de projetos 
agropecuários, aulas teórico-práticas, cooperativa-escola e 
prestação de serviços à comunidade, componentes esses que 
têm como finalidade principal a evolução da sistemática de 
ensino-aprendizagem, com particip~ção integral e efetiva do 
aluno na programação da escola. E um método inovador e 
reformador, motivo de pontificação do estabelecimento. 

Dentro de um planejamento exeqüível, pragmático, o aluno 
cumpre ali 360 horas de estágio supervisionado junto a 
empresas agropecuárias, públicas e particulares. planejando, 
distribuindo tarefas, acompanhando o desenrolar dos 
projetos, avaliando e sendo avaliado, do que decorre o fato 
do formando sair efetivamente habilitado. Tem fantasia nao. 
É pura realidade. 

Na verdade, a Escola Agrotécnica Federal de Rio Pomba 
adotou, a partir de 1995, o modelo pedagógico do ensino por 
objetivos, em substituição ao sistema tradicional. E o 
objetivo principal é sempre a melhor qualidade na preparação 
do técnico. 

Para se aquilatar esse tipo de formação do técnico, é de se 
ver o conteúdo curricular de seus cursos. 
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o educando aprende a avicultura, a criação de coelhos, de 
peixes, de rãs, bem como o abate de animais de pequeno 
porte. D~ mesma forma lidará com animais de médio porte, 
como su1nos e caprinos. Adquire conhecimentos sobre a 
ordenha mecânica e o resfriamento de leite com equipamentos 
de alta tecnologia e até mesmo técnicas de inseminação 
artificial. O aluno saberá construir o silo-trincheira, a 
coberta e os estábulos para o gado PO. 

Por outro lado, o aluno aprenderá técnicas modernas de 
irrigação, a cultura de hortaliças, o plantio de culturas 
anuais, como o milho, o feijão e outros, bem como lidará com 
as culturas perenes, a fruticultura em geral, o café em 
particular, até com os modelos de reflorestamento. Esse 
aluno aprenderá ali o conteúdo teórico e prático de 
mecanização da lavoura e estará em contato com tratores, 
microtratores, grades aradoras, roçadeiras e carretas, 
assimilando técnicas compatíveis com o seu uso racional. Em 
fase de execução os projetos de instalação de sombrite, 
estufas, sistema de irrigação autopropelido e capacitação de 
água. 

O aprendizado da indústria rural, que beneficia alguns 
produtos da própria instituição, teve um especial incentivo 
com novas instalações e equipamentos modernos: depenadeira, 
fogão de alta pressão, lingüiceira, "freezer", moinho e 
torrador de café elétrico, geladeiras especiais para 
experiências, fatores importantes na produção de carne e 
leite. Atualmente se promove curso de processamento de 
dados, com duração de um ano, o que estimulará a 
informatização da agricultura, obviamente com excelentes 
resultados futuros para a racionalização do trabalho no 
campo. 
Hoje, diversos projetos estão sendo desenvolvidos em 

estreita relação entre a comunidade e a Escola, em 
integração com estabelecimentos comunitários, com a APAE, 
com creches, com asilos, com instituições de apoio ao menor 
abandonado, com a Policia Militar. A Escola está presente 
nos mais diversos segmentos em que sua assistência é 
possível e necessária e, dando mais um bom exemplo, ela 
fornece, gratuitamente, leite, verdura e legumes para as 
instituições de menor poder aquisitivo. É espetacular esse 
trabalho! 

É essa, senhores, a escola dos nossos sonhos, a escola do 
futuro que veio ao nosso encontro, nos dias presentes, pela 
abnegação de toda a equipe que ali trabalha para manter um 
estabelecimento moderno, sóbrio sob todos os aspectos e 
objetivo em seus propósitos. 

É esse, senhores, o centro de ensino padrão de que todo o 
Brasil vem carecendo e que Ja floresceu como excelente 
exemplo na maravilhosa cidade de Rio Pomba. 

É essa indústria de invejável mão-de-obra que pode e deve 
acionar convenientemente a nossa agricultura, oferecendo 
técnicos de elite para o adequado uso do solo diante da 
inevitável ditadura, às vezes implacável da natureza. 
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Por isso, senhores, é que estamos aqui, hoje, nesta bela 
solenidade, para fazer jus ao mérito desse importantíssimo 
centro de cultura, uma verdadeira alavanca para o 
desenvolvimento de nossa economia, a partir de uma 
agricultura fácil, viável e farta. Aqui, homenageamos com 
todas as honras as figuras ilustres de seus ex-diretores, 
ex-professores, ex-funcionários e ex-alunos, que abriram as 
perspectivas do hoje; mas queremos também, e 
particularmente, homenagear o seu notável e atual Diretor, 
Prof. Marcos Pascoalino, seus auxiliares diretos, todo o 
competente corpo docente, os invulgares funcionários e, em 
especial, o querido corpo discente, esses alunos que se 
fazem brilhantes, os quais, embalados em seus propósitos, 
estão ajudando, sobejamente, a construir o Brasil de amanhã. 

O Sr. Presidente Com a palavra, o Prof. Marcos 
Pascoalino, Diretor-Geral da Escola Agrotécnica Federal de 
Rio Pomba. 

Palavras do Professor Marcos Pascoalino 
o Prof. Marcos Pascoalino- Exmos. Srs. Deputado Wanderley 

Ávila, Vice-Presidente da Assembléia Legislativa, no 
exercício da Presidência; Deputado Federal Maurício Campos; 
Prof. Carlos Alexandrino dos Santos, Diretor-Geral do CEFET-
MG, representando a Secretaria oe Educ~c~a Mé~i2 0 
Tecnológica do Ministério da Eoucação: Pro~. Ca;·los M~rt :ns 
Bastos, primeiro Diretor da Escola Ag~otécnica Federal cc 
Rio Pomba; José Augusto Saraiva, Prefeito Municipal de Rio 
Pomba; Deputado Ibrahim Jacob, 3Q-Secretário da Assembléia 
Legislativa; Deputado Ermano Batista; diretores, 
autoridades, professores, funcionários, conterrâneos rio-
pombenses, caros alunos, demais presentes, neste momento as 
palavras se tornam escassas, uma vez que os sentimentos de 
gratidão, alegria e satisfação que enchem nossos corações 
bloqueiam de forma estressante a nossa capacidade de 
expressar o que sentimos, mas nos carregam de energia 
positiva para podermos buscar de mãos dadas o caminho da 
prosperidade e do desenvolvimento. 
Atendendo aos anseios sociais e políticos de nossa região, 

foi criada a Escola Agrotécnica Federal de Rio Pomba, com 
base no Plano de Metas do Governo Juscelino, através da 
intervenção do líder regional Deputado Último de Carvalho, 
honrado com a incumbência de acompanhar os trabalhos de 
instalação de estrutura física da Escola. Assumiu o cargo de 
primeiro Diretor o ilustre amigo Carlos Bastos, o qual 
desempenhou com desenvoltura e amor a causa a ele confiada. 

Anos passaram e novos diretores dirigiram essa casa: Dr. 
Geraldo Paixão, Professor Plínio Alvarenga, Dr. Mauro 
Marques de Oliveira, Professor Marcos Consentino Furtado e, 
atualmente, eu, Professor Marcos Pascoalino. 

A Escola Agrotécnica Federal de Rio Pomba foi criada pela 
Lei nQ 3.092, de 29/12/56- e esta lei foi publicada no 
Diário Oficial da União de 2/1/57 -, sob a Superintendência 
do Ensino Agrícola e Veterinário, para ministrar os cursos 
previstos na Lei Orgânica do Ensino Agrícola. 



376 

O Decreto nQ 53.558, de 13/12/64, alterou sua denominação 
para Ginásio Agrícola de Rio Pomba-MG. Pelo Decreto nQ 
60.731, de 19/5/67, foi transferida para o Ministério da 
Educação e Cultura e transformada em Colégio Agrícola pelo 
Decreto nQ 62.178, de 25/1/68, quando foi criado o Curso 
Técnico Agrícola. Pelo Decreto nQ 76.436, de 14/10/75, foi 
criada a Coordenadoria Nacional do Ensino Agropecuário 
COAGRI -, órgão central de direção superior do MEC, à qual 
ficou subordinada, sendo sua atual denominação dada pelo 
Decreto nQ 83.935, de 4/9/79. Com a extinção da COAGRI, em 
1986, a Escola Agrotécnica Federal de Rio Pomba torna-se 
vinculada à SESG, atual SEMTEC. E, com a Lei nQ 8.731, de 
16/11/93, é transformada em autarquia, passando a conduzir 
seu próprio destino. 
Quando cheguei em Rio Pomba, tinha uma vida profissional 

bastante ativa. Havia acumulado experiência nas reg1oes 
Nordeste e Sudeste. Ingressei, então, na Escola Agrotécnica 
Federal de Rio Pomba na gestão do Diretor Dr. Mauro Marques 
de Oliveira, com o apoio do ilustre amigo Deputado Federal 
Mauricio de Freitas Teixeira Campos e do amigo e ex-Prefeito 
de Piraúba, José Arinos Duarte Vieira. 

Como é de se esperar, todo primeiro contato traz 
dificuldades e até mesmo fatos desagradáveis, de que 
naturalmente também fui vítima. Entretanto, observando os 
fatos e acontecimentos, disse a mim mesmo: "Em lugar tão 
bonito e fértil como este, minhas plantas florescerão 
primeiro do que as ervas daninhas." Empunhei a bandeira do 
trabalho e, sempre buscando o progresso da instituição, 
acreditei no seu crescimento e acreditei que cresceria junto 
com ela. 
Barreiras existiram e sempre existirão, mas nunca 

intransponíveis. Momentos difíceis sempre existem, mas são 
encorajadores. Sabia que plantando as sementes logo os 
frutos v1r1am, · cativando e buscando a confiança da 
comunidade estaria conquistando um espaço maior. 
A ciência é sábia e diz que não existe parto sem gestão 

(seja ele onde for). Nove anos se passaram e consegui, com a 
ajuda e o incentivo de todos, o posto maior da instituição, 
a Direção-Geral. Sabia da responsabilidade assumida, pois 
tinha a consciência e o apoio da comunidade para desenvolver 
um trabalho sério e honesto. Procurei, juntamente com toda a 
comunidade escolar, diminuir a distância entre todos os 
segmentos da sociedade de modo a dar maior abertura e 
amplitude à instituição. Reestruturamos a Escola Agrotécnica 
dotando-a de condições e infra-estrutura física e humana, de 
maneira a proporcionar um ensino de qualidade aos jovens que 
nela ingressam. 
Desenvolvemos a área de produção, o ensino e a pesquisa em 

parceria com várias empresas da região. 
A Escola hoje desenvolve cursos profissionais em nível de 

2Q grau, cursos de curta duração em diversas áreas para 
alunos, ex-alunos, produtores e empresar1os rurais. 
Implantaremos no próximo ano os cursos de processamento de 
origem animal e vegetal, de meio ambiente, de informática, 
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todos em nível de 2Q grau, e ainda cursos 
profissionalizantes com duração de um ano. Buscamos, assim, 
um maior aproveitamento do potencial físico e humano, de 
modo a tornar a Escola, num futuro bem próximo, um Centro 
Federal de Educação Tecnológica. 
Sabemos que o Brasil atravessa um momento de transição, 

momento este que necessita da compreensão e do apoio de 
todos os brasileiros, para que possamos desenvolver de forma 
consciente o processo democrático, de modo a proporcionar 
aos nossos filhos dias melhores. 

A Escola representa um ponto de equilíbrio e apoio para a 
concretização de seu objetivo, que é a formação de cidadãos 
conscientes, sem os quais ficaríamos à deriva, renegados a 
terceiro plano, ao Terceiro Mundo. Exaltamos os nossos 
representantes estaduais e federais para que priorizem a 
educação não como uma atividade comum, mas como um complexo 
de atividades para atingir os fins, fins esses que são a 
evolução e o desenvolvimento da mente humana, para o bo~ 
desempenho da cidadania em seus diversos níveis. 

Sabemos que, no pós-guerra, tanto o Japão como a Alemanha 
investiram na reconstrução das escolas e em profissionais 
capacitados, de forma a buscar a prosperidade. Precisamos de 
um repensar e de um engajamento maior dos niveis ae ecucarão 
do País, de modo a melhorar a qualidade de e11s~~:o, ,;;e1~.o: ~;::. 
essa que se faz com a valorização e a partlcipação ~o ser 
humano - tornando-o comprometido com o meio em que está 
inserido -. as quais chamamos em inglês "empowerment e 
employeeship", segundo Clauss MOller - "0 Lado Humano da 
Qualidade" -, pois não podemos viver a qualidade nos dias de 
hoje como era vivida dentro do sistema mecanicista das 
teorias de Henry Ford e Taylor. 
O Sistema Federal de Educação Tecnológica do País tem 

resultados altamente positivos em realizações. Nós que 
fazemos parte desse todo, escolas agrotécnicas federais aqui 
representadas por mim e por vários Diretores de Minas e de 
outras regiões do País, somos testemunhas vivas da evolução, 
do crescimento e da prosperidade do ensino 
profissionalizante. Sentimos a necessidade da autonomia, 
para que possamos desenvolver realmente o nosso espírito 
autárquico que nos foi dado parcialmente em 16/11/93 e que 
vem dificultando um maior avanço nas formas de participação 
e tomadas de decisões . 

Não existe vida sem que haja alimento, alimento esse cada 
vez mais escasso em função de uma demanda excessiva, devido 
ao crescimento das populações e das formas de vida cada vez 
mais competitivas, o que se torna motivo de preocupação no 
mundo inteiro. Pois não teremos cientistas, pesquisadores 
nem qualquer forma de vida sustentável, uma vez que nã; 
investimos, em primeiro plano, no ser humano, como disse 
anteriormente, formando um cidadão consciente e agente de 
mudança e transformação, o que é uma tarefa difícil, mas não 
impossível nos dias de hoje. Acreditamos que em um futuro 
bem próximo veremos guerra por um dos alimentos mais 

........ 
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preciosos, a água, o que desencadearia um efeito cascata 
sobre os demais alimentos, sobre produtos e sobre a vida. 

Por que não pensarmos hoje em investir no cidadão do mundo 
moderno com pensamentos futuros, por que não investirmos na 
educação participativa? As escolas agrotécnicas são hoje uma 
realidade viva do progresso e da formação do cidadão 
consciente. Nosso País precisa de uma reforma de Estado 
conscientizadora para que possamos profissionalizar nossos 
servidores, estimulando a competitividade de modo a nos 
aproximarmos cada vez mais dos princípios da qualidade total 
no sistema "empowerment e employeeship", observando o lado 
"light" - as pessoas são mais importantes que o objeto-. 
com o que teríamos avanços espetaculares em toda a máquina 
do Estado. 
A Escola Agrotécnica Federal de Rio Pomba não poderia 

deixar de agradecer ao ilustre Deputado Ermano Batista pelo 
reconhecimento do trabalho desempenhado por nossa 
instituição de ensino. Ele procurou, juntamente com os 
membros desta egrégia Casa, nos proporcionar momentos 
inesquecíveis. 

Ao Presidente desta Casa, que demonstrou a sensibilidade e 
o reconhecimento para que pudéssemos estar hoje aqui. 

Ao ilustre amigo e filho da terra Deputado Federal Mauricio 
de Freitas Teixeira Campos, que nunca mediu esforços para 
que a Escola Agrotécnica Federal de Rio Pomba se 
posicionasse em situação de destaque e que toda a região 
buscasse o caminho do desenvolvimento. 
À Comunidade de Rio Pomba, que sempre se posicionou de 

forma fraterna e amiga, buscando o enobrecimento de nossa 
escola agrotécnica federal, à qual eu dedico muito amor e 
carinho. 

À comunidade escolar 
ativos e inativos), que 
causa da Escola. 

Às autoridades e aos 
compartilharam da luta de 
seus objetivos. 

(professores, alunos, servidores 
sempre se dedicaram e se dedicam à 

empresários que compartilham e 
nossa instituição para alcançar 

Aos nossos familiares, pelo apoio e compreensão nos 
momentos difíceis que atravessamos. 

Ao grande arquiteto do Universo, que é Deus, por ter nos 
dado uma vida saudável, nos dotando de saúde, compreensão, 
inteligência, tolerância, vontade e muitos amigos, para que 
pudéssemos hoje nos orgulhar de estar à frente de uma 
instituição gloriosa e vitoriosa, que é a nossa Escola. A 
todos, o nosso muito obrigado. 
Neste momento, a Escola Agrotécnica Federal de Rio Pomba 

passa às mãos do Deputado Wanderley Ávila, Vice-Presidente 
da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, uma 
homenagem, em retribuição à oportunidade que nos foi dada, 
de aqui estarmos presentes junto à comunidade que 
representamos e na presença dos amigos que abrilhantam este 
evento. 

Entrega de Placa 
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O Sr. Presidente Esta Presidência tem o prazer de 
entregar ao ilustre Prof. Marcos Pascoalino uma placa 
alusiva à homenagem desta Assembléia à Escola Agrotécnica 
Federal de Rio Pomba, em comemoração de seu 33Q aniversário 
de inauguração, a qual contém os seguintes dizeres: "À 
Escola Agrotécnica Federal de Rio Pomba, o reconhecimento da 
Assembléia Legislativa pelos 33 anos de bons serviços 
prestados à educação e à agricultura no Estado de Minas 
Gerais. Belo Horizonte, 26 de outubro de 1995.". 

Palavras do Sr. Presidente 
A Presidência da Assembléia Legislativa se associa aos 

sentimentos da comunidade mineira ao promover esta reunião 
especial, que comemora os 33 anos de funcionamento da Escola 
Agrotécnica Federal de Rio Pomba. Foram três décadas ao 
longo das quais o educandário deu a Minas e ao Brasil uma 
expressiva contribuição, formando profissionais altamente 
qualificados para impulsionar o desenvolvimento agrário da 
nossa terra. 

Rio Pomba sempre se destacou, na Zona da Mata, por farta 
produção agropecuária, graças a seu solo fértil e suas 
amplas pastagens. A partir da instalação da Escola no 
município, ele adquiriu notabilidade também como centre 
formador de pessoa1 técnico em at'vidad<:s r•.:r:~i~. 
Criada oficialmente em 1956, po:·· ato :jc sauclosc P:·esiue.:tõ: 

Juscelino Kubitschek, em consonância com seu Plane de Me:as 
e de acordo com o propósito expresso de promover o 
desenvolvimento do Pais no ritmo de "cinqüenta anos em 
cinco", a instituição foi instalada em 1962, para preencher 
definitivamente uma lacuna no setor. Há muito, a região 
reclamava um educandário que absorvesse o contingente de 
jovens em idade escolar e promovesse a formação de 
profissionais especializados nas funções típicas da produção 
do campo. 

Hoje, a integração da Escola com a comunidade é um fato 
concreto, que se consolida a cada dia pelo grande 
entrosamento com as empresas do setor. Além de atender a uma 
vasta clientela, que a procura por genuína !n~linação 
vocacional, ela recebe também, através de conven1os, um 
número considerável de adolescentes que lhe são encaminhados 
por entidades especializadas na recuperação de menores 
carentes . 

Os resultados desses programas têm sido um sucesso, uma vez 
que a entidade, a par de educar os jovens para que se 
integrem na sociedade e exercitem a cidadania de modo 
consciente, concede-lhes formação técnica que os habilita a 
competir com êxito no mercado de trabalho. A Escola 
Agrotécnica Federal de Rio Pomba, com efeito, procura 
promover uma educação integral do aluno, desenvolvendo a 
reflexão e a ação, a teoria e a prática, a ciência e o 
humanismo. 

O Brasil, gradativamente, vai readquirindo a confiança em 
seu destino de grande potência do futuro próximo. Nosso povo 
vê com otimismo a consolidação das instituições 
democráticas, e, com elas, as práticas políticas vão-se 
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integrando na vida dos brasileiros como atividades 
rotineiras. A cada dia, as pessoas sentem mais o peso de sua 
participação na formulação das diretrizes de governo, por 
meio de mecanismos institucionais que concorrem para a 
valorização da cidadania. 

Nossa moeda tende a se estabilizar definitivamente, 
proporcionando ao povo perspectivas de dias melhores, com a 
possibilidade de uma existência menos incerta, mais 
planejada. A retomada do crescimento económico, posto que 
lenta e gradual, parece ser um processo firme e 
irreversível. 
Paralelamente ao desenvolvimento industrial, o Brasil deve 

retornar ao seu destino agrário, de grande celeiro mundial, 
destino que lhe foi dado pelo próprio Criador, ao dotar o 
nosso território de terras férteis, abundância de água e 
clima ameno. Há, pois, que se implementar no País uma 
política ousada e agressiva no concerne às atividades 
rurais, porque tal política é condição indispensável para 
desenhar-nos um futuro de nação do Primeiro Mundo. 
Qualquer propósito no sentido de estender a toda a 

população qualidade de vida digna e de resgatar os excluídos 
que hoje vegetam à margem da história tem de considerar o 
investimento agropecuário como prioridade entre as 
prioridades. Investir na produção de alimentos diz respeito 
à própria luta pela dignidade do ser humano e pela 
construção da cidadania. 

Nesse contexto, ganha realce o papel desempenhado pelas 
boas instituições do ensino, entre as quais se insere a 
Escola Agrotécnica Federal de Rio Pomba, que prepara 
convenientemente os jovens para a vida e para a comunidade. 
Com os conhecimentos específicos que adquirem e a formação 
humana que assimilam, estarão aptos a participar da decisiva 
arrancada do desenvolvimento nacional, rumo ao terceiro 
milênio. 

Estão, pois, de parabéns todos os mineiros, por contarem 
com um estabelecimento educacional desse porte, uma 
instituição que nos deixa envaidecidos e otimistas. Estão de 
parabéns a diretoria, o corpo docente, os alunos e 
funcionários da Escola Técnica Federal de Rio Pomba, pela 
trajetória brilhante desses 33 anos, que projetam um futuro 
luminoso para a nossa homenageada. 

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

Presidência agradece a presença das autoridades e demais 
convidados e encerra a reunião, convocando os Deputados para 
a reunião ordinária de debates de amanhã, dia 27, às 9 
horas, e para as extraordinárias da mesma data, a primeira, 
após a reunião de debates e as demais, às 14 e às 20 horas, 
nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião. 

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA SOCIAL 
Às dez horas e quarenta minutos do dia quatorze de setembro 
de mil novecentos e noventa e cinco, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Djalma Diniz, Paulo Schettino e 
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Miguel Martini, membros da Comissão supracitada. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado Djalma Diniz, 
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Miguel 
Martini que proceda à leitura da ata da reunião anterior, 
que, lida e aprovada, é subscrita pelos parlamentares 
presentes. A seguir, o Presidente distribui ao Deputado 
Miguel Martini o Projeto de Lei nQ 309/95 e, ao Deputado 
Paulo Schettino, o Requerimento nQ 670/95. Passa-se à 
segunda parte da reunião, fase em que são discutidas e 
votadas as proposições sujeitas à apreciação do Plenário da 
Assembléia. Em seguida, o Deputado Miguel Martini emite 
parecer mediante o qual conclui pela aprovação do Projeto de 
Lei nQ 309/95 em 1Q turno, na forma do Substitutivo nQ 1. 
Submetido a discussão e votação, é aprovado o parecer. Em 
seguida, passa-se a discussão e votação de proposições de 
deliberação conclusiva das comissões. O Presidente solicita 
ao Deputado Paulo Schettino que proceda à leitura do parecer 
sobre o Projeto de Lei nQ 306/95, em 1Q turno, mediante o 
qual o relator, Deputado Glycon Terra Pinto, conclui pela 
aprovação da proposição. Após sua leitura, a Presidência 
submete o referido projeto a discussão e votação, fica~do 
aprovado. Em seguida, o Deputado Paulo Schet~ino emite 
parecer oral concluindo pela aprovaç~o do ~eouerim~nto r~ 
670/95, que, submetiao a votação, é aprovaja. C~:n~r~ca a 
finalidade da reunião, a Presidência ag~adece 2 presença dcs 
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. 
Djalma Diniz, Presidente - Bonifácio Mourão - José Maria 

Barros. 
ATA DA la REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 
PROCEDER Ã 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 
Às quinze horas do dia vinte e quatro de outubro de mil 
novecentos e noventa e cinco, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Bilac Pinto, Elbe Brandão e Geraldo 
Nascimento (este em substituição ao Deputado Almir Cardoso, 
por indicação da Liderança do PT), membros da Comissão 
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente "ad 
hoc", Deputado Bilac Pinto, declara aberta a reunião e 
esclarece que ela se destina a eleger o Presidente e o Vice-
Presidente, designar o relator e programar os traoalhos. A 
Presidência determina a distribuição das cédulas de votação 
e convida a Deputada Elbe Brandão para atuar como 
escrutinadora. Apurados os votos, são eleitos Presidente e 
Vice-Presidente, respectivamente, os Deputados Almir Cardoso 
e Bilac Pinto, ambos com 3 votos. Na ausência do Presidente 
eleito, o Deputado Bilac Pinto convoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião preparatória, a ser 
realizada no dia 26/10/95, às 14h45min, com a finalidade de 
empossar o Presidente e o Vice-Presidente, designar 0 



382 

relator e programar os trabalhos, determina a lavratura da 
ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 9 de novembro de 1995. 
Almir Cardoso, Presidente- Elbe Brandão- Bilac Pinto. 

ATA DA 27a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS 
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO 
Às nove 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 José Henrique, 
Dílzon Melo, José Maria Barros, José Braga e Bilac Pinto 
(substituindo este ao Deputado Sebastião Costa, por 
indicação da Liderança do PFL), membros da Comissão 
supracitada. Estão presentes também os Deputados Simão Pedro 
Toledo, Elbe Brandão, Jorge Eduardo de Oliveira e Sebastião 
Navarro Vieira. Havendo número regimental, o 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, é subscrita pelos membros 
presentes. A seguir, o Deputado José Braga, por solicitação 
do Presidente, procede à leitura da seguinte 
correspondência: Ofício nQ 40/95, do Sr. Eurípedes Paulista, 
Secretário Executivo da Associação dos Municípios da 
Microrregião do Planalto do Araxá - AMPLA -, encaminhando 
manifesto daquela entidade, em que denuncia a caótica 
situação em que se encontram as finanças dos municípios 
mineiros; Ofício nQ 1.761/95, do Sr. Santos Moreira da 
Silva, Secretário da Segurança Pública, solicitando seja 
franqueado a peritos daquela Secretaria o acesso aos 
originais das relações de eleitores que instruíram o 
processo de emancipação do Distrito de Taparuba, no 
Município de Ipanema; Ofício nQ 1.341/95, do Desembargador 
Fernandes Filho, encaminhando segunda via do Mandado de 
Segurança nQ 57.740-3, impetrado pelo Município de Igarapé 
contra a emancipação do Distrito de São Joaquim de Bicas; 
Ofício do Sr. Gilberto Alves de Faria Morato, Presidente da 
Comissão Emancipacionista do Distrito de Carvalho de Brito, 
apresentando contra-argumentos à representação protocolada 
pelo Prefeito Municipal de Sabará; Ofício nQ 1.414/95, do 
Desembargador Alves de Melo, encaminhando, para conhecimento 
e providências cabíveis desta Casa, cópia de decisão exarada 
nos autos do Mandado de Segurança nQ 56.793-3, impetrado 
pelo Município de Santa Luzia; Ofício nQ 5/95, do Sr. João 
Nogueira Neto, Presidente da Comissão Emancipacionista do 
Distrito de Flor de Minas, do Município de Gurinhatã, 
encaminhando cópia autenticada da Lei Municipal nQ 634/95, 
que redefiniu o perímetro urbano do mencionado distrito e 
possibilitou a contagem de mais de 400 moradias; recurso 
administrativo apresentado pela Comissão Emancipacionista do 
Distrito de Serra Azul, do Município de Mateus Leme, 
solicitando a recontagem das moradias do núcleo urbano 
daquele distrito; ofício dos Vereadores da Câmara Municipal 
de Santa Bárbara, requerendo a apreciação da documentação 
que apresentam, na qual demonstram que houve erro material 
do Juiz da 245a Zona Eleitoral, o que implicaria na 
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impossibilidade de muitos eleitores votarem no plebiscito do 
dia 22 p.p. e inviabilizaria o processo de emancipação do 
Distrito de Catas Altas, localizado naquele município; 
ofício da Prefeitura Municipal de Barbacena, solicitando que 
os eleitores dos Distritos de Mantiqueira e São Sebastião, 
do Município de Barbacena, fossem excluídos do plebiscito de 
22/10/95. A seguir, a Presidência comunica que se encontram 
à disposição dos Deputados, na secretaria da Comissão, os 
avulsos dos Projetos de Lei nQs 503 e 504/95, do Governador 
do Estado, que tratam, respectivamente, da proposta 
orçamentária para o exercício de 1996 e do Plano Plurianual 
de Ação Governamental - PPAG - para o quadriênio 1996-1999. 
Esgotada a matéria destinada à 1ª parte da reun1ao, a 
Presidência passa à 1ª fase da Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e a votação de proposições da Comissão. Com a 
palavra, o Deputado José Maria Barros procede à leitura do 
relatório de aferição numérica das moradias do núcleo urbano 
do Distrito de São Pedro de Caldas, do Município de Caldas, 
mediante o qual informa à Comissão a existência de 405 
moradias e conclui pela apresentação de requerimenco em que 
solicita seja encaminhado ofício ao Presidente da Assembléia 
pedindo o envio de ofício ao TRE-MG para a realização de 
consulta plebiscitária no distri~o sunracit~do. O De~ut~Co 
Bilac Pinto apresenta requerimento sol~c~tando sej~ f~it~ 2 
recontagem das moradias do núcleo urbano do Dis~ri:o de 
Tocos do Moji, do Município de Borda da Mata. Prosseguindo, 
o Deputado Dílzon Melo apresenta requerimento solicitando a 
reconsideração da decisão desta Comissão que excluiu o 
Distrito de Glaucilândia, do Município de Juramento, da 
listagem dos distritos em que foi realizada consulta 
plebiscitária em 22 p.p., uma vez que declaração do Prefeito 
Municipal de Juramento, referente ao número de moradias do 
núcleo urbano do mencionado distrito, não deixa margem de 
dúvida quanto ao equívoco daquela decisão. Colocados em 
votação, são os requerimentos aprovados por unanimidade. o 
Presidente designa os Deputados Dílzon Melo e Ivair Nogueira 
para procederem à vistoria das moradias do núcleo urbano do 
Distrito de Tocos do Moji. A seguir, o Presidente 
redistribui ao Deputado Dílzon Melo requerimento do Deputado 
Clêuber Carneiro, em que faz indagação sobre o objetivo e a 
validade da recontagem, feita por esta Comissão em alguns 
distritos, do número de moradias de seu núcleo urbano e 
solicita seja encaminhada consulta à Comissão de 
Constituição e Justiça sobre a pertinência da matéria e a 
competência desta Comissão para tomar tal medida. O relator 
em seu parecer, opina pela rejeição do requerimento: 
Colocado em votação, é o requerimento rejeitado por 
unanimidade. A seguir, o Presidente decide pelo não-
recebimento de requerimento do Deputado Geraldo Rezende 
solicitando o arquivamento do processo de emancipação d~ 
Distrito de Taparuba, do Município de Ipanema, uma vez que a 
matéria já foi objeto de deliberação nesta Comissão. 
Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradece 0 
comparecimento dos parlamentares, convoca os membros da 
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Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 8 de novembro de 1995. 
José Henrique, Presidente- Dilzon Melo- Dimas Rodrigues -

Ivair Nogueira -João Batista de Oliveira- Paulo Piau-
José Maria Barros. 
ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO 
Às quinze horas e dez minutos do dia sete de novembro de mil 
novecentos e noventa e cinco, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Elbe Brandão, Álvaro Ant6nio, Ant6nio 
Andrade e Arnaldo Penna (substituindo este ao Deputado José 
Maria Barros, por indicação da Liderança do PSDB), membros 
da supracitada Comissão. Havendo número regimental. a 
Deputada Elbe Brandão assume a direção dos trabalhos, 
declara aberta a reun1ao e solicita ao Deputado Arnaldo 
Penna que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, 
lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Em 
seguida, a Presidente distribui os Projetos de Lei nQs 212, 
300, 311, 352 e 394/95 ao Deputado Álvaro António; 333, 334, 
347, 381 e 393/95 ao Deputado Arnaldo Penna; 322, 324 e 
353/95 ao Deputado Ant6nio Andrade. Passa-se a seguir à fase 
de apreciação do Projeto de Lei nQ 311/95, matéria sujeita à 
deliberação conclusiva do Plenário da Assembléia. Com a 
palavra, o Deputado Álvaro Ant6nio emite parecer mediante o 
qual conclui pela aprovação do projeto. Submetido a 
discussão e votação, fica aprovado o parecer. Em seguida, 
são apreciadas as matérias de deliberação conclusiva das 
comissões. O Deputado Álvaro António emite pareceres 
mediante os quais conclui pela aprovação das proposições. 
Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, ficam 
aprovados os pareceres sobre os Projetos de Lei nQs 300, 
311, 352 e 394/95. o Deputado Ant6nio Andrade emite 
pareceres mediante os quais conclui pela aprovação das 
proposições. Submetidos a discussão e votação, cada um por 
sua vez, ficam aprovados os pareceres sobre os Projetos de 
Lei nQs 322, 324 e 353/95. O Deputado Arnaldo Penna emite 
pareceres mediante os quais conclui pela aprovação das 
proposições. Submetidos a discussão e votação, cada um por 
sua vez, ficam aprovados os pareceres sobre os Projetos de 
Lei nQs 333, 334, 347, 381 e 393/95. A Presidência suspende 
os trabalhos por tempo indeterminado. Às 20h30min, estando 
presentes os Deputados Arnaldo Penna e Elbe Brandão, o 
Presidente, Deputado Paulo Schettino, designa o Deputado 
Arnaldo Penna para relatar o Projeto de Lei nQ 426/95. Com a 
palavra, o relator emite parecer mediante o qual conclui 
pela aprovação da proposição. Submetido a discussão e 
votação, fica aprovado o parecer. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca-os para a próxima reunião, determina 
a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 8 de novembro de 1995. 
Paulo Schettino, Presidente - José Maria Barros Elbe 

Brandão. 



TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS NO 1o TURNO AO 
PROJETO DE RESOLUÇÃO NQ 349/95 -

Mesa da Assembléia 
Relatório 
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De autoria da Mesa da Assembléia, o Projeto de Resolução nQ 
349/95 disciplina a escolha de Conselheiros do Tribunal de 
Contas para as vagas reservadas à indicação da Assembléia, 
nos termos dos arts. 78, § 1Q, II, e 62, XXI, da 
Constituição do Estado. 

Ao Substitutivo nQ 1, da Mesa, foram apresentadas, no 
decorrer da discussão, no 1Q turno, as Emendas nQs 1 a 3, do 
Deputado Bonifácio Mourão, bem como o Substitutivo nQ 2, do 
Deputado Almir Cardoso. 

Nos termos do§ 2Q do art. 195, c/c o parágrafo único do 
art. 80, do Regimento Interno, cabe à Mesa emitir parecer 
sobre as mencionadas proposições. 

Fundamentação 
Mediante o Substitutivo nQ 2, imprime-se ao mencionado 

procedimento de escolha o caráter de disputa próprio de 
concursos públicos, o que afasta o exercício da parcela de 
poder discricionário que é atribuida ~ Assembl~1a 
Legislativa no tocante à matéria. Co~cu.·sc pj~Jico ~ 
exigência constitucional para o ingress8 em carg~ pjtlicc de 
provimento efetivo; não se aplica à hipótese de que se 
trata. Ao conferir à Assembléia competência para nomear 
cinco dos Conselheiros do Tribunal de Contas, o art. 78, 9 
1Q, II da Constituição do Estado não subordina o ato de 
nomeação a nenhum processo seletivo; portanto, dispõe o 
Legislativo de poder discricionário para estabelecer o 
procedimento de escolha que lhe pareça mais conveniente. É 
de observar, por ser oportuno, que no§ 3Q do mencionado 
artigo, a Constituição do Estado estabelece os critérios a 
serem adotados para provimento, pelo Governador, de duas das 
referidas vagas de Conselheiro. Se não o faz em relação às 
vagas cujo provimento se dá pela Assembléia, isso significa 
que esta dispõe de liberdade de escolha, adstrita, apenas, 
aos requisitos gerais previstos no art. 78 do aludido texto 
constitucional. Por essa razão, opinamos pela rejeição do 
Substitutivo nQ 2. 

A Emenda nQ 1 propõe nova redação para os arts. 5Q e 6Q co 
projeto. 

No que se refere ao art. 5Q, "caput", a alteração proposta 
resulta em texto que melhor atende à norma constitucional 
por permitir a aferição do cumprimento dos requisitos nel~ 
previstos. Todavia, a matéria tratada no parágrafo único 
acrescido ao art. 5Q Ja se acha contemplada no art. 6Q do 
projeto na redação dada pelo Substitutivo nQ 1, a qual deve 
prevalecer, pois, suficientemente clara e adequada. 
A alteração proposta pela Emenda nQ 1 ao art. 6Q não deve 

ser acolhida. No que se refere ao "caput", a matéria já se 
acha disciplinada pelos arts. 6Q e 7Q do Substitutivo nQ 1. 
Quanto ao parágrafo único, é de observar que ·não há 
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utilidade ou conveniência na previsão do prazo de cinco dias 
para deliberação do Plenário, pois o procedimento está 
sujeito a incidentes que podem tornar a norma inexeqüível. 
Por outro lado, não há razão que determine a convocação de 
reunião secreta para a citada deliberação. O art. 264 do 
Regimento Interno inclui a matéria entre as hipóteses de 
voto secreto. 

Assim, para se aproveitar a parte da Emenda nQ que 
consubstancia a alteração considerada conveniente e 
necessária, é que se propõe a Subemenda nQ 1 à Emenda nQ 1. 
Quanto à Emenda nQ 2, propõe acréscimo desnecessário, uma 

vez que é própria das certidões negativas a declaração de 
ausência de fatos desabonadores dos antecedentes do 
interessado: trata-se, por conseguinte, da ausência de ações 
em que este figure como réu. 
A Emenda nQ 3 merece ser acolhida, pois dá redação mais 

adequada ao parágrafo único do art. 4Q, de forma a 
fortalecer o poder da Mesa para avaliar eventual 
incompatibilidade entre a posição de réu, na qual figure o 
candidato, em determinado processo e o mister de 
Conselheiro. 

Conclusão 
Pelo exposto, opinamos pela rejeição do Substitutivo nQ 2 e 

da Emenda nQ 2 e pela aprovação da Emenda nQ 3 e da 
Subemenda nQ 1 à Emenda nQ 1, a seguir redigida. 

SUBEMENDA No 1 À EMENDA No 1 
Dê-se ao art. 5Q a seguinte redação: -
"Art. 5Q Recebidos os requerimentos pela Mesa da 

Assembléia, esta analisará os documentos e, atendidos os 
requisitos do art. 78 da Constituição do Estado, definirá 
aqueles cuja documentação esteja completa." 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 7 de novembro de 

1995. 
Agostinho.Patrús, Presidente- António Júlio, relator 

Wanderley Avila- Sebastião Navarro Vieira- Rêmolo Aloise-
Maria José Haueisen - Ibrahim Jacob - Ermano Batista. 

PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 338/95 

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

De autoria do Deputado Jairo Ataíde, o projeto em análise 
objetiva declarar de utilidade pública a Associação da 
Creche Recanto Feliz em Monte Azul - ACRFMA -, com sede no 
Município de Monte Azul. 

Depois de publicado, o projeto foi submetido à apreciação 
da Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade e lhe 
apresentou a Emenda nQ 1. 
Agora, vem a matéria a esta Comissão para deliberação 

conclusiva no 1Q turno, nos termos regimentais. 
Fundamentação 

É de amplo conhecimento a difícil situação em que se 
encontram as crianças em nosso Pais. A referida Associação 
visa à melhoria das condições de vida das crianças da 
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comunidade e trabalha com 
vida em sociedade, fazendo 
utilidade pública. 

o objetivo de resgatá-las para a 
jus, assim, à declaração de 

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

nQ 338/95 no 1Q turno, com a Emenda nQ 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 10 de novembro de 1995. 
Gilmar Machado, relator. 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 461/95 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado Durval Ângelo, o Projeto de Lei nQ 
461/95 objetiva declarar de utilidade pública a Ação Social 
Operária Cristo Redentor - ASOCRE -, com sede no Município 
de Belo Horizonte. 

Publicado, foi o projeto encaminhado à Comissão ce 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade, cabendo agora a esta 
Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria, conforme 
prescreve o Regimento Interno. 

Fundamentaçãr::-
A entidade em apreço tem por objctl~c a pr~!~ca ae 

assistência social educativa, ajudando na so·uç3o de 
problemas de pessoas carentes. 
Mantendo uma escola profissionalizante que oferece cursos 

sem 6nus para os alunos, a ASOCRE contribui de maneira 
significativa para o aperfeiçoamento moral, social e 
intelectual da coletividade. 
Pelo êxito que a entidade vem alcançando no desempenho de 

suas atividades estatutárias, justa e meritória se mostra 
sua pretensão de ser declarada de utilidade pública. 

Conclusão 
Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de 

Lei nQ 461/95 no 1Q turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 10 de novembro de 1995. 
Marco Régis, relator. 

PARECER PARA O 29 TURNO DO PROJETO DE 
RESOLUÇAO NQ 349/95 
Mesa da Assembléia 

Relatório 
O Projeto de Resolução nQ 349/95, de autoria da Mesa da 

Assembléia, estabelece o procedimento de escolha de 
Conselheiros do Tribunal de Contas para as vagas reservadas 
à indicação da Assembléia Legislativa, nos termos do art. 
78, § lQ, II, e 62, XXI, da Constituição do Estado. 

No parecer para o 1Q turno, a Mesa da Assembléia apresentou 
o Substitutivo nQ 1 ao projeto, ao qual, no decorrer da 
discussão em 1Q turno, foram apresentadas as Emendas nQs 1 a 
3 e o Substitutivo nQ 2. Rejeitado este, foi o projeto 
aprovado, em 1Q turno, na forma do Substitutivo nQ 1 e com 
as Emendas nQs 1 e 3, a primeira aprovada parcialmente. 
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Vem a proposição novamente à Mesa, a fim de receber parecer 
para o 2Q turno, consoante o disposto no art. 196, c/c o 
parágrafo único do art. 80, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A competência da Mesa para emitir parecer sobre o projeto 

em exame advém do caráter regimental da matéria versada. Com 
efeito, com o advento da Constituição do Estado de 1989, 
passou a ser de competência privativa da Assembléia a 
escolha de parte dos Conselheiros do Tribunal de Contas do 
Estado. Conquanto a Carta Estadual tenha previsto os 
requisitos a serem preenchidos pelos candidatos a membro 
daquela Corte de Contas, a escolha está a depender da 
previsão dos mecanismos procedimentais próprios. Tratando-se 
de seqüência de atos necessária ao exercício de competência 
constitucional da Assembléia, fica claramente delineada a 
natureza regimental do procedimento, o que justifica o seu 
tratamento por via de resolução. 
A proposição, tal como neste passo aprovada, prevê as 

etapas de escolha do nome de Conselheiro, em consonância com 
as regras constitucionais e regimentais sobre a matéria, 
garantindo, ainda, amplo e democrático acesso ao cargo por 
parte daqueles que pretendam ter seu nome submetido ao 
processo de escolha. 
O Substitutivo nQ 1, apresentado no parecer para o 1Q 

turno, bem como as emendas aprovadas aperfeiçoam a 
proposição, imprimindo clareza ao seu texto e sistematizando 
o procedimento, de modo a garantir-lhe regularidade. 

Conclusão 
Pelo exposto, nosso parecer é pela aprovação, em 2Q turno, 

do Projeto de Resolução nQ 349/95 na forma do vencido em 1Q 
turno. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 9 de novembro de 

1995. 
Agostinho Patrús, Presidente- Ant6nio Júlio, relator 

Wanderley Ávila- Sebastião Navarro Vieira- Rêmolo Aloise-
Maria José Haueisen - Ibrahim Jacob - Ermano Batista. 

Redação do Vencido_no 1Q Turno 
PROJETO DE RESOLUÇAO NQ 349/95 

Dispõe sobre a nomeação de Conselheiro do Tribunal de 
Contas 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 II, da Constituição Estadual 
obedecerá ao procedimento estabelecido nesta resolução. 
Art. 2Q -Ocorrida a vaga no Tribunal de Contas, caberá ao 

Presidente anunciar sua existência até 5 (cinco) dias após a 
ocorrência do fato, por meio de publicação no órgão oficial 
de imprensa dos Poderes do Estado. 
Art. 3Q -A indicação de candidato dar-se-á por intermédio 

de requerimento assinado por, no m1n1mo, 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. 
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§ 1Q - O Deputado poderá subscrever até duas indicações. 
§ 2Q Para efeito do cumprimento do § 1Q serão 

desconsideradas as assinaturas em mais de duas subscrições. 
§ 3Q- Na hipótese em que a aplicação do parágrafo anterior 

resultar na insuficiência do número de assinaturas da 
indicação, conceder-se-á prazo de 24 horas para recomposição 
do apoiamento. 

Art. 4Q -Será deferida a inscr1çao 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 - certidões negativas dos cartórios de protestos ou 

distribuidor 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 A existência de ações ou protestos 

previstos nos incisos II e II! des~0 a~t,go onoer~. ~ 
critério da Mesa da Assembléia, ina~i1ita~· ~ c~no~autc 
indicado. 
Art. 5Q Recebidos os requerimentos pela Mesa da 

Assembléia esta analisará os documentos e, assegurando-se do 
atendimento ao disposto no art. 78 da Constituição do 
Estado, deferirá aqueles cuja documentação esteja completa. 

Art. 6Q- Os requerimentos analisados e deferidos pela Mesa 
da Assembléia serão encaminhados à Comissão Especial, 
estendendo-se-lhe o disposto no art. 112, inciso I, alínea 
"c", e no art. 150 da Resolução nQ 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 a deliberação do 
Plenário. 

§ 1Q - Havendo mais de dois candidatos, os 
votados em primeiro escrutínio submeter-se-ão 
escrutínio, decidindo-se a eleição por maioria 
votos. 

dois mais 
ao segundo 
simples de 

§ 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, nos 10 (dez) dias que se seguir·em 
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. 

Art. 9Q - Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 
Art. 10- Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO NQ 795/95 
Mesa da Assembléia 

Relatório 
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De autoria do Deputado Miguel Martini, o requerimento em 
apreço tem por finalidade solicitar ao Presidente do DER-MG 
o envio a esta Casa das propostas apresentadas pela 
Construtora Triunfo, pela Torc Terraplanagem e pela Road 
Indústria e Construções, na concorrência internacional para 
a execução das obras de duplicação da Rodovia Fernão Dias, 
da qual essas empresas foram vencedoras. 
Publicada em 12/10/95, 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-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;". 
Trata-se, ainda, de matéria sujeita à apreciação do 

Plenário, conforme estatui o art. 245, XII, do Regimento 
Interno. 
O requerimento em análise visa obter informações referentes 

ao procedimento licitatório realizado pelo DER-MG para ~ 
execução das obras de duplicação da Rodovia Fernão Dias. E 
notória a importância de que se reveste o assunto, devendo a 
Assembléia Legislativa acompanhar e fiscalizar o 
procedimento da licitação, especialmente no que tange às 
propostas apresentadas, a fim de verificar se elas foram 
julgadas regularmente. 
Entretanto, verificamos que a propos1çao em tela, na forma 

como se encontra, tem comprometida a sua eficácia, uma vez 
que pede, apenas, o envio das propostas vencedoras, quando 
seria recomendável, para uma fiscalização mais completa e 
abrangente, solicitar o edital da concorrência, com seu 
texto completo e todas as propostas apresentadas. Assim, 
haveria a possibilidade de se verificar se o julgamento das 
propostas foi realizado em consonância com as normas legais 
pertinentes, com os termos do edital e com os princípios que 
regem a licitação. 
Desse modo, optamos por apresentar o Substitutivo nQ 1, com 

o qual se aprimora a proposição em apreço. 
Conclusão 

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento 
nQ 795/95 na forma do Substitutivo nQ 1, a seguir redigido. 

SUBSTITUTIVO No 1 AO REQUERIMENTO No 795/95 
Exmo. Sr. Presidente dã 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 
Diretor-Geral do DER-MG o envio a esta Casa de cópia do 
edital de concorrência internacional para a execução das 
obras de duplicação da Rodovia Fernão Dias (BR-381), com seu 
texto completo, e de todas as propostas apresentadas na 
referida concorrência. 
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Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 7 de novembro de 

1995. 
Agostinho Patrús, Presidente - Ermano Batista, relator -

Wanderley Ávila- Sebastião Navarro Vieira- Rêmolo Aloise-
Maria José Haueisen- Ibrahim Jacob- Antônio Júlio. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO No 799/95 
Mesa da Assembléia -

Relatório 
De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o requerimento em 

apreço tem por finalidade solicitar ao BDMG o envio a esta 
Casa de informações acerca de convênio firmado entre aquela 
instituição e o Município de Ibirité, relativo ao Programa 
SOMMA. 

Publicada em 14/10/95, 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-se no âmbito da competênc~a 

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 o.s a.tos do P'X!er Execut 1·1c. 

incluídos os da administração inoireta; '. 
Trata-se, ainda, de matéria SUJe1ta à aprec!aç5o d~ 

Plenário, conforme estatui o art. 245, XII, do Regimento 
Interno. 
O Programa de Saneamento Ambiental, Organização e 

Modernização dos Municípios - SOMMA - tem como objetivo 
fortalecer a capacidade institucional e financeira dos 
municípios para programas de desenvolvimento urbano, 
favorecer a descentralização dos procedimentos de gestão 
urbana do Estado e financiar investimentos em infra-
estrutura urbana, especialmente nas áreas de saneamento 
básico e meio ambiente. Sua execução está a cargo do Governo 
do Estado, por meio do BDMG, da COPASA-MG e da Fundação João 
Pinheiro - FJP. 
Posteriormente, foi criado pela Lei nQ 11.085, de 1Q/5/93, 

o Fundo SOMMA, cujos recursos se destinam à implantação do 
Programa de igual denominação. Estabeleceu-se, no art. 7Q 
desse diploma, que incumbe ao BDMG exercer. nos termos da 
Lei Complementar nQ 27, de 18/1/93, as atribuições de gestor 
do Fundo e de agente financeiro de suas operações. 

É importante ressaltar que, de acordo com o disposto no 
art. 8Q da mesma lei, deve o BDMG enviar relatório semestral 
à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da 
Assembléia Legislativa, com informações sobre os 
financiamentos concedidos pelo Fundo, especialmente as 
relativas aos seguintes itens: número de financiamentos 
contratados; projetos ou componentes; condições de 
financiamento, tais como taxas, prazos de carência e 
amortização; contrapartida dos beneficiários; e outras 
informações relativas ao volume dos recursos financiados. 
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Com relação a esses relatórios semestrais, constatamos que 
o BDMG não os tem enviado a esta Casa, razão pela qual se 
torna de grande importância que a Assembléia Legislativa, a 
fim de dar cumprimento à sua função fiscalizadora, solicite 
àquela instituição financeira oficial o envio tanto das 
informações referentes à matéria objeto do requerimento em 
análise como dos relatórios semestrais com informações sobre 
os financiamentos concedidos pelo Fundo SOMMA, conforme o 
disposto no art. 8Q da Lei nQ 11.085, de 1Q/5/93. 

Dessa forma, optamos por apresentar, na conclusão deste 
parecer, o Substitutivo nQ 1, com o qual se aprimora a 
proposição em apreço. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento 

nQ 799/95 na forma do Substitutivo nQ 1, a seguir 
transcrito. 

SUBSTITUTIVO No 1 AO REQUERIMENTO No 799/95 
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 
Presidente do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. 
- BDMG - o envio a esta Casa de todos os dados referentes ao 
convênio firmado entre aquela instituição financeira e o 
Município de Ibirité, relativo ao Programa SOMMA, bem como o 
envio à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
da Assembléia Legislativa de relatórios semestrais que 
contenham informações sobre os financiamentos concedidos 
pelo Fundo SOMMA, conforme o disposto no art. 8Q da Lei nQ 
11.085, de 1Q/5/93. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 7 de novembro de 

1995. 
Agostinho Patrús, Presidente- Wanderley Ávila, relator-

Sebastião Navarro Vieira Rêmolo Aloise Maria José 
Haueisen- Ibrahim Jacob- Ermano Batista- António Júlio. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO No 823/95 
Mesa da Assembléia -

Relatório 
De autoria do Deputado Wilson Trópia, o requerimento em 

apreço tem por finalidade solicitar à Secretaria da Saúde o 
envio a esta Casa de informações detalhadas acerca do 
acondicionamento, da coleta, do transporte e da destinação 
final dos dejetos hospitalares no Estado. 
Publicada em 27/10/95, vem a matéria à Mesa para receber 

parecer, 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 - .......................................... . 
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, § 
2Q, da Carta Estadual, transcrito a seguir: 

"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 lixo hospitalar, pelo alto risco de contaminação que 

representa, é, atualmente, um dos temas que mais preocupam o 
Estado e a sociedade. Desde o local onde é acondicionado 
inicialmente até a coleta e a destinação final que lhe é 
dada, devem-se observar todas as formalidades higiênicas e 
sanitárias exigidas pelas normas legais pertinentes. 

Versa a proposição, conforme o exposto, sobre matéria de 
grande importância, tendo em vista que objetiva solici:ar 
informações que subsidiarão a ação fiscalizadora da 
Assembléia em questão de interesse público. 
Entretanto, com o propósito de aprimorar a redação do 

requerimento, apresentamos o Substitutivo nQ 1, que integr2 
este parecer. 

Conclusac 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do ~equer~me~tc 

nQ 823/95 na forma do Substitutivo nQ 1, a seguir reaigido. 
SUBSTITUTIVO NQ 1 AO REQUERIMENTO NQ 823/95 

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 de Estado da Saúde o envio a esta Casa de 
informações detalhadas sobre o acondicionamento, a coleta, o 
transporte e a destinação final dos dejetos hospitalares no 
Estado. 
Sala das Reuniões da Mesa da Assembléia, 7 de novembro de 

1995. 
Agostinho Patrús, Presidente - Ibrahim Jacob, relator 

Wanderley Ávila- Sebastião Navarro Vieira- Rêmolo Aloise-
Maria José Haueisen- Ermano Batista- Antônio Júlio. 
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ATA DA 39ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 13 DE NOVEMBRO DE 1995 

Presidência do Deputado Wanderley Ávila 
SUMÁRIO: ABERTURA - 1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): 1ª Fase: 

Atas- Correspondência: Ofício nQ 11/95, do Presidente do 
Tribunal de Justiça Ofícios, telegramas e cartões 
Apresentação de Proposições: Projeto de Resolução nQ 565/95 
- Projetos de Lei nQs 566 e 567/95 Interrupção dos 
trabalhos ordinários - Designação de comissão - Composição 
da Mesa - Destinação da reunião - Execução do Hino Nacional 
- Palavras do Deputado Jorge Hannas Palavras do Sr. 
Aluízio Alberto da Cruz Quintão Entrega de placa 
Palavras do Sr. Presidente Reabertura dos trabalhos 
ordinários - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA. 

ABERTURA 
-Às 20h15~in, comparecem os Deputados: 
Wanderley Avila -Sebastião Navarro Vieira- Rêmolo Aloise 

- Ibrahim Jacob- Ermano Batista- Aílton Vilela- Ajalmar 
Silva- Alberto Pinto Coelho- Alencar da Silveira Júnior -
Bilac Pinto - Bonifácio Mourão- Carlos Murta Carlos 
Pimenta - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
Elbe Brandão Geraldo Nascimento Geraldo Rezende 
Geraldo Santanna -Gil Pereira- Gilmar Machado Ivair 
Nogueira - Jairo Ataíde - João Leite - Jorge Eduardo de 
Oliveira- Jorge Hannas- José Henrique- Luiz Antônio Zanto 
-Marco Régis- Mauri Torres -Miguel Martini Olinto 
Godinho - Paulo Piau - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto-
Ronaldo Vasconcellos -Sebastião Costa- Sebastião Helvécio 
-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) 
- 1ª Fase 

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 Ermano Batista, 4Q-Secretário, nas funções de 

1Q-Secretário, lê a seguinte correspondência: 
"OFÍCIO NQ 11/95* 

Belo Horizonte, 10 de novembro de 1995. 
Senhor Presidente, 
O Tribunal de Justiça encaminhou, na semana passada, o 

Projeto de Lei nQ 554/95, propondo a criação de 248 
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(duzentos e quarenta e oito) cargos, que se destinam a 
compor os serviços administrativos de 8 (oito) novas 
Comarcas e 21 (vinte e uma) novas Varas, criadas pela Lei 
Complementar nQ 38, de 13 de fevereiro de 1995. 

Conforme consta na justificativa anexa ao referido projeto 
nos termos da Lei de Organização Judiciária, entre outra~ 
exigências, para instalação das Comarcas ou Varas é 
imprescindível a existência dos cargos administrativos, como 
Escrivão, Oficial de Justiça, Contador, Escrevente e outros. 

Os quadros anexos contêm a discriminação das Comarcas e 
Varas criadas na citada Lei de Organização Judiciária, 
várias delas surgidas de proposta dessa augusta Assembléia 
Legislativa, com os custos respectivos. 
Outro esclarecimento que se faz necessário, em face das 

distorções noticiadas pela imprensa, diz respeito ao custo 
do projeto. O valor de R$3.403.091,68 (três milhões 
quatrocentos e três mil noventa e um cruzeiros e sessenta e 
oito centavos) é a previsão para despesa total do projeto em 
um ano, se instaladas todas as Comarcas e Varas já referidas 
e relacionadas. Portanto, nessa hipótese, o acréscimo mensa1 
da folha de pagamento seria da ordem de, aproximadamente. 
R$262.000,00 (duzentos e sessenta e dois mil reais), o aue 
corresponde a menos de 1% (um por centoi da d~soesa do mê~. 

Por estas razões, solicito o empenh~ ds Vossa Exceté~c~a na 
aprovação do Projeto de Lei nQ 554/95, ã vlsta de se~ 
alcance social, uma vez que a instalação de novas Comarcas 
ou Varas sempre propicia melhor distribuição da justiça, ao 
torná-la mais acessível à população. 

Na oportunidade, reitero protestos de elevada estima e 
distinta consideração. 

Des. Márcio Aristeu Monteiro de Barros, Presidente do 
Tribunal de Justiça do Estado. 

- Os quadros anexos que contém a discriminação das Comarcas 
e Varas foram publicados no Diário do Legislativo de 
15/11/95. 
- Anexe-se ao Projeto de Lei nQ 554/95. 
*-Publicado de acordo com o texto original. 

OFÍCIOS 
Do Sr. Eduardo Azeredo, Governador do Estado, agradecendo a 

manifestação de apoio desta Casa ao Governo no que diz 
respeito à implantação de fábrica da Mercedes-Benz em Minas 
Gerais. 

Do Sr. Bonifácio de Andrada, Deputado Federal, agradecendo 
a remessa do relatório final da comissão parlamentar de 
inquérito para inv~stigar a prostituição infantil na região 
Norte de Minas. (-A CPI da Prostituição Infantil.) 

Da Sra. Maria Elvira, Deputada Federal, agradecendo 0 convite para participar da reunião especial em homenagem a 
Escola Agrotécnica Federal de Rio Pomba, pela passagem de 
seu 33Q aniversário de fundação. 

Do Sr. Flávio Régis Xavier de Moura e Castro, Presidente do 
Tribunal de Contas do Estado, comunicando à Casa que 0 
Processo nQ 188.123-0, referente ao convênio celebrado entre 
a Secretaria de Obras Públicas e a Prefeitura Municipal de 



Materlândia, foi considerado regular 
com a recomendação mencionada no 
Auditoria, que encaminha anexo. 
Fiscalização Financeira, para os 
Constituição Estadual, c/c o art. 
Regimento Interno.) 
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por aquele Tribunal, 
Parecer Coletivo da 

(- À Comissão de 
fins do art. 74 da 

101, inciso XV, do 

Do Sr. José Luiz Baccarini, Conselheiro Presidente da 4a 
Câmara do Tribunal de Contas do Estado, comunicando que os 
processos dos convênios que menciona foram considerados 
regulares por aquele Tribunal, com as recomendações na~ 
certidões da Secretaria-Geral que encaminhou anexas. (- A 
Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 
da Constituição Estadual, c/c o art. 101, inciso XV, do 
Regimento Interno.) 

Do Sr. Márcio Luiz Murta Kangussu, Secretário Adjunto de 
Administração (2), informando, a propósito de pedido de 
informações sobre imóvel objeto do Projeto de Lei nQ 462/95, 
que foi solicitado à Secretaria da Educação pronunciamento a 
respeito do assunto; e sobre denominação a ser dada ao fórum 
da Comarca de Patrocínio, matéria do Projeto de Lei nQ 
457/95, que foi consultado o Tribunal de Justiça, o qual 
ainda não se manifestou. (- À Comissão de Constituição e 
Justiça.) 

Do Sr. Márcio Luiz Murta Kangussu, Secretário adjunto de 
Administração, solicitando, em resposta a pedido para que a 
Junta de Conciliação e Julgamento de Araxá permaneça em 
funcionamento em imóvel cujo endereço explícita, naquela 
cidade, por dois anos, maiores esclarecimentos sobre o 
referido imóvel. (-À Comissão de Administração Pública.) 

Da Sra. Maria Salvador da Costa, Presidente da Federação 
Mineira de Judô, encaminhando relatório da Confederação 
Brasileira de Judô sobre o I Campeonato Brasileiro Mirim, 
realizado em Araxá. 

Da Sra. Maria Aparecida Silveira, pela Comissão 
Emancipacionista do Distrito de Sarzedo, agradecendo a nova 
oportunidade dada à população do citado distrito de se 
manifestar sobre a sua emancipação do Município de Ibirité. 
(-À Comissão de Assuntos Municipais.) 

Do Sr. José Henrique Santos Portugal, Chefe de Gabinete do 
Governador do Estado, encaminhando cópia de correspondência 
enviada pela Secretaria do Planejamento relativa a pedido do 
Deputado Marcos Helênio encaminhado por meio do Oficio nQ 
2.331/95. 

Do Sr. Stélio Dias, Assessor Parlamentar do Ministério da 
Previdência Social, agradecendo, em nome do Ministro 
Reinhold Stephanes, o envio de cop1a do relatório das 
audiências públicas regionais de 1995. 

Do Sr. Alencar Santos Viana Filho, Diretor da 
Superintendência de Administração a Rede Escolar, 
informando, em atenção a pedido feito pelo Deputado Irani 
Barbosa, que aquele órgão, a Secretaria de Recursos Minerais 
e a CEMIG estão preparando um projeto para dotar de energia 
solar as escolas rurais; assim sendo, as do Município de 
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Caratinga poderão ser atendidas, no referido projeto, em 
1996. 

Do Sr. Herbert Knoblich, da Assembléia Legislativa do 
Estado de Brandenburg, na Alemanha, agradecendo o convite 
para visitar esta Casa e considerando a possibilidade de 
fazê-lo durante sua vinda ao Brasil, de 27 de novembro a 3 
de dezembro deste ano, para participar da Feira de 
Tecnologia Brasil-Alemanha, em São Paulo. 

Do Sr. David Camilo Desmolins, Presidente da Ação Social 
Ecumênica, agradecendo, em nome dos menos favorecidos, a 
ajuda prestada por esta Casa àquela entidade por meio do 
Convênio nQ 00012/95 e informando ações daquela instituição 
que irão beneficiar 4 mil pessoas carentes por dia. 

Do Sr. Nivaldo Umberto da Silva, Prefeito Municipal de 
Coromandel, solicitando sejam implementadas mudanças no 
Plano de Trabalho Anexo ao Convênio nQ 00772/95, de modo que 
aquela Prefeitura possa adquirir 2.000m2 de briquetes, uma 
vez que a fábrica local sofreu avarias e encontra-se, r.o 
momento, impedida de fabricá-los. 

Da Sra. Zazá Schettino, Vereadora 
Capital, agradecendo convite para 
especial em homenagem aos 90 anos 
Clube Internacional. 

à Câmara Municipal desta 
participar da reunião 
de fundação do Rotary 

Do Sr. AntOnio Ferreira Júnior, Vice-Preslden:e ua ~ãm~ra 
Municipal de Salinas, encaminhando c6p!a de noçâo de apo'o, 
de autoria dos Vereadores de Salinas, à emancipação dos 
Distritos de Fruta de Leite, Novo Horizonte e Santa Cruz de 
Salinas. (-À Comissão de Assuntos Municipais.) 

Do Sr. Valdim Almeida Santos, Presidente da Câmara 
Municipal de Araçuaí, encaminhando cópias das Moções nQs 24 
e 25/95, de autoria do Vereador Eustáquio Azevedo Rocha, nas 
quais requer, respectivamente, seja consignado voto de 
repúdio à ação poluidora do rio Jequitinhonha e à iniciativa 
de substituição da floresta natural por floresta de 
eucaliptos, na mata Cauã, nos Municípios de Berilo e Couto 
de Magalhães de Minas. (-À Comissão de Meio Ambiente.) 

Do Sr. Mauro Roberto Soares de Vasconcellos, Diretor-Geral 
do DER-MG, informando, a respeito do Ofício nQ 2.880/95, 
que, até a presente data, o trecho da Rodovia MG-20, que 
liga Jabuticatubas a Cardeal Mota, não possui denominação 
oficial. (-À Comissão de Constituição e Justiça.) · 

TELEGRAMAS 
Do Sr. Roberto Orro, Presidente da Assembléia Legislativa 

de Mato Grosso do Sul, comunicando a impossibilidade de 
comparecer a seminário realizado nesta Casa. 

Dos Srs. Chico Ferramenta e Newton Cardoso, Deputados 
Federais, agradecendo o convite para participar da reunião 
especial em homenagem ao Rotary Clube. 

CARTÕES 
Do Sr. AntOnio Lima Bandeira, Reitor da Universidade 

Federal de Viçosa, agradecendo o convite para participar da 
reunião especial em homenagem à Escola Agrotécnica Federal 
de Rio Pomba. 
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Do Sr. Hamilton Resende Filho, Prefeito Municipal de 
Perdões, agradecendo o convite para participar do Seminário 
Turismo: Caminho das Minas. 

Do Sr. Geraldo Resende, Superintendente Regional do INCRA 
em Minas Gerais, agradecendo o convite para participar da 
reunião especial em homenagem ao Rotary Clube. 
o Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições. 

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

proposições: _ 
PARECER SOBRE OS PROCESSOS DE LEGITIMAÇAO DE TERRAS 

DEVOLUTAS DO ESTADO A QUE SE REFERE A MENSAGEM NQ 14/95 
Comissão de Agropecuária e Política Rural 

Relatório 
A fim de se dar cumprimento ao disposto no art. 62, inciso 

XXXIV, da Constituição mineira, o Governador do Estado fez 
remeter a este Legislativo, por via da mensagem em epígrafe, 
autos de processos administrativos de legitimação de terras 
devolutas do Estado, instruídos pela RURALMINAS, dos quais 
701 dizem respeito a lotes urbanos, e 70, a terras em zona 
rural. 

Em observância às regras contidas na Decisão da Presidência 
nQ 18, de 17/6/93, que disciplina a tramitação da matéria, 
compete-nos, nesta fase preliminar, examinar os pressupostos 
legais. 

Fundamentação 
Os retromencionados dispositivos constitucionais conferem à 

Assembléia a competência privativa de aprovar, previamente, 
a alienação ou a concessão de terras públicas, ressalvado o 
disposto no art. 247, § 3Q, da Carta Estadual. 

As exceções estabelecidas se referem à alienação ou à 
concessão de terra pública previstas pelo plano de reforma 
agrária estadual, aprovado 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 somente 
oito processos devem ser convertidos em diligência à 
RURALMINAS. 

Os demais autos de processos foram devidamente instruídos e 
devem, para .o bom andamento dos trabalhos, constar em anexo 
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 565/95* 

Aprova, em conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, 
da Constituição do Estado, 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 das 
terras devolutas especificadas nos termos dos Anexos I e II 
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desta resolução, observada a enumeração dos respectivos 
beneficiários. 
Art. 2Q -Esta resolução entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 9 de novembro de 1995. 
Arnaldo Canarinho, Presidente- Olinto Godinho, relator -

Miguel Barbosa- Ajalmar Silva. 
*-Os anexos I e II mencionados foram publicados na edição 

do Diário do Legislativo de 15/11/95. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de 

Agropecuária e de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
para parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, do 
Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI No 566/95 
Autoriza o 

Cláudio. 
Poder Executivo a doãr imóvel ao Município de 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decre:a: 
Art. 1Q -Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao 

Município de Cláudio parte do imóvel de propriedade do 
Estado situado nesse município, na Rua Múcio Guimarães 
Tolentino, no Distrito de Monsenhor João Alexandre. 
constituído de terreno com área total d~ 360.00~2 (-r~zen-os 
e sessenta metros quadrados), no cual se e~curtra ~~ ~réJ~c 
com 51,67m2 (cinqüenta e um vírgula sessenta e se~e ~atros 
quadrados) de área construída, conforme registro nQ 3.104 do 
livro R-2 e averbação nQ 3.104 do livro Av-3, do Cartório de 
Registro de Imóveis da Comarca de Cláudio. 
Parágrafo único - O imóvel descrito no "caput" deste artigo 

destina-se à construção da sede do Clube das Mães de 
Monsenhor João Alexandre. 
Art. 2Q -o imóvel de que trata esta lei reverterá ao 

patrimônio do Estado se, no prazo de 3 (três) anos, não lhe 
tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do 
artigo anterior. 
Art. 3Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 4Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 1995. 
Bilac Pinto 
Justificação: Com a proposição em apreço, pretende a 

Prefeitura Municipal de Cláudio beneficiar o Clube das Mães 
de Monsenhor João Alexandre com a construção de sua casa 
principal, uma vez que falta à entidade local onde possa 
exercer plenamente suas atividades. 

O trabalho do mencionado Clube reveste-se de cunho 
humanitário, beneficiando a comunidade. Assim, 
imprescindível se revela a aprovação do projeto de lei em 
tela para que possa ter prosseguimento a concretização dos 
meritórios projetos idealizados pela municipalidade em prol 
do Clube de Mães. 
-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. 
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PROJETO DE LEI NQ 567/95 
Declara de utilidade pública a Loja Maçônica Arlindo dos 

Santos nQ 225, com sede no Município de Montes Claros. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a Loja 

Maçônica Arlindo dos Santos nQ 225, 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, de novembro de 1995. 
Wanderley Ávila 
Justificação: Fundada em 2/9/87, a Augusta e Respeitável 

Loja Maçônica Arlindo dos Santos nQ 225 tem por principias 
básicos o aperfeiçoamento moral e intelectual da humanidade, 
visando a sua emancipação progressiva e pacífica, e o 
estreitamento dos laços de fraternidade existentes entre as 
famílias dos maçons. Para atingir esses objetivos, exige dos 
seus membros a prática da justiça, o amor ao próximo e uma 
conduta segundo os ditames da honra. 

Por sua prática benemérita e pelo fato de a documentação 
apresentada provar que a entidade funciona há mais de dois 
anos e não tem fins lucrativos, a referida Loja Maçônica 
merece o título declaratório de sua 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. 

Interrupção dos Trabalhos Ordinários 
O Sr. Presidente - A Presidência interrompe, neste momento, 

nos termos do§ 1Q do art. 23 do Regimento Interno, os 
trabalhos ordinários, para destinar a 1a parte da reunião à 
homenagem ao Rotary Clube Internacional. 

Designação de Comissão 
O Sr. Presidente - A Presidência designa os Deputados Jorge 

Hannas, Paulo Piau, Carlos Murta e Ivair Nogueira, 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 - O Presidente convida, para tomarem 

assento à Mesa, os Exmos. Srs. Márcio Maia, Secretário 
Adjunto de Indústria e Comércio, representante do Governador 
do Estado, Sr. Eduardo Azeredo; Aluizio Alberto da Cruz 
Quintão, Presidente do Rotary Clube de Belo Horizonte; Cel. 
Francisco de Assis Pinheiro Dias, Coordenador do Distrito 
4.520; Hipólito Sérgio Ferreira, ex-Governador, 
representante do Distrito 4.760; Pio Canedo, ex-Governador 
do Estado de Minas Gerais; Archimedes Theodoro, Presidente 
da Comissão Nacional do Programa Pólio Plus; Elmo Peres dos 
Santos, Presidente da Casa dos Rotarianos de Belo Horizonte; 
Aluísio Pimenta, Reitor da Universidade do Estado de Minas 
Gerais. 

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

Rotary Clube Internacional, pelo seu 90Q aniversário de 
fundação. 

Execução do Hino Nacional 
O Sr. Presidente - Convido os presentes a ouvir a execução 

do Hino Nacional. 
- Procede-se à execução do Hino Nacional. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Jorge Hannas, 

autor do requerimento que suscitou a realização da presente 
reunião. 

Palavras do Deputado Jorge Hannas 
Exmos. Srs. Deputado Wanderley Ávila, lQ-Vice-Presidente da 

Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, no 
exercício da Presidência; Márcio Maia, Secretário Adjunto de 
Indústria e Comércio, representante do Governador Eduardo 
Azeredo; Aluízio Alberto da Cruz Quintão, Presidente do 
Rotary Clube de Belo Horizonte; Cel. Francisco de Assis 
Pinheiro Dias, Governador do Distrito nQ 4.520; Hipólito 
Sérgio Ferreira, ex-Governador, representante do Distrito nQ 
4.760; Pio Canedo, ex-Governador do Estado de Minas Gerais; 
Arquímedes Theodoro, Presidente da Comissão Nacional do 
Programa Pólio Plus; Elmo Péris dos Santos. Presidente da 
Casa dos Rotarianos de Belo ~or1z0nte: Prof. &lui~io 
Pimenta, Magnífico Reitor da Univers\dade :o ~stacc ca Mi.1as 
Gerais; comemora-se, este ano, o 90Q l~iversã~l~ de 
constituição do Rotary Club Internacional, entidade presente 
e atuante na vida brasileira, e esta Assembléia não poderia 
omitir-se. 

Estamos aqui para homenagear o Rotary, que surgiu a partir 
da idéia luminosa do cidadão americano Paul Percy Harris, em 
Chicago, no já longínquo ano de 1905. Na ocasião, Harris 
convocou três amigos para formar um clube que reunisse 
homens de negócio e profissionais liberais. Seu propósito 
era cultivar, no seio da comunidade, os nobres princípios da 
colaboração, solidariedade, confiança e lealdade, tanto na 
vida familiar como na profissional. Para tanto, instituiu o 
lema que norteia a atuação do Rotary: "Service above self", 
que, em nosso pais, traduziu-se abrangentemente por "Dar de 
si antes de pensar em si". Foi, também, criado o emblema que 
identifica internacionalmente a instituição: como a palavra 
"rotary" significa giratório, adotou-se como distintivo uma 
roda com 6 raios e 24 dentes. A roda indica movimento, 
enquanto os raios representam os seis princípios rotarianos 
básicos: estimular e fomentar o ideal de servir, como base 
de toda empresa digna; cultivar a boa-fé como norma dos 
negócios e profissões; aplicar o ideal de servir na vida 
privada, profissional e pública; cultivar a amizade como 
elemento para servir; respeitar toda ocupação útil e 
dignificar a própria ao servir à sociedade; incrementar a 
inteligência, a boa vontade e a paz entre as nações, por 
meio do companheirismo. 

O funcionamento do Rotary obedece a normas administrativas 
estáveis, coordenadas por uma junta diretiva eleita pelos 
sócios, composta de 14 membros, bem como de vários comitês. 
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O conjunto dos clubes de um país, ou de parte extensa de uma 
nação, constitui um distrito rotário. Este é comandado por 
um Governador, proposto pelos clubes e nomeado pela 
Convenção Internacional para representar seu distrito junto 
ao Rotary Internacional. 
O Rotary não é uma organização secreta. Ao contrário, a 

transparência de suas atividades é um dos fatores que o 
fazem respeitado. Outrossim, não interfere no campo político 
ou religioso, o que o torna imparcial e aberto ao diálogo 
com todos os segmentos da sociedade. Dizemos isso porque, ao 
longo de sua existência, enfrentou, algumas vezes, 
obstáculos na sua marcha de trabalho e construção: por 
exemplo, quando o clero espanhol insurgiu-se contra a 
organização, acusando-a de naturalista, racionalista e 
atéia. A positiva ação do Rotary, com o tempo, encarregou-se 
de pór fim a essas interpretações. Não há como acusar de 
naturalista uma associação cujos dogmas são exatamente a boa 
vontade entre os homens, o intercâmbio saudável, o 
entendimento comunitário. Não se pode classificá-lo de 
racionalista só porque adota como ideal a organização 
pragmática, e o seu pretenso ateísmo, apenas, é liberdade de 
credo e religião. 

Em todo o mundo, existem hoje dezenas de milhares de Rotary 
Clubes, espalhados por 186 países ou regiões geográficas, 
congregando nada menos que 1.200.000 rotarianos. Só no 
Brasil, são 2.700 clubes. Em nosso País, o Rotary 
estabeleceu-se, primeiramente, no Rio de Janeiro e depois em 
São Paulo e em Santos. O de Belo Horizonte é o mais antigo 
de Minas Gerais: foi fundado em 13/9/27. Em nossa Capital, 
existem, atualmente, 19 Rotary Clubs, congregando cerca de 
600 sócios. 

Não vamos detalhar, neste momento, os muitos e meritórios 
programas e promoções em que se empenha o Rotary, hoje e 
sempre. Citaremos como exemplos, apenas, as campanhas em 
prol de comunidades carentes e o vigoroso incentivo à 
juventude por meio do intercâmbio estudantil entre países. O 
mundo de hoje necessita, mais do que nunca, de um bom 
entendimento entre os homens, e o Rotary persegue esse 
ideal. A colaboração e o bom entendimento, que geram o 
progresso e reprimem a delinqüência, são indiscutível 
imperativo da vida moderna. A ética nos negócios, o repúdio 
ao capitalismo dito selvagem e a adoção de critérios 
mercantis sadios e condizentes com o interesse da sociedade 
são parâmetros que esta sociedade exige. Tudo isso é o que 
procura fazer o Rotary, e o faz bem. 
Seus 90 anos de fundação, portanto, não podem passar sem 

registro. Endereçamos, assim, nossa calorosa mensagem de 
felicitações aos rotarianos de todo o mundo e, em 
particular, aos brasileiros. Nossa especial mensagem aos 
Rotary Clubs de Minas Gerais; entre seus dirigentes, 
cumprimentamos com deferência o Governador do Distrito 
4.520, Sr. Francisco de Assis Pinheiro Dias, e o Presidente 
do Rotary de Belo Horizonte, Sr. Aluísio Alberto da Cruz 
Quintão. Nossos sinceros parabéns aos demais rotarianos que 
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nos honram .com sua presença. Não poderíamos, finalmente, 
omitir nossos afetuosos e ternos cumprimentos às senhoras 
dos rotarianos, sem o concurso das quais as meritórias 
atividades da organização seriam sensivelmente atenuadas. 
Elas têm prestado inestimáveis serviços à nossa sociedade, 
são credoras de nosso respeito e de nossa admiração. 

O Sr. Presidente - A Presidência passa, neste instante, a 
palavra ao ilustre Sr. Aluízio Alberto da Cruz Quintão, 
Presidente do Rotary Clube de Belo Horizonte. 

Palavras do Sr. Aluízio Alberto da Cruz Quintão 
Exmos. Srs. Wanderley Ávila, 1Q Vice-Presidente da 

Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, no 
exerc1c1o da Presidência; Márcio Maia, DO. Secretário 
Adjunto de Indústria e Comércio, representante do Governador 
do Estado, Sr. Eduardo Azeredo; companheiros Francisco de 
Assis Pinheiro, digno Governador do Distrito 4.520; Hipólito 
Sérgio Ferreira, ex-Governador, representante do Distrito 
4.760; Pio Canedo, ex-Governador do Estado de Minas Gerais; 
Arquimedes Theodoro, Presidente da Comissão Nacional do 
Programa Pólio Plus; Elmo Péris dos Santos, Presidente da 
Casa dos Rotarianos de Belo Horizonte; Aluísio Pimen~a. 
Magnífico Reitor da UEMG; Srs. Presidentes de clubes. 
senhoras e senhores, de início. um agradAcimento mu·to 
sincero ao Deputado Jorge Hannas, pe a fe.~z ir1lc1~t .va 
desta homenagem. Espalhados por todos os contlnentes, cs 
rotarianos são homens e mulheres de boa vontade, idealistas 
da paz e da ética profissional, voluntários que buscam, na 
prática da convivência, da solidariedade e dos serviços 
comunitários, contribuir efetivamente para estabelecer um 
clima de harmonia social em cada povo e até um ambiente da 
mais salutar compreensão mundial. 

Ao ensejo da homenagem que a Assembléia Legislativa de 
Minas Gerais presta pelo 90Q aniversar1o de criação do 
Rotary Internacional, é importante que os agradecimentos dos 
rotarianos mineiros, através desta Presidência do mais 
antigo clube rotário deste Estado, dos primeiros do Brasil, 
o Rotary Clube Belo Horizonte, ressaltem, ao lado da honra 
do gesto dos representantes do povo, alguns aspectos da 
singular origem e da admirável evolução de um grande 
movimento universal. 

Foi a virada do século XIX para o XX que fez brotar a 
semente de frondosa árvore, que vinha sendo adubada, anos a 
fio, no espírito irrequieto do jovem advogado, professor, 
jornalista e empresário Paul Percy Harris, natural da 
pequena cidade norte-americana de Racine, Estado de 
Winsconsin. A idéia básica era formar um círculo de bons 
amigos que fizesse renascer em meios urbanos maiores aquele 
espírito de união e solidariedade das pequenas comunidades. 

Em incerta hora do dia 23/2/1905, quando se reuniu com três 
de seus amigos, em um escritório de advocacia de Chicago, 
talvez não imaginasse Paul Harris a grandiosidade daquela 
decisão então tomada de criar um novo tipo de clube para 
homens de negócios, em que estariam representados os 
diferentes setores profissionais de uma comunidade. 
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As primeiras reuniões da entidade aconteciam nos próprios 
locais de trabalho dos sócios, obedecendo-se a um rodízio, 
prática giratória ou rotativa que logo ensejou a denominação 
Rotary, à qual se ligou, depois, o emblema da roda de 
engrenagem, com vinte e quatro dentes ou projeções, seis 
raios ou braços e um rasgo de chaveta, conforme aprovação do 
conselho Diretor, na convenção de Toronto, Canadá, no início 
da segunda década (1923/1924). 

Deve ter sido prazerosa para esses pioneiros a visão da 
imediata expansão da idéia rotária que, após 5 anos apenas, 
congregou 16 clubes de 1.500 sócios, na primeira convenção 
havida em Chicago (1910/1911), em que foi dada forma precisa 
aos objetivos de tais clubes e foi eleito Paul Harris, 
Presidente do que se chamou National Association of Rotary 
Clubs, mudada na convenção seguinte (Duluth, Minesota, 
1912/1913) para International Association of Rotary Clubs e 
abreviada para o nome definitivo de Rotary Internacional em 
convenção realizada em Los Angeles (1921/1922), quando o 
movimento já contava 975 clubes e 70 mil sócios. 

Era o Rotary já uma realidade internacional quando o Brasil 
foi admitido pela convenção havida em St. Louis, Missouri 
(1922/1923), através da criação do primeiro clube no Rio de 
Janeiro, antecedido de quatro anos, no hemisfério sul, 
apenas pelo Uruguai, com o surgimento de um clube em 
Montevidéu. Segundo os dados estatísticos oficiais, até o fim de junho 
deste ano, o Brasil integra o Rotary Internacional com 2.019 
clubes e com 53.963 sócios, o maior número da América 
Latina, e é em Minas Gerais que a representatividade rotária 
se espalha em numerosos municípios, à semelhança do que 
ocorre com os 27.533 clubes congêneres existentes em mais de 
180 países, reunindo o total de 1.206.622 sócios, com a 
previsão de ser alcançada a meta de 2 milhões até o ano 
2.000. O primeiro clube de Minas, o Rotary Club de Belo 
Horizonte está comemorando 68 anos de atividades. 

Nosso País reconheceu o Rotary International como de 
utilidade pública pela Lei Federal nQ 5.575, de 17/12/68, 
instituiu o Dia do Rotary, a ser comemorado em 23 de 
fevereiro, conforme Lei nQ 6.843, de 3/11/80, e já 
contribuiu com três Presidentes internacionais: Armando de 
Arruda Pereira, de 1940 a 1941; Ernesto Imbassahy de Melo, 
de 1975 a 1976; e Paulo Viriato Correa da Costa, de 1990 a 
1991. 
Inegavelmente, a sua pujança estrutural e numérica, aliada 

à nobreza de seus propósitos, á eficiência de suas 
realizações, à seriedade de seus planos e à experiência de 
sua sólida organização, faz do Rotary International, ao 
final de nove décadas, um movimento reconhecido, admirado e 
respeitado, mundialmente, como dotado de um potencial imenso 
para enfrentar grandes desafios e desenvolver projetos da 
maior importância social, em qualquer região da terra. 
Demostram-se isso pelos acontecimentos que vêm marcando e 
engrandecendo a história rotária. 
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A Primeira Grande Guerra foi seu grande teste inicial, com 
rotarianos ingleses, irlandeses e norte-americanos 
devotando-se ao trabalho de assistência às vítimas e aos 
refugiados, e serviu para fortalecer a organização que, 
durante o conflito, chegou a dobrar o número de sócios no 
mundo, então 45 mil em 530 clubes. Nem a Segunda Guerra 
Mundial sustou os passos do movimento rotário que, de novo, 
tirou das adversidades motivo para firmar-se ainda mais e 
oportunidade para angariar fundos de assistência aos 
prisioneiros e a suas famílias, aderir aos trabalhos da Cruz 
Vermelha e de outros organismos internacionais e participar 
de programas de rádio transmitidos para o mundo, com apelos 
veementes à compreensão e à boa vontade entre os povos. E, 
infelizmente, a teimosia humana em fugir do entendimento e 
evitar a paz vem repetindo, através dos tempos, insistentes 
desafios à capacidade de doação e ao ideal de servir dos 
rotarianos. 
Quando o fundador do Rotary, Paul Harris, faleceu em 1947, 

em Chicago, o caráter aglutinador do movimento e sua efetiva 
presença, em nível mundial. havia distribuído benefícios sem 
conta, influído, indiretamente, na política internacional e 
contribuído, em especial. para a criação da UNESCO, através 
da conferência rotária realizada em L0~dr0s e~ 1943. co~ a 
participação de Ministros da Educaçã~ ce vários pa\ses o ~a~ 
o objetivo de estudar a organização de u~ vast~ in:e~cám~ic 
educacional e cultural. Constituiu, pelo menos, feliz 
coincidência, pois, o fato de que da conferência de São 
Francisco que, em 26/6/45, criou a Organização das Nações 
Unidas, com o mesmo ideal rotário de paz e compreensão 
mundiais, participaram 49 rotarianos, na qualidade de 
delegados, conselheiros e consultores. 
Hoje, a ONU, cujo cinqüentenário se comemora este ano, 

considera o Rotary International com o "status" de seu 
observador permanente, como a maior e mais importante 
organização não governamental que ele tem sido. 

É verdade que o idealismo rotariano não desconhece a 
impossibilidade de reformar totalmente o mundo, mas não 
abandona a convicção de que pode torná-lo mais humanizado, 
fazendo do movimento internacional na engrenagem de busca 
constante da paz, de boa vontade e da solidariedade entre as 
comunidades locais e entre os países em geral. 

Ao lado da prática rotineira da convivência em cada clube, 
a materialização das finalidades do Rotary International 
ganha realce em projetos e promoções humanitários de grande 
expressão, nos campos da educação e da assistência 
comunitária, na maioria realizados através da Fundação 
Rotária, entidade que adquiriu personalidade jurídica em 
1928, na convenção de Mineápolis, e que surgira, a princípio 
em Atlanta, em 1917, como um Fundo de Dotação para o Rotary, 
expressamente "com a finalidade de espalhar o bem em todo 0 
mundo, através da caridade, da educação e de outros caminhos 
do progresso comunitário". 

Em seus programas educacionais e humanitários, Ja foram 
empregados mais de US$587.000.000,00 de uma receita formada 
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por contribuições de benfeitores rotarianos e não-
rotarianos, com que a Fundação tem executado, entre outros 
destacáveis, o Programa de Bolsas Educacionais, que é o 
maior programa financiado por uma entidade particular, o 
Programa de Subsídios para Atuação de Professores 
Universitários em Países em Desenvolvimento; o Programa 3H 
ou de Subsídios Saúde, Fome e Humanidade; o Programa 
Alfabetização Racional; o Programa Preserve o Planeta Terra; 
e, mais recentemente, o ousado Programa Paio 2.005, lançado 
na convenção do ano rotário 1984/1985, em Kansas City-
Missouri, em parceria com a OMS, a UNICEF e a OPS, que já 
vacinou mais de 500 bilhões de crianças, erradicou a 
poliomielite no Brasil e nas Américas e, sob o enfoque do 
Programa Pólio Plus, busca imunizar a população jovem contra 
diversas doenças e, sobretudo, anular a paralisia infantil 
em todo o mundo até 2005, ano do centenário do Rotary 
International. Com especial satisfação, registro que 
Presidente da Comissão Nacional da Campanha Pólio Plus é o 
médico Achimedes Theodoro, nosso companheiro do Rotary Clube 
Belo Horizonte. 
Sempre aprimorando e diversificando seus métodos, expande-

se ainda a ação rotária em práticas de assistência aos 
idosos e à infância, de combate ao analfabetismo e ao abuso 
de drogas, concretizando o incentivo ao intercâmbio 
internacional de jovens de 15 a 19 anos para viagens de 
estudos ou lazer, o intercâmbio da amizade para troca de 
visitas entre rotarianos e suas famílias. a formação de 
Núcleos de Desenvolvimento Comunitário - NRDC -. a formação 
de clubes de inspiração rotária como o INTERACT, lançado em 
1963 para jovens entre 14 e 18 anos de idade, e o ROTARACT, 
instituído em 1968 para jovens de 18 a 30 anos, e a 
concessão do Prêmio Rotário de Liderança Juvenil (Ryla, em 
inglês) para incentivar e identificar jovens que revelem 
qualidades de liderança. 

Com tão complexo campo de atuação e longa experiência, o 
Rotary International tem revelado sólida estrutura e 
inabalável fidelidade aos princípios que nortearam, desde a 
fundação, suas realizações em todo o mundo. Talvez aí esteja 
a explicação do consagrado êxito nas atividades do servir, 
do dar de si, sem pensar em si. Inúmeras publicações 
oficiais divulgam o movimento em todo o mundo, como os 
boletins locais e regionais e, sobretudo, a excelente 
revista "The Rotarian", surgida no ano rotário de 1912/1913, 
e as revistas editadas em cada país, como a nossa mensal 
"Bras i 1 Rotário". 
Existe toda uma filosofia rotária a clarear os caminhos e a 

incentivar as ações, que cada clube se propõe a preservar e 
fazer frutificar, através de seus sócios, que devem ser 
pessoas dignas, homens e mulheres destacados nas suas 
profissões pela capacidade de liderança ou influência e, 
assim, tidas como aptas a emprestar contribuição efetiva à 
causa da instituição. Para tanto, as bases de seu objetivo 
maior de estimular e fomentar o ideal de servir como base de 
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todo empreendimento digno foram definidas com absoluta 
clareza, de modo a promover e apoiar: 

1Q - o desenvolvimento do companheirismo como elemento 
capaz de proporcionar oportunidade de servir; 
2Q- o reconhecimento do mérito de toda ocupação útil e a 

difusão das normas de ética profissional; 
3Q - a melhoria da comunidade pela conduta exemplar de cada 

um na sua vida pública e privada; 
4Q - a aproximação dos profissionais de todo o mundo, 

visando à consolidação das boas relações da cooperação e da 
paz entre as nações. 
Haveria propósitos mais nobres? 
Como roteiro prático, o rotariano tem a prova quádrupla do 

que pensamos, dizemos e fazemos, imaginada em 1932 como 
medida para avaliação de honestidade, justiça e integridade, 
partindo da indagação objetiva sobre a verdade de um ato, 
passando pela viabilidade de sua qualificação como justo e 
perquirindo a possibilidade da captação de anuência e 
melhoria das relações, a fim de ensejar a conclusão sobre 
seu caráter benéfico para as pessoas envolvidas ou 
interessadas. 
Servir, na acepção rotária, não induz, necessária e 

unicamente, o conceito de simples orestacão soncre~a 0c 'J~a 
tarefa isolada; significa, sim, ser ú:~l a ccmunic&aG, QE 
maneira ampla e multiforme, tendo a joa co1vivên:~a ou 0 
companheirismo como denominador comum capaz de ligar pessoas 
d~ diferentes posições sociais ou atividades profissionais. 

E assim que vai o Rotary International pelos quadrantes do 
mundo, disseminando o incentivo à boa conduta em todos os 
níveis de trabalho e de convivência e fomentando a conquista 
de elevado padrão ético em todas as profissões. 

Com visão pragmática dessa caminhada, o seu Conselho de 
Legislação aprovou em 1989 uma Declaração para Executivos e 
Profissionais Rotarianos, verdadeiro código de ética 
profissional do movimento, cujo texto vale a pena divulgar, 
nesta oportunidade: 

"Como rotariano, no exercício de minha profissão ou na 
conduta de meus negócios, devo observar as seguintes normas: 

1Q considerar minha ocupação como uma oportunidade 
adicional para servir; 
2Q- ser fiel à letra e ao espírito do código de ética de 

minha ocupação, às leis de meu pais e ao padrão moral de 
minha comunidade; 

3Q - fazer todo o possível para dignificar a minha ocupação 
e para promover o mais alto padrão ético no seu exercício; 
4Q- ser justo com meu empregador, empregados, associados, 

concorrentes, clientes, o público e todos aqueles com os 
quais mantenho um relacionamento comercial ou profissional. 

5Q - reconhecer o respeito devido a todas as ocupaçõ~s 
úteis à sociedade, assim como a dignidade que lhes é 
inerente; 
6Q - oferecer os meus conhecimentos profissionais para 

propiciar oportunidades aos jovens, para atender as 
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necessidades espec1a1s de outros e para melhorar a qualidade 
de vida em minha comunidade; 

7Q - ser honesto na propaganda que fizer e em todas as 
apresentações ao público, relativas à minha empresa ou 
profissão; 
8Q- não procurar obter de um rotariano, nem lhe outorgar 

um privilégio ou uma vantagem que não sejam normalmente 
concedidos num relacionamento comercial ou profissional". 
Orientados por tão elevadas coordenadas, somos em cada 

clube, por essas Gerais e por todo o Brasil, servidores 
anônimos da causa rotária, influindo com o bom exemplo e a 
seriedade de conduta ou praticando específicas ações 
benéficas sem sabermos a quem. Alguns, porém, se destacam 
sobremodo perante a sociedade e ganham notoriedade e público 
reconhecimento. Muitos nomes poderiam ser lembrados, nesta 
hora, com muita justiça. Seja-me permitido salientar três, 
pelo menos, com a coincidência de que são pessoas cuja 
atuação na sociedade sempre honrou o Rotary Clube Belo 
Horizonte, a que se filiaram. 

Louvor sem limites há de merecer sempre o saudoso Prof. 
Hílton Rocha, sábio na medicina e na solidariedade humana, 
cuja obra maravilhou o País e cuja convivência em nosso 
clube foi constante ensinamento de amor à ciência e da 
alegria de servir o próximo. Reverência temos de fazer à 
garra e ao dinamismo germânicos do companheiro Pe. Reinald 
Helmut Zielinski, que vem desenvolvendo eficiente trabalho 
de assistência pastoral e médica e de orientação múltipla às 
crianças e aos jovens de famílias humildes da Capital, 
através de sua Fundação Hermine e Paul Zielinsk, de sua 
criação. Justa homenagem se faz em mencionar o companheiro 
Eng. Celso Mello de Azevedo, veterano de mais de 40 anos em 
nosso clube, que soube dignificar o exercício de sua 
profissão e a prática da política partidária, aliando 
seriedade à eficiência, ao dirigir a Prefeitura de Belo 
Horizonte e, hoje, ao envergar o mesmo idealismo dinâmico e 
discreto como provedor da "santa causa" da Santa Casa de 
Misericórdia. Esses exemplos encantam e valorizam a 
população rotária e fazem fortalecer-se a convicção de que 
todo bom rotariano tende a ser bom cidadão. 

Na vivência rotariana, não observamos nossos vínculos 
religiosos ou políticos, mas não nos despojamos de nossas 
convicções e filiações como cidadãos participantes que 
desejam um Brasil melhor. 

Uma certeza alentadora foi proclamada em uma convenção de 
1977, a de que onde haja liberdade, justiça, verdade, 
observância da palavra dada e respeito pelos direitos 
humanos, o Rotary não pode existir e seus ideais não podem 
prevalecer. 
Essa é, Sr. Presidente e nobres Deputados, a verdadeira 

dimensão do Rotary International, que a gentileza de Vossas 
Excelências, através da proposição do Deputado Jorge Hannas, 
quis homenagear, pelo transcurso de seus 90 anos de 
fundação. 
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Entendi ser conveniente valer-me da oportunidade de falar 
na Casa do povo de Minas para divulgar alguns dados 
históricos e aspectos básicos da conceituação e das 
finalidades rotarianas. É certo que os dignos integrantes 
desta Assembléia Legislativa conhecem a vivência do Rotary 
em clubes existentes em suas bases eleitorais e se exercitam 
na prática de muitos propósitos rotários. Entretanto, ao 
agradecer, com toda a sinceridade rotariana, esta sessão 
especial, não seria impróprio buscar inspiração na 
conclamação do atual Presidente Internacional Herbert Graham 
Brown e fazer aos nobres Deputados um convite a que, na 
atividade política e legislativa, atuem com integridade, 
sirvam com amor ao povo que lhes deu um mandato e, assim 
trabalhem pela paz em suas comunidades e neste Estado' 
contribuindo, mesmo sem o sentirem, pela ordem e boa 
vontade, no Brasil e no mundo. 

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

entregar ao ilustre Dr. Aluízio Alberto da Cruz Quintão uma 
placa alusiva à comemoração, como homenagem desta Assembléia 
ao Rotary Club International pelo 90Q aniversário de 
fundação. A Assembléia Legislativa homenageia a comunidade 
rotariana pelos relevantes serviços crestados no SRn+lco d~ 
promover o bem comum e desenvolver a~ re1aç6e~ umisto-as 
entre os povos. 
- Procede-se à entrega da placa. 

Palavras do Sr. Presidente 
O recente assassinato do Primeiro-Ministro israelense 

Yitzhak Rabin, constitui mais um capítulo trágico da longa 
história dos conflitos no Oriente Médio que líderes judeus e 
palestinos, a duras penas, vêm tentando amainar nos últimos 
anos. 

Em diversas reg1oes do planeta, divergências étnicas 
políticas e religiosas continuam fermentando a intolerância 
e sobrepondo a insensatez ao bom-senso, dando origem a 
morticínios e atrocidades que ainda mancham a história da 
humanidade. 
Vivemos um tempo de extrema contradição. Ao lado de 

fantásticas conquistas no campo das ciências, da tecnologia 
do conhecimento de modo geral, em um mundo integrado pelo~ 
recursos mágicos da telecomunicação, despontam 
paralelamente, cruas manifestações de barbárie. ' 

No Brasil, felizmente em outro nível e em outras 
circunstâncias, também assistimos a persistentes 
desentendimentos que emperram o projeto atual de 
desenvolvimento, presentes, por exemplo, na luta pela posse 
da terra, no jogo_ de . in!eresses em torno da reforma 
constitucional, na d1ssoc1açao entre o crescimento econômico 
e a promoção do bem-estar social. 
Mais do que recursos té~nicos, financeiros ou capacidade 

administrativa para so~uc1onar os problemas que impedem a 
evolução dos povos, esta faltando nas mesas de negociação um 
fator de outra natureza, fundamental para a convivência 

I 
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humana: o espírito de solidariedade, de cooperação, de 
compreensão das necessidades mútuas, numa dimensão coletiva. 
Essa é a lição preciosa que nos ensina a doutrina 

rotariana, fundada nos princípios do companheirismo, da 
ética, da consolidação das boas relações entre os homens e 
as nações. Voltadas não apenas para o benefício de seus 
associados, mas também das comunidades em que eles estão 
envolvidos, as atividades do Rotary Club se estendem aos 
campos da educação, da ajuda a pessoas idosas e a portadores 
de deficiência, da assistência médica, do incentivo à 
cultura e da preservação do meio ambiente. 

Em âmbito maior, destaca-se o trabalho da Fundação Rotária, 
organização internacional sem fins lucrativos que patrocina 
programas humanitários de longo alcance nas áreas de 
educação, de combate à fome e na melhoria das condições 
sanitárias e do padrão de vida das populações mais carentes. 

Entre esses programas, não poderíamos deixar de mencionar o 
Pólio Plus, que estabelece o compromisso da entidade de 
lutar pela imunização das crianças de todo o mundo contra a 
poliomielite até o ano 2005, data em que a instituição do 
Rotary completa seu primeiro centenário. O projeto consiste 
no fornecimento de vacinas antipólio para os planos oficiais 
de combate à doença por um período de até cinco anos 
consecutivos. 
Foi assim que aconteceu no Brasil, onde a Fundação Rotária 

repassou ao Ministério da Saúde, em convênio, o valor de 
US$6.000.000,00, distribuídos entre 1986 e 1991, para 
aquisição de vacinas necessárias à imunização de 20 milhões 
de crianças anualmente. 
A ajuda rotariana foi uma contribuição inestimável para que 

o País obtivesse, em 1994, uma grande vitória na área 
social: O Certificado de Erradicação da Poliomielite, 
outorgado pela Organização Panamericana de Saúde. 

Ao prestamos hoje esta homenagem ao Rotary Club e a todos 
os seus integrantes pelos serviços que têm prestado ao nosso 
Estado e ao Brasil, estamos nos unindo em torno de seus 
valores e de seus ideais, que, de certa forma, também estão 
presentes na atuação do Poder Legislativo, em busca da 
conciliação e do entendimento, à luz dos interesses maiores 
da população. 
Acreditamos que por esse caminho se tornarão mais profícuas 

as relações entre as pessoas, entre as instituições, entre 
os poderes públicos e a sociedade, como condição para 
dirimirmos os conflitos, aceitarmos as divergências e 
avançarmos em direção a uma convivência harmônica, tão 
necessária à realização de nossos projetos." 

Reabertura dos Trabalhos Ordinários 
O Sr. Presidente - Estão reabertos os trabalhos. 

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

inexistência de número regimental para continuação dos 
trabalhos, encerra a reunião, convocando os Deputados para a 
extraordinária de amanhã, dia 14, às 20 horas, nos termos do 
edital de convocação, e para a orCinária de amanhã, às 14 



horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem 
anunciada pelo Sr. Presidente é a publicada na 
anterior.). Levanta-se a reunião. 
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do dia 
edição 

ATA DA 6a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO 
Às dez horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e sete 
de outubro de mil novecentos e noventa e cinco, comparecem 
na Sala das Comissões os Deputados Bonifácio Mourão, Elbe 
Brandão e José Maria Barros, membros da Comissão 
supracitada. Havendo número regimental, o Vice-Presidente, 
Deputado Bonifácio Mourão, assume a direção dos trabalhos, 
declara aberta a reunião e solicita ao Deputado José Maria 
Barros que proceda à leitura da ata da reunião anterior, 
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. 
Em seguida, a Presidência distribui à Deputada Elbe Brandão 
os Projetos de Lei nQs 260, 428 e 429/95 e ao Deputado José 
Maria Barros os Projetos de Lei nQs 430 e 431/95. Passa-se, 
a seguir, à fase de apreciação das proposições sujeitas à 
deliberação conclusiva do Plenário da Assembléia. A Deputada 
Elbe Brandão emite pareceres mediante os quais conclui pela 
aprovação dos Projetos de Lei nQs 260, 428 e 429/95. 
Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez. ficam 
aprovados os pareceres. O Deputado José M3ria Bar~cs emit0 
pareceres mediante os quais conclui pe1& aprovdçã: ~~s 
Projetos de Lei nQs 430 e 431/95. Sub~etidos a discussã0 e 
votação, cada um por sua vez, ficam aprovados os pareceres. 
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, 7 de novembro de 1995. 
Elbe Brandão, Presidente - Antônio Andrade - Álvaro Antônio 

- Arnaldo Penna. 
ATA DA 3a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 
EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO NQ 
16/95 
Às quinze horas e quinze minutos do dia sete de novembro de 
mil novecentos e noventa e cinco, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Clêuber Carneiro, Gilmar Machado, 
Simão Pedro Toledo, Miguel Martini (substituindo este à 
Deputada Elbe Brandão, por indicação da Liderança do PSDB), 
Antônio Roberto (substituindo este ao Deputado Anderson 
Adauto, por indicação da Liderança do PMDB), Paulo Piau 
(substituindo o Deputado Bilac Pinto, por indicação da 
Liderança do PFL), Carlos Pimenta e Paulo Schettino, membros 
da Comissão supracitada. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Clêuber Carneiro, declara abertos os 
trabalhos e solicita ao Deputado Antônio Roberto que proceda 
à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, 
é subscrita pelos membros presentes. A Presidência informa 
que a reunião se destina a ouvir o Prof. José Augusto Braga, 
Diretor do Departamento Jurídico do SIND-UTE, e o Sr. Renato 
de Almeida, Presidente da Coordenação Sindical, os quais 
convida para tomarem assento à mesa. A Presidência registra 

~ 
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a presença do Sr. Naldi Joviano dos Santos, representante do 
Sindicato dos Trabalhadores do DER - SINTDER. O Sr. Renato 
de Almeida discorre sobre a situação dos servidores civis, 
relativamente às férias-prêmio, e solicita à assessoria que 
distribua os documentos apresentados por ele contendo 
sugestões para o aprimoramento da Proposta de Emenda nQ 
16/95, para que sejam estudadas pelos parlamentares 
presentes. Fazem uso da palavra, pela ordem, os Deputados 
Simão Pedro Toledo, relator da matéria, Gilmar Machado e 
Carlos Pimenta, conforme consta nas notas taquigráficas. A 
Presidência solicita à assessoria que distribua o documento 
da Coordenação Sindical aos membros presentes para análise 
do assunto. O Deputado Anderson Adauto sugere aos 
parlamentares presentes que não apresentem mais propostas de 
emendas à Constituição, pois tornar-se-ão inócuas em virtude 
da reforma administrativa que está por vir. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
convidados e dos parlamentares, convoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião extraordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 9 de novembro de 1995. 
Gilmar Machado, Presidente- Simão Pedro 

Brandão- Romeu Queiroz - Ajalmar Silva-
Toninha Zeitune - Olinto Godinho- Dílzon 
Vilela. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

Toledo Elbe 
Gil Pereira 

Melo Aílton 

PARECER PARA O to TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO NQ 16/95 

Comissão Especial 
Relatório 

De autoria do Governador do Estado, a proposição em apreço 
objetiva alterar a redação do art. 31 da Constituição 
mineira no tocante ao instituto das férias-prêmio. 
Publicada no "Diário do Legislativo" de 7/9/95, a proposta 

permaneceu de posse da Mesa pelo prazo de três dias, para 
receber emenda, em conformidade com o disposto no art. 209 
do Regimento Interno. 

Em seguida, foi a matéria encaminhada a esta Comissão 
Especial para receber parecer, nos termos do art. 210 do 
referido regimento. 

Fundamentação 
Por intermédio da proposição sob comento, o Chefe do Poder 

Executivo pretende introduzir algumas alterações referentes 
às férias-prêmio dos servidores públicos estaduais. A medida 
consiste basicamente em ampliar o período aquisitivo de 
cinco para dez anos de efetivo exercício no serviço público, 
hipótese em que o servidor fará jus a seis meses de férias-
prêmio, podendo solicitar conversão em espécie quando da 
aposentadoria ou a contagem em dobro, para esse mesmo fim, 
das não gozadas. Ademais, a proposta prevê que, ocorrendo a 
aposentadoria nas condições das alíneas "a" e "b" do inciso 
III do art. 36 da Carta mineira, ou seja, aposentadoria 
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voluntária com proventos integrais, o servidor terá direito 
a mais três meses de férias-prêmio convertidas em espécie, 
relativas à fração do decênio. 

No que diz respeito aos aspectos formais, cumpre salientar 
que o ordenamento constitucional mineiro assegura ao 
Governador do Estado a prerrogativa para apresentação de 
proposta de emenda à Constituição, tal como definido no art. 
64, II, disposição esta reproduzida pelo art. 208, II, do 
Regimento Interno desta Casa. Sob este enfoque preliminar, 
não há que se falar em qualquer vício de iniciativa que 
inviabilize a tramitação da matéria, uma vez que foram 
observadas as normas elementares relativas à deflagração do 
processo legislativo. 
Sobre o conteúdo, algumas considerações merecem maior 

detalhamento, a começar pela autonomia reconhecida ao Estado 
membro para organizar o seu próprio serviço público, de 
acordo com suas particularidades e conveniências 
administrativas. 

A Carta Magna Federal, em seu art. 18, assegura às 
entidades integrantes do sistema federativo brasileiro 
autonomia política, administrativa e financeira, sendo 
dotadas de capacidade de auto-organização. observados os 
postulados fundamentais da Lei Maior. Assim c~oa erTid~c~ 
federada é livre para organizar suas própr:as at~~lJ&d~~. 
incluindo-se aí a fixação de vantagen~ ou ~ro1b~ções ~os 
servidores públicos, tudo em conformidade com os interesses 
e as conveniências regionais, bem como com a realidade 
vivida pela administração. 

Com o advento da Lei Complementar Federal nQ 82, de 
27/3/95, que disciplina os limites das despesas com o 
funcionalismo público, na forma do art. 169 da Constituição 
Federal, as despesas totais com pessoal ativo e inativo das 
administrações direta e indireta do Estado não podem exceder 
a 60% das respectivas receitas correntes líquidas. Embora 
essa lei só comece a vigorar a partir de 1Q/1/96, a proposta 
de emenda em análise reflete a preocupação do Governo do 
Estado em adaptar-se ao seu comando, que preconiza a 
contenção de gastos com os servidores públicos. Atualmente, 
o limite máximo permitido para despesas com pessoal, no 
âmbito federal, estadual e municipal, é de 65% do valor das 
respectivas receitas correntes. ~o que determina o art. 38 
do Ato das Disposições Consti:ucionais Transitórias da 
Constituição da República. 

Por outro lado, julgamos oportuno trazer à colação, a 
título exemplificativo, a disciplina jurídica do 1nstituto 
das férias-prêmio no âmbito da União e de alguns Estados da 
Federação. O art. 87 da Lei nQ 8. 112, de 1990, que contém o 
Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da 
União, prevê o benefício da licença-prêmio por assiduidade, 
com duração de três meses após cada período de cinco anos de 
atividade ininterrupta. 

No Estado da Bahia, a Constituição Estadual, no art. 41, 
XXVIII, assegura ao servidor público o direito ao gozo de 
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três meses de licença-prêmio por qüinqüênio de serviços 
prestados à administração direta, a autarquias e fundações. 

No Estado do Rio de Janeiro, o assunto está regulado pelo 
Decreto-Lei nQ 220, de 18/7/75, que dispõe sobre o Estatuto 
dos Funcionários Públicos Civis do Poder Executivo. O art. 
19, VI, do referido texto legal também concede ao servidor, 
a título de prêmio, licença de três meses depois de cada 
qüinqüênio ininterrupto de efetivo exercício no serviço 
público estadual ou autárquico do Estado. 

Nos Estados do Rio Grande do Sul e de São Paulo, a duração 
da licença-prêmio também é de três meses, observado. o 
período de cinco anos de serviço público ininterrupto. E o 
que estabelecem, respectivamente, as Leis nQs 9.075, de 
1990, e 10.261, de 1968, no âmbito dos referidos Estados. 

De acordo com os exemplos anteriormente citados, parece-nos 
que as férias-prêmio, com duração de três meses a cada 
qüinqüênio de serviços prestados, tem sido a opção mais 
razoável para conciliar as conveniências da administração 
com os interesses do servidor. Na realidade, seu afastamento 
prolongado da repartição, na hipótese de seis meses de 
licença-prêmio, é prejudicial ao bom andamento do serviço 
Público. Isso porque o longo período de ausência acarretar~a 
quebra de ritmo e desempenho, exigindo, quando do retorno as 
atribuições normais, maior tempo para readaptação. 

Dessa forma, defendemos o entendimento de que devem ser 
mantidas as férias-prêmio com duração de três meses, 
adquiridas a cada período de cinco anos de efetivo 
exercício. Conseqüentemente e tendo em vista maior coerência 
da proposta em exame, torna-se oportuna a supressão de seu 
art. 2Q. Tais alterações nos levam a apresentar, na 
conclusão deste parecer, o Substitutivo nQ 1. 

Conclusão 
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação da Proposta 

de Emenda à Constituição nQ 16/95 na forma do Substitutivo 
nQ 1, a seguir redigido. _ 

SUBSTITUTIVO NQ 1 À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇAO NQ 
16/95 

Altera a redação do inciso II do art. 31 da Constituição do Estado. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1Q -O inciso II do art. 31 da Constituição do Estado 

passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Art 31 -
I I · fé r i~~.:.P~ê~i~: .. ~~~ .. d~~~á~ .. de .. 3 .. (três) meses. 

adquiridas a cada período de 5 (cinco) anos de efetivo 
exercício no serviço público do Estado de Minas Gerais, 
admitida a sua conversão em espec1e, paga a título de 
indenização, quando da aposentadoria, ou a contagem em 
dobro, para esse mesmo fim ou para percepção de adicionais 
por tempo de serviço, das férias-prêmio não gozadas." 
Art. 2Q -Esta emenda à Constituição entra em vigor a 

partir de 1Q de janeiro de 1996. 
Sala das Comissões, de novembro de 1995. 
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Gilmar Machado, Presidente- Simão Pedro Toledo, relator -
Romeu Queiroz - Dilzon Melo- Sebastião Costa Ajalmar 
Silva- José Bonifácio -Ronaldo Vasconcellos Geraldo 
Rezende. 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 475/95 
Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer 

Relatório 
De autoria do Deputado Antônio Júlio, o projeto em exame 

objetiva declarar de utilidade pública a Fundação Educativa 
e Cultural José Alves Ferreira de Oliveira, com sede no 
Município de Pará de Minas. 
A Comissão de Constituição e Justiça, em exame preliminar, 

concluiu pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela 
legalidade do projeto, cabendo a esta Comissão deliberar 
conclusivamente sobre a matéria, conforme estatuído no 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A citada Fundação possui serviços de radiodifusão cultural 

e educativa, tendo, prioritariamente, objetivos voltados 
para a comunidade, principalmente produção, venda e 
distribuição de livros, cadernos. revistas. monografias e 
tudo que verse sobre cultura, educaç~0. ~esp0~io 2ç§0 
comunitária. 
Justa e oportuna é 

utilidade pública ora 
a atribuição do titulo de~1a~3t6~1o cs 
proposta. 

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

Lei nQ 475/95 na forma original. 
Sala das Comissões, 14 de novembro de 1995. 
João Leite, relator. 

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 483/95 

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

De autoria do Deputado José Bonifácio, o projeto em estudo 
objetiva declarar de utilidade pública o Instituto Conde de 
Prados - ICP -, com sede no Município de Barbacena. 
Encaminhada a proposição à Comissão de Constituição e 

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade, vem agora o projeto a esta 
Comissão, para deliberação conclusiva, conforme determinação 
regimental. 

Fundamentação 
O ICP é sociedade civil sem fins lucrativos, de carácer 

cultural, promocional e assistencial. Tem como objetivo 
prestar assistência a entidade dos setores público e 
privado, desenvolvendo o ensino e a pesquisa científica. 
Trata-se, pois, de entidade que pretende a elevação e a 
melhoria do ser humano. Justo e oportuno é o benefício que 
se lhe quer conceder. 

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

Lei nQ 483/95 como proposto. 



Sala das Comissões, 14 de novembro de 1995. 
Gilmar Machado, relator. 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 501/95 
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Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer 
Relatório 

De autoria do Deputado Ermano Batista, o projeto em exame 
pretende declarar de utilidade pública a Corporação Musical 
Nossa Senhora da Conceição, com sede no Município de São 
Miguel do Anta. 

A matéria foi encaminhada, para exame preliminar, à 
Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Agora, vem o 
projeto a esta Comissão para deliberação conclusiva, 
conforme determinação regimental. 

Fundamentação 
A Corporação Musical que se pretende beneficiar tem por 

objetivo promover maior difusão da arte musical; faz 
inclusive, uma apresentação mensal em praça pública. 
A preservação da cultura, resultado de suas atividades, e o 

entretenimento que a instituição oferece justificam o título 
declaratório de sua utilidade pública. 

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

Lei nQ 501/95 na forma original. 
Sala das Comissões, 14 de novembro de 1995. 
Gilmar Machado, relator. 

PARECER PARA O 2Q 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 em 
epígrafe visa declarar de utilidade pública a Loja Maçônica 
Geraldo Vieira Ribeiro 1Q nQ 62, com sede no Município de 
Mutum. 
Aprovado o projeto no 1Q turno, na forma original. cabe a 

esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no 
2Q turno, nos termos regimentais. 

Fundamentação 
A entidade em apreço presta assistência aos mais 

necessitados, independentemente de ideologia, visando apenas 
à dignidade do ser humano. 

Assim, ratificamos a posição desta Comissão no 1Q turno, 
d~cl~rando que a instituição faz jus ao título de utilidade 
publ1ca, em virtude do meritório trabalho 
realizando. 

que vem 

Conclusão 
Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de 

Lei nQ 246/95 no 2Q turno, na forma original. 
Sala das Comissões, 14 de novembro de 1995. 
Anderson Adauto, relator. 
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ATA DA 98ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 14 DE NOVEMBRO DE 1995 

Pre~idência dos Deputados Wanderley Ávila e Ibrahim Jacob 
SUMARIO: ABERTURA - 1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -

Correspondência: Oficios, telegramas e cartões 
Apresentação de Proposições: Requerimentos nQs 861 a 868/95 
- Requerimentos dos Deputados Carlos Pimenta e Ivo José -
Comunicações: Comunicações das Comissões de Agropecuária e 
de Saúde e Ação Social e dos Deputados Sebastião Navarro 
Vieira, Mauri Torres e Marco Régis (2) - Oradores Inscritos: 
Qiscursos dos Deputados Jorge Eduardo de Oliveira, Wanderley 
Avila, Carlos Pimenta, Paulo Schettino e Alencar da Silveira 
Júnior - 2ª PARTE (ORDEM DO DIA): 1ª Fase: Abertura de 
inscr1çoes Palavras do Sr. Presidente Leitura de 
comunicações apresentadas -Requerimentos: Requerimento do 
Deputado Carlos Pimenta; encaminhamento á Comissão de Saúde 
e Ação Social - Requerimento do Deoutado Ivo ,José: aprovação 
- 2ª Fase: Questão de ordem; chamac:2 de "e.,;fira.:3r,:. or-: 
"quorum"; existência de número regimental p~r& di~cussãG
Discussão de proposições: Discussâo, em 1Q turno, do P~ojeto 
de Lei Complementar nQ 8/95; requerimento do Deputado Raul 
Lima Neto; deferimento- Discussão, em 1Q turno, do Projeto 
de Lei nQ 506/95; discurso do Deputado Gilmar Machado; 
questão de ordem; suspensão e reabertura da reun1ao; 
inexistência de "quorum" para continuação dos trabalhos -
ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA. 

ABERTURA 
- Às 14h15min, comparecem os Deputados: 
Wanderley Ávila Sebastião Navarro Vieira Paulo 

Pettersen - Rêmolo Aloise - Ibrahim Jacob - Ermano Batista -
Antõnio Júlio - Aílton Vilela- Ajalmar Silva Alberto 
Pinto Coelho -Alencar da Silveira Júnior- Almir Cardoso-
Álvaro Antõnio- Anderson Adauto- Anivaldo Coelho- Antõnio 
Andrade - Antõnio 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 - Geraido 
Rezende- Geraldo Santanna- Gil Pereira- Gilmar Machado-
Glycon Terra Pinto - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Ivo 
José- Jairo Ataide- João Batista de Oliveira- João Leite 
-Jorge Eduardo de Oliveira- Jorge Hannas- José Bonifácio 
-José Braga- José Henrique -José Maria Barros- Kemil 
Kumaira - Leonídio Bouças - Luiz Antõnio Zanto - Marcelo 
Cecé - Marcelo Gonçalves - Marco Régis - Marcos Helênio -
Maria Olivia -Miguel Barbosa- Miguel Martini Olinto 
Godinho - Paulo Piau - Paulo Schettino - Péricles Ferreira 
Raul Lima Neto- Romeu Queiroz -Ronaldo Vasconcellos 
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Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Simão Pedro Toledo -
Toninha Zeitune- 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. 

- O Deputado 
2Q-Secretário, 
que é aprovada 

1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE) 
Ata 

Ibrahim Jacob, 3Q-Secretário, nas funções de 
procede à leitura da ata da reunião anterior, 
sem restrições. 

Correspondência 
-O Deputado Carlos Pimenta, 1Q-Secretário "ad hoc", lê a 

seguinte correspondência: 
OFÍCIOS 

Do Sr. Alysson Paulinelli, Secretário da Agricultura, 
solicitando que sejam acelerados os trâmites dos processos 
rurais e urbanos enviados a esta Assembléia, para que ainda 
este ano possam ser efetivadas as titulações de 7 mil 
propriedades. devolutas. (- À Comissão de Agropecuária.) 

Do Sr. Valdim Almeida Santos, Presidente da Câmara 
Municipal de Araçuaí, encaminhando as Indicações nQs 469 e 
470/95, que solicitam ampliação e criação de incentivos para 
irrigação das bacias do Gravatá e Setúbal e construção de 
barragens nos córregos Aguada Nova e Curuto. (- À Comissão 
de Administração Pública.) 

Do Sr. Carlos Eloy Carvalho Guimarães, Presidente da CEMIG, 
informando que não poderá comparecer à reunião que debaterá 
a criação da Usina de Irapé e indicando como seu 
representante o Sr. Rubens Gonçalves Andére. Assistente da 
Diretoria de Projetos e Construções. (- À Comissão de 
Política Energética.) 

Do Cel.-PM Nelson Fernando Cordeiro, Comandante-Geral da 
PMMG, encaminhando exemplar do "Boletim Estatístico 
Operacional". 

Do Sr. Márcio Luiz Murta Kangussu, Secretário Adjunto de 
Administração, informando que a Comarca de Tiros ainda não 
foi instalada, não havendo, portanto, na localidade, Fórum a 
ser nomeado. (- À Comissão de Constituição e Justiça.) 

Do Sr. Ronan Ramos de Oliveira, Chefe do Cerimonial do 
Governo do Estado, agradecendo o convite para a reun1ao 
especial em homenagem ao Rotary Clube Internacional e 
comunicando a designação do Sr. Márcio Maia, Secretário 
Adjunto de Indústria e Comércio, para representar o 
Governador na solenidade. 

Do Sr. Ayr Pinheiro de Freitas, Secretário Municipal de 
Desenvolvimento Econômico de Governador Valadares e 
Presidente do Rotary Ibituruna, da mesma localidade (2), 
agradecendo convite para participar de reunião especial em 
homenagem ao Rotary Clube Internacional. 

TELEGRAMAS 
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Do Sr. Arlindo Porto, Senador, congratulando a Casa pela 
justa homenagem ao Rotary Clube Internacional. 

Do Sr. José Maria Caldeira, Juiz-Presidente do TRT, 3ª 
Região, agradecendo convite para participar do Seminário 
Turismo: Caminho das Minas. 

Do Sr. José Otávio Germano, Presidente da Assembléia 
Legislativa do Rio Grande do Sul, cumprimentando pelo 
sucesso do Seminário Brasil-Estados Unidos- Federalismo e 
Fortalecimento dos Legislativos Estaduais. 

CARTÕES 
Dos Srs. Sebastião Rosenburg, Presidente do TRE-MG, e 

Sebastião Ant6nio dos Reis e Silva, Diretor Regional de 
Minas Gerais do SENAC, agradecendo o convite para a reunião 
especial em homenagem ao Rotary Clube Internacional. 

Do Sr. Márcio Luiz Murta Kangussu, Secretário Adjunto de 
Administração, parabenizando o Presidente desta Casa pelo 
recebimento da Medalha do Grande Mérito Comercial. 

Dos familiares do Sr. José Luiz Sasseron, agradecendo os 
votos de pesar recebidos. 

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 Propos~ções 
- Nesta oportunidade, são encaminnadas ã ~e~a ~s ~egu1n~es 

proposições: 
REQUERIMENTOS 

NQ 861/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maç6nica Obreiros da Liberdade, localizada nesta Capital, 
pelo transcurso do seu 16Q aniversário de fundação. 

NQ 862/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de· congratulações com a Loja 
Maçônica Obreiros da Serra, localizada no Município de Nova 
Serrana, pelo transcurso do seu sexto aniversário de 
fundação. 

NQ 863/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçônica Ciência e Virtude, localizada no Município de Poço 
Fundo, pelo transcurso do seu 12Q aniversário de fundação. 

NQ 864/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçônica XV de Novembro, localizada nesta Capital, pelo 
transcurso do seu 12Q aniversário de fundação. 

NQ 865/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maç6nica Guido Marliére, localizada nesta Capital, pelo 
transcurso do seu 18Q aniversário de fundação. 

NQ 866/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçônica Templários do Alvorecer, localizada nesta Capital, 
pelo transcurso do seu 13Q aniversári9 de fundação. 

NQ 867/95, do Deputado Wanderley Avila, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçônica Deus e Caridade, localizada no Município de Cabo 
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Verde, pelo transcurso do seu 52Q aniversário de fundação. 
(- Distribuídos à Comissão de Educação.) 

NQ 868/95, do Deputado Alberto Pinto Coelho, solicitando a 
transcrição nos anais da Casa das matérias "Cultura é 
Obsessão de José Aparecido", publicada em 10/11/95 no jornal 
"Hoje em Dia", e "José Aparecido e a Cultura", publicada em 
6/11/95 no jornal "Tribuna da Imprensa". (- À Mesa da 
Assembléia.) 

São também encaminhados à Mesa requerimentos dos 
Deputados Carlos Pimenta e Ivo José. 

COMUNICAÇÕES 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações 

de Agropecuária e de Saúde e Ação Social e 
Sebastião Navarro Vieira, Mauri Torres e Marco 

Oradores Inscritos 

das Comissões 
dos Deputados 
Régis (2). 

O Sr. Presidente 
de Oliveira. 

- Com a palavra, o Deputado Jorge Eduardo 

O Deputado Jorge Eduardo de Oliveira * - Sr. Presidente e 
Srs. Deputados, no dia de ontem e em toda semana que passou, 
os católicos da cidade de Santa Rita de Caldas e de toda a 
região comemoraram o centenário de nascimento de Monsenhor 
Alderígi Maria Torriani, que nasceu em Jacutinga, no Sul de 
Minas, em 13/11/1895. Fez exatamente 100 anos de nascimento 
do Monsenhor Alderígi Maria Torriani ontem, dia 13/11/1995. 
Como religioso, fixou residência em Santa Rita de Caldas, 
onde exerceu o sacerdócio com generosidade e desprendimento 
incomum, a ponto de ser venerado como santo pela população 
de toda a região. Orações, missas e várias celebrações 
religiosas marcaram essas comemorações, envolvendo toda a 
comunidade e culminando com os eventos de ontem, dia 13, 
razão pela qual faço questão de tornar públicas, trazendo ao 
conhecimento de todos, no Plenário da Assembléia, a vida e a 
obra de Monsenhor Alderígi. 

Dois livros já foram publicados por Frei Felipinho sobre 
ele: " Pe. Alderígi ... O Santo Brasileiro" e "Alderígi, 
Gigante com Olhos de Criança", e um terceiro está sendo 
organizado, com declaração de bispos, sacerdotes, 
autoridades e outras pessoas que sabiam de seu trabalho, 
algumas das quais passo a citar em seguida. 

De D. Antônio Ferreira de Macedo, ex-Arcebispo de Aparecida 
do Norte, em São Paulo: "Monsenhor Alderígi era um homem 
santo. Tinha eu muitos motivos para dizer, há tempos, que 
começassem o seu processo de canonização logo após sua 
morte, principalmente por ser um homem de fé." 

Do Dr. Paulo Maia, Juiz de Direito da Comarca de Caldas, 
por ocasião de seu jubileu de ordenação sacerdotal, 
despindo-se de sua toga e pedindo que o homenageado ocupasse 
sua cadeira de magistrado: "Meu querido padrinho Alderígi, 
não visto hoje minha toga de magistrado para recepcioná-lo 
para que ela não veja sua pequenez ante sua batina, que se 
respeita por amor. Não quero que ela se core nem se recorde 
das injustiças praticadas em nome da lei, quando suas 
vestes, quase sagradas, suplantam a lei, ignoram a lei, 
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exigem da lei que compreenda que o ser humano é imperfeito e 
é passivel de perdão." 

De D. José D'Ângelo Neto, Arcebispo 
"Tinha Monsenhor Alderigi uma alegria e 
dar aos que nada tinham, aos que batiam 
pão, remédio, roupas, .... " 

de Pouso Alegre: 
um prazer imenso em 
à sua porta pedindo 

De D. Oscar de Oliveira, Arcebispo de Mariana: "E lã pude 
apreciar a beleza d'alma daquele sacerdote, verdadeira cópia 
espiritual de São João Vianney." 
Sr. Presidente e Srs. Deputados, Monsenhor Alderigi faleceu 

em 3/10/77, deixando-nos a todos órfãos, todos que o 
conhecemos e amamos. A fama de sua nobreza e da dignidade de 
seus atos percorreu esse Brasil afora e, nesta Casa 
Legislativa, não poderiamos deixar de nos manifestar, 
fazendo coro com aqueles que anseiam pela sua beatificação. 

Nestes tempos de egoismo, violência, de individualismo 
exarcerbado pela complexidade da vida moderna, sempre é bom 
reavivar a memória de nossos contemporâneos e apresentar aos 
jovens exemplos de bondade, abnegação e altruismo, 
qualidades maiores do sacerdote, de quem o povo do Municipio 
de Santa Rita de Caldas se orgulha de lembrar e festejar. 
Solidãrio com o movimento para a canonização de Monsenhor 

Alderigi, deixo aqui o meu teste~u~ho e~ ~~~ ~es~e1~n. 
somado aos de tantos que tiveram a fe;icldaje da priva~ o~ 
seu conv1v1o. Peço que fique registrado nos a~ais c~ c~s2 
como um fato importante para todos nós, católicos. 
* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Wanderley 

Ávila. 
O Deputado Wanderley Ávila- Sr. Presidente, demais membros 

da Mesa, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, inúmeras foram as 
vezes que ocupamos esta tribuna para trazer ao conhecimento 
dos Deputados, ao conhecimento da população mineira o que se 
passou e o que se passa no Municipio de Pirapora, 
denunciando as atitudes, os gestos e a maneira desonesta com 
que o Prefeito vem administrando aquela cidade, cantada em 
verso e prosa, e da qual, com todo o orgulho, ostentamos o 
privilégio de termos sido Prefeito. 

As noticias estarrecedoras de Pirapora causaram nos 
Parlamentares desta Casa uma surpresa desagradãve1, porque 
jamais poderiam imaginar que uma cidade como Pirapora fosse 
jogada às traças, ao abandono e entregue à esperteza de um 
homem que se diz Prefeito. 

Para alegria nossa - e que esperamos não acabar em "pizza" 
-, pela segunda vez, os imbativeis Vereadores do PSDB 
conseguem fazer com que uma nova CPI venha ã tona. Queremos 
trazer ao conhecimento desta Casa um artigo publicado num 
semanãrio denominado "A Semana", de Pirapora, cujo titulo é 
o seguinte: "Câmara Marca Julgamento de Prefeito". (-Lê:) 
* "0 Presidente da Câmara Municipal, Vereador Vilson 

Santana, PDT, marcou o julgamento do Prefeito, Dr. Wallyd 
Ramos Abdalla, para o próximo dia 16, em sessão 
extraordinãria, com inicio previsto para as 14 horas. Em 
caso de falta de "quorum", como se comenta pela cidade, a 
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segunda sessão ficou marcada imediatamente para o dia 17, no 
mesmo horário. 

O julgamento do primeiro processo apresentado à Casa 
acusando o Prefeito de crimes administrativos foi marcado na 
sessão do dia 6/11/95, em clima de grande expectativa pela 
população, esperando decisões importantes por parte do 
Legislativo piraporense. Revoltada, toda a população vive 
momentos de tensão pelos desmandos do Governo gerenciado 
pelo Prefeito Wallyd Abdalla, com pagamento de salários 
atrasado em 5 meses, para os servidores municipais 
concursados, e, 9 meses, para os contratados e os 
comissionados. Posso afirmar, sem medo de errar, que existem 
funcionários que estão há um ano sem receber seus salários. 
Dívidas altíssimas com instituições financeiras, num patamar 
superior a R$5.000.000,00, desmandos por toda parte, com 
assessores, parentes e apaniguados se enriquecendo 
misteriosamente. Alguns encontram-se exibindo fora da cidade 
planos para extorquir o município. 
O Prefeito já entregou à Comissão Processante as alegações 

finais, tendo o relator, Vereador Leôncio Felipe, concluído 
o relatório final; segundo ele, com vasta fundamentação, 
cumprindo assim seu dever como legislador e endossando seu 
compromisso com a moralidade pública. Confiante, o Prefeito 
tem considerado que os Vereadores são seus amigos, reunindo-
se com sua Bancada de sustentação política. Extra-
oficialmente, teria lhes garantido apoio logístico na 
consolidação da vitória. Em caso de surpresa, a estratégia é 
a obstrução das sessões, visando ao arquivamento do processo 
por falta do "quorum". 

Mesmo a Prefeitura devendo rios de dinheiro, com a cidade 
suja, sucatada, parada e estagnada no tempo e no espaço, o 
Prefeito tem se mostrado alegre, tranqüilo e sorridente, 
comentando e acreditando que vai fazer seu sucessor nas 
eleições do próximo ano, continuando a distribuir gorjetas 
ao seu eleitorado clientelista. 

No próximo dia 16, a cidade vai viver momentos de grande 
movimentação e agitação, esperando os desfechos do 
acontecimento histórico na vida política municipal, talvez o 
maior marco se os Vereadores cumprirem o seu papel de 
legítimos representantes do povo, com independência e 
lealdade." é o que o povo de Pirapora espera, e, acima de 
tudo, o que espera este Parlamentar. 
*-Publicado de acordo com o texto original. 
O Sr. Presidente Com a palavra, o Deputado Carlos 

Pimenta. 
O Deputado Carlos Pimenta Exmo. Sr. Presidente da 

Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, Sras. 
Deputadas, Srs. Deputados, hoje temos dois assuntos, dois 
projetos que estão em tramitação nesta Casa e que são 
extremamente importantes para o Estado de Minas Gerais. 
O primeiro deles foi encaminhado à Casa pelo ilustre 
Governador do Estado, Dr. Eduardo Azeredo, que prevê uma 
redistribuição do ICMS aos municípios. Esse projeto faz 
parte do programa do Governador Eduardo Azeredo; foi 
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amplamente divulgado, debatido e serviu como ponto de 
referência do seu discurso quando ainda era candidato ao 
Governo do Estado. Trata-se de um projeto que tem causado 
uma grande expectativa na maioria absoluta dos municípios do 
nosso Estado. Sabemos que mais de 80% dos municípios 
mineiros contam apenas com o Fundo de Participação dos 
Municípios para governar e para levar as obras tão 
necessárias a cada um. Esse projeto promove, antes de tudo, 
uma eqüidade, uma distribuição justa dos impostos que são 
cobrados e que são pagos em todo o território mineiro. Sem 
dúvida alguma, temos certeza de que, ao ser aprovado, virá 
coberto de uma expectativa muito grande e irá merecer amplo 
debate por parte dos Deputados. Mas, ao ser aprovado - e não 
tenho dúvida de que será - ele vai diminuir a dependência 
que os municípios têm do Estado. 

É absolutamente impossível que o mun1c1p1o governe toda a 
sua área territorial, levando obras, fazendo com que os 
encargos sejam pagos em dia, com pouco mais de R$80.000,00 
por mês. Essa dependência dos municípios em relação ao 
Estado será bastante diminuída. Tenho dito mesmo que Belo 
Horizonte, este ano, tem sido palco de inúmeras visitas dos 
Srs. Prefeitos e Vereadores, que procuram os oa~lamentares 
estaduais. É uma verdadeira via-s2cra ~~~e os Drefei~os ~a~~m 
às portas das Secretarias da Educaçào, d~ SaQue e ae 
Agricultura, à procura de projetos e recursos ouG ~ossa~ 
ajudá-los a governar. 

É bom, Srs. Deputados, que, ao lado dessa iniciativa, esse 
mesmo Governo promova urgentemente uma revisão da lei que 
criou o ICMS no nosso Estado. Não vemos, por exemplo, 
nenhum incentivo a que as indústrias instalem suas unidades 
no interior do Estado. Com relação às grandes indústrias, 
não estamos conseguindo trazê-las para Minas Gerais, embora 
o Estado viva uma boa fase; não conseguimos que instalem 
suas unidades e suas fábricas no nosso Estado. 

As micro e pequenas empresas também têm uma legislação 
própria, dentro da lei que criou o ICMS, mas que tem que ser 
revista com a devida urgência. Srs. Deputados, devemos 
procurar dar o incentivo para que as indústrias possam se 
instalar no interior de Minas, aproveitando os recursos 
naturais e a mão-de-obra de nossas regiões. Isso não tenos 
visto acontecer... O que estamos observando é uma 
concentração muito grande na área metropolitana de Belo 
Horizonte e nas grandes cidades-pólos, em detrimento dos 
pequenos municípios. Esse é o primeiro projeto, pelo qual 
queremos felicitar o Governador Eduardo Azeredo, pela 
coragem, pela preocupação com o assunto. Minas Gerais é um 
Estado muito grande e precisa haver uma desconcentração na 
implantação dessas indústrias. Precisamos levar essas 
indústrias para os pequenos centros. 
Outro assunto que me traz hoje à tribuna refere-se ao 

projeto orçamentário do Estado para 1996. Hoje encerra-se o 
prazo para apresentação das emendas. Temos procurado as 
Lideranças para saber qual seria a posição dos Deputados 
frente a esse orçamento. 
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Nos preocupa, por exemplo, e já falamos desta tribuna, como 
outros Deputados o fizeram, analisar o orçamento do Estado 
frente às audiências públicas. Uma pequena percentagem das 
propostas e prioridades levantadas e amplamente debatidas 
nos municípios e mais recentemente nesta Casa, com os 
técnicos da SEPLAN, levou-nos a observar que formou-se uma 
verdadeira lacuna, um verdadeiro "buraco negro" no 
orçamento, em resposta às reivindicações, às prioridades dos 
Prefeitos, dos Vereadores e das lideranças de todo o Estado 
de Minas Gerais. 

Os técnicos da Secretaria do Planejamento deixaram claro 
que a verba de investimento não pode ser ampliada e que o 
Estado vai gastar 73% do orçamento com o pagamento do 
funcionalismo estadual. Devem-se alocar recursos para as 
áreas sociais, como a da saúde e a da educação, deixando uma 
margem muito pequena para ser remanejada pelo próprio 
Governo e por esta Casa Legislativa. Tanto é que houve um 
apelo, por parte da Liderança do Governo, para que os 
Deputados tivessem o cuidado de apresentar o número mínimo 
de emendas e não apresentá-las em forma de "janela". 

Recentemente, estivemos percorrendo algumas cidades da 
região norte-mineira e ouvi de todos uma pergunta: "Sr. 
Deputado, podemos ou não apresentar nossas emendas ao 
orçamento do Estado? Qual será a competência do Poder 
Legislativo quanto a esse orçamento? Como ficam as 
audiências públicas regionais?" Não tivemos condições de 
responder a essas indagações feitas por dezenas de 
Vereadores, Prefeitos e lideranças daquela região. 
Acredito que o que aconteceu comigo é o mesmo que tem 

acontecido com todos os Deputados que tiveram o cuidado de 
examinar o orçamento; que tiveram a preocupação de ir às 
bases e de participar das audiências públicas municipais e 
regionais. 
O orçamento deixa algumas indagações no ar. Vejam, por 

exemplo: a Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia 
conta apenas com 0,02% do orçamento. Irá aplicar recursos de 
R$ 2.200.000,00. A Secretaria de Estado da Cultura terá 
0,08% do orçamento. A Secretaria de Esportes, Lazer e 
Turismo terá 0,04%. A Secretaria de Estado de Indústria e 
Comércio terá 0,02%. A Secretaria de Estado da Habitação 
terá 0,01% e a Secretaria de Estado de Meio Ambiente terá 
0,01%. 
São verbas insuficientes, Sr. Presidente. São recursos para 

secretarias que tratam da área social. Acho que apesar de 
estar encerrado o prazo para apresentação de emendas, temos 
de ter uma oportunidade de apresentar proposições 
fundamentadas, que nos chegam, através de solicitações, e, 
principalmente, através das solicitações das audiências 
públicas regionais. Muito obrigado. 
O Sr. Presidente Com a palavra, o Deputado Paulo 

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

Deputados, Sras. Deputadas, galeria, imprensa, como é do 
conhecimento de todos os senhores, estamos vivendo um 
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momento muito conturbado no futebol mineiro. O Governador do 
Estado, que é um desportista, com o objetivo de ajudar 
Atlético e Cruzeiro, resolveu ceder algumas cadeiras do 
Estádio Minas Gerais para que esses clubes as 
comercializassem. Isso, com o objetivo de tirá-los 
principalmente o Atlético- da situação difícil em que se 
encontram. Mas, lamentavelmente, como a imprensa tem 
noticiado, o Sr. Magnus Lívio de Carvalho, Presidente do 
América Futebol Clube, tem criado uma série de óbices a que 
esse fato possa se concretizar. 

Tanto isso é verdade que hoje, pelo noticiário· da mesma 
imprensa, soubemos de uma situação constrangedora e 
lamentável que ocorreu no Mineirão, inclusive com agressões 
físicas em razão desses fatos. 

Faço um apelo ao Governador, que é desportista e homem 
sério, para que faça valer seu projeto. É claro que o 
América é um time tradicional e importante em Minas Gerais. 
Entretanto, todos nós sabemos que os carros-chefes do 
futebol mineiro são Atlético e Cruzeiro. Isso é público e 
notório. Não há o que discutir. São as suas equipes que 
enchem o Mineirão e sustentam o futebol em nosso Estado. 
Quem pensar de modo diferente, está querendo tampar o sol 
com a peneira. O América já foi largamPnte o~re~içiaj~ o~lo 
Governo do Estado. Ele ganhou, em cornoca~o. o EstáJlc 
Independência, no qual o Governo do Estado empre;ow dl~ne~rc 
público para que tivesse melhores condições de uso. Assim, 0 
América foi premiado e já recebeu seu benefício. Que ele 
deixe, agora, Atlético e Cruzeiro receberem também. 

Existe, ainda, outra situação constrangedora. Não a conheço 
profundamente, mas o América entrou em uma briga inglória 
com a CBF e está suspenso dos campeonatos nacionais. Não vou 
analisar esse assunto porque, como disse, não o conheço 
satisfatoriamente. Mas o Presidente do América vem criando 
obstáculos e mais obstáculos ao engrandecimento do nosso 
futebol. Todos nós, Deputados da Assembléia Legislativa, 
aqui estamos por delegação do povo. Assim, falo em nome das 
duas maiores torcidas de Minas Gerais e faço um apelo ao Sr. 
Governador, para que aja com bom-senso e não se deixe 
influenciar por essas posições nefastas do Presidente do 
América. Que soluc~one, de uma vez por r.odas, esta situação, 
porque o futebol mineiro clama por isso. Governador Eduardo 
Azeredo, este é um apelo de todos os esportistas de boa-
vontade do Estado de Minas Gerais. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Alencar da 
Silveira Júnior. 

O Deputado Alencar da Silveira Júnior -Sr. Presidente, 
Srs. Deputados, companheiros da imprensa, companheiros das 
galerias, quanto ao pronunciamento do Deputado Paulo 
Schettino, tenho que deixar claro que, mesmo sendo 
americano, acho que ele está completamente certo, de certa 
forma. Quero lembrar, entretanto, que o comodato que o 
América fez não foi com o Governo do Estado, mas com o 7 de 
Setembro, uma agremiação esportiva. Portanto, não existe 
esse negócio de que o Estado deu para o América o estádio, 
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em comodato. Não. Foi o 7 de Setembro que foi ajudado na 
negociação. 
Venho à tribuna pedir a atenção dos Deputados desta Casa, 

já que se encerra, hoje, o período para apresentação de 
emendas ao orçamento. Existe um acordo de Lideranças que 
decidiu que as emendas só seriam feitas através de acordos. 
As próprias "janelas" não 1rao mais acontecer nesta Casa. 
Concordo com isso porque acho que temos que parar de enganar 
o povo mineiro. Todos os Deputados que estão aqui hoje, e 
que já estiveram também em outros mandatos, fizeram o quê 
com essas "janelas"? Enganaram o povo mineiro; que foi 
ludibriado e enganado pelos Deputados que já têm mais de um 
mandato. Todo mundo sabe e entende que orçamento do Estado e 
"janela" servem para atender à base eleitoral. Servem para 
falar às bases eleitorais que fizemos a nossa parte, sabendo 
que o Governo do Estado não irá fazer a parte dele. Então, 
chega de enganar e de desprestigiar o Poder Legislativo 
perante o eleitorado. 
Por isso, hoje, com a ajuda desses Deputados, e peço a sua 

aprovação para isso, apresento um projeto para que se proíba 
anunciar uma outra obra no nosso Estado sem que se conclua 
as que estão sendo feitas. Não podemos lançar um orçamento 
sem que se conclua o do ano passado. É lógico que isso não 
se refere à saúde, à habitação e~ segurança pública. O que 
não podemos, Deputados, é deixar o Governador Eduardo 
Azeredo lançar qualquer obra antes que acabe, por exemplo, a 
BR-381. Não podemos deixá-lo falar em construir outro 
pronto-socorro antes de concluir as obras do Pronto-Socorro 
de Venda Nova ou do Instituto do Coração, na Avenida dos 
Andradas, em Belo Horizonte. Temos que parar de nos enganar. 
Temos que parar de enganar nossos eleitores, porque tudo 
acontece e quem perde com isso é o Poder Legislativo. 

Como existe um desgaste do Poder Legislativo com essas 
obras, o Partido dos Trabalhadores lançou o orçamento 
participativo, em Belo Horizonte. Nesse orçamento, havia 147 
obras e apenas 7 foram concluídas. E já lançaram outro 
orçamento participativo. Quando eu era Vereador em Belo 
Horizonte, há 3 anos, foi lançado o primeiro orçamento 
participativo, moralizando o orçamento municipal, que foi 
muito bonito, mas não resolveu em nada a situação das obras. 
Já estamos indo para o quarto orçamento participativo em 
Belo Horizonte e, até agora, na administração do PT, das 147 
obras, apenas 7 foram realizadas. E quem perde com isso é o 
poder público, são os políticos de nossa Capital. Se 
deixarmos isso acontecer, nós da Assembléia Legislativa 
também perderemos. Não estará perdendo só o Deputado Alencar 
da Silveira Júnior, mas também os Deputados Dilzon Melo, 
Francisco Ramalho, Anivaldo Coelho, Paulo Schettino, Arnaldo 
Penna, enfim, todos nós Deputados, porque o povo não pode 
ser enganado. Esse exemplo que podemos dar aqui, na 
Assembléia Legislativa, sem dúvida alguma servirá para a 
Câmara Municipal. 

Como seria bom se, no último mês do ano, votássemos o 
orçamento e, nele, colocássemos obras que fossem realmente 
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realizadas num prazo de 12 meses. Como seria bom se, quando 
votássemos um plano plurianual para o Governo do Estado, 
pudéssemos seguir a linha de um Governo que cumpre suas 
metas. É muito importante começarmos a discutir e amadurecer 
essa idéia. Devemos votar, nesta Casa, somente o que pode 
ser feito e devemos deixar o Governo mostrar apenas o que 
pode ser feito. Não adianta, repito, como aconteceu com o 
orçamento participativo, em Belo Horizonte, incluirmos no 
orçamento obras que não irão ser realizadas. Deputados, esta 
Casa tem que mostrar serviço. Temos 77 Deputados 
representando o povo mineiro e este povo espera uma 
Assembléia séria, um governo sério. A Assembléia está 
gastando nas audiências públicas que tivemos este ano e que, 
sem dúvida, teremos daqui a três anos. Esse dinheiro é do 
povo mineiro e estará sendo gasto para discutirmos mais 
orçamentos. Será que vai sair algo? 

Pergunto a todos os senhores, será que vale a pena subir 
aqui e falar isso? Ou será que esta Casa vai continuar com a 
mesma política de 10, 15, 20 anos atrás? Está na hora de 
modernizar, está na hora de mostrar que o que falarmos aq~í, 
será cumprido pelo Governo do Estado, está na hora ae pe~'r 
respeito, acima de tudo, ao Governador Eduardo Azeredo. 
Muita gente fala das subvenções. oaja~ ~ ~3da :1~ ~cs 

Deputados, para distribuir ás entidades. s~ a~rdvés G~S 
subvenç6es estamos conseguindo fazer alguma coisa neste 
Estado. Só através das subvenç6es estamos atendendo ao 
anseio da população. Por isso defendo, sim, na tribuna desta 
Casa, que o Governo dê uma abertura maior, uma condição 
melhor para podermos atendê-los. Tenho certeza absoluta - se 
perguntarem aí fora sobre subvenç6es - de que teremos o 
apoio da comunidade, porque é só isso que a comunidade está 
vendo neste Governo. Até então não se viu nada, além das 
subvenç6es. 

Em Belo Horizonte, por exemplo, onde faço política, não se 
fez nada, a não ser o que faço através do meu Gabinete. E 
isso acontece em todas as bases eleitorais. O Deputado Dinis 
Pinheiro, por exemplo, se fez alguma coisa em sua região, 
fez porque teve condiç6es através das subvenç6es. Ninguém 
fez nada neste Estado, porque o Governo não fez nada. Muito 
obrigado. 

2ª PARTE (ORDEM DO DIA) 
la Fase 

Abertura de Inscriç6es 
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - Não havendo 

outros oradores inscritos, a Presidência passa á 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 inscriç6es para o expediente 
da próxima reunião ordinária. 

Palavras do Sr. Presidente 
A Presidência informa ao Plenário que poderão ser 

apresentadas emendas ao Projeto de Lei nQ 503/95, que 
estabelece o orçamento do Estado para o exercício de 1996, 
até as 22 horas de hoje, dia 14/11/95. 

r 



428 

A Presidência informa também que, atendendo a requerimento 
da Comissão de Assuntos Municipais, recebido na reun1ao 
ordinária deliberativa do dia 8/11/95, encaminhou ofício ao 
TRE-MG pedindo se desconsideras~e a solicitação de retirada 
da listagem encaminhada àquele Orgão do nome do Distrito de 
Tocos do Mogi, pertencente ao Município de Borda da Mata, e 
que se determinasse a respectiva consulta plebiscitária 
prevista na Lei Complementar nQ 37. 

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 26a Reunião Ordinária, 
do Requerimento nQ 757/95, do Deputado Irani Barbosa: e de 
Agropecuária - aprovação, na 20a Reunião Ordinária, do 
Requerimento nQ 733/95, do Deputado Jorge Hannas (Ciente. 
Publique-se.): e pelos Deputados Sebastião Navarro Vieira-
falecimento do Prof. Honório Silveira Neto, nesta Capital; 
Mauri Torres - falecimento do Sr. Manoel Leonardo Pinto, em 
João Monlevade; e Marco Régis (2) - falecimento da Sra. 
Carmem Fernandes Neves, em Muzambinho, e da Sra. vanja dos 
Anjos Madrilles Arruda, em Monte Belo (Ciente. Oficie-se.). 

Requerimentos 
o Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Carlos Pimenta, 

em que solicita seja enviado ofício ao Superintendente-Geral 
e aos Diretores da Fundação Ezequiel Dias FUNED 
convidando-os a debater, em próxima reunião da Comissão de 
Saúde e Ação Social, atividades e funções da FUNED. Ciente. 
À Comissão de Saúde e Ação Social. 

Requerimento do Deputado Ivo José, pedindo que o Projeto de 
Lei nQ 537/95, do Deputado Paulo Piau, seja distribuído, 
também, à Comissão de Meio Ambiente. 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. 

Questão de Ordem 
O Deputado Alencar da Silveira Júnior- Sr. Presidente, é 

visível que temos um painel cheio, mas um Plenário vazio. 
Por isso, peço a verificação de "quorum". 
O Sr. Presidente - É regimental. Esta Presidência convoca o 

Sr. 1Q-Secretário para fazer a chamada. Na sua ausência, 
convoca o Deputado Ivo José. 

O Sr. Secretário (Deputado Ivo José) - (-Faz a chamada.). 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 18 Deputados, e 

outros 18 se encontram nas comissões. Portanto, há "quorum" 
para a continuação dos nossos trabalhos. 

Discussão de Proposições 
O Sr. Presidente - Discussão, em 1Q turno, do Projeto de 

Lei Complementar nQ 8/95, do Deputado Raul Lima Neto, que 
altera a redação do § 4Q do art. 5Q da Lei Complementar nQ 
37/95, de 18/1/95, alterada pela Lei Complementar nQ 39, de 
23/6/95 (fixação de limite de distritos, por município, para 
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emancipação). Incluído em ordem do dia para os fins do art. 
288 do Regimento Interno. Sobre a mesa requerimento do 
Deputado Raul Lima Neto, solicitando a retirada de 
tramitação da proposição. A Presidência defere o 
requerimento, nos termos do inciso VIII do art. 244 do 
Regimento Interno. Arquive-se o projeto. 

Discussão, em 1Q turno, do Projeto de Lei nQ 506/95, do 
Governador do Estado, que aprova o Plano Mineiro de 
Desenvolvimento Integrado - PMDI - e dá outras providências. 
A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do 
projeto. As Comissões de Administração Pública e de 
Fiscalização Financeira opinam pela aprovação da matéria. Em 
discussão, o projeto. 
-O Deputado Gilmar Machado profere discurso, para discutir 

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

Sras. Deputadas, em primeiro lugar, gostaria de dizer que 
estamos aqui discutindo o plano que vai orientar todos os 
investimentos do Estado de Minas Gerais nos próximos quatro 
anos. 

Nós procuramos discutir e tomar conhecimento desse plano. 
Estivemos na Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária, quando foi convocado o s~. W3l~rl1c 1os Ma~e~ 
Guia, Secretário do Planejamento. Como a r·eu~;au tamué~ 
versava sobre a questão do orçamento, s0 e1e ~oi d~scuc~do s 
não tivemos oportunidade de nos aprofundar na questão do 
Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado. 
Entendemos que, para discutir um plano dessa seriedade e 
envergadura - com todo o respeito aos parlamentares , a 
Assembléia não está agindo de forma correta e séria. Para se 
discutir um plano dessa importância, necessitaríamos ter 
aqui, no Plenário, um número condizente de colegas. 
Solicito ao ilustre Presidente sensibilidade e bom-senso, 

para que não tenhamos de fazer esse debate sem o "quorum" 
necessário. Se está havendo reuniões de comissões neste 
momento, não sabemos, porque, primeiro, não estamos vendo, 
no painel, quais comissões estão funcionando nesta Casa, 
agora. Já que o painel não serve para votar, deveria servir 
pelo menos para essa orientação, para que pudéssemos saber 
quais reuniões de comissões estão sendo realizadas em 
determinado momento. Se reuniões de comissões foram marcadas 
para a mesma hora do debate, mais uma vez estamos 
prejudicando uma matéria como essa. 

Questão de Ordem 
O Deputado Gilmar Machado- Apresento uma questão de ordem 

ao ilustre Presidente, já que temos hoje à noite uma reunião 
extraordinária, que possamos ter a oportunidade de debater. 
Neste momento, com o "quorum" que temos. não é possível 
realizarmos esse debate. Então, solicitaria o bom-senso de 
V. Exa. para que suspendesse os trabalhos por 15 minutos, 
para que pudéssemos ter a recomposição do "quorum" 
assegurado o nosso tempo. Caso contrário, o debate ficará 
prejudicado, e, ai, não estaremos vendo a seriedade do 
Governo e do Secretário do Planejamento, Walfrido dos Mares 
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Guia, que disseram que o Plano Mineiro de Desenvolvimento 
Integrado é algo importante, sério e novo no Pais. Então, 
queremos ver todos os Deputados dando o devido e real valor 
que esse plano merece. Formulamos essa questão de ordem, 
pedindo, inclusive, a preservação do nosso tempo. 

O Sr. Presidente- Esta Presidência, atendendo ao ilustre 
Deputado Gilmar Machado, informa que as comissões que neste 
momento se encontram reunidas são a Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária e duas comissões temporárias. E, 
de acordo com o art. 128 do Regimento Interno, será 
computada a presença, para todos os efeitos regimentais, 
como se no Plenário estivesse, do Deputado presente em 
comissão de que seja membro, realizada no Palácio da 
Inconfidência concomitantemente com reunião de Plenário. 
O Deputado Gilmar Machado -Compreendo. Só queria que o 

Plenário pudesse ter a importância que realmente merece, 
assim como em todos os parlamentos que conheço e dos quais 
tenho notícia. Apenas nas ditaduras não há necessidade de 
Plenário, porque não há debate. Agora, em um Plenário como o 
da Assembléia Legislativa de Minas, que promove um 
intercâmbio com os Estados Unidos na quinta e na sexta-
feira, que discute a importância e a valorização do debate, 
ser permitido que um tema como esse seja discutido sem 
•quorum" é um absurdo. t para isso que estou apelando. 
Conheço o Regimento Interno e foi por isso que não o 
mencionei na questão de ordem que formulei, porque sei que 
ele permite, com o "quorum" que está nas comissões, que 
ocorra a reunião aqui, mas acho que estaremos cerceando o 
espaço do debate e nem todos poderão estar participando. Nas 
comissões, o debate foi prejudicado, porque foi discutido o 
orçamento, e não o Plano Mineiro de Desenvolvimento, o que 
nós, realmente, sentimos. Então, estamos solicitando o bom-
senso de V. Exa., para que possamos fazer esse debate com um 
•quorum• razoável, na plenária de hoje á noite. Se não for 
possível, vamos fazer isso aqui, hoje. Só entendo que 
ficamos prejudicados. 

Suspensão da Reunião 
O Sr. Presidente- Esta Presidência informa ao ilustre 

Deputado que, diante da real importância da matéria que está 
em discussão, suspende os trabalhos por um período de 10 
minutos, para que se veja a possibilidade da vinda para o 
Plenário dos Deputados que se encontram nas comissões. Estão 
suspensos os nossos trabalhos. 

Reabertura da Reunião 
o Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos. 

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

inexistência de "quorum" para o prosseguimento dos trabalhos 
e encerra a reunião, convocando os Deputados para a 
extraordinária de logo mais, ás 20 horas, nos termos do 
edital de convocação, e para a ordinária deliberativa de 
quinta-feira, dia 16, ás 14 horas, com a seguinte ordem do 
dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na edição 
anterior.). Levanta-se a reunião. 
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 
- NQ 9/95 

(Nova Redação, nos Termos do Art. 138, § 1Q, do Regimento 
Interno) 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

Por meio da Mensagem nQ 48/95, o Governador do Estado 
encaminhou a esta Casa Legislativa o Projeto de Lei 
Complementar nQ 9/95, que dispõe sobre nomeação para o 
Quadro de Oficiais de Saúde- QOS- da Polícia Militar de 
Minas Gerais - PMMG. 

Publicada em 5/10/95, a matéria foi distribuída a esta 
Comissão para exame preliminar de juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 200, 
c/c o art. 103, V, "a", do Regimento Interno. 

Durante a discussão da matéria, foi apresentada proposta de 
emenda do Deputado Anivaldo Coelho, a qual foi acatada e 
incluída no final deste parecer, sob a forma da Emenda nQ 2. 

Fundamentação 
O projeto em tela tem por escopo disciplinar o ingresso dos 

candidatos aprovados em concurse oú>-:·~ic:; r·~~ 0'Jê.S"'C'· c~· 
Oficiais da Polícia Militar e revogar a Lei nQ ~.377. 00 
1967, que dispõe a respeito. 
A matéria está relacionada com o Estatuto do Pessoal da 

PMMG, contido na Lei nQ 5.301, de 16/10/69, que rege 
direitos, prerrogativas, deveres e responsabilidades daquele 
pessoal. 
A Carta Política mineira, no seu art. 65, § 2Q, III, 

classificou o Estatuto dos Servidores Públicos Militares 
como matéria de lei complementar. 
Destarte, a espécie normativa infraconstitucional que 

dispuser sobre matéria pe~tinente ao regime jurídico dos 
servidores públicos militares, contido em seu estatuto, 
deverá ter, obrigatoriamente, o caráter de lei complementar. 

A proposição em análise atende, portanto, ao preceito 
constitucional supracitado no que toca à espécie normativa 
para a disciplina da matéria . 
Cumpre observar que o art. 66, III, "c", da Carta Estadual 

atribui ao Governador do Estado iniciativa privativa para 
dispor sobre o regime jurídico único dos servidores públicos 
dos órgãos das administrações direta, autárquica e 
fundacional, incluídos o provimento de cargo, a estabilidade 
e a aposentadoria, a reforma e a transferência de militar 
para a inatividade. 
Saliente-se o art. 2Q do Estatuto do Pessoal da Polícia 

Militar, "in verbis": 
"Art. 2Q -Os componentes da Polícia Militar são parte 

integrante da classe dos servidores públicos, denominada 
"Classe dos Militares." . 
Verifica-se, pois, a conformidade do projeto em apreço com 

o texto constitucional. sob o prisma da reserva de 
iniciativa. 
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Ressalte-se que o projeto sob comento prescreve, 
basicamente, os mesmos preceitos da Lei nQ 4.377, de 1967, 
que ora se propõe revogar, porém com uma nova terminologia. 

Com relação às alterações que se observam, entendemos ser 
de cunho discricionário a retirada da dispensa do limite de 
idade fixado para os servidores públicos que já contassem 
mais de 5 anos, uma vez que o Governador possui poder para 
fixar, em lei, critérios de admissão para cargos ou funções 
públicas, sempre pautados, no entanto, pelas normas 
demarcadas pela Constituição. Saliente-se o art. 37, I, 
da Constituição da República, "in verbis": 

"Art. 37- ................................... . 
I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis 

aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em 
1 e i;" (grifo nosso). 

Na esteira desse dispositivo, propomos a Emenda nQ 1, ao 
final redigida, que objetiva aprimorar a redação do "caput" 
do art. 3Q do projeto. 
Quanto à exigência de altura mínima de 1,50m e do limite 

máximo de 35 anos de idade para o ingresso na carreira de 
Oficial de Saúde, não encontramos fundamento no texto 
constitucional vigente, uma vez que é incompatível com a 
livre acessibilidade aos cargos públicos. 
Propomos assim a Emenda nQ 2, suprimindo esses dois 

requisitos. 
Conclusão 

Pelas razões aduzidas, concluímos pela juridicidade, pela 
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei 
Complementar nQ 9/95 com as Emendas nQs 1 e 2, redigidas a 
seguir. 

EMENDA NQ 1 
Dê-se ao "caput" do art. 3Q a seguinte redação: 
"Art. 3Q -O candidato aprovado em concurso público de 

provas e títulos será nomeado para o posto inicial da 
carreira, se atendidas as exigências legais previstas para 
ingresso no Quadro de Oficiais de Saúde - QOS - " 

EMENDA No 2 
Suprimam-se os incisos IV e v do-art. 2Q. 
Sala das Comissões, 14 de novembro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Ivair Nogueira, relator -

Anivaldo Coelho - Simão Pedro Toledo - Arnaldo Penna - Paulo 
Piau. 

PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 131/95 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

A proposição em análise, do Deputado Bonifácio Mourão, 
pretende seja declarada de utilidade pública a Associação 
dos PX do Cidadão de Governador Valadares - GRC -, com sede 
no Município de Governador Valadares. 
Desarquivado, nos termos do art. 185 do Regimento Interno, 

foi o projeto publicado em 30/3/95 e distribuído a esta 
Comissão para exame preliminar, em cumprimento do art. 103, 
v, "a", do mencionado estatuto. 
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Fundamentação 
A entidade objeto do projeto de lei 

personalidade jurídica, funciona há mais de 
diretoria é composta por pessoas idôneas, 
remuneração pelos cargos que exercem. 
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em apreço tem 
dois anos e sua 
que não recebem 

Dessa forma, encontram-se preenchidos os requisitos 
estabelecidos pela Lei nQ 5.830, de 6/12/71, que disciplina 
a declaração de utilidade pública de entidades. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridícidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
131/95 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 14 de novembro de 1995. 
Simão Pedro Toledo, Presidente - Arnaldo Penna, relator -

Ivair Nogueira - Paulo Piau - Anivaldo Coelho Antônio 
Genaro. 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 245/95 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Sebastião Helvécio, o Projete de ~e1 
nQ 245/95 tem por escopo dar a denominação de Vereador 
Estêvão Banhato ao trecho rodoviá"i0 our.: li;2 c rJ!·•n;c~'J~O c:e 
Rio Preto à BR-040. 
Publicado, foi o projeto encaminhado a esta Comissão para 

exame preliminar, nos termos do disposto no art. 195, c/c o 
art. 103, V, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Lei nQ 5.378, de 13/12/69, modificada pela Lei nQ 7.621, 

de 13/12/79, determina que a denominação de próprios 
públicos recaia sobre nome de pessoas falecidas que se 
tenham destacado por relevantes serviços prestados à 
coletividade. 

Estabelece ainda que, no mesmo município, não poderá haver 
mais de um estabelecimento, instituição ou próprio público 
com igual denominação. 

Ademais, conforme OF/GAB/SEC/ADJ/202/95, datado de 4/10/95 
e remetido pela Secretaria de Recursos Humanos e 
Administração à Presidência desta Assembléia Legislativa, 
constatamos também que o trecho rodoviário em questão não 
tem ainda denominação oficial. 
Assim sendo, não encontramos, quando da análise do 

processo, óbice à sua tramitação. 
Conclusão 

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
245/95 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 14 de novembro de 1995. 
Simão Pedro Toledo, Presidente - Antônio Genaro, relator -

Arnaldo Penna - Ivair Nogueira- Anivaldo Coelho - Paulo 
Piau. 

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 252/95 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
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Relatório 
De autoria do Deputado Raul Lima Neto, o Projeto de Lei nQ 

252/95 dispõe sobre o disciplinamento do exercício da pesca 
nos cursos de água de domínio estadual e dá outras 
providências. 
Distribuída a matéria, nos termos regimentais, a Comissão 

de Constituição e Justiça concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade. A Comissão de Meio 
Ambiente, quanto ao mérito, opinou pela sua aprovação, 
apresentando-lhe o Substitutivo nQ 1. 

De acordo com a lei interna desta Casa, cumpre-nos, agora, 
opinar quanto aos aspectos orçamentários decorrentes da 
aprovação da proposição. 

Fundamentação 
A proposição em apreço dispõe sobre a concessão de licença 

para o exercício da pesca profissional em Minas Gerais e a 
aplicação de penalidade aos infratores da futura lei. Trata-
se de matéria objeto de legislação concorrente, pois a lei 
estadual subordina-se à federal. No caso, conforme 
salientado em parecer da Comissão de Constituição e Justiça, 
a matéria está basicamente disciplinada no Código de Pesca. 
No entanto, a legislação estadual concorrente tem a vantagem 
de adaptar o texto federal às peculiaridades regionais, 
facilitando as atividades de fiscalização e controle e 
dirimindo eventuais dúvidas quanto à aplicação objetiva dos 
dispositivos federais. O Substitutivo nQ 1 apresentado 
dispõe ainda sobre a obrigatoriedade de medidas de proteção 
à ictiofauna para a concessão de licença para obras de 
barramento ou de represamento. 

Não há impedimento de ordem financeira ou orçamentária à 
aprovação do Projeto de Lei nQ 252/95, por se tratar de 
atividade rotineira da administração, que já dispõe dos 
recursos necessários para tanto. 

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

Lei nQ 252/95 no 1Q turno, na forma do Substitutivo nQ 1, 
apresentado pela Comissão de Meio Ambiente. 
Sala das Comissões, 14 de novembro de 1995. 
Romeu Queiroz, Presidente Marcos Helênio, relator 

Geraldo Rezende - Irani Barbosa. 
PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 262/95 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado Irani Barbosa, o projeto ora 

analisado objetiva dar a denominação de Escola Estadual João 
Corrêa Armond à escola estadual do Bairro Sevilha II, com 
sede no Município de Ribeirão das Neves. 

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 matéria é regulada pela Lei nQ 5.378, de 13/12/69, 

modificada pela Lei nQ 7.621, de 13/12/79, que determina que 
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a denominação de próprios públicos recaia sobre nomes de 
pessoas falecidas que se tenham destacado por relevantes 
serviços prestados à coletividade. 

Estabelece ainda que, no mesmo município, não pode haver 
mais de um estabelecimento, instituição ou próprio público 
com igual denominação. 

Constatamos, ao analisar a propos1çao, que ela atende os 
preceitos da legislação em vigor, não havendo, portanto, 
óbice à tramitação da matéria. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
262/95 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 14 de novembro de 1995. 
Simão Pedro Toledo, Presidente - Antônio Genaro, relator -

Arnaldo Penna - Ivair Nogueira- Anivaldo Coelho - Paulo 
Piau. 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LE! 
No 310/95 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Luiz AntOnio Zanto. o orojeto em 
epígrafe dispõe sobre medidas d0 prev0nç~0 ~2 c~~;s, 02 
doença periodontal e do câncer bucal. 

Após o exame da Comissão de Constituição e Jus~iça, que 
concluiu pela jurídicidade, pela constitucionalidade e pela 
legalidade da matéria, e da Comissão de Saúde e Ação Social. 
que apresentou ao projeto as Emendas nQs 1 a 3, vem a 
proposição a esta Comissão, para receber parecer, nos termos 
regimentais. 

Fundamentação 
O projeto em estudo versa sobre medidas de prevenção da 

cárie, da doença periodontal e do câncer bucal. Trata-se de 
medida procedente, considerando-se a realidade brasileira em 
que os hábitos de higienização bucal são praticados por 
apenas alguns segmentos sociais. A grande maioria da 
população não tem acesso a informações básicas de saúde 
bucal e não dispõe de meios para realizar o tratamento 
dentário, provocando um número excessivo de cáries e de 
doença periodontal e causando a perda dos dentes. 

Sob o aspecto financeiro-orçamentário, a proposição não 
encontra nenhum impedimento a sua aprovação, porquanto no 
seu texto há a indicação dos recursos que farão jus às 
despesas decorrentes da futura lei: dotações orçamentárias 
destinadas às Secretarias da Saúde e da Educação. Não 
haverá, portanto, nenhum impacto no orçamento estadual. Além 
dessas, foi prevista a doação e o legado de pessoas físicas 
e jurídicas, públicas ou privadas, nacionais ou 
estrangeiras. 

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

Lei nQ 310/95 no 1Q turno, com as Emendas nQs 1 a 3, 
apresentadas pela Comissão de Saúde e Ação Social. 
Sala das Comissões, 14 de novembro de 1995. 

( 
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Romeu Queiroz, Presidente - Glycon Terra Pinto, relator -
Geraldo Rezende - Marcos Helênio - Irani Barbosa. 

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 345/95 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, o Projeto 
de Lei nQ 345/95 dispõe sobre autorização para recebimento, 
como unidade associada, da Escola Superior de Agronomia e 
Ciências de Machado pela Universidade do Estado de Minas 
Gerais - UEMG. 
Publicada, a matéria foi examinada pela Comissão de 

Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade. Quanto ao mérito, a 
Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer 
também manifestou-se pela aprovação do projeto. 

Nos termos regimentais, vem agora o projeto a esta Comissão 
para ser objeto de análise quanto aos aspectos econômicos e 
financeiros. 

Fundamentação 
O projeto tem por escopo propiciar à Escola Superior de 

Agronomia e Ciências de Machado assistência técnica, 
científica e administrativa por meio de convênio com a UEMG. 

Com a aprovação da matéria, a referida Escola tornar-se-á 
uma unidade associada da Universidade Estadual. Depreende-
se, portanto, que não haverá despesas extras decorrentes da 
execução do convênio, uma vez que serão utilizados tão-
somente os atuais recursos existentes e disponíveis para as 
duas unidades a serem conveniadas. Ocorrerá, assim, uma 
sinergia na utilização dos recursos, com substanciais ganhos 
para ambas as partes. 

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

nQ 345/95 no 1Q turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 14 de novembro de 1995. 
Romeu Queiroz, Presidente - Clêuber Carneiro, relator 

Geraldo Rezende - Marcos Helênio - José Bonifácio. 
PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI 

NQ 409/95 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado Sebastião Navarro Vieira, o projeto 

de lei em análise visa dar a denominação de Dionísio Alves 
dos Reis à ponte sobre o rio Piranga, no trecho compreendido 
entre os Municípios de Catas Altas da Noruega e Lamim. 

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. 

Em reunião anterior, a matéria foi baixada em diligência ao 
DER-MG para que se manifestasse sobre o projeto de lei em 
questão. 

Cumprida a diligência, esta Comissão passa, agora, ao exame 
da proposição. 

Fundamentação 
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A Lei nQ 5.378, de 13/12/69, modificada pela Lei nQ 7.621, 
de 13/12/79, determina que no mesmo município não poderá 
haver mais de um estabelecimento, instituição ou próprio 
público com igual denominação e que esta recaia sobre nome 
de pessoas falecidas que se tenham destacado por relevantes 
serviços prestados à comunidade. 

Instruído o processo com o ofício OF/367/95 - DG do Diretor 
Geral do DER-MG, verifica-se que a medida contida na 
proposição coaduna-se com os preceitos legais vigentes e com 
os princípios constitucionais atinentes à matéria, não 
havendo, portanto, óbice a sua tramitação. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
409/95 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 14 de novembro de 1995. 
Simão Pedro Toledo, Presidente - Antônio Genaro, relator -

Anivaldo Coelho Paulo Piau Arnaldo Penna Ivair 
Nogueira. 

PARECER PARA O to TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 473/ss 
Comissão de Constituiçâo e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado Miguel Martini, c ~r0jetc de lei e~ 

apreço dispõe sobre a implantação do projeto SIA~I-CIDADÃJ. 
Publicada em 21/9/95, 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 
O objetivo da proposição em tela é o de instituir um 

programa que possibilite aos cidadãos comuns o acesso a 
informações relativas à execução financeira e orçamentária 
do Estado de Minas Gerais. 

Esse acesso dar-se-ia por meio de terminais conectados ao 
Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado de 
Minas Gerais - SIAFI-MG, um banco de dados implementado pelo 
Poder Executivo para promover o processamento da elaboração 
e da programação dos orçamentos e da execução orçamentária, 
financeira e contábil. 

A Constituição da República determina em muitos dos seus 
dispositivos que sejam postas à disposição do público 
informações relevantes sobre a atuação governamental. 
O art. 5Q, XIV, da Magna Carta assegura expressamente o 

direito à informação. O art. 37, por sua vez, consagra a 
publicidade como um dos princípios que devem permear a 
condução dos atos da administração pública. 

A Carta Política mineira, em seu art. 73, prevê o controle 
direto dos atos do poder público pelos cidadãos e pelas 
associações representativas mediante o exercício do direito 
de petição. Além disso, estatui, no § 2Q do mesmo artigo, 
que a sociedade deve ser mantida devidamente informada de 
ato, fato ou omissão imputáveis a órgão, agente político, 
servidor público ou empregado público. 

( 
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Considerada sob tais aspectos, a medida proposta pelo 
projeto de lei em comento atende aos princípios 
constitucionais acima mencionados, possibilitando que os 
cidadãos obtenham efetivamente do Estado informações 
relevantes sobre a evolução dos gastos públicos. 

Conclusão 
Isso posto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
473/95. 
Sala das Comissões, 14 de novembro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Simão Pedro Toledo, relator 

- Arnaldo Penna - Anivaldo Coelho - Paulo Piau Ivair 
Nogueira - António Genaro. 

PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 484/95 
Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer 

Relatório 
De autoria do Deputado ourval Ângelo, o projeto em análise 

objetiva declarar de utilidade pública o Centro de Apoio 
Promocional e Educacional Santo Hermann José - CEPA -, com 
sede no Município de Contagem. 
Encaminhado para exame preliminar à Comissão de 

Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade, vem o projeto agora a esta 
Comissão, para deliberação conclusiva no 1Q turno, conforme 
determinação regimental. 

Fundamentação 
A entidade que se pretende beneficiar pratica a 

filantropia, desenvolvendo atividades sociais em favor das 
crianças marginalizadas e propicia-lhes reforço escolar, 
formação profissional e, extensivamente a seus familiares, 
esporte, lazer, arte e cultura. Acima de tudo. busca a 
instituição restituir o espírito de cidadania às crianças 
carentes de Contagem. 
Justo e oportuno, portanto, o benefício que se pretende 

conceder-lhe. 
Conclusão 

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de 
Lei nQ 484/95 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 14 de novembro de 1995. 
Anderson Adauto, relator. 

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 511/95 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Toninha Zeitune, o projeto de lei em 
análise tem por objetivo declarar de utilidade pública a 
Associação Humanitária Esperança sem Fronteiras - AHUESF -
com sede no Município de Belo Horizonte. 

Desarquivada, nos termos do art. 185 do Regimento Interno, 
foi a proposição publicada em 5/10/95 e encaminhada a esta 
Comissão para exame preliminar, nos termos do art. 195, c/c 
o art. 103, V, "a", do mencionado estatuto. 

Fundamentação 



439 

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. 
Assim, a instituição atende plenamente ao disposto na Lei 

nQ 5.830, de 6/12/71, que dispõe sobre 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 
511/95 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 14 de novembro de 1995. 
Simão Pedro Toledo, Presidente - Antônio Genaro, relator -

Arnaldo Penna - Ivair Nogueira - Anivaldo Coelho - Paulo 
Piau. 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 518/95 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado Luiz Antônio Zanto, o projeto de ·tei 

em exame pretende declarar de utilidade pública a Sociedade 
Amigos do Hospital São Francisco de Assis. com sede no 
Município de Frutal. 

Após ser publicada, veio a matéria a esta Corni~Sd0 p~r·& 
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 de 
entidades, prevista na Lei nQ 5.830, de 6/12/71. 
Verifica-se, pela análise dos documentos apresentados, que 

a entidade tem personalidade jurídica, está em funcionamento 
há mais de dois anos e sua diretoria é composta por pessoas 
idôneas, que não recebem remuneração pelo exercício de suas 
funções. 

Em face do exposto, 
constitucionalidade e 
518/95. 

Conclusão 
concluímos pela 
pela legalidade 

juridicidade, pela 
do Projeto de Lei nQ 

Sala das Comissões, 14 de novembro de 1995. 
Simão Pedro Toledo, Presidente - Antônio Genaro, relator -

Arnaldo Penna - Ivair Nogueira - Anivaldo Coelho - Paulo 
Piau. 

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 519/95 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado José Bonifácio, o Projeto de Lei nQ 
519/95 pretende que se declare de utilidade pública a Loja 
Maçônica Fraternitate et Justitia nQ 2.748, com sede no 
Município de Barbacena. 

Publicado em 7/10/95, o projeto foi distribuído a esta 
Comissão para exame preliminar, nos termos do art. 195, c/c 
o art. 103, v, "a", do Regimento Interno. 

/ 



440 

Fundamentação 
A entidade que ora se pretende beneficiar com a declaração 

de utilidade pública preenche os requisitos previstos na Lei 
nQ 5.830, de 6/12/71, que dispõe sobre a declaração de 
utilidade pública de entidades, não existindo, portanto, 
óbice à tramitação do projeto nesta Casa. 
Entretanto, faz-se necessária a apresentação de emenda à 

proposição com vistas à correção do nome da entidade. 

Pelo exposto, 
constitucionalidade 
519/95 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 ao art. 1Q a seguinte redaÇão: 
"Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a Loja 

Maçónica Fraternitate et Justitia nQ 2.748 com sede no 
Município de Barbacena.". 
Sala das Comissões, 14 de novembro de 1995. 
Simão Pedro Toledo, Presidente - António Genaro, relator -

Arnaldo Penna - Ivair Nogueira - Anivaldo Coelho - Paulo 
Piau. 

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 522/95 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Wanderley Ávila, o projeto de lei em 
tela pretende declarar de utilidade pública a Associação da 
Guarda de Honra do Sagrado Coração de Jesus, com sede no 
Município de Diamantina. 

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 da utilidade pública de 
entidades, 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 idóneas, que nada recebem 
pelo exercício dos cargos que ocupam. 

Em face da necessidade de se complementar o nome da 
referida entidade, apresentamos emenda ao art. 1Q do 
projeto. 

Conclusão 
Pelas razões aduzidas, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
522/95 com a Emenda nQ 1, redigida a seguir. 

Dê-se ao 
"Art. 1Q 

da Guarda 
Município 
Sala das 

EMENDA No 1 
art. 1Q a seguinte redaÇão: 
-Fica declarada de utilidade pública a Associação 

de Honra do Sagrado Coração de Jesus, com sede no 
de Diamantina.". 
Comissões, 14 de novembro de 1995. 
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Simão Pedro Toledo, Presidente - Antônio Genaro, relator -
Arnaldo Penna - Ivair Nogueira - Paulo Piau. 

PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 523/95 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Gil Pereira, o Projeto de Lei nQ 
523/95 visa a declarar de utilidade pública o Centro de 
Formação e Promoção do Menor de Montes Claros, com sede no 
Município de Montes Claros. 

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 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. 
A documentação apresentada preenche os requisitos con~idos 

na referida lei, razão pela qual não encontramos óbice à 
tramitação do projeto. 

Em face do exposto, 
constitucionalidade e 
523/95. 

Conclusão 
concluímos pela 
pela legalidase 

juridicidade. pela 
do c-r·rJj ctSJ rte :.E'Ji ~ç! 

Sala das Comissões, 14 de novembro de 1995. 
Simão Pedro Toledo, Presidente - Antônio Genaro, 

Arnaldo Penna - Ivair Nogueira - Paulo Piau 
Coelho. 

PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 525/95 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

relator -
Anivaldo 

De autoria do Deputado Hely Tarquínio, a propos1çao em 
análise objetiva declarar de utilidade pública a Associação 
de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Lagoa Formosa -, 
com sede no Município de Lagoa Formosa. 

Publicado em 12/10/95, foi o projeto 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 apresenta documentos 

que comprovam o preenchimento dos requisitos determinados 
pela Lei nQ 5.830, de 6/12/71, que regulamenta a declaração 
de utilidade pública de entidades, não se encontrando óbice 
à tramitação do projeto nesta Casa . 

Pelo exposto, 
constitucionalidade 
525/95. 

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

Sala das Comissões, 14 de novembro de 1995. 
Simão Pedro Toledo, Presidente - Antônio Genaro, relator -

Arnaldo Penna - Ivair Nogueira- Anivaldo Coelho - Paulo 
Piau. 

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 



NQ 526/95 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
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De autoria do Deputado Paulo Schettino, a propos1çao em 
estudo visa a declarar de utilidade pública da Fundação de 
Apoio Comunitário FAC com sede no Município de 
Varginha. 
Publicado em 

Comissão para 
o art. 103, V, 

12/10/95, foi o projeto encaminhado a esta 
exame preliminar, nos termos do art. 195, c/c 
"a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A entidade que se pretende beneficiar preenche os 

requisitos estabelecidos na Lei nQ 5.830, de 6/12/71, que 
regulamenta a declaração de utilidade pública de entidades, 
inexistindo, portanto, óbice à tramitação do projeto. 

Conclusão 
Pelas razões aduzidas, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
526/95 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 14 de novembro de 1995. 
Simão Pedro Toledo, Presidente - Antônio Genaro, relator -

Arnaldo Penna - Ivair Nogueira - Paulo Piau Anivaldo 
Coelho. 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 529/95 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado Kemil Kumaira, o Projeto de Lei nQ 

529/95 visa a declarar de utilidade pública a Associação dos 
Amigos do Bairro Laticínio - ASABAL -, com sede no Município 
de Nanuque. 

Após sua publicação em 14/10/95, 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 tela é dotada de personalidade jurídica, está 

funcionando há mais de dois anos e sua diretoria é formada 
de pessoas idôneas que não recebem remuneração pelos cargos 
que exercem. 

Estão, portanto, atendidos os requisitos estabelecidos pela 
Lei nQ 5.830, de 6/12/71, que disciplina a declaração de 
utilidade pública de entidade. 

No entanto, torna-se necessário emendar a proposição para 
aperfeiçoar o projeto. 

Diante do exposto, 
constitucionalidade e 
529/95 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 Associação 

dos Amigos do Bairro Laticínio- ASABAL -, com sede no 
Município de Nanuque. ". 
Sala das Comissões, 14 de novembro de 1995. 
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Simão Pedro Toledo, Presidente - Antônio Genaro, relator -
Ivair Nogueira - Arnaldo Penna - Paulo Piau Anivaldo 
Coelho. 

PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 533/95 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Wanderley Ávila, o Projeto de Lei nQ 
533/95 visa a declarar de utilidade pública a Loja Maçônica 
Fidelidade Escocesa nQ 9, com sede no Município de Belo 
Horizonte. 

Após a sua publicação em 19/10/95, 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 objeto da proposição em exame é dotada de 

personalidade jurídica, está funcionando há mais de dois 
anos e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, que não 
recebem remuneração pelos cargos que exercem. 
Estão, portanto, atendidos os requisitos estabelecidos pela 

Lei nQ 5.830, de 6/12/71, que disciplina a declaração de 
utilidade pública de entidade. 

Conclus~c 
Pelo exposto, concluímos pela jurid1cidaa~. p~1a 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei GQ 
533/95 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 14 de novembro de 1995. 
Simão Pedro Toledo, Presidente - Antônio Genaro, relator -

Arnaldo Penna - Ivair Nogueira - Anivaldo Coelho - Paulo 
Piau. 

PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 534/95 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Bonifácio Mourão, o projeto de lei 
em apreço objetiva declarar de utilidade pública a 
Assistência Social da Igreja Evangélica Assembléia de Deus 
de Governador Valadares, com sede no Município de Governador 
Valadares. 

Publicada em 
Comissão para 
o art. 103, V, 

20/10/95, a proposição foi encaminhada a esta 
exame preliminar, nos termos do art. 195, c/c 
"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 às exigências da referida lei, não havendo, 
portanto, óbice à sua tramitação. 

Conclusão 
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
534/95 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 14 de novembro de 1995. 
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Simão Pedro 
Arnaldo Penna 
Piau. 

Toledo, Presidente - Antônio Genaro, relator -
- Ivair Nogueira - Anivaldo Coelho - Paulo 

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO 
NQ 539/95 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria da Comissão de Agropecuária e Política Rural, o 
projeto de resolução em análise tem por objetivo aprovar, em 
conformidade com o disposto no art. 62, inciso XXXIV, da 
Constituição do Estado, as alienações das terras devolutas 
que menciona. 

Nos termos do art. 195, c/c o art. 103, v, "a", do 
Regimento Interno, após publicado, foi o projeto distribuído 
a esta Comissão a fim de receber parecer quanto à 
juridicidade, à constitucionalidade e à legalidade. 

Fundamentação 
A Constituição mineira, por meio de seu art. 62, inciso 

XXXIV, atribui à Assembléia Legislativa a competência 
privativa para aprovar, previamente, a alienação ou a 
concessão de terra pública, ressalvado o disposto no art. 
247, § 3Q, do referido Diploma. 

Reportando-nos aos dispositivos constitucionais 
mencionados, verifica-se que independem de autorização 
legislativa a alienação ou concessão de terra pública 
previstas no plano de reforma agrária aprovado em lei, bem 
como a concessão gratuita de domínio de área devoluta rural 
não superior a 50ha a quem, não sendo proprietário de imóvel 
rural ou urbano, possua-a como sua, por cinco anos 
ininterruptos, sem oposição, tenha nela sua moradia e a 
tenha tornado produtiva. 

Do exame dos autos de processos administrativos que 
consubstanciam o projeto de resolução, constata-se que todos 
foram corretamente instruidos e que nenhum deles diz 
respeito às ressalvas mencionadas. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de 
Resolução nQ 539/95 na forma original. 
Sala das Comissões, 14 de novembro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Paulo Piau, relator - Ivair 

Nogueira - Arnaldo Penna - Simão Pedro Toledo - Anivaldo 
Coelho. 

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 542/95 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Sebastião Helvécio, o projeto de lei 
em estudo pretende declarar 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. 

Após ser 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. 
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Fundamentação 

Em face da legislação específica e conforme a documentação 
apresentada, o projeto encontra-se corretamente instruído. 

Constata-se, pois, que a entidade em análise tem 
personalidade jurídica, está em funcionamento há mais de 
dois anos e sua diretoria é composta por pessoas idôneas, 
que não recebem remuneração pelo exercício de suas funções. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
542/95 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 14 de novembro de 1995. 
Simão Pedro Toledo, Presidente - Antônio Genaro, relator -

Arnaldo Penna - Ivair Nogueira- Anivaldo Coelho - Paulo 
Piau. 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 543/95 
Comissão de Constituição e Justiça 

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

nQ 543/95 visa a declarar de utilidade pública a Associação 
Comunitária do Bairro São Cosme - ACBSC -. com sede ~o 
Município de Santa Luzia. 

Após ser publicado, veio o projeto desta Comi~s~- ~~ra 
exame preliminar, nos termos do art. 195, c/c o art. 1~3. v. 
"a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Conclui-se que a instituição atende aos requisitos 

estipulados pela Lei nQ 5.830, de 6/12/71, em face da 
documentação apresentada, que comprova a sua personalidade 
jurídica, o seu tempo de funcionamento e a idoneidade dos 
membros de sua diretoria, que não recebem remuneração pelo 
exercício dos cargos que ocupam. 

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 
543/95 com a Emenda nQ 

Conclusão 
concluímos pela juridicidade, pela 
pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
1, redigida a seguir. 

EMENDA NQ 1 
Dê-se ao art. 1Q a seguinte redação: 
"Art. 1Q- Fica declarada de utilidade pública a Associação 

Comunitária do Bairro São Cosme - ACBSC -, com sede no 
Município de Santa Luzia.". 
Sala das Comissões, 14 de novembro de 1995. 
Simão Pedro Toledo, Presidente - Antônio Genaro, relator -

Arnaldo Penna - Paulo Piau - Ivair Nogueira Anivaldo 
Coelho. 

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 562/95 

Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça, 
de Assuntos Municipais e Regionalização e de Fiscalização 

Financeira e Orçamentária 
Comissão de Constituição e Justiça 



446 

Relatório 
De autoria da Comissão de Assuntos Municipais e 

Regionalização, o Projeto de Lei nQ 562/95 cria municípios e 
dá outras providências. 
Publicada em 11/11/95, a proposição foi distribuída a esta 

Comissão para ser submetida a exame preliminar quanto a sua 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos 
do art. 195, c/c o art. 103, V, "a", do Regimento Interno. 

Em virtude de requerimentos de autoria do Deputado José 
Braga, aprovados em Plenário, o projeto tramita em regime de 
urgência e será apreciado em reunião conjunta das comissões 
às quais foi encaminhado. 

Fundamentação 
A Constituição Federal determina em seu art. 18, § 4Q, que 

a criação de municípios seja feita por lei estadual, 
obedecidos os requisitos previstos em lei complementar 
estadual, dependendo, ainda, de resposta favorável à 
consulta plebiscitária realizada junto às populações 
diretamente interessadas. 

Em Minas Gerais, a Lei Complementar nQ 37, de 1995, 
alterada pela Lei Complementar nQ 39, também de 1995, 
estabeleceu os requisitos para a criação, a incorporação, a 
fusão e o desmembramento de municípios, passando a reger a 
matéria em nosso Estado, em consonância com o mandamento 
constitucional. 
A criação de municípios que ora se cogita, relacionados no 

Anexo I do projeto, faz-se com estrita observância das 
disposições da referida lei complementar, seja quanto ao 
preenchimento dos requisitos e ao respeito às vedações, seja 
quanto ao rito procedimental exigido. 

Além disso, em todos os casos, o resultado da consulta 
plebiscitária realizada pelo TRE-MG junto às populações 
diretamente interessadas foi favorável à emancipação dos 
distritos, verificando-se, portanto, o cumprimento da 
exigência constitucional. 
Quanto à iniciativa da proposição, conforme o disposto no 

inciso IX do art. 7Q da Lei Complementar nQ 37, de 1995, 
cabe à Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização a 
elaboração e o encaminhamento para tramitação do projeto de 
lei de criação de municípios, não havendo vício de 
iniciativa no projeto. 
Observamos, ainda, que a proposição menciona, no Anexo I, a 

comarca a que pertencerá o novo município, e o Anexo II 
contém a descrição dos limites, obedecendo dessa forma ao 
que dispõe o art. 9Q da supracitada lei complementar. 

Consideramos, contudo, conveniente que os nomes dos novos 
municípios sejam relacionados no art. 1Q do projeto. 
Tendo-se em vista outras alterações que se fazem 

necessárias, como a transformação do art. 2Q em parágrafo 
único do art. 1Q e a supressão do art. 3Q, por conter 
disposição já existente na Lei Complementar nQ 37, de 1995, 
julgamos conveniente a elaboração do Substitutivo nQ 1. 
O resultado da consulta plebiscitária aos Distritos de 

Setubinha e Veredinha foi comunicado à Assembléia 
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Legislativa após a elaboração do projeto em tela, razão pela 
qual foi feita sua inclusão no substitutivo. 

Conclusão 
Pelos motivos expostos, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
562/95 na forma do Substitutivo nQ 1, a seguir apresentado. 

SUBSTITUTIVO NQ 1 AO PROJETO DE LEI NQ 562/95* 
Cria municípios e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Ficam criados os Municípios de Angelândia (ex-

Vila dos Anjos), Alto Caparaó, Aricanduva, Berizal, Bonito 
de Minas (ex-Bonito), Brasilândia de Minas (ex-Brasilândia), 
Bugre, Cabeceira Grande, Campo Azul, Cantagalo, Catas Altas, 
Catuti, Chapada Gaúcha, Confins, Córrego Fundo, Crisólita, 
Cuparaque, Curral de Dentro, Delta, Divisa Alegre, Dom 
Bosco, Franciscópolis, Frei Jorge, Frei Lagonegro, Fruta de 
Leite, Goiabeira, Goianá, Guaraciama, Ibiracatu, Imbé de 
Minas (ex-Imbé), Indaiabira, Japonvar, Jenipapo de Minas 
(ex-Jenipapo), José Gonçalves de Minas, José Raydan, 
Josenópolis, Juvenília, Leme do Prado, Luisburgo, 
Luislândia, Mário Campos, Martins Soares, Miravânia, Monte 
Formoso, Naque, Natalândia, Ninheira. Nova Belém. Nova 
Porteirinha, Novo Oriente de Mi~as (ex-cr~ 1 Gonz3g~i. 
Novorizonte, Olhos D'Água, Oratórios, O·izãnl~. PaJr~ 
Carvalho, Pai Pedro, Patis, Pedra Bonita, Periq~itc. Pled~ce 
de Caratinga, Pingo D'Água, Pintópolis, Ponto Chique, Ponto 
dos Volantes, Rosário da Limeira, Santa Bárbara do Monte 
Verde, Santa Cruz de Minas, Santa Cruz de Salinas, Santa 
Helena de Minas, Santo Antônio do Retiro, São Domingos das 
Dores, São Geraldo do Baixio, São João da Lagoa, São João 
das Missões (ex-Missões), São João do Pacuí, São Joaquim de 
Bicas, São José da Barra, São Sebastião da Vargem Alegre, 
São Sebastião do Anta (ex-São Sebastião da Anta), Sarzedo, 
Sem-Peixe, Serranópolis de Minas (ex-Serranópolis), 
Setubinha, Taparuba, União de Minas (ex-União), Uruana de 
Minas (ex-Uruana), Vargem Alegre, Vargem Grande do Rio 
Pardo, varjão de Minas (ex-Varjão), Verdelândia, Veredinha e 
Vermelho Novo. 

Parágrafo único - Os municípios de que trata o "caput" 
deste artigo têM denominação, sede, distritos que os 
integram, comarca a que pertencem e delimitação relacionados 
nos Anexos I e II desta lei. 
Art. 2Q- Aplicam-se aos municípios criados por esta lei, a 

partir do exercício financeiro de 1996, os critérios e os 
prazos de crédito das parcelas do produto da arrecadação de 
impostos de competência dos Estados e de transferências por 
estes recebidas, pertencentes aos municípios e previstos na 
Lei Complementar Federal nQ 63, de 11 de janeiro de 1990. 
Art. 3Q Os municípios remanescentes, enquanto 

responsáveis pela administração do novo município, na forma 
do disposto na Lei Complementar nQ 37, de 18 de janeiro de 
1995, ficam obrigados a divulgar e a encaminhar ao Tribunal 
de Contas do Estado, até o último dia do mês subseqüe~te ao 

/, 
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da arrecadação, demonstrativo contendo, discriminadamente, o 
montante arrecadado e a despesa realizada no novo município. 
Art. 4Q Aplica-se aos novos municípios e aos 

remanescentes o disposto na Lei Complementar nQ 37, de 18 de 
janeiro de 1995, alterada pela Lei Complementar nQ 39, de 23 
de junho de 1995. 
Art. 5Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 6Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 14 de novembro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente Ajalmar Silva Ivair 

Nogueira - Durval Ângelo. 
*- O anexo I mencionado foi publicado na edição do Diário 

do Legislativo de 17/11/95. 
ANEXO II 

(a que se refere o art. 2Q da Lei nQ , de de 
1995) 

Descrição de Limites Intermunicipais 
I Município de Angelândia (ex-Vila dos Anjos), 

desmembrado do Município de Capelinha 
1 -Com o Município de Malacacheta: 
Começa no divisor de águas entre os rios Setúbal e Fanado, 

no ponto fronteiro à cabeceira do córrego Fanadinho, segue 
por esse divisor, passando pelo alto dos Bois, até o seu 
entroncamento com o espigão que vem do Morro da Cava, no 
divisor entre os rios Urupuca e Fanado. 

2 - Com o Município de Água Boa: 
Começa no divisor de águas entre os rios Urupuca e Fanado, 

no entroncamento do espigão que vem do Morro da Cava; 
continua pelo divisor geral dos rios Urupuca, de um lado, e 
Fanado-Itamarandiba, de outro lado, até o ponto fronteiro à 
cabeceira do ribeirão Coités, divisor da vertente da margem 
esquerda do rio Fanado. 
3- Com o Município de Capelinha: 
Começa na vertente da margem esquerda do rio Fanado, no 

ponto fronteiro à cabeceira do ribeirão Coités; desce a 
encosta, alcança essa cabeceira e desce por ela até a sua 
foz no rio Fanado, pelo qual desce até a foz do ribeirão 
Moreiros ou córrego Fanadinho; sobe por esse ribeirão ou 
córrego até a sua cabeceira e daí até alcançar o divisor de 
águas entre os rios Setúbal e Fanado. 

II - Município de Alto Caparaó, desmembrado do Município de 
Caparaó 

1 - Com o Município de Alto Jequitibá: 
Começa na serra Córrego d'Anta, divisor de águas do rio 

Caparaó e do ribeirão Jequitibá, no ponto fronteiro às 
cabeceiras dos córregos d'Anta da Floresta e São José; segue 
por esse divisor, contorna as cabeceiras do córrego 
Jacutinga e atinge o morro de mesmo nome; daí, prossegue 
contornando as cabeceiras do córrego Três Barros e por 
espigão alcança o ponto fronteiro ao córrego Manso; ainda 
por espigão, atinge o ponto mais próximo do rio José Pedro, 
divisa entre os Estados de Minas Gerais e Espírito Santo. 

2 - Com o Estado do Espírito Santo: 
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Começa no rio José Pedro, no ponto fronteiro à cabeceira do 
córrego Manso, seu afluente da margem esquerda; continua 
pela divisa interestadual até defrontar com a cabeceira do 
rio Preto. 
3- Com o Município de Espera Feliz: 
Começa na divisa com o Estado do Espírito Santo, no ponto 

fronteiro à cabeceira do rio Preto; segue pela serra do 
Caparaó, divisora de águas entre o rio Preto e o ribeirão 
São Domingos, até atingir o ribeirão São Domingos na 
cachoeira da Fumaça ou Aurélio; atravessa esse ribeirão, 
sobe o espigão fronteiro e alcança o divisor de águas dos 
ribeirões Caparaó e São Domingos; segue por ele até o 
entroncamento com o espigão que vem da foz do córrego São 
Pedro, no rio Caparaó. 
4 - Com o Município de Caparaó: 
Começa no entroncamento da serra do Caparaó, divisora de 

águas do rio Caparaó e do ribeirão São Domingos, com o 
espigão que vem da foz do córrego São Pedro, no rio Caparaó; 
desce por esse espigão até essa foz, transpõe o rio e sobe 
pelo divisor da vertente da margem direita do córrego 3ão 
Pedro, contorna as cabeceiras do córrego Boa Vista e 
prossegue pelo divisor da vertente da marqem esauerda do 
ribeirão da Fama, até alcançar a foz 10 c~r"eoo V~i-Va1:2. 
nesse ribeirão; dai, sobe o divisor da ver~e~:c da mar~e~. 
esquerda do córrego Vai-Volta, até a serra Córrego d'An:a, 
divisora de águas do rio Caparaó e do ribeirão Jequitibá, no 
ponto fronteiro à cabeceira dos córregos d'Anta da Floresta 
e São José. 
III - Município de Aricanduva, desmembrado do Município de 

Itamarandiba 
1 - Com o Município de Itamarandiba: 
Começa no divisor geral entre os rios Doce e Jequitinhonha, 

no ponto fronteiro às cabeceiras dos córregos São Pedro e 
Sapucaia; segue pelo divisor da vertente da margem direita 
do rio Itamarandiba do Mato, até a foz do córrego do 
Conceição , neste rio; desce o rio Itamarandiba do Mato, até 
a foz do córrego Cachoeira; sobe o espigão fronteiro; e, 
pelo divisor da vertente da margem esquerda do rio 
Itamarandiba do Mato, segue até atingir o ponto fronteiro à 
foz do córrego do Queirós ou Sobradinho; atinge essa foz no 
rio Itamarandiba do Campo, desce por esse rio, depois pelo 
Itamarandiba, até a foz do ribeirão São Lourenço. 
2- Com o Município de Capelinha: 

do ribeirão São 
cabeceira, no alto 
dos rios Doce e 

Começa no rio Itamarandiba. na foz 
Lourenço; sobe por esse ribeirão até sua 
da serra da Noruega, divisor geral 
Jequitinhonha. 
3 - Com o Município de São Sebastião do Maranhão: 
Começa no divisor geral dos rios Doce e Jequitinhonha, no 

ponto fronteiro à cabeceira do ribeirão São Lourenço; 
continua por esse divisor, passando pela serra Boa Vista, 
até o ponto fronteiro às cabeceiras dos córregos São Pedro e 
Sapucaia. 

/ \ 
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IV- Município de Berizal, desmembrado do Município de 
Taiobeiras 

1 -Com o Município de Taiobeiras: 
Começa no rio Itaberaba, na foz do córrego Saco de Dentro; 

desce pelo rio Itaberaba até sua foz no rio Pardo. 
2 - Com o Município de São João do Paraíso: 
Começa na confluência dos rios Itaberaba e Pardo; desce por 

este até a foz do córrego Mangabeira. 
3- Com o Município de Águas Vermelhas: 
Começa no rio Pardo, na foz do córrego Mangabeira; segue 

pelo divisor da vertente da margem direita desse córrego, 
contorna as cabeceiras do córrego Seco ou Veredão e continua 
pelo divisor da vertente da margem direita do córrego 
Boqueirão, até atingir sua foz no córrego Mangabeira; sobe 
por este até a foz do córrego Gambeta ou Saltador; segue 
pelo divisor da vertente da margem esquerda desse córrego, 
até o ponto fronteiro a sua cabeceira, no divisor de águas 
entre os rios Pardo e Mosquito. 
4 - Com o Município de Curral de Dentro: 
Começa no divisor de águas entre os rios Pardo e Mosquito, 

defrontando a cabeceira do córrego Saltador ou Gambeta; 
segue por esse divisor, contorna as cabeceiras do córrego do 
Gentio e alcança a serra do Anastácio, pela qual continua, 
tomando em seguida pelo divisor da vertente da margem 
direita do córrego Saco de Dentro, até atingir a foz desse 
córrego no ribeirão Itaberaba. 
V- Município de Bonito de Minas (ex-Bonito), desmembrado 

do Município de Januária 
1 - Com o Município de São Joaquim: 
Começa na foz do riacho Macaúbas no rio Pandeiros; sobe por 

este até a foz do riacho São Domingos, e por este até a 
travessia da estrada que liga Bonito ao Porto Cajueiro (BA); 
por esta estrada, até o rio Carinhanha, na travessia de 
balsa do Porto Cajueiro. 
2 - Com o Estado da Bahia; 
Começa no rio Carinhanha, defronte ao Porto Cajueiro; segue 

pela divisa interestadual (rio Carinhanha) até a foz do 
riacho Frecheiros. 
3 - Com o Município de Montalvânia: 
Começa no rio Carinhanha, na foz do riacho Frecheiros, sobe 

por esse riacho até sua nascente; despois até a foz da 
vereda do Peixe no rio Cochá. 

4 - Com o Município de Cónego Marinho: 
Começa na foz da vereda do Peixe no rio Cochá, sobe por 

esse rio até a foz do córrego Veredinha e, por este, até a 
sua cabeceira; daí alcança o divisor, transpõe a serra 
Vermelha e continua pelo divisor da vertente da margem 
esquerda do rio Peruaçu, indo atingir esse rio na foz da 
sangradouro da lagoa Formosa; daí, sobe pelo rio Peruaçu até 
sua cabeceira, transpõe o divisor e alcança a cabeceira do 
córrego Borrachudo, pelo qual desce até sua foz no riacho da 
Forquilha; sobe a encosta fronteira, transpõe o divisor e 
alcança a cabeceira do córrego Tamanduá, seguindo por ele 
abaixo até sua foz no riacho Macaúbas. 
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5 - Com o Município de Brejo do Amparo: 
Começa na foz do córrego Tamanduá no riacho Macaúbas, desce 

por este até a travessia da estrada que liga Januária a 
Bonito, desce pelo riacho até sua foz no rio Pandeiros. 
6 - Com o Município de Tijuco: 
Começa no riacho Macaúbas, na travessia da estrada que liga 

Januária a Bonito; desce pelo riacho até sua foz no rio 
Pandeiros. 

VI - Município de Brasilândia de Minas (ex-Brasilândia), 
desmembrado do Município de João Pinheiro 

1 - Com o Município de Unaí: 
Começa no rio Paracatu, na foz do rio Preto; sobe por este 

rio até a foz do ribeirão do Gado Bravo. 
2- Com o Município de Bonfinópolis de Minas: 
Começa no rio Preto, na foz do ribeirão Gado Bravo; segue 

por este rio até a foz do córrego do Boqueirão e, por este, 
até sua cabeceira, na serra do rio Preto; continua pelo 
divisor de águas dos rios Paracatu e Urucuia, até defron:ar 
a cabeceira do córrego Torto. 

3 - Com o Município de Santa Fé de Minas: 
Começa no divisor de águas dos rios Paracatu e Urucuia, no 

ponto fronteiro ã cabeceira do córrego Torto, afluente do 
ribeirão Santa CrtJz; continua cor este divisn~ ~ on~ Jir~as 
de espig6es, passando pela serra da Caatinga. até daf;on.2~ 
com a cabeceira do córrego da Caatinga; descG ~~r este, até 
sua foz, no rio Paracatu. 

4 - Com o Município de Buritizeiro: 
Começa no rio Paracatu, na foz do córrego da Caatinga; sobe 

por este rio até ã foz do rio do Sono. 
5 - Com o Município de João Pinheiro: 
Começa no rio Paracatu, na foz do rio do Sono; sobe o rio 

Paracatu, até a foz do ribeirão do Cercado e, por este 
ribeirão, até a foz do seu maior afluente da margem esquerda 
pelo qual sobe até a sua cabeceira; daí, alcança e transp6e 
a serra da Maravilha, desce a encosta e atinge a foz do 
córrego do Filho da Anta, no ribeirão do Tronco; sobe por 
este córrego até a sua nascente e, por espigão, alcança a 
cabeceira mais setentrional do córrego Caetano; desce por 
este córrego, até a sua foz no rio Verde e, por este rio, 
até a sua foz no rio Paracatu; sobe o rio Paracatu, atG a 
foz do rio Preto. 
VII - Município de Bugre, desmembrado do Município de Iapu 
1 - Com o Município de Ipaba: 
Começa no divisor de águas entre os ribeir6es do Bugre e 

Água Limpa, no ponto fronteiro ã cabeceira desde o último; 
prossegue por esse divisor, passando pela serra da Água 
Limpa, até defrontar com a cabeceira do córrego Boachá; 
alcança essa cabeceira e desce pelo córrego até sua foz no 
rio Doce. 
2 - Com o Município de Belo Oriente: 
Começa no rio Doce, na foz do córrego Boachá; desce pelo 

rio Doce até a foz do córrego Mata-Cachorro. 
3 - Com o Município de Perpétuo Socorro: 

! 
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Começa no rio Doce, na foz do córrego Mata-Cachorro; sobe 
por este córrego até sua cabeceira, continuando pelo divisor 
da vertente da margem direita do córrego Preto, até 
defrontar com a cabeceira do pequeno córrego que banha a 
fazenda Bela Vista; desce por este córrego até sua foz no 
córrego Santa Helena; sobe por este córrego, tomando por seu 
braço formador mais oriental, até sua cabeceira; continua 
pelo divisor da vertente da margem esquerda do ribeirão do 
Bugre (serra do Rio Branco), até defrontar com a foz do 
córrego São José nesse ribeirão; por um espigão secundário, 
atinge essa foz e sobe pelo córrego São José, até sua 
cabeceira; prossegue pelo divisor da vertente da margem 
direita do ribeirão do Bugre, até o ponto em que ele é 
transposto pela BR-458; por esta estrada, em direção ao rio 
Doce, até o ponto em que ela transpõe o divisor de águas 
entre os ribeirões do Bugre e Água Limpa. 
4- Com o Município de Caratinga: 
Começa no ponto em que a BR-458 transpõe o divisor de águas 

entre os ribeirões do Bugre e Água Limpa; segue por este 
divisor, em pequena extensão, até defrontar a cabeceira do 
ribeirão Água Limpa. 
VIII Município de Cabeceira Grande, desmembrado do 

Município de Unaí 
1 -Com o Estado de Goiás (1Q trecho): 
Começa no rio Preto na foz do ribeirão Arrependido; segue 

pela divisa entre os Estados de Minas Gerais e Goiás, até 
alcançar o paralelo 16.03'S. 

2 - Com o Distrito Federal: 
Começa no rio Preto, no ponto em que ele é seccionado pelo 

paralelo 16.03'$; segue pela divisa entre Minas Gerais e o 
Distrito Federal, até a foz do rio Bezerra no rio Preto. 
3 - Com o Estado de Goiás (2Q trecho): 
Começa no rio Preto, na foz do rio Bezerra; 

divisa entre os Estados de Minas Gerais e Goiás, 
em que o ribeirão Roncador é seccionado pela 
Formosa - cabeceira do ribeirão das Tabocas. 
4 - Com o Município de Unaí : 

segue pela 
até o ponto 
reta lagoa 

Começa no ribeirão Roncador, no ponto em que ele é 
seccionado pela reta lagoa Formosa-cabeceira do ribeirão das 
Tabocas; desce pelo ribeirão Roncador até a foz do córrego 
do Retiro; sobe por esse córrego até sua cabeceira e, daí, 
atravessa o espigão e alcança a cabeceira do córrego Boa 
Vista; desce por esse córrego até o ribeirão do Inferno e, 
desse, até sua foz no rio Preto; desce por esse rio até a 
foz do ribeirão Arrependido. 

IX - Município de Campo Azul, desmembrado do Município de 
Brasília de Minas 
1- Com o Município de Ubaí: 
Começa no rio Pacuí, na foz do córrego Cavancas; sobe pelo 

córrego Cavancas até a sua cabeceira e daí, em linha reta, 
junto à estrada que vai em direção a Campo Azul, alcança a 
cabeceira do riacho São Gregório, pelo qual desce até a sua 
foz no rio Paracatu ou Gameleira; sobe por esse rio até a 
foz do riacho Veredas. 
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2- Com o Município de Brasília de Minas: 
Começa no rio Paracatu ou Gameleira, na foz do riacho 

Veredas; sobe por esse riacho até sua cabeceira e, pelo 
espigão fronteiro, alcança e transpõe o divisor de águas do 
rio Pacui e do rio Paracatu ou Gameleira; desce a encosta e 
alcança a cabeceira do riacho Pontezinha, pelo qual desce 
até a sua foz no riacho Mocambo; sobe a encosta fronteira, 
passando pelo morro da Suçuarana e alcança a cabeceira do 
riacho Suçuarana e, descendo por ele, até sua foz no rio 
Pacuí. · 
3 -Com o Município de Coração de Jesus: 
Começa no rio Pacuí, na foz do riacho Suçuarana, desce pelo 

rio Pacuí até a foz do córrego Cavancas. 
X - Município de Cantagalo, desmembrado do Município de 

Peçanha 
1 - Com o Município de São Pedro do Suaçuí: 
Começa na serra do Quebra-Cangalha, defrontando com as 

cabeceiras dos córregos Quebra-Cangalha e Palmital e a do 
ribeirão das Araras; continua pelo divisor da vertente da 
margem esquerda do ribeirão Sujo até alcançar a estrada de 
rodagem MG-416, que liga Peçanha a São Pedro do Suaçuí. 
2 - Com o Município de Peçanha: 
Começa no divisor da vertente C2 ~argeM esq•!er~a d0 

ribeirão Sujo, na estrada de rodagem MG-415 q~e i lg~ Paça.lha 
a São Pedro do Suaçuí; segue por esta ~odovla no senticc 
Peçanha até o ponto fronteiro à cabeceira do córrego São 
Domingos; daí, por espigão, segue pelo divisor da vertente 
da margem direita do ribeirão Sujo, até alcançar a foz de 
seu pequeno afluente da margem direita, o qual banha a 
fazenda de Bragança; alcança esta foz, sobe o espigão 
fronteiro e atinge o divisor de águas entre os ribeirões da 
Mesa e Sujo, no ponto fronteiro à cabeceira do córrego Bom 
Jardim. 
3- Com o Município de São João Evangelista: 
Começa no divisor de águas entre os ribeirões da Mesa e 

Sujo, no ponto fronteiro à cabeceira do córrego Bom Jardim; 
segue por este divisor e, por um contraforte, atravessando o 
ribeirão da Mesa na cachoeira dos Costas, prosseguindo pelo 
espigão até a serra do Quebra-Cangalhas, no ponto fronteiro 
às cabeceiras do córrego Quebra-Cangalha, Palmital e do 
ribeirão das Araras. 

XI - Município de Catas Altas, desmembrado do Município de 
Santa Bárbara 

1 - Com o Município de Santa Bárbara: 
Começa no divisor da vertente da margem esquerda do rio 

Piracicaba, no pico da Canjerana, na serra do Caraça; segue 
pelo divisor de águas entre o rio Conceição e o ribeirão 
Caraça, até o ponto fronteiro à cabeceira do córrego Tabuão, 
próximo ao pico da Conceição; desce por este córrego, depois 
pelo ribeirão Caraça até sua confluência com o córrego do 
Engenho; daí, sobe a encosta e, por espigão, alcança a foz 
do córrego Quebra-Ossos no córrego Brumadinho ou do Tanque; 
contínua pelo divisor da vertente da margem direita do 
córrego Quebra-Ossos, contorna as cabeceiras do ribeirão 
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vermelho e, pelo divisor da vertente da margem direita deste 
ribeirão, segue até alcançar sua foz no rio Maquiné; sobe o 
espigão fronteiro e alcança o divisor da vertente da margem 
direita dos ribeirões Maquiné e Valéria, pelo qual segue 
passando pela serra do Pinho, até alcançar o ponto fronteiro 
à cabeceira do córrego Xereré. 
2- Com o Município de Alvinópolis: 
Começa na serra do Pinho, no ponto fronteiro à cabeceira do 

córrego Xereré; prossegue pelo divisor de águas entre o rio 
Piracicaba e o ribeirão da Valéria, até o ponto fronteiro à 
cabeceira deste ribeirão, na lagoa Seca. 

3 - Com o Município de Mariana: 
Começa no divisor de águas entre o rio Piracicaba e o 

ribeirão da Valéria, na lagoa Seca, ponto fronteiro a 
cabeceira do ribeirão Valéria; continua pelo mesmo divisor, 
passando pela Chapada da Canga e, depois pelo divisor dos 
rios Piracicaba e Santa Bárbara, passando pelo pico do 
Inficionado, até o pico da Canjerana, na serra do Caraça. 
XII -Município de Catuti, desmembrado do Município de Mato 

Verde 
1 - Com o Município de Monte Azul: 
Começa no rio Tabuleiro, na foz do rio do Ramalhudo; sobe 

pelo rio do Ramalhudo, e depois pelo rio Geripau, até a foz 
do rio Pajeú. 
2 - Com o Município de Mato Verde: 
Começa no rio Geripau, na foz do rio Pajeú; sobe pelo rio 

Geripau, até a foz do córrego Furadinho e por este córrego 
até a sua cabeceira; daí alcança e transpõe o divisor de 
águas do rio Garipau e córrego Várzea Grande e atinge a 
cabeceira do primeiro afluente da margem direita do córrego 
Várzea grande; desce por este afluente, até a sua foz no 
córrego Vargem Grande, e por este córrego, até a foz do 
córrego Cristina; daí prossegue pelo espigão fronteiro, 
alcança o divisor da vertente da margem esquerda do córrego 
Cristina e segue pelo divisor da vertente da margem direita 
do rio Tabuleiro, passando pelo morro do Riacho, até 
alcançar a foz do rio do Ramalhudo, no rio Tabuleiro. 

XIII Município de Chapada Gaúcha, desmembrado do 
Município de São Francisco 

1 -Com o Município de Arinos: 
Começa na foz da Vereda do Garimpeiro no ribeirão da Areia; 

sobe por este até sua cabeceira, prosseguindo pelo chapadão 
até atingir o divisor de águas dos rios Carinhanha e 
Urucuia. 
2 - Com o Município de Januária: 
Começa no divisor de águas dos rios Carinhanha e Urucuia, 

defrontando com a cabeceira do ribeirão da Areia; daí segue 
pelo divisor da vertente da margem direita do córrego do 
Cachimbo, até defrontar a cabeceira do córrego do Retiro; 
alcança esta cabeceira e desce pelo córrego até sua foz no 
rio Pardo; por este abaixo, até a foz do córrego do Cedro. 
3 - Com o Município de São Francisco: 
Começa no rio Pardo, na foz do córrego do Cedro; sobe por 

este até sua cabeceira; daí alcança e transpõe o divisor de 
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águas entre os rios Pardo e Acari, e alcança a mais próxima 
cabeceira de um afluente do córrego das Lajes, seguindo 
águas abaixo até a foz do córrego das Lajes, no rio Acari. 
4- Com o Município de Pintópolis: 
Começa_na foz do córrego das Lajes, no rio Acari; sobe por 

esse ate a foz da vereda das Pedras do Marciano, também 
conhecida como córrego São João. 

5 - Com o Município de Urucuia: 
Começa no rio Acari, na foz do córrego São João, também 

conhecido como vereda das Pedras do Marciano; sobe pelo rio 
Acari, pelo rio Claro e pelo córrego Barreiro até sua 
cabeceira mais setentrional; prossegue pelo espigão até 
defrontar e alcançar a cabeceira da vereda do Garimpeiro; 
desce por essa até sua foz no ribeirão da Areia. 

XIV - Município de Confins, desmembrado do Município de 
Lagoa Santa 

1 - Com o Município de Pedro Leopoldo: 
Começa no ribeirão da Mata, na foz do córrego Grande; sobe 

pelo ribeirão da Mata até a foz do córrego Busca-Vida e, por 
esse córrego, até sua cabeceira; daí, por espigão que passa 
pelos altos do Cruzeiro e, da gruta da Lapa Vermelha, 
alcança o ponto fronteiro às cabeceiras dos córregos 
Samambaia e das Canoas, no divisor o~ vert~ntA ~a ~arne~ 
esquerda do ribeir&o da Mata. 

2 - Com o Município de Lagoa Santa: 
Começa no divisor da vertente da margem esquerda do 

ribeirão da Mata, no ponto fronteiro as cabeceiras dos 
córregos Samambaia e das Canoas; daí, segue pelo divisor da 
vertente da margem direita do córrego das Canoas até o 
córrego Capão de Santana, no aterro do açude da Canoa, 
transpõe esse córrego e, pelo espigão fronteiro, alcança a 
lagoa das Cobras; daí, prossegue pelo divisor da vertente da 
margem esquerda do córrego do Fidalgo até alcançar o ponto 
fronteiro à cabeceira de um pequeno afluente da margem 
esquerda do ribeirão da Mata, que banha a sede da Fazenda 
Goiabeira; desce a encosta, alcança esse afluente e desce 
até sua foz, no ribeirão da Mata. 

3 - Com o Município de Vespasiano: 
Começa no ribeirão da Mata, na foz de seu pequeno afluente 

da margem esquerda, que banha a sede da Fazenda Goiabeira; 
sobe o ribeirão da Mata até a foz do córrego Carrancas. 

4 - Com o Município de São José da Lapa: 
Começa no ribeirão da Mata, na foz do córrego Carrancas; 

sobe o ribeirão da Mata até a foz do córrego Grande. 
XV - Município de Córrego Fundo, desmembrado do Município 

de Formiga 
1 - Com o Município de Arcos: 
Começa no divisor geral dos rios Grande e São Francisco no 

ponto fronteiro à cabeceira do córrego da Divisa ou Caveira; 
segue por esse divisor até o ponto fronteiro ao morro do 
Café. 

2 - Com o Município de Formiga: 
Começa no divisor geral dos rios Grande e São Francisco no 

ponto fronteiro à cabeceira do córrego dos Varões; desce o 
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esp1gao fronteiro e alcança o córrego Seco, na foz do seu 
afluente que vem do Capão, junto ao povoado de São José do 
Córrego Seco; atravessa o córrego Seco e prossegue pelo 
divisor da vertente da margem esquerda desse afluente que 
vem do Capão até o divisor de águas dos córregos Seco e 
Capão; daí, por espigão, atinge o córrego Capão ou da Areia, 
no lugar denominado Moita Fria; desce pelo córrego que, 
próximo a sua foz, é denominado ribeirão do Quilombo ou 
Capão, até o rio Formiga e, por esse rio, até sua foz, no 
córrego Fundo, sobe por esse córrego até a foz no córrego da 
Divisa ou Caveira e, por esse, até a sua cabeceira; daí, por 
espigão, alcança o divisor geral dos rios Grande e São 
Francisco. 

XVI - Município de Crisólita, desmembrado do Município de 
Águas Formosas 

1 -Com o Município de Teófilo Dtôni: 
Começa no divisor geral entre os rios Pampã e Marambaia no 

ponto fronteiro à cabeceira do córrego Pavão; continua por 
esse divisor até o seu entroncamento com o divisor dos rios 
Pampã e Negro. 
2- Com o Município de Águas Formosas: 
Começa no entroncamento com o divisor geral entre os rios 

Pampã e Marambaia, com o divisor dos rios Pampã e Negro; 
segue por esse divisor, contornando as cabeceiras dos 
córregos Coruja e Seco até alcançar a cabeceira do córrego 
Areia; desce por esse córrego até sua foz no rio Pampã e, 
por esse rio, até a foz do córrego Santa Luzia, pelo qual 
sobe até sua cabeceira; daí, prossegue por espigão, 
contornando as cabeceiras dos córregos Teotinha e Mamoneira, 
alcança a pedra Cataguases, no divisor de águas entre os 
córregos Gameleira e Tamboril, afluente da margem direita do 
rio Alcobaça ou Itanhém. 
3- Com o Município de Maxacalis: 
Começa na pedra Cataguases, no divisor das águas entre os 

córregos Gameleira e Tamboril, afluentes da margem direita 
do rio Alcobaça e Itanhém; segue pelo divisor da vertente da 
margem esquerda do córrego Amoreira até alcançar a cabeceira 
do córrego Sorte Grande. 
4 - Com o Município de Umburatiba: 
Começa no divisor da vertente da margem esquerda do córrego 

Amoreira, no ponto fronteiro à cabeceira do córrego Sorte 
Grande; desce por esse córrego até sua foz no rio Pampã e, 
por esse rio, até a foz do ribeirão Rancho de Casca; segue 
pelo divisor da vertente da margem direita desse ribeirão 
até a Chapada do Pampã. 
5- Com o Município de Carlos Chagas: 
Começa no divisor da vertente da margem direita do ribeirão 

Rancho de Casca, na Chapada do Pampã; segue pelo divisor, 
até atingir geral entre o rio Pampã e o ribeirão do Pavão, 
no ponto fronteiro à mais alta cabeceira do ribeirão Gavião. 
6 - Com o Município de Pavão: 
Começa no divisor geral entre o rio Pampã ou ribeirão do 

Pavão, no ponto fronteiro à mais alta cabeceira do ribeirão 
Gavião; segue por esse divisor até o entroncamento com o 
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divisor de águas dos rios Pampã e Marambaia, defronte ao 
córrego Pavão. 

XVII - Município de Cuparaque, desmembrado do Município de 
Conselheiro Pena 

1 - Com o Município de Conselheiro Pena: 
Começa no divisor de águas entre o rio Eme e o córrego do 

Canalão, no alto que defronta a foz do córrego Mutunzinho, 
no rio Eme; por espigão, atinge essa confluência e sobe pelo 
rio Eme até a foz do córrego Ferrujão; dai, continua pelo 
divisor da vertente da margem esquerda do córrego Ferrujão, 
passando pelo alto das Sete Pedras e pela pedra do Garrafão, 
contorna as cabeceiras do córrego Sete Pedras e, sempre por 
esp1gao, atinge a confluência dos córregos Ferrujão e 
Ferruginha; sobe pelo córrego Ferrujão até sua cabeceira, na 
serra do Ferrujão. 

2 - Com o Estado do Espírito Santo: 
Começa na serra do Ferrujão, no ponto fronteiro à cabeceira 

do córrego de mesmo nome; segue pelo limite interestadual, 
constituído pelo espigão que contorna as cabeceiras do rio 
Eme até o entroncamento com a serra do Bom Jardim, divisor 
de águas entre o rio Eme e o ribeirão Resplendor. 
3- Com o Município de Resplendor: 
Começa no entroncamento da serra no Bo~ Jar~im 0ue 

constitui o divisor de águas en:re o r~a E~e e c r~~ci, ãc 
Resplendor, com o espigão que contorna as cabece1r~s co ~ic 
Eme, na divisa entre os Estados de Minas Gerais e Espírito 
Santo; segue por aquele divisor, contorna as cabeceiras do 
córrego Palmeirinha, depois a do seu afluente, córrego do 
Canalão, e prossegue pelo divisor da vertente da margem 
direita desse último córrego, dividindo suas águas das que 
correm para o rio Eme, até defrontar com a foz do córrego 
Mutunzinho no rio Eme. 
XVIII - Município de Curral de Dentro, Desmembrado do 

Município de Águas Vermelhas 
1 - Com o Município de Taiobeiras: 
Começa na foz do córrego Caraibas no ribeirão Itaberaba; 

desce por este até à foz do córrego Saco de Dentro; continua 
pelo divisor da vertente da margem direita desse córrego e 
alcança o divisor de águas dos rios Pardo e Mosquito, pelo 
qual continua, passando pela serra do Anastácio. até seu 
entroncamento com o divisor da vertente da margem esquerda 
do córrego Gambeta ou Sa}tador. 

2 - Com o Município de Aguas Vermelhas: 
Começa no ponto em que o divisor da vertente da margem 

esquerda do córrego Gambeta ou Saltador se encontra com 0 
divisor de águas dos rios Pardo e Mosquito; segue por esse 
último divisor, passando pela serra Pedra das Gerais, e em 
seguida pelo divisor da vertente da margem esquerda do 
córrego Vereda ou Tapera, até a foz desse córrego no rio 
Mosquito, à altura do povoado de Maristela; sobe pelo rio 
Mosquito até a foz do córrego Mundo Novo, e por este acima 
até o ponto em que ele transpõe a BR-251. 
3- Com o Município de Salinas: 
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Começa no ponto em que o córrego Mundo Novo transpõe a BR-
251; segue por essa rodovia, no sentido de Salinas, até 
defrontar com a cabeceira do córrego Caraíbas; alcança essa 
cabeceira e desce pelo córrego até sua foz no ribeirão 
Itaberaba. 
XIX - Município de Delta, Desmembrado do Município de 

Uberaba 
1 - Com o Município de Uberaba: 
Começa no rio Grande, na foz do ribeirão Conquistinha; sobe 

por esse ribeirão até seu cruzamento com a rodovia BR-050; 
segue por essa rodovia no sentido Uberaba-Delta, até o 
cruzamento com a estrada que dá acesso à estação Tangará; 
segue por essa estrada e depois por espigão, alcança o 
divisor da vertente da margem direita do córrego Santa 
Efigênia, pelo qual segue até sua foz no ribeirão Ponte 
Alta. 

2 - Com o Município de Conquista: 
Começa no ribeirão Ponte Alta, na foz do ribeirão Santa 

Efigênia; desce pelo ribeirão Ponte Alta até sua foz no rio 
Grande. 
3 - Com o Estado de São Paulo: 
Começa no rio Grande, na foz do ribeirão Ponte Alta; segue 

pela divisa interestadual até a foz do ribeirão 
Conquistinha. 

XX - Município de Divisa Alegre, Desmembrado do Município 
de Águas Vermelhas 

1 - Com o Município de Águas Vermelhas: 
Começa no divisor da vertente da margem direita do rio 

Mosquito, defrontando a cabeceira do córrego do Fuzil ou 
Olhos d'Água, alcança essa cabeceira e desce pelo córrego 
até o rio Mosquito, e por este até a foz do córrego Faceiro; 
daí, sobe a encosta fronteira e continua pela linha de 
cumeada, até atingir a divisa entre os Estados de Minas 
Gerais e Bahia, na reta que liga o alto do Pau-de-Copa à 
barra do rio Mosquito, defrontando, no lado baiano, com a 
fazenda Mocó. 
2 - Com o Estado da Bahia: 
Começa na reta que liga o alto do Pau-de-Copa à barra do 

rio Mosquito, no ponto em que ela é atravessada pelo espigão 
que liga a fazenda Mocó (BA) à barra do Faceiro (MG); segue 
ao longo da reta divisória até atingir o marco do Pau-de-
Copa. 
3 - Com o Município de Pedra Azul: 
Começa no marco do Pau-de-Copa, que assinala um ponto do 

limite entre os Estados de Minas Gerais e Bahia; dai 
continua pelo divisor da vertente da margem direita do rio 
Mosquito até defrontar com a cabeceira do córrego Olhos-
d'Água do Fuzil. 

XXI - Município de Dom Bosco, Desmembrado do Município de 
Bonfinópolis de Minas 

1 - Com o Município de Natalândia: 
Começa no rio Preto, na foz do córrego do Cotovelo; sobe 

por este até sua cabeceira, no divisor da vertente da margem 
esquerda do rio Preto; segue por esse divisor até defrontar 
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com a confluência Chiquinho e Água Doce, formadores do 
córrego Jabuticaba. 
2- Com o Município de Bonfinópolis de Minas: 
Começa no divisor da vertente da margem esquerda do rio 

Preto, defronte à confluência dos córregos Chiquinho e Água 
Doce, formadores do córrego Jabuticaba; daí, por espigão, 
contorna as cabeceiras do ribeirão Gado Bravo e alcança o 
divisor da vertente da margem direita do córrego Guariroba, 
na serra Geral do Rio Preto; alcança esse córrego e desce 
por ele até sua foz no córrego Boqueirão. 
3 - Com o Município de João Pinheiro: 
Começa na foz do córrego Guariroba no córrego Boqueirão; 

desce por esse córrego até sua foz no ribeirão Gado Bravo e 
por este até sua foz no rio Preto. 
4 - Com o Município de Unaí: 
Começa na foz do ribeirão Gado Bravo no rio Preto; sobe por 

este até a foz do córrego do Cotovelo. 
XXII Município de Franciscópolis, Desmembrado do 

Município de Malacacheta 
1 - Com o Município de Malacacheta: 
Começa no rio Urupuca, na foz do ribeirão São João da Mata; 

sobe por esse ribeirão até o sangradouro da lagoa São João 
Grande, também conhecida como Santo A!eixo: so~e co~ e~se 
sangradouro, atravessa a lagoa e continua ~elu seu p~~~ci~a' 
formador, o córrego do Barreiro, até sua cacecelra; d2~ 
continua pelo divisor de águas dos córregos Caatinga e 
Quebra-Coco, até defrontar a foz do córrego do Moreira ou 
Santa Cruz de Cima no ribeirão Santa Cruz; atravessando 0 
ribeirão, sobe a encosta fronteira, contorna a cabeceira do 
córrego do Urubu, toma pelo divisor da vertente da margem 
esquerda do córrego que banha a escola Geraldo G. de Sousa e 
vai atingir o ribeirão Grande ou Norete, na foz desse 
córrego; atravessando o ribeirão, sobe a encosta fronteira e 
continua pelo divisor da vertente da margem esquerda do 
ribeirão Grande, depois pelo divisor de águas das cabeceiras 
dos córregos Cataranha e Tamanduá, até alcançar o divisor 
geral dos rios Mucuri e Doce, no ponto fronteiro à cabeceira 
do ribeirão Água Limpa. 

2 - Com o Município de Poté: 
Começa no divisor geral 90 rios Doce e Mucuri, defrontando 

a cabeceira do ribeirão Agua Limpa; segue por esse divisor 
até seu entroncamento com o divisor da vertente da margem 
esquerda do ribeirão Pouquinho, afluente do rio Itambacuri. 

3 - Com o Município de Itambacuri: 
Começa no entroncamento do divisor geral dos rios Doce e 

Mucuri, com o divisor da vertente da margem esquerda do 
ribeirão Pouquinho; daí, contorna as cabeceiras desse 
ribeirão e continua pelo divisor da vertente da margem 
esquerda do rio Norete, até atingir a foz desse rio no rio 
Urupuca. . 
4 - Com o Município de Agua Boa: 
Começa no rio Urupuca, na foz do ribeirão Norete; sobe pelo 

rio Urupuca até a foz do ribeirão São João da Mata. 
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XXIII - Município de Frei Jorge, desmembrado do Município 
de Mendes Pimentel 

1 - Com o Município de Nova Módica: 
Começa no divisor de águas dos rios São Mateus - rio Doce, 

no ponto fronteiro à cabeceira do ribeirão Santa Helena, 
continua pelo divisor de águas dos rios São Mateus do Norte 
e São Mateus do Sul ou Mantena, até o entroncamento com o 
divisor dos ribeirões São Jorge e São José do Divino. 

2 - Com o Município de São José do Divino: 
Começa no entroncamento do divisor dos ribeirões São Jorge 

- São José do Divino, com o divisor de águas dos rios São 
Mateus do Norte e São Mateus do Sul ou Mantena; segue por 
este último divisor passando pela pedra Monte Negro, até o 
ponto fronteiro à cabeceira do córrego São José do Mantena, 
na serra de São Félix. 
3 - Com o Município de Mendes Pimentel: 
Começa na serra de São Félix, no ponto fronteiro à 

cabeceira do córrego São José do Mantena; desce este córrego 
até a foz de seu afluente da margem direita, que banha a 
Fazenda Monte Negro, transpõe este córrego, sobe o espigão 
fronteiro e, pelo divisor da vertente da margem direita do 
córrego H.O, segue até atingir o córrego Santa Bárbara; na 
foz do córrego São Jerônimo, segue, transpõe o espigão, até 
alcançar o divisor geral dos rios Doce e São Mateus, no 
ponto fronteiro à cabeceira do córrego Frio. 
4- Com o Município de Divino das Laranjeiras: 
Começa no divisor geral dos rios Doce e São Mateus, no 

ponto fronteiro à cabeceira do córrego Frio; segue por este 
divisor até defrontar com as cabeceiras do ribeirão Santa 
Helena. 

XXIV Município de Frei Lagonegro, desmembrado do 
Município de São José do Jacuri 

1 -Com o Município de Itamarandiba: 
Começa no divisor geral dos rios Doce e Jequitinhonha, no 

seu entroncamento com o divisor de águas do rio Jacuri e 
córrego do Jacones ou Jacone; continua pelo divisor geral, 
até o seu entroncamento com o divisor de águas do córrego 
Santo Antônio com o ribeirão Tabatinga, no ponto fronteiro à 
cabeceira deste ribeirão. 
2 - Com o Município de São José do Jacuri: 
Começa no divisor geral dos rios Doce e Jequitinhonha no 

seu entroncamento com o divisor de águas do córrego Santo 
Antônio e ribeirão Tabatinga, no ponto fronteiro à cabeceira 
deste ribeirão; segue pelo divisor da vertente da margem 
esquerda do córrego Santo Antônio, até alcançar a sua foz no 
ribeirão Jacuri, transpõe este ribeirão, sobe a encosta 
fronteira e continua pelo divisor da vertente da margem 
direita deste ribeirão, até encontrar o espigão divisor de 
águas dos córregos Coluninha e Pratinha. 
3 - Com o Município de Coluna: 
Começa no entroncamento do divisor da vertente da margem 

direita do ribeirão Jacuri, com o espigão divisor de águas 
entre os córregos Coluninha e o Pratinha; segue por este 
último divisor, até alcançar a foz do córrego Coluninha no 
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ribeirão Jacuri; transpõe este córrego e sobe pelo divisor 
da vertente da margem esquerda do córrego Coluninha, até 
alcançar o divisor de águas do rio Jacuri e córrego do 
Jacones ou Jacone; prossegue por este divisor, até atingir o 
divisor geral dos rios Doce e Jequitinhonha. 

XXV - Município de Fruta de Leite, desmembrado do Município 
de Salinas 

1 -Com o Município de Rio Pardo de Minas: 
Começa no rio Vacaria, na foz do ribeirão Peixe Bravo; 

segue pelo divisor da vertente da margem esquerda desse 
ribeirão, até alcançar o divisor geral dos rios Pardo e 
Jequitinhonha, pelo qual continua, atravessando a chapada 
dos Guedes , até seu entroncamento com o divisor de águas 
entre o córrego Matão e o ribeirão da Laje. 
2- Com o Município de Salinas: 
Começa no ponto em que o divisor geral dos rios Pardo e 

Jequitinhonha se entronca com o divisor de águas entre o 
ribeirão da Laje e o córrego Matão; segue por este último 
divisor, até defrontar com a foz do córrego Matão no córrego 
São Miguel; descendo a encosta, atinge essa foz e. em 
seguida, toma pelo divisor de águas entre esses dois 
córregos, contorna a cabeceira do córrego São Miquel e 
continua pelo divisor de águas entre o rio~!ir2.o .Je:_:•.Ji ... c· 
Ribeirão, depois pelo divisor da ve:·tente ::J2 IT:<:;~gen o~'(" t.: 
do córrego da Janta, até defrontar a foz de cór~ego Seco no 
Ribeirão; descendo a encosta, atinge essa foz, prosseguindo 
pelo divisor da vertente da margem direita do córrego Seco, 
e, em seguida, pelo divisor da vertente da margem esquerda 
do rio São José, até seu entroncamento com o divisor de 
águas desse rio e o córrego Empoeira; segue pelo 
interflúvio, até a confluência de ambos os cursos de água. 
3- Com o Município de Rubelita: 
Começa no foz do córrego Empoeira no rio São José; sobe por 

este rio pelo córrego Guará e pelo Riachinho até a cabeceira 
desse, prosseguindo pela chapada até defrontar e alcançar a 
cabeceira do córrego Pesqueira, pelo qual desce até sua foz 
no rio Vacaria. 
4 - Com o Município de Padre Carvalho (ou de Grão-Mogol, 

caso aquele distrito não se emancipe): 
Começa na foz do córrego Pesqueira no rio Vacaria: sobe por 

este até a foz do ribeirão Peixe Bravo . 
XXVI - Município de Goiabeira, desmembrado do Município de 

Conselheiro Pena 
1 - Com o Município de Conselheiro Pena: 
Começa no rio Eme, na foz do córrego Palmeirinha; sooe por 

este rio, até a foz do ribeirão Agua Limpa; daí, segue pelo 
divisor da vertente da margem esquerda deste ribeirão, 
depois pelo divisor da vertente da margem direita do córrego 
Ferrujão, até o ponto fronteiro à cabeceira do córrego 
Verdiniano; continua pelo divisor da vertente da ~argem 
direita do córrego Verdini~no, até atingir a foz do carrego 
Coqueiro; atravessa este carrego, sobe o espigão fronteiro, 
transpõe o divisor e, descendo a encosta, atinge a foz do 
córrego Vermelho ou Ferruginha no córrego Ferrujão. 
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2 - Com o Município de Cuparaque: 
Começa no córrego Ferrujão, na foz do córrego Vermelho ou 

Ferrujinha; sobe a encosta da margem esquerda do córrego 
Ferrujão, contorna as cabeceiras do córrego Sete Pedras, e 
continua pelo divisor da vertente de margem esquerda deste 
córrego, até atingir a foz do córrego Ferrujão no rio Eme; 
desce por este rio, até à foz do córrego do Mutunzinho; daí, 
pelo divisor da vertente da margem esquerda deste córrego, 
até seu entroncamento com o divisor de águas entre o rio Eme 
e o córrego do Canalão. 
3- Com o Município de Resplendor: 
Começa no divisor de águas entre o rio Eme e o córrego 

Canalão, no seu entroncamento com o divisor esquerdo do 
córrego Mutunzinho; dai, por espigão, prossegue pelo divisor 
da vertente da margem direita do córrego Palmeirinha, até 
atingir a foz deste córrego no rio Eme. 

XXVII - Município de Goianá, desmembrado do Município de 
Rio Novo 

1 - Com o Município de Piau: 
Começa na confluência dos ribeirões Santo Ant6nio e Água 

Limpa ou Liberdade; desce por este ribeirão até sua foz, no 
rio Novo ou Piau; transpõe o rio, sobe a encosta fronteira e 
alcança o divisor da vertente da margem esquerda dO rio 
Novo, pelo qual prossegue, passando pelo morro da Boa 
Esperança e contornando as cabeceiras do córrego São Luís, 
até defrontar a cabeceira do córrego dos Bambus ou 
Carangola. 

2 - Com o Município de Rio Novo: 
Começa no divisor da vertente da margem esquerda do rio 

Novo ou Piau, no ponto fronteiro á cabeceira do córrego dos 
Bambus ou Carangola; alcança esta cabeceira e desce pelo 
córrego até sua foz no rio Novo; por este abaixo até a foz 
do córrego que banha a fazenda Chalé; por este acima. até 
sua cabeceira, de onde alcança o divisor da vertente da 
margem esquerda do córrego Cachoeira, prossegue por este 
divisor, indo atingir a foz do córrego Cachoeira, no 
ribeirão Ponte Preta ou Lava-Pés; atravessa o ribeirão, sobe 
a encosta fronteira e alcança o divisor de águas dos 
ribeirões de Lava-Pés e dos Anjos, pelo qual continua, até 
defrontar a foz do córrego Juca Campos, no ribeirão dos 
Anjos; por um espigão secundário, atinge essa confluência, 
atravessa o ribeirão e prossegue pelo divisor da vertente da 
margem esquerda do córrego Juca Campos, até o ponto 
fronteiro à sua cabeceira, na serra da Pedra Bonita. 
3 - Com o Município de São João Nepomuceno: 
Começa na serra da Pedra Bonita, defrontando a cabeceira 

com o divisor do córrego Juca Campos; continua por essa 
serra até seu entroncamento com o divisor de águas entre o 
rio Cágado e o ribeirão Bom Jardim. 
4 - Com o Município de Chácara: 
Começa na serra da Pedra Bonita, em seu entroncamento com o 

divisor de águas entre o rio Cágado e o ribeirão Bom Jardim, 
continua pelo espigão da serra do Pequeri, dividindo as 
águas dos rios Novo e Cágado, até seu entroncamento com o 
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divisor da vertente da margem direita do córrego 
Providência. 
5 - Com o Município de Coronel Pacheco: 
Começa no entroncamento do divisor de águas dos rios Novo e 

Cágado com o divisor da vertente da margem direita do 
córrego Providência; continua por último divisor, contorna 
as cabeceiras do córrego Aliança e prossegue pelo divisor da 
vertente da margem direita deste curso de água, indo 
alcançá-la em sua foz, no ribeirão Santana ou Providência; 
atravessa o ribeirão, sobe a encosta fronteira e atinge o 
alto da Companhia; prosseguindo pelo espigão, contorna as 
cabeceiras do córrego do Maurício e acompanha o divisor da 
vertente da margem direita do ribeirão Liberdade ou Água 
Limpa, indo alcançá-la junto à foz do ribeirão Santo 
Antônio. 

XXVIII - Município de Guaraciama, desmembrado do Município 
de Bocaiúva 

1 -Com o Município de Bocaiúva: 
Começa no rio Macaúbas, na foz do córrego do Curral de 

Pedra ou Buriti; sobe por este córrego até sua cabeceira; 
continua pelo espigão, contornando as cabeceiras do riacho 
Fundo, e alcança o divisor da vertente da marqem esouerda do 
córrego Mamona. prosseguindo por el~ até- 2 f~z cees~ 
córrego, no ribeirão Tabatinga; sobe po~ este r~~clr·~~ ~t~ i 
foz do córrego Brejão e por esse córrego até s~a c3be=e1ra; 
daí, alcança a cabeceira do córrego Furado aa Rocinha e 
desce por ele até sua foz no ribeirão do Félix; desce por 
este até sua foz no rio das Pedras. 

2 - Com o Município de Juramento: 
Começa na foz do ribeirão do Félix no rio das Pedras; sobe 

por este até o córrego Cabeça de Boi, e por este até sua 
cabeceira, no morro de mesmo nome. 

3 - Com o Muni~ípio de Itacambira: 
Começa no morro Cabeça de Boi, defrontando a cabeceira do 

córrego de mesmo nome e do córrego Barro Vermelho; daí, 
alcança a cabeceira deste último e desce por ele e pelo 
córrego da Onça até sua foz no rio Macaúbas; e por este rio 
até à foz do córrego do Curral de Pedra ou Buriti. 

XXIX - Município de Ibiracatu, desmembrado do Município de 
Varzelândia 

1 - Com o Município de Pedras de Maria da Cruz: 
Começa na foz do córrego da Extrema ou riacho Grande no 

ribeirão São Pedro ou Tabocas; sobe a encosta fronteira, 
transpõe o divisor de águas entre o ribeirão Tabocas e o 
riacho das Flores e desce a vertente oposta, atingindo o 
riacho das Flores na foz de seu afluente que banha o povoado 
de Vertente; atravessando o riacho Vertente e desce a 
encosta; indo atingir o riacho Buriti, na foz do córrego que 
deságua três quilômetros abaixo da estrada que liga 
Ibiracatu a Varzelândia; atravessa o riacho, sobe a encosta 
fronteira e continua pelo divisor de águas até seu 
entroncamento com a serra de São Filipe; prossegue pela 
cumeada desta serra, até o ponto em que ela é atravessada 
pelo riacho São Filipe. 
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2 - Com o Município de Varzelândia: 
Começa no riacho São Filipe, no ponto em que a serra de 

mesmo nome o atravessa; sobe pelo riacho até a foz do 
córrego que banha a fazenda do Urcino; sobe por este córrego 
até sua cabeceira, de onde alcança o divisor da vertente da 
margem esquerda do ribeirão da Prata; continua por este 
divisor, até defrontar a confluência do córrego Santa Cruz, 
ou riacho dos Cantos; descendo a encosta, atinge essa foz. 

3 - Com o Município de São João da Ponte: 
Começa na confluência do riacho dos Cantos, ou córrego 

Santa Cruz, com o ribeirão da Prata; sobe pelo riacho até 
sua cabeceira; daí, segue pela linha de cumeada, passando 
pelo Varjão e pelos morros da Cabeceira Seca e da Vargem 
Queimada, até alcançar a cabeceira do riacho Santo Antônio, 
pelo qual desce até sua foz no córrego Palmital. 
4 - Com o Município de Lontra: 
Começa na confluência dos formadores do ribeirão São Pedro 

ou Tabocas -riacho Santo Antônio e córrego Palmital; desce 
pelo ribeirão até à foz do córrego da Extrema ou riacho 
Grande. 
XXX- Município de Imbé de Minas (ex-Imbé), desmembrado do 

Município de Caratinga 
1 - Com o Município de Inhapim: 
Começa no divisor de águas dos rios Preto e Caratinga, no 

ponto fronteiro às cabeceiras dos córregos Pau de Folha e 
dos Barros; segue por este divisor, até seu entroncamento 
com o divisor da vertente da margem esquerda do ribeirão 
Imbé, seguindo por ele, até alcançar a sua foz, no rio 
Preto; transpõe este rio e segue pelo espigão entre o rio 
Preto e córrego Pacheco, até o ponto fronteiro à cabeceira 
deste córrego e o córrego Veadão, no divisor de águas dos 
rios Preto e Manhuaçu. 
2 - Com o Município de Caratinga: 
Começa no divisor de águas dos rios Preto e Manhuaçu, no 

ponto fronteiro às cabeceiras dos córregos Pacheco e Veadão; 
segue por este divisor, até alcançar o ponto fronteiro às 
cabeceiras dos córregos Grotão e São Manuel. 
3 -Com o Município de Piedade de Caratinga: 
Começa no divisor de águas dos rios Preto e Manhuaçu, no 

ponto fronteiro às cabeceiras dos córregos Grotão e São 
Manuel; segue pelo divisor da vertente da margem esquerda do 
córrego Grotão, até atingir a sua foz no rio Preto. 
4 - Com o Município de Ubaporanga: 
Começa no rio Preto, na foz do córrego Grotão; desce por 

este rio até a foz do córrego Batatal, daí segue pelo 
divisor da vertente da margem esquerda deste córrego, 
contorna as cabeceiras do córrego Graçópolis e alcança o 
divisor de águas dos rios Preto e Caratinga, seguindo por 
ele até o ponto fronteiro às cabeceiras dos córregos Pau de 
Folha e dos Barros. 

XXXI - Município de Indaiabira, desmembrado do Município de 
Rio Pardo de Minas 

1 - Com o Município de Rio Pardo de Minas: 
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Começa no divisor de águas entre o rio Pardo e o ribeirão 
Taiobeiras, defrontando a barra do Ribeirão no rio Pardo; 
descendo a encosta atinge essa foz e sobe pelo Ribeirão até 
à foz do córrego das Gamelas. 

2 - Com o Município de Vargem Grande do Rio Pardo: 
Começa no Ribeirão, na foz do córrego das Gamelas; sobe por 

este córrego até sua cabeceira, no divisor da vertente da 
margem esquerda do córrego Anjico; prossegue por este 
divisor até o ponto fronteiro às cabeceiras dos córregos 
Cantinho e Bom Jesus. 

3 - Com o Município de São João do Paraíso: 
Começa no divisor da vertente da margem esquerda do córrego 

Angico, defrontando com as cabeceiras dos córregos Cantinho 
e Bom Jesus; segue por aquele divisor até atingir a foz do 
Angico no ribeirão Maravilha; atravessando o ribeirão, sobe 
o espigão fronteiro e segue pelo divisor de águas entre o 
ribeirão Maravilha e o rio São João do Paraíso, até 
defrontar, neste último, a foz do córrego do Brejo; descendo 
a encosta, atinge essa foz e desce pelo rio São João do 
Paraíso até sua embocadura no rio Pardo. 
4 - Com o Município de Taiobeiras: 
Começa na confluência dos rios São João do Paraíso e Pardo: 

sobe por este até ã foz do ribeirão T~iobeiras: d~i. seque 
pelo divisor entre ambos, até def~ontar a ~a~ ·a ao ,,~~e: ri~. 
no rio Pardo. 

XXXII - Município de Japonvar, desmembrado do Município de 
Brasília de Minas 

1 -Com o Município de Brasília de Minas: 
Começa no divisor de águas dos rios São Francisco e Verde 

Grande, em seu entroncamento com a serra da Testa Branca; 
segue pela cumeada dessa serra, que constitui o interflúvio 
entre o rio Mangaí e o córrego Lagoinha; até a confluência 
de ambos; desce pelo rio Mangai até a foz do riacho 
Bamburral. 

2 - Com o Município de São Francisco: 
Começa na foz do riacho Bamburral no rio Mangai; desce por 

este rio até defrontar o espigão da serra do Bom Sucesso, 
pouco abaixo da foz do riacho da Prata. 
3 - Com o Município de Pedras de Maria da Cruz: 
Começa no rio Mangaí, pouco abaixo da foz do riacho da 

Prata, defrontando a extremidade da serra do Bom Sucesso 
segue pela cumeada desta serra, até defrontar a cabeceira do 
riacho da Prata. 
4 - Com o Município de Lontra: 
Começa na serra do Bom Sucesso, defronte à cabeceira do 

riacho da Prata; continua pelo divisor de águas entre riacho 
e o córrego da vertente, até defrontar a foz desse córrego 
no riacho da Lontra ou Lajes; por um espigão secundário, 
atinge essa confluência, subindo a encosta fronteira, 
alcança o divisor da vertente da margem direita do rio 
Mangaí, e prossegue por ele, até defrontar com a cabeceira 
do córrego do Ouro ou Santa Clara. 

5 - Com o Município de São João da Ponte: 
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Começa no divisor da vertente da margem direita do rio 
Mangaí (afluente do rio São Francisco) defronte à cabeceira 
do córrego do Duro ou Santa Clara (da bacia do rio Verde 
Grande); continua pelo divisor de águas dos rios São 
Francisco e Verde Grande, até defrontar com a cabeceira do 
riacho da Cruz, também conhecido como Jambreiro ou 
Samambaia. 

6 - Com o Município de Patis: 
Começa no divisor de águas dos rios São Francisco e Verde 

Grande, defronte à cabeceira do riacho da Cruz, também 
conhecido como Jambreiro ou Samambaia, prossegue por aquele 
divisor, até seu entroncamento com a serra da Testa Branca. 
XXXIII - Município de Jenipapo de Minas (ex-Jenipapo) 

desmembrado do Município de Francisco Badaró 
1 - Com o Município de Francisco Badaró: 
Começa no divisor de águas entre o rio São João e ribeirão 

da Areia, no ponto fronteiro à cabeceira do córrego 
Barreiro; segue por este divisor e depois por um divisor 
secundário até a foz do córrego do Bosque no ribeirão da 
Areia, daí segue pelo espigão fronteiro, contorna as 
cabeceiras do córrego Panã e atinge a sua foz, no rio 
Setúbal; transpõe este rio sob a encosta fronteira e atinge 
o divisor de águas entre o rio Setúbal e o córrego do 
Machado. 

2 - Com o Município de Araçuaí: 
Começa o divisor de águas entre o rio Setúbal e o córrego 

de Machado, no ponto fronteiro à foz do córrego Panã no rio 
Setúbal; segue por este divisor até alcançar o divisor de 
águas entre os rios Setúbal e Gravatá, no ponto fronteiro à 
cabeceira do córrego Grande. 
3 - Com o Município de Novo Cruzeiro: 
Começa no divisor de águas entre os rios Setúbal e Gravatá, 

no ponto fronteiro à cabeceira do córrego Grande; segue por 
este divisor até o entroncamento dos divisores de águas 
entre os rios Setúbal e Gravatá e o córrego dos Bolas, no 
ponto fronteiro à cabeceira do córrego Campo Limpo. 
4 - Com o Município de Chapada do Norte: 
Começa no entrocamento dos divisores de águas entre os rios 

Setúbal, Gravatá e o córrego dos Bolas, no ponto fronteiro à 
cabeceira do córrego Campo Limpo; segue pelo divisor, 
contorna as cabeceiras do ribeirão e do rio São João; segue 
por este divisor, passando pela lagoa Serafim, até ponto 
fronteiro à cabeceira do córrego Barreiro. 

XXXIV - Município de José Gonçalves de Minas, desmembrado 
do Município de Berilo 

1 - Com o Município de Botumirim: 
Começa no rio Jequitinhonha, na foz do córrego Sobrado; 

desce pelo rio até à foz do ribeirão Itapacoral. 
2- Com o Município de Cristália: 
Começa no rio Jequitinhonha, na foz do ribeirão Itapacoral; 

desce pelo rio até à foz do córrego Água Branca. 
3- Com o Município de Berilo: 
Começa no rio Jequitinhonha, na foz do córrego Água Branca; 

sobe por este córrego até sua cabeceira; daí transpõe o 
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espigão e alcança a cabeceira do ribeirão do Altar, pelo 
qual desce até sua foz no ribeirão Gangorra; atravessa este, 
sobe o espigão fronteiro e continua pelo divisor da vertente 
da margem direita deste ribeirão até alcançar o ponto 
fronteiro à cabeceira do córrego da Baía; afluente do rio 
Araçua í. 

4 - Com o Município de Chapada do Norte: 
Começa no divisor de águas entre o rio Araçuaí e o ribeirão 

Gangorra, no ponto fronteiro à cabeceira do córrego da Baía; 
segue por este divisor, até o ponto fronteiro às cabeceiras 
do ribeirão Gangorra (que nas nascentes é denominado córrego 
do Brejo) e do córrego Contendas. 

5 -Com o Município de Minas Novas: 
Começa no divisor de águas entre o rio Araçuaí e o ribeirão 

Gangorra, no ponto fronteiro às cabeceiras do córrego do 
Brejo e Contendas; dai alcança o divisor de águas entre os 
rios Jequitinhonha e Araçuaí e segue por ele até o ponto 
fronteiro à cabeceira do córrego Sobrado; alcança esta 
cabeceira e desce por este córrego até sua foz no rio 
Jequitinhonha. 

XXXV - Município de José Raydan, desmembrado do Município 
Santa Maria do Suaçuí 

1 - Com o Município de São José do ,J:?.ct;ri: 
Começa no divisor de águas entre os r•ceiróus ~elu a2 G~:2 

ou Tabatinga e rio São Félix, no ponte ~ro~te~ro ~ cab2ce'r2 
do córrego Pele de Gato ou Santa Cruz; continua pelo divisor 
da vertente da margem esquerda do ribeirão Pele de Gato, até 
o ponto fronteiro à cabeceira do córrego da Estiva. 

2 - Com o Município de São Sebastião do Maranhão: 
Começa no divisor da vertente da margem esquerda do 

ribeirão Tabatinga ou Pele de Gato, no ponto fronteiro à 
cabeceira do córrego da Estiva; continua pelo divisor de 
águas entre os ribeirões São Domingos e Jacu, até alcançar a 
foz do ribeirão São Domingos, no rio São Félix. 
3- Com o Município de Santa Maria do Suaçuí: 
Começa no rio São Félix, na foz do ribeirão São Domingos, 

desce pelo rio São Félix, até a sua foz no rio Suaçuí 
Grande. 

4 - Com o Município de Peçanha: 
Começa no rio Suaçui Grande, na foz do rio São Félix; sobe 

pelo rio Suaçuí Grande até a foz do ribeirão Pirapetinga. 
5 - Com o Município de São Pedro do Suaçui: 
Começa no rio Suaçuí Grande, na foz do ribeirão 

Pirapetinga; segue pelo divisor da vertente da margem 
direita deste ribeirão, contorna as suas cabeceiras e 
alcança o divisor de águas do ribeirão da Pele de Gato ou 
Tabatinga e o rio São Félix, no ponto fronteiro à cabeceira 
do córrego Santa Cruz ou Pele de Gato. 

XXXVI - Município de Josenópolis, desmembrado do Município 
de Grão-Mogol 

1 - Com o Município de Grão-Mogol : 
Começa no rio Itacambiruçu, na foz do ribeirão Ventania; 

sobe por este ribeirão até a foz do córrego da Canseira ou 
Cancela; sobe por este córrego até a foz do córrego Monjolo. 
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2 - Com o Município de Padre Carvalho: 
Começa no córrego da Canseira ou Cancela, na foz do córrego 

Monjolo; sobe por este, que mais acima é denominado carrego 
Bonito, até sua cabeceira; daí, por espigão, contorna as 
cabeceiras do córrego Curral de Varas e do córrego das Lapas 
e continua pelo divisor da vertente da margem direita do 
Ribeirão (curso de água que banha a sede de Padre Carvalho), 
indo alcançá-lo em sua foz, no rio Vacaria. 
3- Com o Município de Rubelita: 
Começa no rio Vacaria, na foz do Ribeirão; desce pelo rio 

Vacaria até a foz do córrego Rodeador. 
4 - Com o Município de Virgem da Lapa: 
Começa no rio Vacaria, na foz do córrego Rodeador; desce 

pelo rio Vacaria até sua foz no rio Jequitinhonha; sobe por 
este até a foz do córrego Santana. 
5- Com o Município de Berilo: 
Começa na foz do córrego Santana no rio Jequitinhonha; sobe 

por este até a foz do rio Itacambiruçu. 
6- Com o Município de Cristália: 
Começa no rio Jequitinhonha, na foz do rio Itacambiruçu; 

sobe por este até a foz do ribeirão Ventania. 
XXXVII - Município de Juvenília, desmembrado do Município 

de Montalvânia 
1 - Com o Município de Manga: 
Começa no divisor de águas dos rios Calindó e Cochá, no 

ponto fronteiro à cabeceira do córrego Mamoneiras; desce por 
este córrego até a sua foz no riacho das Poções e por este 
riacho até a sua foz no rio Cochá, descendo por ele até a 
sua foz no rio Carinhanha. 

2 - Com o Estado da Bahia: 
Começa no rio Carinhanha, na foz do rio Cochá; continua 

pela divisa interestadual Minas-Bahia até a confluência dos 
rios Calindó e São Francisco. 
3 - Com o Município de Manga: 
Começa na divisa interestadual Minas-Bahia, na confluência 

dos rios Calindó e São Francisco; sobe pelo rio Calindó até 
a lagoa Torta; daí alcança a lagoa da Aldeia no córrego Seco 
da Escura; sobe por este córrego até a sua cabeceira e por 
espigão alcança a foz do córrego Pau Preto, no córrego 
Jatobá; sobe o córrego Jatobá até a sua cabeceira e 
prossegue pelo espigão divisor de águas do rio Calindó e rio 
Cochá passando pelo morro Vermelho até alcançar o ponto 
fronteiro à cabeceira do córrego Mamoneiras. 

XXXVIII - Município de Leme do Prado, desmembrado do 
Município de Minas Novas 

1 - Com o Município de Botumirim: 
Começa no rio Jequitinhonha, na foz do córrego das Posses, 

desce pelo rio Jequitinhonha, até a foz do córrego Sobrado. 
2- Com o Município de Berilo: 
Começa no rio Jequitinhonha, na foz do córrego Sobrado; 

sobe por esse córrego até a sua cabeceira; dai, alcança o 
divisor geral dos rios Araçuaí e Jequitinhonha e segue por 
ele até o ponto fronteiro ao córrego do Chico; contorna essa 
cabeceira, transpõe a BR-367 e alcança o divisor da vertente 

--
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da margem direita do córrego do Brejo, no ponto fronteiro à 
cabeceira do córrego Contendas, afluente da margem esquerda 
do ribeirão do Gomes. , 
3 - Com o Município de Chapada do Norte: 
Começa no divisor da vertente da margem direita do córrego 

do Brejo, no ponto fronteiro à cabeceira do córrego 
Contendas, afluente da margem esquerda do ribeirão do Gomes; 
segue pelo divisor da vertente da margem esquerda desse 
ribeirão, continua por espigão até alcançar a foz do rio 
Fanado no rio Araçuaí. 
4 - Com o Município de Minas Novas: 
Começa no rio Araçuaí, na foz do rio Fanado; sobe pelo rio 

Araçuaí até a foz do córrego Lapinha ou Gouvéia. 
5- Com o Município de Turmalina: 
Começa no rio Araçuaí, na foz do córrego Lapinha ou 

Gouvéia, segue pelo divisor da vertente d~ margem direita 
desse córrego até alcançar o divisor de aguas dos rios 
Jequitinhonha e Araçuaí; segue por esse divisor, contorna as 
cabeceiras dos córregos Samambaia e Acauã e prossegue pelo 
divisor da vertente da margem direita do córrego Jacuba, até 
alcançar a cabeceira do córrego das Posses; desce por esse 
córrego até a sua foz, no rio Jeauitinhonha. 

XXXIX - Município de Luisburgo, desmemhrado do Mun1c1nio ce 
Manhuaçu 

1 -Com o Município de São João do Manhuaç~: 
Começa na serra da Mantiqueira, no divisor dos rios 

Manhuaçu e Carangola, no trecho de serra que tem a 
denominação local de São João, no ponto fronteiro à 
cabeceira do córrego Cachoeirinha; segue pela serra São João 
e daí pelo divisor da vertente da margem direita do córrego 
dos Pontões, até a sua foz no ribeirão da Gameleira. 

2 - Com o Município de Manhuaçu: 
Começa no ribeirão da Gameleira, na foz do córrego dos 

Pontões; sobe a encosta fronteira, alcança e transpõe o 
divisor de águas dos ribeirões da Gameleira e São Luís, 
desce a encosta, atingindo a cachoeira no ribeirão São Luís 
2,5Km (dois vírgula cinco quilômetros) a jusante da ponte d~ 
Honório; daí sobe a encosta fronteira até a serra do Ouro 
no ponto fronteiro às cabeceiras dos córregos do Ouro e do~ 
Pachecos. 
3 - Com o Município de Manhumirim: 
Começa na serra do Ouro, divisora dos ribeirões São Luis e 

Jequitinhonha, no ponto fronteiro às cabeceiras dos córregos 
do Ouro e dos Pachecos; segue por esse divisor, contornando 
a cabeceira do córrego do Ouro, até o entroncamento corn 0 
divisor de águas dos córregos da Limeira ou Limoeiro e 
córrego Azul, no ponto fronteiro às cabeceiras do córrego 
Santa Rosa. 

4 - Com o Município de Alto Jequitibá: 
Começa no entroncamento do divisor de águas dos ribeirões 

São Luís e Jequitibá e o divisor de águas dos córregos da 
Limeira ou Limoeiro e córrego Azul, no ponto fronteiro às 
cabeceiras do córrego Santa Rosa; segue pelo divisor de 
águas dos ribeirões São Luís e Jequitibá, passando pelas 
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serras do Segredo, dos Farias e da Vargem Grande, até o 
ponto fronteiro à cabeceira do ribeirão Jequitibá, nessa 
última serra. 
5 - Com o Município de Caparaó: 
Começa na serra da Vargem Grande, no ponto fronteiro à 

cabeceira do ribeirão Jequitibá; segue por essa serra até o 
entroncamento com os divisores das bacias dos rios Doce, 
Itabapoana e Paraíba do Sul, no ponto fronteiro às 
cabeceiras do ribeirão Pedra Dourada e do córrego Grumarim. 
6 - Com o Município de Divino: 
Começa no entroncamento da serra da Vargem Grande, com os 

divisores das bacias dos rios Doce, Itabapoana e Paraíba do 
Sul, no ponto fronteiro às cabeceiras do ribeirão Pedra 
D?urada e córrego Grumarim; segue pelo divisor geral dos 
r1os Manhuaçu e Carangola, na serra da Mantiqueira, passando 
pelos trechos que têm as denominações locais de Pedra 
Dourada e Alto São Luís, até a serra São João, no ponto 
fronteiro à cabeceira do córrego Cachoeirinha. 

XL - Município de Luislândia, desmembrado do Município de 
Brasília de Minas 

1 -Com o Município de Icaraí de Minas: 
Começa na confluência dos riachos Boa Vista e dos Macacos 

ou dos Guaribas, formadores do riacho Grande; sobe pelo 
riacho dos Macacos até a foz do córrego da Gameleira. 
2 - Com o Município de São Francisco: 
Começa na foz do córrego da Gameleira, no riacho dos 

Macacos ou Guaribas; sobe por este último até a foz do 
córrego São Domingos, e por este até sua nascente, no capão 
da Boa Nova; daí, alcança a cabeceira do córrego Tamanduá e 
desce por este até sua confluência com o córrego Bamburral. 
3- Com o Município de Brasília de Minas: 
Começa na confluência dos córregos Tamanduá e Bamburral, 

formadores do ribeirão Jabuticaba; sobe pelo córrego 
Bamburral até sua cabeceira, no divisor da vertente da 
margem direita do rio Paracatu ou Gameleira; segue por esse 
divisor até defrontar a cabeceira do riacho São Matias; 
alcança essa cabeceira e desce pelo riacho até sua foz do 
rio Paracatu ou Gameleira, pelo qual desce até a foz do 
córrego das Almas. 
4- Com o Município de Ubaí: 
Começa no rio Paracatu ou Gameleira, na foz do córrego das 

Almas; sobe por esta até sua nascente, de onde alcança, em 
rumo, a nascente do córrego Mocambinho; desce por este até 
sua foz no riacho Boa Vista, e por este até sua foz no 
riacho dos Macacos ou Guaribas. 

XLI - Município de Mário Campos, desmembrado do Município 
de Ibirité 

1 - Com o 
Começa no 

desce por 
Pantana. 

Município de Igarapé: 
rio Paraopeba, na cachoeira do Fecho do Funil; 

esse rio, até a foz do ribeirão Sarzedo ou 

2 - Com o Município de Betim: 



471 

Começa no rio Paraopeba, na foz do ribeirão Sarzedo ou 
Pantana; sobe por esse ribeirão até a foz do córrego 
Lambari. 
3 - Com o Município de Sarzedo: 
Começa no ribeirão Sarzedo ou Pantana, na foz do córrego 

Lambari; sobe por esse córrego até a foz do córrego 
Corredor, Estiva ou Tuntum; daí prossegue pelo seu divisor 
da vertente da margem direita, até o ponto fronteiro à sua 
cabeceira na serra Três Irmãos. 

4 - Com o Município de Brumadinho: 
Começa na serra Três Irmãos, no ponto fronteiro à cabeceira 

do córrego Corredor, Estiva ou Tuntum; segue por essa serra 
até a cachoeira do Fecho ou Funil, no rio Paraopeba. 
XLII Município de Martins Soares, desmembrado Do 

Município de Manhumirim 
1 - Com o Município de Manhuaçu: 
Começa no divisor de águas entre os rios José Pedro e 

Manhuaçu, no ponto fronteiro às cabeceiras do córrego 
Guarani, ribeirão Pouso Alegre; segue por esse divisor, 
cruza a BR-262, passa pelo alto da onça até alcançar o ponto 
fronteiro às cabeceiras dos córregos da Onça e Omir. 

2 - Com o Município de Durandé: 
Começa no divisor de águas entre os rios José Pedro e 

Manhuaçu, no ponto fronteiro às ca~ec2iras GGs có·rc;os d~ 
Onça e Omir; daí atinge a cabeceira do cór~eg) O~i~. 03 10 
qual desce até sua foz, no ribeirão Pouso Alegre; sobe por 
este até a foz do córrego Boa Vista; dai segue pelo divisor 
da vertente da margem direita_desse córrego, contorna as 
cabeceiras dos córregos Santo Angelo e São José e prossegue 
pelo divisor da vertente da margem esquerda do córrego das 
Palmeiras, até a foz deste, no rio José Pedro. 
3 - Com o Município de Espírito Santo: 
Começa no rio José Pedro, na foz do córrego das Palmeiras; 

segue pela divisa interestadual entre Minas Gerais e 
Espírito Santo até a foz do córrego Boa Vista, no rio José 
Pedro. 
4 - Com o Município de Manhumirim: 
Começa no rio José Pedro, na foz do córrego Boa Vista; sobe 

por esse córrego até sua cabeceira; daí alcança o divisor de 
águas entre os córregos dos Teixeiras e Bonfim; segue por 
ele e depois pelo divisor de águas entre os ribeirões 
Pirapetinga e Pouso Alegre até o divisor de águas entre os 
rios José Pedro e Manhuaçu, no ponto fronteiro às cabeceiras 
do córrego Guarani e do ribeirão Pouso Alegre. 
XLIII - Município de Miravãnia, desmembrado do Município de 

Manga 
1 - Com o Município de Januária: 
Começa no divisor de águas entre os rios São Francisco e 

Carinhanha, no ponto fronteiro à cabeceira do rio 
Itacarambi, segue por esse divisor até o ponto fronteiro às 
cabeceiras do riacho São Matias e do rio Calindó. 

2 - Com o Município de Montalvânia: 
Começa no divisor de águas entre os rios São Francisco e 

Carinhanha, na serra dos Tropeiros, no ponto fronteiro às 
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cabeceiras do riacho São Matias e do rio Calindó; segue por 
essa serra e pelo divisor de águas entre o rio Calindó e o 
riacho das Poções até o ponto fronteiro à cabeceira do 
riacho Novo; alcança essa cabeceira e desce por esse riacho 
até sua foz, no rio Calindó, atravessa este, sobe o espigão 
fronteiro e alcança o morro do Mocambo, no ponto fronteiro à 
cabeceira mais setentrional do córrego Panelinha; alcança 
essa cabeceira e desce pelo córrego até sua foz, no rio 
Japoré, atravessa este, sobe a encosta fronteira, alcança a 
serra do Carmo e continua pela sua linha de cumeada, até 
defrontar com a foz do riacho do Brejo no rio Itacarambi; 
desce a encosta e atinge essa foz; sobe pelo rio até sua 
cabeceira e, daí, sobe a encosta fronteira e alcança o 
divisor de águas entre os rios São Francisco e Carinhanha. 

XLIV - Município de Monte Formoso, desmembrado do Município 
de Joaima 

1 - Com o Município de Itinga: 
Começa no entroncamento do divisor geral dos rios 

Jequitinhonha e Mucuri com o divisor do ribeirão São João e 
do rio São Miguel, no ponto fronteiro à cabeceira do córrego 
Come-Calado; contornando as cabeceiras dos córregos da Onça 
e do Raul, segue pelo divisor da vertente da margem esquerda 
do ribeirão Anta Podre Grande, passando pela pedra do Pião, 
até alcançar o ponto fronteiro à cabeceira do córrego 
Jampruca. 
2 -Com o Município de Joaíma: 
Começa no divisor da vertente da margem esquerda do 

ribeirão Anta Podre Grande, no ponto fronteiro à cabeceira 
do ribeirão Jampruca; segue pelo divisor entre os córregos 
Coracol e Brejaúba até a foz deste último, no ribeirão Anta 
Podre Grande; atravessa o ribeirão, sobe o espigão fronteiro 
e continua pelo divisor da vertente da margem direita do 
ribeirão Anta Podre Grande, até seu entroncamento com o 
divisor da vertente da margem esquerda do córrego São 
Miguelzinho; continua por esse divisor até a foz desse 
córrego, no rio São Miguel; dai prossegue pelo divisor da 
vertente da margem esquerda do rio São Miguel, passando pela 
pedra da Camisa, até alcançar o entroncamento do divisor 
geral dos rios Jequitinhonha e Mucuri com o divisor do 
ribeirão São João e do rio São Miguel, no ponto fronteiro à 
cabeceira do córrego Come-Calado. 

XLV - Município de Naque, desmembrado do Município de 
Açucena 

1 - Com o Município de Açucena: 
Começa no rio Santo Antônio, na foz do ribeirão do Gama; 

segue pelo divisor de águas entre esses dois cursos de água 
até defrontar com a foz do córrego da Paca ou Matinha no 
ribeirão do Gama; descendo a encosta, atinge essa 
confluência e sobe pelo córrego até a foz da grata que passa 
na fazenda da Paca; daí segue pelo divisor da vertente da 
margem esquerda do córrego da Paca até seu entroncamento com 
o divisor de águas entre o ribeirão do Saião e o córrego 
Muquirana ou Novo. 

2 - Com o Município de Periquito: 
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Começa no entroncamento do divisor da vertente da margem 
esquerda do córrego da Paca ou Matinha e o divisor de águas 
entre o ribeirão do Saião e o córrego Novo ou Muquirana; 
segue por esse divisor, contorna as cabeceiras do córrego 
Tavares e continua pelo divisor da vertente da margem 
esquerda do córrego Muquirana até a foz desse córrego, no 
rio Doce. 
3 -Com o Município de Iapu: 
Começa no rio Doce, na foz do córrego Muquirana ou Novo; 

sobe pelo rio Doce até a foz do rio Santo Ant6nio. 
4 - Com o Município de Belo Oriente: 
Começa na confluência dos rios Doce e Santo Ant6nio, sobe 

por este último até a foz do ribeirão da Gama. 
XLVI - Município de Natalândia, desmembrado do Município de 

Bonfinópolis de Minas 
1- Com o Município de Unai: 
Começa na foz do córrego do Cotovelo, no rio Preto; sobe 

por esse rio até a foz do ribeirão Cana Brava. por este até 
a foz do córrego Tabocas, e por este sua cabeceira; daí 
alcança o divisor da vertente da margem esquerda do córrego 
Folguedo, pelo qual continua; em seguida, sempre por 
espigão, contorna as cabeceiras do córrego Água Doce e 
alcança a serra Geral do rio Preto. no conto fronteiro ~ 
cabeceira do córrego Riachão. 
2- Com o Município de Bonfinópclis de Mi~as: 
Começa na serra Geral do Rio Preto, defronte à cabeceira do 

córrego Riachão; continua pela serra, depois pelo divisor da 
vertente da margem direita do córrego da Ema, até defrontar 
com a foz do córrego do Rosílho no ribeirão Mamoneiras; 
descendo a encosta, atinge essa foz, atravessa o ribeirão e 
continua pelo divisor da vertente da margem esquerda do 
córrego do Rosilho, até atingir o alto da serra do 
Pederneiras; deste ponto, prossegue pelo divisor da vertente 
da margem direita do córr~go do Chiquinho, até a sua 
confluência com o córrego Agua Doce; atravessa o córrego e 
sobe o espigão fronteiro, até atingir o divisor da vertente 
da margem esquerda do rio Preto. 
3 - Com o Município de Dom Bosco: 
Começa no divisor da vertente da margem esquerda do rio 

Preto, defrontando com a confluência dos córregos Água Doce 
e Chiquinho; continua por esse divisor, até defrontar com a 
cabeceira do córrego Cotovelo; alcança essa cabeceira e 
desce pelo córrego até sua foz no rio Preto. 

XLVII - Município de Ninheira, desmembrado do Município de 
São João do Paraíso: 

1 - Com o Município de São João do Paraíso: 
Começa no rio Pardo, na foz do córrego Jacaré; sobe por 

este até a foz do córrego Mundo Novo; daí, segue pelo 
divisor da vertente da margem direita do córrego Jacaré, 
depois pelo divisor da vertente da margem esquerda do rio 
Muquém, até alcançar o ponto fronteiro às cabeceiras desse 
rio, no Alto do Valo Fundo, junto ao marco interestadual 
deste nome. 

2 - Com o Estado da Bahia: 
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Começa no Alto do Valo Fundo, junto ao marco divisório 
interestadual, defrontando as cabeceiras do rio Muquém; 
segue pela divisa interestadual, até a confluência dos rios 
Pardo e Mosquito. 
3- Com o Município de Águas Vermelhas: 
Começa na confluência dos rios Mosquito e Pardo; sobe por 

este até a foz do córrego Jacaré. 
XLVIII - Município de Nova Belém, desmembrado do Município 

de Mantena 
1 - Com o Município de Itabirinha de Mantena: 
Começa no divisor da vertente da margem esquerda do 

ribeirão Itabira, no seu entroncamento com o divisor da 
vertente direita do rio Pretinho; segue por aquele divisor, 
passando pela serra do Pitengo, pela Pedra Baiana e pela 
serra de São Mateus, até o ponto fronteiro às cabeceiras do 
rio Preto e do córrego Ipanema. 
2 - Com o Município de Ataléia: 
Começa na serra de São Mateus, no ponto fronteiro às 

cabeceiras do rio Preto e do córrego Ipanema; continua pela 
serra, passando pelo trecho que recebe a denominação local 
de serra da Etelvina, até alcançar o marco divisório 
interestadual nQ 16. 
3 - Com o Estado do Espírito Santo: 
Começa na serra da Etelvina (denominação local da serra de 

São Mateus), junto ao marco divisório interestadual nQ 16; 
segue pela linha limítrofe dos Estados de Minas Gerais e 
Espírito Santo, no marco nQ 16, em rumo, até o marco nQ 17A; 
deste , no rumo do marco nQ 18, até o córrego Azul. 
4 - Com o Município de Mantena: 
Começa no córrego Azul, no ponto em que este curso de água 

é atravessado pelo segmento de reta que liga os marcos 
interestaduais nQs 17A e 18 (limite entre Minas Gerais e 
Espírito Santo, desce pelo córrego Azul até o rio Preto e, 
por este, até a foz do córrego São Pedro; continua pelo 
divisor da vertente direita desse córrego, contorna as 
cabeceiras do córrego Taquaral e, descendo a encosta , 
atinge o rio Pretinho, na foz de seu afluente denominado 
Cabeceira do Rio Pretinho; continua pelo divisor da vertente 
direita desse afluente e, em seguida, pelo do rio Pretinho, 
até seu entroncamento com o divisor da vertente da margem 
esquerda do ribeirão Itabira, no trecho denominado serra do 
Pitengo. 

XLIX Município de Nova Porteirinha, desmembrado do 
Município de Porteirinha 

1 - Com o Município de Janaúba: 
Começa no rio Gorutuba, na barragem de Bico de Pedra; desce 

pelo rio Gorutuba até a foz do rio Mosquito. 
2 - Com o Município de Porteirinha: 
Começa na confluência dos rios Gorutuba e Mosquito; sobe 

por este até o pontilhão da ferrovia; daí, pela encosta 
fronteira, alcança o divisor da vertente da margem direita 
do rio Gorutuba, seguindo por ele até atingir a serra do 
Cerrado; prossegue por esta serra, tomando pelo seu 
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contraforte ocidental, até atingir a barragem de Bico de 
Pedra, no rio Gorutuba. 
L- Município de Novo Oriente de Minas (Ex-Frei Gonzaga), 

desmembrado do Município de Teófilo Otôni 
1 - Com o Município de Caraí: 
Começa na confluência dos rios Preto e Marambaia; segue 

pelo divisor de águas entre o rio Marambaia e o ribeirão das 
Americanas ou Americana Grande, até alcançar o ponto 
fronteiro à cabeceira do ribeirão Santana, no divisor geral 
dos rios Mucuri e Jequitinhonha. 

2 - Com o Município de Itinga: 
Começa no entroncamento do divisor de águas entre o rio 

Marambaia e o ribeirão das Americanas ou Americana Grande, 
com o divisor geral dos rios Mucuri e Jequitinhonha, no seu 
ponto fronteiro à cabeceira do ribeirão Santana; segue por 
este divisor, até seu entroncamento com o divisor de águas 
do ribeirão São João e do rio São Miguel. 

3 - Com o Município de Joaima: 
Começa no entroncamento do divisor geral dos rios Mucuri e 

Jequitinhonha, com o divisor de águas do ribeirão São João e 
do rio São Miguel; segue por este divisor geral, até seu 
entroncamento com o divisor dos rios Marambaia e Pampã, no 
ponto fronteiro à cabeceira do rib~ir~o Am~~i~a~i~h~. 

4 - Com o Município de Águas Formosas: 
Começa no entroncamento do divisor ge~al dos rios Mwcuri e 

Jequitinhonha, com o divisor entre os rios Marambaia e 
Pampã, no ponto fronteiro à cabeceira do ribeirão 
Americaninha; segue pelo divisor da vertente da margem 
esquerda desse ribeirão e, depois, pelo divisor da vertente 
da margem direita do córrego Rio Negro; contorna as 
cabeceiras do córrego Novo, e prossegue pelo seu divisor, da 
vertente da margem esquerda, até alcançar o ponto fronteiro 
à cabeceira do córrego da Mumbuca. 

5 - Com o Município de Pavão: 
Começa no divisor da vertente da margem esquerda do córrego 

Novo, no ponto fronteiro à cabeceira do córrego Mumbuca; 
segue por este divisor até atingir a foz do córrego Manso no 
córrego Novo; prossegue pelo espigão fronteiro, passando 
pela pedra do Elias. até alcançar a cabeceira do córreqo 
Seco, pelo qual desce até a sua foz no rio Marambaia. -
6- Com o Município de Teófilo Otôni: 
Começa no rio Marambaia, na foz do córrego Seco; sobe pelo 

rio Marambaia, até a sua confluência com o rio Preto. 
LI - Município de Novorizonte, desmembrado do Município de 

Salinas 
1 - Com o Município de Rio Pardo de Minas: 
Começa no divisor de águas entre os rios Salinas e Pardo, 

no ponto fronteiro à cabeceira dos córregos Matão e Serrado; 
segue por esse divisor até defrontar com as cabeceiras dos 
córregos Baixa do Bitu e do Engenho. 
2- Com o Município de Salinas: 
Começa no divisor de águas entre os rios Salinas e Pardo, 

no ponto fronteiro às cabeceiras dos córregos Baixa do Bitu 
e do Engenho; segue pelo divisor da vertente da margem 
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esquerda do córrego Olaria, passando pelo alto da Matrona 
até a confluência dos córregos Olaria e Sobrado, formadores 
do ribeirão das Antas; desce por esse ribeirão até a foz do 
córrego Queimado; atravessa o ribeirão, sobe o espigão 
fronteiro e segue pelo divisor da vertente da margem direita 
do córrego Queimado e depois pelo divisor da vertente da 
margem esquerda do córrego Bebedouro até o ponto fronteiro à 
cabeceira de seu afluente que passa pouco abaixo da Fazenda 
Santa Helena; alcança essa cabeceira e desce pelo afluente 
até sua foz no ribeirão Almesca; transpõe esse, sobe o 
espigão fronteiro e segue pelo divisor da vertente da margem 
direita do ribeirão Almesca, contorna as cabeceiras do 
córrego dos Bois e continua até defrontar com a foz do 
córrego Seco, no ribeirão; desce a encosta e atinge essa 
foz. 
3 - Com o Município de Fruta de Leite: 
Começa no ribeirão, na foz do córrego Seco; daí, sobe a 

encosta fronteira e segue pelo divisor da vertente da margem 
direita do córrego da Janta e depois pelo divisor de águas 
entre o ribeirão Jequi e o ribeirão, contorna as cabeceiras 
do córrego São Miguel e continua pelo divisor de águas entre 
este córrego e o córrego Matão até a confluência de ambos; 
atravessa esse, sobe a encosta fronteira e continua pelo 
divisor da vertente da margem esquerda do ribeirão da Lage 
até o divisor de águas entre os rios Salinas e Pardo, no 
ponto fronteiro à cabeceira dos córregos Matão e Serrado. 

LII - Município de Olhos D'água, desmembrado do Município 
de Bocaiúva 

1 -Com o Município de Bocaiúva: 
Começa na serra do Espinhaço, defronte às cabeceiras do 

ribeirão Inhaí, segue pela serra, transpondo os trechos 
conhecidos pelas denominações locais de serra Mineira, serra 
da Maravilha, serra do Mato Grande, serra do Sucuriú e serra 
de Santa Cruz, contorna as cabeceiras do ribeirão de Areias 
e atinge o ponto fronteiro à cabeceira do córrego da 
Extrema, afluente do ribeirão Tabatinga; alcança essa 
cabeceira e desce pelo córrego da Extrema até encontrar a 
estrada que liga Olhos-d'Água a Bocaiúva; daí, alcança e 
acompanha o divisor da vertente da margem direita do 
ribeirão Tabatinga até defrontar com a foz do riacho Fundo, 
naquele ribeirão; descendo a encosta, atinge essa foz e sobe 
pelo riacho numa extensão pouco superior a 3Km até a foz de 
seu terceiro afluente da margem esquerda, subindo por esse 
até sua cabeceira, na chapada da Água Boa; segue por essa 
chapada, dividindo as águas do ribeirão Tabatinga e do rio 
Macaúbas, até defrontar com a cabeceira do córrego Buriti, 
afluente desse rio; alcança essa cabeceira e desce pelo 
córrego até sua foz no rio Macaúbas, prosseguindo águas 
abaixo por esse rio até sua foz no rio Jequitinhonha. 

2 - Com o Município de Diamantina: 
Começa na foz do rio Macaúbas, no rio Jequitinhonha; sobe 

por esse até a foz do ribeirão Inhacica Grande e, por esse, 
até sua cabeceira, tomando pelo braço formador meridional 
denominado córrego da Gameleira ou da Baliza; daí, alcança a 
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linha de cumeada da serra do Espinhaço, no ponto fronteiro 
às cabeceiras do ribeirão Inhai. 

Lrr·r - Município de Oratórios, desmembrado do Município de 
Ponte Nova 

1 - Com o Município de Ponte Nova: 
Começa no entroncamento do divisor da margem esquerda do 

córrego Seco ou Mandinga, que tem mais abaixo o nome de 
Alfavaca, com o divisor de águas entre o córrego do Amora ou 
ribeirão Canadá e seu afluente que passa na Fazenda Canadá 
de Cima; segue pelo divisor da vertente da margem esquerda 
do ribeirão dos Oratórios até a foz do córrego Trindade, 
nesse ribeirão; atravessa o ribeirão, sobe o espigão 
fronteiro e continua pelo divisor da vertente da margem 
direita do córrego Trindade até atingir o divisor de águas 
entre os rios Casca e Piranga, no ponto fronteiro às 
cabeceiras dos córregos Lagoa Seca, afluente do rio Piranga, 
e dos Barros, afluente do rio Casca. 

2 - Com o Município de Urucânia: 
Começa no divisor de águas entre os rios Casca e Piranga, 

no ponto fronteiro às cabeceiras dos córregos dos Barros e 
Lagoa Seca; segue por esse divisor até defrontar com a 
cabeceira do córrego Trindade. 

3 - Com o Município de Jequeri: 
Começa no divisor de águas entre os rios c~sc~ e ~l~an~a. 

no ponto fronteiro à cabeceira do córrego ~rl~dade; segue 
por esse divisor, passando pelo morro do Bálsamo até 
defrontar com a cabeceira do córrego do Paiol. 

4 - Com o Município de Amparo da Serra: 
Começa no divisor de águas entre os rios Casca e Piranga, 

no ponto fronteiro à cabeceira do córrego do Paiol; segue 
pelo divisor da vertente da margem direita do córrego 
Santana até a foz desse no ribeirão dos Oratórios ou do 
Amparo; sobe por esse ribeirão até a foz do córrego Seco ou 
Alfavaca, que tem na sua nascente o nome de Mandinga; 
atravessa o ribeirão, sobe o esp1gao fronteiro e continua 
contornando as cabeceiras do citado córrego até 0 
entroncamento do divisor da sua margem esquerda com 0 
divisor de águas entre o córrego do Amora ou ribeirão Canadá 
e seu afluente que passa na Fazenda Canadá de Cima. 

LIV - Município de Orizânia, desmembrado do Município de 
Divino 

1 - Com o Município de Santa Margarida: 
Começa na serra do Indaiá, no divisor entre os rios Matipó 

e Carangola, no ponto trigonométrico denominado Beca; segue 
por esse divisor, passando pelos morros da Boa Vista, 
Pimenta e da Pedra Branca até alcançar a serra Alto do Bom 
Jardim, no divisor dos rios Manhuaçu, Matipó e Carangola, 
defronte às cabeceiras do ribeirão da Providência e do 
córrego Venda Nova. 

2 - Com o Município de São João do Manhuaçu: 
Começa na serra Alto do Bom Jardim, no divisor dos rios 

Manhuaçu, Matipó e Carangola, defronte às cabeceiras do 
ribeirão da Providência e do córrego Venda Nova; segue pelo 
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divisor geral dos rios Manhuaçu e Carangola até o 
entroncamento com o divisor dos córregos Rico e São Pedro. 
3 - Com o Município de Divino: 
Começa no entroncamento do divisor geral dos rios Manhuaçu 

e Carangola com o divisor dos córregos Rico e São Pedro; 
segue pelo divisor da vertente da margem esquerda do córrego 
Rico até o ponto fronteiro à nascente do córrego dos 
Acácias; contorna a sua cabeceira e, pelo seu divisor da 
vertente da margem direita, alcança e transpõe o ribeirão 
Santo Ant6nio das Palmeiras, na altura do lugar denominado 
Cachoeira dos Alves; sobe a encosta fronteira, passando pelo 
divisor que separa as cabeceiras dos córregos do Brejo e da 
Mata, contorna as cabeceiras do ribeirão Santo Ant6nio das 
Palmeiras e alcança o divisor da vertente da margem esquerda 
do ribeirão Bom Jesus; segue por esse divisor, passando pela 
serra Bom Jesus e do Ferreira até o ponto trigonométrico 
denominado Beca, no divisor entre os rios Matipó e 
Carangola, na serra do Indaiá. 

LV - Município de Padre Carvalho, desmembrado do Município 
de Grão Mogol 

1 - Com o Município de Grão-Mogol: 
Começa na foz do córrego Monjolo, no córrego da Canseira ou 

Cancela; sobe por este até sua cabeceira; segue pelo divisor 
da vertente da margem direita do córrego Agua Branca, até 
defrontar com a foz do ribeirão do Jequi no rio Vacaria; 
tomando por um espigão secundário, atinge essa foz. 
2- Com o Município de Salinas: 
Começa no rio Vacaria, na foz do ribeirão do Jequi; desce 

pelo rio Vacaria até a foz do córrego Pesqueira. 
3- Com o Município de Rubelita: 
Começa no rio Vacaria, na foz do córrego Pesqueira; desce 

pelo rio Vacaria até a foz do Ribeirão (curso de água que 
banha a sede de Padre Carvalho). 
4- Com o Muni6ípio de Josenópolis: 
Começa no rio Vacaria, na foz do Ribeirão; segue pelo 

divisor da vertente da margem direita desse curso de água e 
continua pelo espigão, contornando as cabeceiras dos 
córregos das Lapas e do Curral de Varas, até defrontar com a 
cabeceira do córrego Bonito, que mais abaixo é denominado 
córrego Monjolo; alcança essa cabeceira e desce pelo córrego 
até sua foz no córrego da Canseira ou Cancela. 

LVI - Município de Pai Pedro, desmembrado do Município de 
Porteirinha 

1 -Com o Município de Jaíba: 
Começa no rio Gurutuba, no lugar denominado Preguinho; 

desce pelo rio Gurutuba até a foz do córrego Pacuí. 
2 - Com o Município de Monte Azul: 
Começa no rio Gurutuba, na foz do rio Pacuí; sobe pelo rio 

Pacuí, até a confluência dos rios Tabuleiro e Salinas, 
formadores do rio Pacuí. 
3 - Com o Município de Mato Verde: 
Começa na confluência dos rios Tabuleiro 

formadores do rio Pacuí; sobe pelo rio Salinas, 
rio Serra Branca; daí, sobe o espigão fronteiro 

e Salinas, 
até a foz do 
até alcançar 
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o divisor de águas entre os rios Salinas e Tabuleiro; segue 
por esse divisor até o ponto fronteiro às cabeceiras dos 
córregos da Tapera e Lagoa Preta. 

4 - Com o Município de Porteirinha: 
Começa no divisor de águas entre os rios Salinas e 

Tabuleiro, no ponto fronteiro às cabeceiras dos córregos da 
Tapera e Lagoa Preta; segue pelo espigão, contorna as 
cabeceiras do córrego Atrás dos Morros e continua pelo 
divisor da vertente da margem direita do córrego dos Cocos e 
Poço Grande, até alcançar a foz deste último no rio Serra 
Branca; atravessa o rio, sobe a encosta fronteira e segue 
pelo divisor da vertente da margem direita do córrego do 
Mocambo ou Vargem Redonda, passa pela serra do Quilombo e 
segue pelo divisor de águas entre os rios Salinas e 
Gurutuba, até defrontar o lugar denominado Preguinho, no rio 
Gurutuba; em rumo atinge o rio neste ponto. 

LVII - Município de Patis, desmembrado do Município de 
Mirabela 

1 -Com o Município de Brasília de Minas: 
Começa no divisor de águas dos rios São Francisco e Verde 

Grande, defronte à cabeceira do córrego Buriti Seco, 
formador do córrego Suçuapara; continua por esse divisor. 
até seu entroncamento com a serra da Testa br~nc~. 
2- Com o Municíp~o de Japonvar: 
Começa no entroncamento da serra da Testa Branc~ com c 

divisor de águas dos rios São Francisco e Verde Grande; 
segue por esse divisor até defrontar a cabeceira do riacho 
da Cruz, também conhecido como Jambeiro ou Samambaia. 
3 - Com o Município de São João da Ponte: 
Começa no divisor de águas dos rios Verde Grande e São 

Francisco, defronte à cabeceira do riacho da Cruz, também 
conhecido como Jambeiro ou Samambaia; alcança essa cabeceira 
e desce pelo riacho até sua foz no ribeirão do Ouro e por 
este abaixo até a foz do rio Suçuapara. 
4- Com o Município de Montes Claros: 
Começa no ribeirão do Ouro, na foz do rio Suçuapara; daí, 

em rumo direto, atinge a foz do córrego do Chapéu, no 
ribeirão Cana-Brava. 
5 - Com o Município de Mirabela: 
Começa no ribeirão Cana-Brava, na foz do córrego do Chapéu; 

sobe pelo ribeirão Cana-Brava, pelo córrego Agua Limpa e 
pelo córrego Santa Rita, até a cabeceira deste; dai, 
transpondo o divisor de águas, desce a encosta e atinge a 
confluência dos rios Suçuapara e Santo Hipólito; sobe pelo 
rio Suçuapara e pelo córrego Buriti Seco, até sua cabeceira, 
no divisor de águas dos rios São Francisco e Verde Grande. 

LVIII - Município de Pedra Bonita, desmembrado do Município 
de Abre-Campo 

1 - Com o Município de Abre-Campo: 
Começa na serra da Raiz, no ponto fronteiro à cabeceira dos 

córregos Bocaina e Boa Vista dos Marcolinos; segue pelo 
divisor de águas dos rios Matipó e Santana, passando pela 
serra da Boa Vista, Pedra do Godinho, serra Pão de Aç~car e 
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Pedra Branca, até o ponto fronteiro às cabeceiras dos 
córregos Vitorino e Várzea Grande ou Vitória. 

2 - Com o Município de Matipó: 
Começa no divisor de águas dos rios Santana e Matipó, no 

ponto fronteiro às cabeceiras dos córregos Vitorino e Várzea 
Grande ou Vitória; segue pelo divisor da vertente da margem 
esquerda do córrego Pedra Branca, até alcançar a sua foz no 
córrego Quintão ou São Vicente; sobe por este último córrego 
até a foz do seu pequeno afluente da margem direita, que 
banha a fazenda de Virgílio Queiroz; sobe por esse pequeno 
afluente até a sua cabeceira; daí alcança o divisor da 
vertente da margem esquerda do rio Matipó e segue por ele, 
até alcançar o divisor da vertente da margem esquerda do 
córrego da Laje ou Pataca; prossegue por ele, até alcançar a 
foz desse córrego, no rio Matipó; transpõe esse rio, sobe o 
espigão fronteiro e alcança o pico dos Cabritos; segue pelo 
divisor da vertente da margem direita do córrego Cachoeira 
de Santo Antônio e segue por este até a serra dos Cabritos, 
no ponto fronteiro às cabeceiras do córrego do Mafra. 
3 - Com o Município de Santa Margarida: 
Começa na serra dos Cabritos, no ponto fronteiro às 

cabeceiras do córrego do Mafra; segue pelo divisor da 
vertente da margem direita do rio Matipó, passando pela 
serra do Romeiro, até a serra do Bom Jesus, no ponto 
fronteiro às cabeceiras dos córregos da Baratinha e córrego 
Mata do Capim ou Pedra Bonita. 
4 - Com o Município de Divino: 
Começa no divisor da vertente da margem direita do rio 

Matipó na serra do Bom Jesus, no ponto fronteiro às 
cabeceiras dos córregos da Baratinha e córrego Mato do Capim 
ou Pedra Bonita; continua por essa serra, contornando as 
cabeceiras do ribeirão Bom Jesus, até alcançar a serra do 
Mata-Burro ou da Ararica, no ponto fronteiro à cabeceira do 
córrego Barbacena. 
5 - Com o Município de Fervedouro: 
Começa na serra do Mata-Burro ou Ararica, no ponto 

fronteiro à cabeceira do córrego Barbacena; segue por esta 
serra, até o ponto fronteiro ao ribeirão dos Estouros e 
córrego São José, na serra do Matipó ou Mata-Burro. 
6- Com o Município de Araponga: 
Começa na serra do Matipó ou Mata-Burro, no ponto fronteiro 

às cabeceiras do ribeirão dos Estouros e córrego São José; 
segue pelo espigão, até alcançar a serra do Matipozinho, no 
seu entroncamento com o divisor de águas dos ribeirões 
Matipó Grande ou São José e Matipozinho. 

7 - Com o Município de Serícita: 
Começa na serra do Matipozinho, no seu entroncamento com o 

divisor de águas dos ribeirões Matipó Grande e Matipozinho; 
segue pelo divisor da vertente da margem direita do ribeirão 
Matipozinho, passando pela serra do Belém, até alcançar a 
foz do córrego Bocaina nesse ribeirão; prossegue pelo 
divisor da vertente da margem esquerda do córrego Bocaina, 
até o ponto fronteiro à sua cabeceira e à do córrego Boa 
Vista dos Marcolinos, na serra da Raiz. 
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LIX - Município de Periquito, desmembrado do Município de 
Açucena 

1 - Com o Município de Açucena: 
Começa no entroncamento do divisor da vertente da margem 

esquerda do córrego da Paca ou Matinha com o divisor de 
águas do ribeirão Saião; daí, por espigão, atinge o divisor 
da vertente da margem direita do ribeirão São Felix; pelo 
qual continua, até defrontar com a foz da grata situada logo 
acima da sede da fazenda do Simeão, no córrego Novo; 
descendo a encosta, atinge essa foz e continua pelo córrego 
Novo até sua confluência com o rio Corrente Grande. 

2 - Com o Município de Governador Valadares: 
Começa no rio Corrente Grande, na foz do córrego Novo; 

desce pelo Corrente Grande até sua foz no rio Doce. 
3 - Com o Município de Fernandes Tourinho: 
Começa na confluência dos rios Doce e Corrente Grande; sobe 

pelo rio Doce até defrontar com a ilha do Etelvino. 
4- Com o Município de Sobrália: 
Começa no rio Doce, defronte á ilha do Etelvino; sobe pelo 

rio Doce até a foz do córrego Novo ou Muquirana. 
5 - Com o Município de Naque: 
Começa no rio Doce, na foz do córrego Novo ou Muquirana: 

segue pelo divisor da vertente da marge~ ~sa~er~a deste 
córrego, contorna suas cabeceiras e a:ca~ça a d;,•;s~~ aa 
águas do ribeirão Saião, pelo qua. con~inua até seu 
entroncamento com o divisor da vertente da margem esquerda 
do córrego da Paca ou Matinha. 

LX - Município de Piedade de Caratinga, desmembrado do 
Município de Caratinga 

1 - Com o Município de Ubaporanga: 
Começa no divisor de águas dos rios Preto e Caratinga, no 

ponto fronteiro á cabeceira do córrego Palmeiras; segue por 
este divisor, passando pelo sinal geodésico Piedade, até o 
morro do Batatal: daí, pelo divisor da vertente da margem 
esquerda do córrego Santa Luzia, alcança a foz do córrego 
Grotão no rio Preto. 

2 - Com o Município de Imbé de Minas: 
Começa no rio Preto, na foz do córrego Grotão; segue pelo 

divisor da vertente da margem esquerda desse córrego, até o 
ponto fronteiro à sua cabeceira e à do córrego São Manuel, 
no divisor de águas dos rios Preto e Manhuaçu. 
3 - Com o Município de Caratinga: 
Começa no divisor de águas dos rios Preto e Manhuaçu, no 

ponto fronteiro às cabeceiras dos córregos Grotão e São 
Manuel; segue pelo divisor da vertente da margem direita do 
rio Preto, até o seu entroncamento com o espigão que morre 
na confluência dos rios Preto e Claro; descendo a encosta, 
atinge essa confluência e sobe pelo rio Claro, até a foz do 
córrego Águas Claras; sobe por este córrego até a sua 
cabeceira, no divisor da vertente da margem direita do 
ribeirão da Laje, defrontando com a cabeceira do córrego que 
banha a fazenda de Antônio Gonçalves; daí, prossegue pelo 
divisor de águas dos rios Preto e Caratinga, até alcançar o 
ponto fronteiro à cabeceira do córrego Palmeiras. 
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LXI - Município de Pingo D'água, desmembrado do Município 
de Córrego Novo 
1- Com o Município de Marliéria; 
Começa no rio Doce, na ponte Queimada; desce pelo rio Doce 

até à foz do ribeirão Sacramento. 
2 - Com o Município de Bom Jesus do Galho: 
Começa no rio Doce, na foz do ribeirão Sacramento; sobe por 

este ribeirão até a foz do córrego da Areia; continua pelo 
divisor da vertente da margem esquerda desse córrego até 
defrontar com a cabeceira mais setentrional do córrego Monte 
Alegre. 

3 - Com o Município de Córrego Novo: 
Começa no divisor de águas entre os córregos das Areias e 

Monte Alegre, defrontando com a cabeceira mais setentrional 
deste último; daí, alcança essa cabeceira e desce pelo 
córrego Monte Alegre, depois pelo ribeirão dos Oculos, até 
sua foz no rio Doce, próximo à cachoeira dos óculos. 

4 - Com o Município de Dionísio: 
Começa na foz do ribeirão dos óculos, no rio Doce, próximo 

à cachoeira dos óculos; desce pelo rio Doce até atingir a 
ponte Queimada. 
LXII- Município de Pintópolis, desmembrado do Município de 

Urucuia 
1 - Com o Município de São Romão: 
Começa no rio Urucuia, na foz do riacho das Lajes; sobe por 

este riacho até sua cabeceira e daí alcança o espigão da 
vertente da margem esquerda do riacho da Palmeira; segue por 
este espigão até alcançar o ponto fronteiro à cabeceira do 
córrego Derruba-Moleque; daí, alcança esta cabeceira e desce 
até sua foz no córrego do Buriti; sobe por este córrego até 
sua cabeceira; daí, por espigão, contorna as cabeceiras do 
córrego Vieira e alcança a cabeceira da vereda Imbaúba, 
desce por essa vereda e depois pelo córrego São João ou 
Vereda das Pedras do Marciano até sua foz no rio Acari. 

2 - Com o Município de São Francisco: 
Começa no rio Acari, na foz do córrego São João ou Vereda 

das Pedras do Marciano; desce pelo rio Acari até sua foz no 
rio São Francisco; sobe o rio São Francisco até a foz do rio 
Urucuia. 
3 - Com o Município de São Romão: 
Começa no rio São Francisco, na foz do rio Urucuia; sobe 

por este rio até a foz do riacho das Lajes. 
LXIII - Município de Ponto Chique, desmembrado do Município 

de Ubaí 
1 -Com o Município de Buritizeiro: 
Começa no rio São Francisco, na foz do rio Pacuí; desce 

pelo rio São Francisco, até a foz do rio Paracatu. 
2 -Com o Município de Santa Fé de Minas: 
Começa no rio São Francisco, na foz do rio Paracatu; desce 

pelo rio São Francisco, até a foz do córrego ou vereda 
Buritizinho. 
3 - Com o Município de São Romão: 
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Francisco, na foz do córrego ou vereda 
pelo rio São Francisco, até a foz do rio 

4- Com o Município de Ubaí: 
Começa no rio São Francisco, na foz do rio Gameleira; sobe 

pelo rio Gameleira até a foz do córrego Veredinha e por este 
até sua c~beceira; dai alcança o espigão fronteiro, desce a 
encosta ate a foz do riacho São Gregório no rio Paracatu ou 
Gameleira. 
5- Com o Município de Campo Azul (Brasília de Minas caso 

não se concretize sua emancipação): 
Começa no rio Paracatu ou Gameleira, na foz do riacho São 

Gregório; sobe por este riacho até sua cabeceira e daí em 
rumo até a cabeceira do córrego Cavancas; desce' por este 
córrego até sua foz no rio Pacuí. 

6 - Com o Município de Coração de Jesus: 
Começa no rio Pacuí, na foz do córrego Cavancas· desce pelo 

rio Pacuí, até a foz do córrego Suçuarana. ' 
7 - Com o Município de Ibiaí: 
Começa no rio Pacuí, na foz do córrego Suçuarana; desce 

pelo rio Pacuí, até sua foz no rio São Francisco. 
LXIV - Município de Ponto dos Volantes. desmembrado do 

Município de Itinga 
1 - Com o Municip~o de Araçuaí: 
Começa na chapada da Cavalhada, defrontando es c~be:eiras 

dos córregos da Forquilha, dos Macacos e Verde; segue pelo 
divisor da vertente da margem direita do córrego Água 
Branca, até defrontar com a cabeceira do córrego Novo. 

2 - Com o Município de Itinga: 
Começa no divisor da vertente da margem direita do córrego 

Água Branca, defronte à cabeceira do córrego Novo; daí, 
alcança esta cabeceira e desçe pelo córrego até à foz de seu 
pequeno afluente denominado Agua Vermelha. 
3 - Com o Município de Itaobim: 
Começa na confluência dos córregos Novo e Água Vermelha; 

segue pelo divisor da vertente da margem direita deste 
último, alcança a chapada do Ceará e continua por ela, 
depois pelo divisor da vertente da margem direita do córrego 
Jatobá, até defrontar, no ribeirão São João, com a foz do 
córrego São Domingos; descendo a encosta, atinge essa foz; 
atravessa o ribeirão; sobe a encosta fronteira e alcança a 
chapada de São Domingos, pela qual continua, tomando em 
seguida pelo divisor da vertente da margem esquerda do 
ribeirão Anta Podre Pequeno, até defrontar, neste último, 
com a foz do ribeirão Jampruca; descendo a encosta, atinge 
essa confluência. 

4 - Com o Município de Jequitinhonha: 
Começa na confluência dos ribeirões Anta Podre Pequeno e 

Jampruca; sobe por este até sua cabeceira, no divisor dos 
ribeirões Anta Podre Pequeno e Anta Podre Grande. 
5 - Com o Município de Joaíma: 
Começa no divisor de águas entre os ribeirões Anta Podre 

Pequeno e Anta Podre Grande, defronte à cabeceira do 
ribeirão Jampruca; segue por esse divisor, depois pelo 

~ 
~ 
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divisor da vertente da margem direita do ribeirão São João, 
dividindo suas águas das que correm para o rio São Miguel, 
até seu entroncamento com o divisor geral entre os rios 
Jequitinhonha e Mucuri. 
6 -Com o Município de Novo Oriente de Minas: 
Começa no divisor geral entre os rios Jequitinhonha e 

Mucuri, no seu entroncamento com o divisor de águas rio São 
Miguel-ribeirão São João; segue pelo divisor geral até seu 
entroncamento com o divisor da vertente da margem esquerda 
do ribeirão de Santana. . 
7- Com o Município de Caraí: 
Começa no divisor geral entre os rios Jequitinhonha e 

Mucuri, no seu entroncamento com o divisor da vertente da 
margem esquerda do ribeirão de Santana; segue pelo divisor 
geral, até seu entroncamento com o divisor de águas entre os 
córregos do Gato e Bom Sucesso. 
8 - Com o Município de Padre Paraíso: 
Começa no entroncamento do divisor geral Jequitinhonha-

Mucuri com o divisor de águas entre os córregos Bom Sucesso 
e do Gato; segue por este último divisor até à confluência 
desses córregos, prosseguindo águas abaixo até o córrego 
Duas Barras, por este até o ribeirão São João, por este até 
à foz do córrego Comprido; deste ponto, continua pelo 
divisor da vertente da margem esquerda deste córrego, 
dividindo suas águas das que correm para o ribeirão São 
Joanico, até defrontar, neste último, com a foz do córrego 
da Coruja; descendo a encosta, atinge essa foz e sobe pelo 
córrego da Coruja até sua cabeceira, prosseguindo pelo 
divisor da vertente da margem direita do córrego Verde, até 
o ponto fronteiro a suas cabeceiras, bem como às dos 
córregos da Forquilha e dos Macacos, na chapada da 
Cavalhada. 
LXV- Município de Rosário da Limeira, desmembrado do 

Município de Muriaé 
1 - Com o Município de Mirai: 
Começa no rio Preto, na foz do córrego do Encourado; 

continua pelo divisor da vertente da margem direita dos 
córregos das Aranhas e Pedra Branca, até defrontar com a 
cabeceira do córrego Água Espalhada, principal formador do 
rio Preto, na serra das Aranhas. 
2- Com o Município de Ervália: 
Começa na serra das Aranhas- nome local da serra da 

Mantiqueira - defrontando com a cabeceira do rio Preto; 
segue pela cumeada da serra, passando pelo pico da Ventaria, 
até seu entroncamento com o contraforte que corresponde ao 
divisor da vertente da margem esquerda do córrego das 
Aranhas. 

3 - Com o Município de Muriaé: 
Começa no entroncamento da serra da Mantiqueira com o 

divisor da vertente esquerda do córrego das Aranhas; segue 
por este divisor até à foz do córrego no ribeirão da Fumaça; 
atravessando o ribeirão, sobe a encosta fronteira e continua 
pelo divisor da vertente esquerda do córrego Limeira, até 
defrontar com a povoação de São Domingos; subindo a encosta 
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fronteira, alcança o divisor da vertente da margem direita 
do córrego Caramonas, pelo qual continua; em seguida, após 
contornar as cabeceiras do córrego Babilônia prossegue pelo 
divisor da vertente da margem esquerda desse curso de água, 
até defrontar a Usina Hidrelétrica Cel. Domiciano de Castro, 
no rio Fumaça; descendo a encosta, atinge essa usina e sobe 
pelo rio até à foz do ribeirão Jacaré; dai, pelo divisor da 
vertente direita desse ribeirão, e depois pelo da vertente 
esquerda do córrego Encourado, atinge o rio Preto, na foz 
deste último córrego. 

LXVI Município de Santa Bárbara do Monte Verde, 
desmembrado do Município De Rio Preto 

1 - Com o Município de Lima Duarte: 
Começa na serra Negra, defrontando com a mais alta 

cabeceira do ribeirão da Conceição; segue pela cumeada da 
serra, até defrontar com a cabeceira do córrego Feio; 
alcança essa cabeceira e desce pelo córrego até sua foz no 
ribeirão Monte Verde; atravessa esse ribeirão e sobe 0 espigão fronteiro, transpõe a serra do Pilão e ganha a 
crista da serra de Lima Duarte, pela qual continua. 
dividindo as águas do rio do Peixe e do ribei~ão 
Pirapetinga, até defrontar, neste último. com a foz do 
córrego da Fumaça; descendo a encosta. ~~inge essa fez. 

2 - Com o Município de Juiz de Fora: 
Começa no ribeirão Pirapetinga, na foz jc c6~rego c2 Fumaça; segue pelo divisor da vertente da margem direita 

desse córrego, contorna as cabeceiras do ribeirão do Pião e 
alcança o divisor da vertente da margem esquerda do ribeirão 
Monte Verde, pelo qual continua tomando em seguida pelo 
divisor da vertente da margem esquerda do córrego Marengo, 
até defrontar com a cabeceira da grota que deságua no 
ribeirão Monte Verde, logo a montante da fazenda Santa Rita; 
tomando pelo divisor esquerdo dessa greta, desce a encosta e 
atinge sua foz; atravessando o ribeirão Monte Verde, sobe 0 espigão fronteiro, prosseguindo pela crista do Torreão 
Pequeno; em seguida, toma pelo divi~or da vertente da margem 
esquerda do ribeirão do Claro, ate seu entroncamento com 0 divisor de águas entre os rios Preto e do Peixe. 
3 - Com o Município de Belmiro Braga: 
Começa no entroncamento do divisor da vertente da margem 

esquerda do ribeirão do Claro com o divisor de águas entre 
os rios Preto e do Peixe; _segue por este último divisor, 
contorna as cabeceiras do carrego Monte Alverne e prossegue 
pelo divisor da vertente da margem direita desse córrego, 
indo atingi-lo em sua foz no rio Preto. 
4 - Com o Estado do Rio de Janeiro: 
Começa no rio Preto, na foz do córrego Monte Alverne; segue 

pela divisa interestadual (pelo talvegue do rio), até à foz 
do riacho da Baraúna no rio Preto. 

5 - Com o Município de Rio Preto: 
Começa no rio Preto, na foz do riacho da Baraúna; sobe por 

este até a sua cabeceira, prosseguindo por linha de espigão 
até defrontar e atingir a foz do ribeirão do Paraíso no 
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ribeirão da Conceição; sobe por este até sua cabeceira mais 
alta. na crista da serra Negra. 

LXVII - Município de Santa Cruz de Minas, desmembrado do 
Município de Tiradentes 

1 - Com o Município de São João del-Rei: 
Começa na foz do córrego Fragaia no rio das Mortes; desce 

por este até à foz do córrego do Porto, sobe por esse 
córrego (leito seco) até a sua cabeceira, prosseguindo pelo 
divisor da vertente da margem esquerda do córrego do Areião 
ou Saraiva, até defrontar com o ponto mais elevado da 
vertente direita do córrego Fragaia. 

2 - Com o Município de Tiradentes: 
Começa no divisor da vertente da margem esquerda do córrego 

Areião ou Saraiva, defrontando o ponto mais elevado da 
vertente direita do córrego Fragaia, daí, em rumo, 
atravessando o córrego do Mangue ou Cachoeira, atinge esse 
ponto. daí, segue pelo divisor e alcança a nascente do 
córrego Fragaia, descendo por ele até sua foz no rio das 
Mortes. 
LXVIII- Município de Santa Cruz de Salinas, desmembrado do 

Município de Salinas 
1 -Com o Município de Taiobeiras: 
Começa no divisor da vertente da margem direita do rio 

Itinga, no ponto fronteiro às cabeceiras do córrego 
Furadinho e do córrego dos Vales ou Valão; desce a encosta, 
alcança a cabeceira do córrego dos Vales ou Valão e desce 
por ele, até a sua foz no rio Itaberaba; daí, desce por esse 
rio, até à foz do córrego Caraíbas ou Canarinhas. 
2 - Com o Município de Águas Vermelhas: 
Começa no rio Itaberaba, na foz do córrego Caraíbas ou 

Canarinhas; sobe por este córrego, até a sua cabeceira; daí, 
alcança a BR-251, Salinas- Águas Vermelhas e segue por ela, 
no sentido Águas Vermelhas, até o córrego Mundo Novo; sobe 
por esse córrego, até a sua cabeceira e segue até o divisor 
de águas dos rios Mosquito e São Francisco. 

3 - Com o Município de Cachoeira de Pajeú: 
Começa no divisor de águas dos rios Mosquito e São 

Francisco, no ponto fronteiro à cabeceira do córrego Mundo 
Novo; segue por esse divisor, passando pela serra Escura, 
contorna as cabeceiras do rio São Francisco, até alcançar o 
ponto fronteiro às cabeceiras do córrego do Macaco. 
4 - Com o Município de Medina: 
Começa na serra Escura, no ponto fronteiro às cabeceiras do 

córrego do Macaco; continua pela serra, constituída pelo 
divisor da margem esquerda desse córrego, até o 
entroncamento com o espigão que vem das cabeceiras do 
ribeirão Água Branca e córrego José dos Santos. 
5 - Com o Município de Comercinho: 
Começa na serra Escura, no divisor da vertente da margem 

esquerda do córrego Macaco e en~roncamento com o espigão que 
vem das cabeceiras do ribeirão Agua Branca e do córrego José 
dos Santos; segue pelo divisor da vertente da margem 
esquerda do córrego Macaco, até a sua foz no córrego Brasa 
Mundo; segue, descendo pelo córrego Brasa Mundo, até a sua 
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foz no rio Itinga, e por esse rio, até à foz do córrego do 
Meio ou Calças. 
6- Com o Município de Salinas: 
Começa no rio Itinga, na foz do córrego do Meio ou Calças; 

segue pelo divisor da vertente da margem esquerda do córrego 
do Calção, contorna as suas cabeceiras e por espigão alcança 
o divisor da vertente da margem direita do rio Itinga; segue 
por ele, até o ponto fronteiro às cabeceiras do córrego 
Furadinho e córrego dos Vales ou Valão. 

LXIX - Município de Santa Helena de Minas, desmembrado do 
Município de Bertópolis 

1 -Com o Município de Fronteira dos Vales: 
Começa no divisor de águas entre os rios do Norte e 

Itanhém, defrontando com as cabeceiras dos córregos Três 
Pedras e Boa Vista; segue por esse divisor até seu 
entroncamento com o divisor da bacia do rio Jucuruçu, 
defrontando com a cabeceira do córrego da Prata. 
2- Com o Município de Felisburgo: 
Começa no divisor de águas entre os rios do Norte (bacia do 

Itanhém) e Jucuruçu, defrontando a cabeceira do córrego da 
Prata; segue por esse divisor, até seu entroncamento com o 
divisor da vertente da margem esquerda do córrego do 
Marcineiro. 
3- Com o Municíp1o de Bertópolis: 
Começa no divisor geral entre as bacias dos ri~s :tanhén e 

Jucuruçu, no seu entroncamento com o divisor da vertente da 
margem esquerda do córrego do Marcineiro; segue por esse 
último divisor, indo atingir a confluência dos córregos do 
Marcineiro e da Umburana; desce por este até a foz do 
córrego da Aldeia, próximo da fazenda Baixa Verde; daí, 
segue pelo divisor da vertente da margem direita desse 
córrego, contorna as cabeceiras do córrego do Praxedes e 
continua pelo divisor da vertente da margem esquerda do rio 
do Norte. até seu entroncamento com o divisor da vertente da 
margem esquerda do córrego Clemente. 
4- Com o Município de Maxacalis: 
Começa no ponto em que o divisor da vertente da margem 

esquerda do rio do Norte entronca com o divisor da vertente 
da margem esquerda do córrego Clemente; toma por este último 
divisor, indo atingir o rio do Norte na foz desse córrego; 
sobe pelo rio até a foz do córrego Jo~o Militão; sobe por 
esse córrego até sua cabeceira, p~ossegu1n~o pelo divisor da 
vertente da margem direita do carrego Sao Sebastião, até 
alcançar o divisor de águas dos rios do Norte e Itanhém, no 
ponto fronteiro às cabeceiras dos córregos Três Pedras e Boa 
Vista. 

LXX - Município de Santo Antônio do Retiro, desmembrado do 
Município de Rio Pardo de Minas 

1 - Com o Município de Monte Azul: 
Começa na serra Geral, divisora de ~gua~ entre os rios 

Pardo e São Francisco, no ponto fronte1ro as cabeceiras dos 
córregos do Gruna e Estiva; segue pela serra Geral, passando 
pelas serras do sucuriu, Mo~tevidéu ~ Cativa, até o ponto 
fronteiro às cabeceiras dos carregas Sao Marcos e Angical. 

~----------------------------------------~ 
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2 - Com o Município de Espinosa: 
começa na serra Geral, divisora de águas entre os rios 

Pardo e São Francisco, no ponto fronteiro às cabeceiras dos 
córregos São Marcos e Angical; segue por este divisor até a 
serra do Pau d'Arco, no ponto fronteiro à cabeceira do 
córrego São Joaquim ou Rio Pardo. 

3 - Com o Município de Montezuma: 
Começa no divisor de águas entre os rios São Francisco e 

Pardo, na serra do Pau d'Arco, no ponto fronteiro à 
cabeceira do córrego São Joaquim ou Rio Pardo; desce por 
este até a foz do córrego dos Porcos; dai, alcança o espigão 
e segue pelo divisor da vertente da margem direita desse 
córrego até a cabeceira do córrego da Estiva; alcança essa 
cabeceira e desce pelo córrego até sua foz no córrego Capão 
Redondo ou Pasto do Cavalo, pelo qual desce até sua foz no 
rio Pardo e por este até a foz no riacho das Antas. 
4 - Com o Município de Rio Pardo de Minas: 
Começa no rio Pardo na foz do riacho das Antas; desce pelo 

rio Pardo até a foz do rio Pardinho ou do Cedro; sobe por 
este até a foz do ribeirão Machada Grande e por este até a 
foz do córrego Serra Pau; sobe por este até sua cabeceira e 
daí alcança o espigão e segue pelo divisor da vertente da 
margem direita do ribeirão Malhada Grande até defrontar com 
a cabeceira do córrego da Coruja; alcança essa cabeceira e 
desce pelo córrego até sua foz no rio Mandacaia e por este 
até a foz do córrego Vermelho ou Vaca Brava; dai alcança o 
espigão e segue pelo divisor de águas entre esse córrego e o 
córrego Matadouro e depois pelo divisor da vertente da 
margem esquerda do córrego do Brejo, até a serra Geral. no 
ponto fronteiro às cabeceiras dos córregos do Gruna e 
Estiva. 

LXXI - Município de São Domingos das Dores, desmembrado do 
Município de Inhapim 

1 - Com o Município de Inhapim: 
Começa no divisor da Vertente da margem esquerda do 

ribeirão Imbé, defrontando com a cabeceira do córrego dos 
Amaros; por espigão, contorna as cabeceiras do ribeirão São 
Domingos e continua pelo divisor da Vertente da sua margem 
esquerda, depois pelo divisor de água entre o ribeirão São 
Domingos e o córrego Macadame, até a confluência desses dois 
cursos de água; desce pelo ribeirão até à foz do córrego 
Parado, pelo qual sobe até a foz do córrego da Anta. 
2 - Com o Município de São Sebastião do Anta: 
Começa no córrego Parado, na foz do córrego da Anta; daí, 

toma pelo divisor da Vertente da margem esquerda do córrego 
da Anta, alcança o divisor entre este e o ribeirão São 
Domingos, por ele até seu entroncamento com o divisor da 
Vertente da margem esquerda do ribeirão do Imbé. 
3 -Com o Município de Caratinga: 
Começa no entroncamento do divisor de águas entre o 

ribeirão São Domingos e o córrego da Anta, com o divisor da 
Vertente da margem esquerda do ribeirão Imbé; continua por 
este último divisor, até defrontar com a cabeceira do 
córrego dos Amaros. 
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LXXII - Município de São Geraldo do Baixio, desmembrado do 
Município de Galiléia 

1 -Com o Município de Galiléia: 
Começa na serra do Urucum, no ponto fronteiro às nascentes 

dos córregos Palmital, Rapa Pequeno e Urucum; segue por essa 
serra e depois pelo divisor de águas do córrego Boa Vista e 
Macaco Seco, até a foz do córrego Macaco Seco, no córrego da 
Rapa; transpõe esse córrego, sobe o espigão fronteiro e 
segue por ele, até atingir o ribeirão Laranjeiras, na foz do 
córrego Preto ou Conceição; daí, transpõe esse ribeirão, 
sobe o espigão fronteiro e alcança o divisor da vertente da 
margem esquerda do córrego Branco, seguindo por ele, até 
alcançar o seu entroncamento com o divisor geral dos rios 
Mantena e Doce, no ponto fronteiro às cabeceiras dos 
córregos Central e Seco. 
2- Com o Município de Central de Minas: 
Começa no entroncamento do divisor da vertente da margem 

esquerda do córrego Branco com o divisor geral dos rios 
Mantena e Doce, no ponto fronteiro às cabeceiras dos 
córregos Central e Seco; segue por esse divisor geral 
contornando as cabeceiras dos córregos Conceição e do 
Agrião, até o ponto fronteiro às cabeceiras dos córreqos 
Baixio e Floresta. 
3 - Com o Municíp~o de Conselheiro ?ena: 
Começa no divisor geral dos rios Man~ena e Do=e. ro ~ante 

fronteiro às cabeceiras dos córregos Baixio e Floresta; 
segue pelo divisor de águas entre o rio Eme e o ribeirão 
Laranjeiras, passando pela serra Pedra Alta, até alcançar 0 
ponto fronteiro às nascentes dos córregos Palmital, Raspa 
Pequeno e Urucum, na serra do Urucum. 
LXXIII - Município de São João da Lagoa, desmembrado do 

Município de Coração de Jesus 
1 -Com o Município de Coração de Jesus: 
Começa no riacho do Barro, na foz do córrego Beleza ou 

Bezerra; sobe por esse riacho, até à foz do córrego São 
Caetano, por este córrego, até à foz do córrego das Lajes e 
por este, até a sua cabeceira; dai, transpõe o espigão 
fronteiro e alcança a cabeceira do córrego do Carvalho, pelo 
qual desce, até a sua foz no córrego Buritizinho; desce por 
este córrego, até a foz do córrego São Miguel. subindo por 
ele, até a sua cabeceira; daí, por espigão, alcança o 
divisor da vertente da margem direita do córrego da 
Gameleira e segue por ele, até alcançar a foz do córrego 
Tamboril, no rio Pacuí; sobe por esse rio, até à foz do 
córrego Marzello. 
2- Com o Município de Montes Claros: 
Começa no rio Pacuí, na foz do córrego Marzello; sobe o rio 

Pacuí, até a foz do córrego Pederneiras e por este córrego, 
até a sua cabeceira; continua pela serra dos Três Irmãos, 
até defrontar com a cabeceira do córrego do mesmo nome. 
3- Com o Município de Claro dos Poções: 
Começa na serra dos Três Irmãos, no ponto fronteiro à 

cabeceira do córrego do mesmo nome; prossegue pelo alto 
dessa serra, até defrontar com a cabeceira do córrego 

~----------------------------------------------~ 
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Buritizal; alcança essa cabeceira 
passando pela Lagoa Grande ou do 
riacho Fundo, até a foz do córrego 

e desce por esse córrego, 
Engenho e depois pelo 

Cana-Brava. 
4 - Com o Município de Jequitaí: 

Começa no riacho Fundo, na foz do córrego Cana-Brava; desce 
por este riacho até a foz do ribeirão das Pedras. 
5- Com o Município de Lagoa dos Patos: 
Começa no riacho Fundo, na foz do ribeirão das Pedras; sobe 

por este ribeirão até a foz do córrego Buracos, que, mais 
acima, recebe as denominações de cachoeira Baixa do Brejo ou 
Baixa do Rego, e sobe por este até sua cabeceira; dai em 
rumo até a nascente do córrego Beleza ou Bezerra, pelo qual 
desce até sua foz no riacho do Barro. 

LXXIV- Município de São João das Missões (ex-Missões), 
desmembrado do Município de Itacarambi 

1 - Com o Município de Manga: 
Começa na serra das Missões, que constitui o divisor de 

águas entre os rios Peruaçu e Itacarambi, no ponto fronteiro 
à cabeceira deste último; desce pelo rio Itacarambi até sua 
foz no rio São Francisco. 

2 - Com o Município de Itacarambi: 
Começa no rio São Francisco, na foz do rio Macarambi; deste 

ponto, em rumo, atinge a ponta da serra das Missões; segue 
pela cumeada dessa serra, dividindo as águas dos rios 
Peruaçu e Itacarambi, até o ponto fronteiro à cabeceira 
deste último rio. 

LXXV- Município de São João do Pacuí, desmembrado do 
Município de Coração de Jesus 

1 -Com o Município de Brasília de Minas: 
Começa no rio Pacuí, na foz do córrego das Pedras; sobe 

pelo rio Pacuí até a foz do Riachão. 
2 -Com o Município de Coração de Jesus: 
Começa no rio Pacuí, na foz do Riachão; sobe pelo rio Pacuí 

até a foz do córrego Jatobá; por este até a foz do córrego 
do Muquém e por este até sua nascente; daí, em rumo, atinge 
a nascente do córrego Ranchinho, pelo qual desce até sua foz 
no córrego Sumidouro; desce por este até a foz do córrego 
Boa Sentença; sobe por este até sua cabeceira; daí, continua 
pelo divisor da vertente da margem direita do riacho Cana-
Brava, contorna as cabeceiras do riacho das Tabocas e 
alcança a cabeceira do córrego das Pedras, pelo qual desce 
até sua foz no rio Pacuí. 

LXXVI - Município de São Joaquim de Bicas, desmembrado do 
Município de Igarapé 

1 -Com o Município de Betim: 
Começa no rio Paraopeba, na foz do córrego Dourado ou 

Tabocas; sobe pelo rio Paraopeba até a foz do ribeirão 
Pantana ou Sarzedo. 
2- Com o Município de Mário Campos: 
Começa no rio Paraopeba, na foz do ribeirão Pantana ou 

Sarzedo; sobe pelo rio Paraopeba até a cachoeira Fecho do 
Funi 1. 
3 - Com o Município de Brumadinho: 
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Começa no rio Paraopeba, na cachoeira Fecho do Funil; sobe 
a encosta da serra das Farofas e continua por esta até 
atingir o ponto fronteiro às cabeceiras dos córregos de 
Olaria e Açoita-Cavalo. 

4 - Com o Município de Igarapé: 
Começa na serra das Farofas, no ponto fronteiro às 

cachoeiras dos córregos do Olaria e Açoita-Cavalo; desce a 
encosta pelo divisor da vertente da margem direita do 
córrego da Olaria, segue passando pela serra do Gentio e 
pelo alto do Gravatá; daí prossegue pelo divisor da vertente 
da margem direita do córrego do Igarapé, até a foz do 
córrego Fundo ou Galdino; desce pelo córrego Igarapé até a 
foz do córrego do Capão; sobe o espigão fronteiro e, pelo 
divisor da vertente da margem esquerda do córrego do Capão 
segue até atingir a cabeceira do córrego Gavião ou Taquaril: 
pelo qual desce até sua foz no córrego Dourado ou Tabocas, e 
por este até sua foz no rio Paraopeba. 

LXXVII - Município de São José da Barra, desmembrado do 
Município de Alpinópolis 

1 - Com o Município de São João Batista do Glória: 
Começa no rio Grande, na foz do rio Cancã, a jusante da 

represa de Furnas; sobe por este rio, Passando oela ilha do 
Agnelo e pela Usina Hidrelétrica Ce ~urnzs. até ? toz c~ 
ribeirão da Capivara. 
2- Com o Município de Capitólio: 
Começa no rio Grande, na foz do ribeirão da Capivara; sobe 

por este rio até a foz do rio Sapucaí (represa de Furnas). 
3 - Com o Município de Guapé: 
Começa no rio Grande, na foz do rio Sapucaí; sobe o rio 

Sapucai até a foz do córrego Olhos d'Água. 
4 - Com o Município de Carmo do Rio Claro: 
Começa no rio Sapucaí, na foz do córrego Olhos d'Água; sobe 

por esse córrego até sua cabeceira; daí, segue pelo divisor 
de águas dos córregos Serrinha ou Macaúbas, de um lado, e 
Açudinho, de outro lado; prossegue passando pelo espigão do 
Adão, até o capão do Bugio, na serra dos Pinheiros, no ponto 
fronteiro às cabeceiras dos córregos Volta do Brejo ou 
Bugio. 
5- Com o Município de Alpinópolis: 
Começa no capão do Bugio, na serra dos Pinheiros, no po~to 

fronteiro às cabeceiras dos córregos Volta do Brejo ou 
Bugio; segue pela serra da Pindaíba ou do Sapateiro até o 
ponto fronteiro à cabeceira do córrego Cancãzinho; desce por 
este córrego até sua foz no córrego Tijuco Preto e, por 
este, até sua foz no rio Cancã; desce pelo rio Cancã até sua 
foz no rio Grande. 

LXXVIII - Município de São Sebastião da Vargem Alegre, 
desmembrado do Município de Mirai 

1 - Com o Município de Guiricema: 
Começa no entroncamento do divisor de águas entre os rios 

Xopotó e Muriaé e do divisor da vertente da margem direita 
do córrego da Caatinga; segue pelo divisor de águas entre os 
rios Xopotó e Muriaé, passando pelos morros de Cabeça Preta 
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e Água Santa, até o ponto fronteiro à cabeceira do córrego 
do mesmo nome, na serra das Aranhas. 
2- Com o Município de Ervália: 
Começa na serra das Aranhas, defronte à cabeceira do 

córrego Água Santa; segue por essa serra até defrontar com 
as cabeceiras dos córregos das Aranhas e Água Espalhada. 

3 - Com o Município de Muriaé: 
Começa no divisor de águas entre os rios Xopotó e Muriaé, 

na serra das Aranhas, no ponto fronteiro às cabeceiras dos 
córregos das Aranhas e Água Espalhada; segue pelo divisor da 
vertente da margem esquerda do rio Preto e depois pelo 
divisor de águas entre os córregos Canteiro e Encourado, até 
a foz deste no rio Preto. 

4 - Com o Município de Mirai: 
Começa no rio Preto, na foz do córrego Encourado; sobe pelo 

rio Preto até a foz do córrego Caatinga ou do Melo e, por 
este, até a foz de um pequeno afluente da margem direita que 
passa na fazenda São Sebastião; sobe por esse afluente até 
sua cabeceira e, daí, sobe o espigão fronteiro até alcançar 
o divisor de águas entre os rios Xopotó e Muriaé, no seu 
entroncamento com o divisor da vertente da margem direita do 
córrego Caatinga. 

LXXIX Município de São Sebastião do Anta (ex-São 
Sebastião da Anta), desmembrado do Município de Inhapim 

1 -Com o Município de São Domingos das Dores: 
Começa no divisor da vertente da margem esquerda do 

ribeirão do Imbé, no seu entroncamento com o divisor de 
águas ribeirão São Domingos-córrego da Anta; segue por esse 
último divisor até defrontar com a foz do córrego da Anta, 
no córrego Parado; descendo a encosta, atinge essa foz. 
2 - Com o Município de Inhapim: 
Começa na foz do córrego da Anta, no córrego Parado; sobre 

o espigão fronteiro, alcança o alto do Bananal e prossegue 
pelo divisor da vertente da margem direita do córrego da 
Anta, passando pela serra do Balão, em seguida pelo divisor 
da vertente da margem esquerda do córrego Águas Claras e do 
rio Preto, até defrontar com a foz do córrego dos Pachecos, 
no referido rio; por um espigão secundário, atinge essa foz, 
subindo pelo rio Preto até a foz do ribeirão do Imbé. 
3- Com o Município de Imbé de Minas: 
Começa no rio Preto, na foz do ribeirão do Imbé; continua 

pelo divisor da vertente da margem esquerda desse ribeirão, 
até seu entroncamento com o divisor de águas entre o 
ribeirão São Domingos e o córrego da Anta. 

LXXX - Município de Sarzedo, desmembrado do Município de 
Ibirité 

1 -Com o Município de Betim: 
Começa no ribeirão Sarzedo ou Pantana, na foz do córrego 

Lambari; sobe por esse ribeirão até a foz do ribeirão 
Ibirité e, por este, até a foz do córrego da Onça, na 
represa Ibirité. 
2 -Com o Município de Ibirité: 
Começa no ribeirão Ibirité, na foz do córrego da Onça, na 

represa lbirité; sobe por esse córrego e, depois, pelo 
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córrego Grande ou Sumidouro, até a confluência dos córregos 
Baleia e Terra do Feijão ou Camargos, subindo por este 
último até a sua cabeceira; daí segue pelo divisor da 
vertente da margem direita do córrego Capão da Serra, 
passando pelo Campo Redondo e pela serra da Casa Branca, até 
alcançar o ponto fronteiro a esse córrego, na serra Três 
Irmãos. 
3 - Com o Município de Brumadinho: 
Começa na serra Três Irmãos, no ponto fronteiro à cabeceira 

do córrego Capão da Serra; prossegue pelo alto dessa serra 
até o ponto fronteiro à nascente do córrego Corredor, Estiva 
ou Tuntum. 
4- Com o Município de Mário Campos: 
Começa na serra Três Irmãos, no ponto fronteiro à cabeceira 

do córrego Corredor, Estiva ou Tuntum; segue pelo seu 
divisor da vertente da margem direita até a sua foz, no 
córrego Lambari; desce por esse córrego até a sua foz, no 
ribeirão Sarzedo ou Pantana. 

LXXXI - Município de Sem-Peixe, desmembrado do Município de 
Dom Silvério 

1 -Com o Município de Dom Silvé~io: 
Começa no rio do Peixe, na cachoeira do Funil: sobe pelo 

rio do Peixe até a foz do córrego dn P~~a: 1ai s~oe 0 
divisor da vertente da margem esouaraa de corr·ego ca ?,p~ 
até o seu entroncamento com o divisor de éguas e~tre os r1cs 
do Peixe e Sem-Peixe; transpõe esse divisor e prossegue pelo 
divisor da vertente da margem direita do córrego dos Porcos 
ou Tapera, no rio Sem-Peixe; desce por esse rio até a foz do 
ribeirão São Tomé, e prossegue pelo divisor da vertente da 
margem esquerda desse ribeirão, passando pelo ponto 
trigonométrico do Jambeiro até alcançar o ponto fronteiro à 
cabeceira do córrego do Areão, no divisor de águas dos rios 
Doce e Piracicaba. 

2 - Com o Município de São Domingos do Prata: 
Começa no divisor de águas dos rios Doce e Piracicaba, no 

ponto fronteiro à cabeceira do córrego do Areão; segue por 
esse divisor e, depois, pelo divisor de águas dos ribeirões 
São Bartolomeu e Santa Rita, até o seu entroncamento com 0 divisor da vertente da margem direita do córrego do Brejão 
ou Tabuareiro; segue por esse divisor até alcançar a ~ 02 
desse córrego, no ribeirão_ Santa Rita; desce por esse 
ribeirão até a sua foz, no r1o Doce. 
3 - Com o Município de Rio Casca: 
Começa no rio Doce, na foz do ribeirão Santa Rita, sobe Por 

esse rio até a foz do córrego da Onça. 
4 - Com o Município de Santa Cruz do Escalvado: 
Começa no rio Doce, na foz do córrego da Onça; sobe Por 

esse rio até a foz do córrego Barbosa ou da Manga. 
5 - Com o Município de Rio Doce: 
Começa no rio Doce, na foz do córrego Barbosa ou da Manga 

segue pelo divisor da vertente da margem direita dess~ 
córrego, contorna as cabece~ras do córrego do Sousa e, Por 
espigão, alcança o rio do Pe1xe na cachoeira do Funil. 
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LXXXII Município de Serranópolis de Minas (ex-
Serranópolis), Desmembrado do Município de Porteirinha 

1 -Com o Município de Riacho dos Machados: 
Começa no rio Peixe Bravo, na foz do ribeirão dos Poções; 

sobe por esta até sua cabeceira, no divisor de águas entre 
os rios Peixe Bravo e Vacaria; segue por esse divisor, 
contorna as cabeceiras do córrego Passagem Funda e continua 
pelo divisor da vertente da margem esquerda do ribeirão 
Sítio Novo, até defrontar com a cabeceira do córrego Agreste 
ou Olho-d'Água; alcança essa cabeceira e desce pelo córrego 
até sua foz no ribeirão Sítio Novo; desce por este até a foz 
do córrego Furado do Meio. 
2 - Com o Município de Porteirinha: 
Começa no ribeirão Sítio Novo, na foz do córrego Furado do 

Meio; segue pelo divisor da vertente da margem direita desse 
córrego, depois pelo divisor da vertente da margem esquerda 
do córrego do Fundão, até defrontar com a foz do escoadouro 
da lagoa Grande, no rio Mosquito; descendo a encosta, atinge 
essa foz e sobe pelo escoamento até à lagoa Grande; dai sobe 
o espigão fronteiro e alcança o divisor da vertente da 
margem esquerda do ribeirão Senhoral. mais abaixo denominado 
Munganga ou Jurema; segue por esse divisor até divisar a foz 
do córrego Fundo, nesse ribeirão; descendo a encosta, atinge 
essa foz e sobe pelo córrego Fundo até sua cabeceira, no 
divisor da vertente da margem direita do ribeirão Senhoral; 
segue por esse divisor, tomando em seguida o espigão que 
divide as águas dos rios Serra Branca e Mosquito, até 
defrontar com as cabeceiras deste último, na serra Geral. 
3- Com o Município de Rio Pardo de Minas: 
Começa na serra Geral no entroncamento com o divisor dos 

rios Serra Branca e Mo~quito, defrontando com as cabeceiras 
deste último; continua pela serra Geral ou do Espinhaço, 
transpondo os trechos conhecidos pelas denominações locais 
de serras do Deus-Me-Livre e da Ventura, até defrontar com a 
cabeceira do córrego do Buraco ou Pedra-de-Amolar; 
alcançando-a, desce por esse córrego até sua foz, no 
ribeirão Peixe Bravo, e por este abaixo até a foz do 
ribeirão dos Poções. 
LXXXIII - Município de Setubinha, desmembrado do Município 

de Malacacheta 
1 - Com o Município de Angelândia: 
Começa no entroncamento dos divisores de águas dos rios 

Fanado, Trindade e Setúbal no ponto fronteiro à cabeceira 
do córrego do Arrependido; ~egue pelo divisor de águas entre 
os rios Fanado e Setúbal até o entroncamento dos divisores 
de águas entre os rios Fanado, Capivari e Setúbal. no ponto 
fronteiro à cabeceira do córrego Fanadinho. 
2- Com o Município de Minas Novas: 
Começa no entroncamento dos divisores de águas dos rios 

Fanado, Capivari e Setúbal, no ponto fronteiro à cabeceira 
do córrego Fanadinho; segue pelo divisor da vertente da 
margem esquerda do rio Setúbal e depois pelo divisor da 
vertente da margem esquerda do córrego São José, até 
alcançar o rio Setúbal na foz desde córrego. 
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3 - Com o Município de Novo Cruzeiro: 
Começa no rio Setúbal, na foz do córrego São José; sobe 

pelo rio Setúbal até a foz do córrego Espírito Santo e por 
este até sua cabeceira, donde alcança o divisor de águas 
entre os ris Setúbal e Mucuri, no ponto fronteiro à 
cabeceira do córrego Soturno. 

4 - Com o Município de Ladainha: 
Começa no divisor de águas entre os rios Setúbal e Mucuri, 

no ponto fronteiro à cabeceira do córrego Soturno; segue por 
esse divisor, contornando as cabeceiras dos rios Soturno e 
Tamboril, até o entroncamento do divisor de águas entre os 
ribeirões Setubinha e Santana, no ponto fronteiro à 
cabeceira do córrego do Fogo. 

5 - Com o Município de Malacacheta: 
Começa no divisor de águas entre os ribeirões Setubinha e 

Santana, no ponto fronteiro à cabeceira do córrego do Fogo; 
desce por este até sua foz no ribeirão Setubinha, pelo qual 
desce até a foz do córrego Gangorra; sobe por este até sua 
cabeceira e daí contornando as cabeceiras dos córregos 
Catulé, Chico Ferreira e Salomão, alcança o divisor de águas 
entre os rios Fanado, Trindade e Setúbal, no ponto fronteiro 
à cabeceira do córrego do Arrependido. 

LXXXIV - Município de Taparuba. rjesm<:?mr•:--:;!.d:l 1~ ~j·tn;c;r:>;o oc, 
Ipanema 

1 - Com o Município de Ipanema: 
Começa no divisor da vertente da margem direita do córrego 

Bom Jardim, afluente da margem direita do córrego Cobrador, 
no ponto fronteiro à cabeceira do pequeno afluente que passa 
da Fazenda Miracema, próximo ao lugar denominado Córrego 
Cobrador; segue pelo divisor da vertente da margem direita 
do córrego Cobrador, até alcançar o ponto fronteiro à 
cabeceira do córrego Santana; contorna as suas cabeceiras e 
segue pelo seu divisor da vertente da margem esquerda, até 
alcançar a foz do córrego Bicuiba no rio José Pedro; sobe 
por este córrego até a foz do córrego Tamanco e por este até 
a sua cabeceira; daí, por espigão, até alcançar a mais alta 
cabeceira do córrego Santa Maria, próximo ao lugar 
denominado Alto Santa Maria. 

2 - Com o Município de Pocrane: 
Começa na mais alta cabeceira do córrego Santa Maria, 

próximo ao lugar denominado Alto Santa Maria; daí, atinge o 
divisor de águas entre o ribeirão Pocrane e o rio José 
Pedro, no ponto fronteiro à cabeceira do córrego do Tamanco, 
prossegue por este divisor, passando pela serra do Pocrane, 
até defrontar a cabeceira do córrego Santa Rosa; continua 
pelo divisor da vertente da margem direita do córrego do 
Angu ou Ingá, até alcançar a sua foz no rio José Pedro. 

3 - Com o Município de Mutum: 
Começa no rio José Pedro, na foz do córrego Angu ou Ingá; 

sobe por este rio até a foz do ribeirão Santa Elisa; dai, 
segue pelo divisor da vertente da margem esquerda deste 
ribeirão, passando pelas serras de Santa Elisa e do Tesouro, 
até alcançar seu entroncamento com o divisor de águas entre 
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os córregos Bom Jardim, Independência ou Palmeira e São 
Pedro ou da Coluna. 
4 - Com o Município de Conceição de Ipanema: 
Começa na serra do Tesouro, no entroncamento com o divisor 

entre os córregos Bom Jardim, Independência ou Palmeira e 
São Pedro ou Coluna; segue pelo divisor da vertente da 
margem direita do córrego Bom Jardim, afluente da margem 
direita do córrego Cobrador, até alcançar o ponto fronteiro 
à cabeceira do pequeno afluente que passa na Fazenda 
Miracema, próximo ao lugar denominado Córrego Cobrador. 

LXXXV- Município de União de Minas (ex-União), desmembrado 
do Município de Iturama 

1 - Com o Município de Limeira do Oeste: 
Começa no entroncamento do divisor geral dos rios Grande e 

Paranaíba. com o divisor do rio São Domingos e ribeirão da 
Reserva; segue por este último divisor, até o ponto 
fronteiro à cabeceira do córrego da Barroca; alcança esta 
cabeceira e desce por este córrego, até sua foz no rio São 
Domingos, desce por este, até a sua foz no rio Arantes. 

2 - Com o Município de Santa Vitória: 
Começa no rio Arantes, na foz do rio São Domingos; sobe 

pelo rio Arantes até a foz do córrego do Viseu. 
3 - Com o Município de Campina Verde: 
Começa no rio Arantes, na foz do córrego do Viseu; sobe por 

este rio, até a foz do córrego da Divisa; por este acima, 
até a sua mais alta cabeceira; daí, transpondo o divisor, 
alcança a cabeceira do córrego da Cachoeira, pelo qual desce 
até sua foz no rio São Domingos; por este rio, até à foz do 
córrego Pontezinha, sobe por este córrego até a sua mais 
alta cabeceira e alcança o divisor geral dos rios Grande e 
Paranaíba, no ponto fronteiro à cabeceira do ribeirão do 
Bonito. 

4 - Com o Município de Iturama: 
Começa no divisor geral dos rios Grande e Paranaíba, no 

ponto fronteiro à cabeceira do ribeirão do Bonito; segue por 
este divisor, até seu entroncamento com o divisor entre o 
rio São Domingos e o ribeirão da Reserva. 

LXXXVI Município de Uruana de Minas (ex-Uruana), 
desmembrado do Município de Unaí 

1 - Com o Município de Arinos: 
Começa no divisor de águas entre os ribeirões São Miguel e 

Jabuticabas, junto à estrada que liga Garapuava à MG-202, no 
ponto fronteiro à cabeceira do córrego Caiçara; segue por 
este divisor, até alcançar a foz do ribeirão Jabuticabas, no 
rio São Miguel; sobe o espigão fronteiro, divisor da 
vertente da margem esquerda da vereda do Leitão, contorna a 
sua cabeceira e alcança o divisor da vertente da margem 
esquerda do ribeirão da Ilha, pelo qual segue, até o ponto 
fronteiro à cabeceira do córrego Salobro; contorna a sua 
cabeceira, desce a encosta e alcança a confluência do 
córrego das Pedras e ribeirão da Ilha; prossegue pelo 
divisor da vertente da margem direita deste ribeirão, até 
alcançar o ponto fronteiro à cabeceira da vereda Galho dos 
Marques, na serra da Ilha. 
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2 - Com o Município de Riachinho: 
Começa na serra da Ilha, no divisor da margem direita do 

ribeirão Galho da Ilha, no ponto fronteiro à cabeceira da 
vereda Galho dos Marques, segue por este divisor, até o seu 
entroncamento com o divisor da vertente da margem esquerda 
do ribeirão Santo André, no ponto fronteiro às cabeceiras 
dos formadores do ribeirão dos Confins. 
3- Com o Município de Bonfinópolis de Minas: 
Começa no entroncamento do divisor da vertente da margem 

direita do ribeirão do Galho da Ilha, com o divisor da 
vertente da margem esquerda do ribeirão Santo André, no 
ponto fronteiro às cabeceiras formadoras do ribeirão dos 
Confins: segue por este divisor, até alcançar o ponto 
frontei-~ à cabeceira do córrego Pontinha. 
4- Cc~ o Município de Unaí: 
Começa no divisor de águas dos ribeirões Santo André e 

Galho da Ilha, no ponto fronteiro à cabeceira do córrego 
Pontinha; desce por este córrego, até a sua foz no ribeirão 
Galho da Ilha; sobe por este ribeirão até a foz da vereda do 
Brejão, e por esta, até a sua cabeceira; daí, por espigao, 
atinge a cabeceira da vereda do Companheiro; desce por es~a. 
até sua foz no córrego das Pedras: sobe oor este córrego até 
a foz da vereda Poço Azul, e por esta até su~ c~bec0i"a: 
daí, por espigão, contornando a caoece.ra du 1er~sa 
Buritizinho, atinge a cabeceira da vereda do Melo, descende 
por ela, até sua foz no ribeirão Jibóia; desce por este 
ribeirão, até a foz do córrego Capão Escuro; sobe por este 
até sua cabeceira e, contornando a cabeceira da vereda dos 
Porcos, continua por espigão, indo atingir a cabeceira da 
vereda Lage Grande; desce por esta vereda, até sua foz no 
ribeirão Garapa e por este ribeirão, até a sua foz no 
ribeirão São Miguel; sobe pelo ribeirão São Miguel, até a 
foz do córrego Bebedouro, e por este córrego, até a ponte da 
estrada que liga Guarapuava à MG-202; dai, por espigão, 
junto a esta estrada, alcança o divisor de águas entre os 
ribeirões São Miguel e Jabuticabas, no ponto fronteiro à 
cabeceira do córrego Caiçara. 

LXXXVII Município de Vargem Alegre, desmembrado do 
Município de Caratinga 

1 - Com o Município de Caratinga: 
Começa no divisor da vertente da margem esquerda do córrego 

Indaiá ou Preto, defrontando com a foz desse córrego no 
ribeirão do Boi; descendo a encosta, atinge essa foz e sobe 
pelo ribeirão do Boi, até à foz do córrego Boa Esperança; 
sobe por este córrego, até a sua cabeceira mais oriental, 
prosseguindo pelo divisor de águas entre os ribeirões do Boi 
e Lagoa Nova; alcança a serra Santa Cruz e segue por ela, 
até o ponto fronteiro à cabeceira do córrego São Candinho; 
dai, por um espigão secundário alcança a foz do córrego das 
Neves no córrego São Cândido; transpõe o córrego São 
Cândido, sobe o espigão fronteiro e alcança a cabeceira mais 
setentrional do primeiro afluente da margem direita, do 
córrego Pouso Alto ou Ponte Alta, 3,5Km (três quilômetros e 
meio) a montante da foz do córrego Conquista; desce por esta 
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cabeceira até a sua foz no córrego Pouso Alto ou Ponte Alta; 
daí, desce por este córrego até a sua foz no ribeirão do Boi 
e sobe por este ribeirão até à foz do córrego Juca Leite. 

2 - Com o Município de Entre-Folhas: 
Começa no ribeirão do Boi, na foz do córrego Juca Leite; 

daí, por espigão, alcança a cabeceira do córrego Limoeiro, 
pelo qual desce até a sua foz no córrego Entre-Folhas, e por 
este córrego até a foz do córrego Oriente; sobe o espigão 
fronteiro, divisor da vertente da margem direita do córrego 
Vargem Alegre; e segue por ele até o seu entroncamento com o 
divisor de àguas dos ribeirões do Boi e Sacramento, no Alto 
da Capela. 
3 - Com o Município de Bom Jesus do Galho: 
Começa no Alto da Capela, no entrocamento do divisor da 

vertente da margem direita do córrego vargem Alegre com o 
divisor de águas dos ribeirões do Boi e Sacramento; segue 
por esse divisor até a serra da Boa Vista; dai, prossegue 
pelo divisor da vertente da margem esquerda do córrego 
Indaià ou Preto até o ponto fronteiro a sua foz, no ribeirão 
do Boi. 

LXXXVIII Município de Vargem Grande do Rio Pardo, 
desmembrado do Município de Rio Pardo de Minas 

1 - Com o Município de Montezuma: 
Começa no divisor da vertente da margem do ribeirão, 

defrontando com as cabeceiras dos córregos São Francisco e 
Guará; daí, alcança a cabeceira deste último e desce por ele 
até sua foz no ribeirão; sobe por este até a foz do córrego 
do Barreiro, prosseguindo pelo divisor da vertente da margem 
esquerda desse córrego até seu entroncamento com o divisor 
de águas entre o Ribeirão e o rio São João do Paraíso, 
defronte à mais alta cabeceira do córrego Samambaia. 

2 - Com o Município de São João do Paraíso: 
Começa no entroncamento do divisor da vertente da margem 

esquerda do córrego do Barreiro com o divisor de águas entre 
o ribeirão e o rio São João do Paraíso, defronte à mais alta 
cabeceira do córrego Samambaia; segue por este último 
divisor até seu entroncamento com o divisor da vertente da 
margem esquerda do córrego Anjico. 

3 - Com o Município de Indaiabira: 
Começa no entroncamento do divisor de águas entre o 

ribeirão e o rio São João do Paraíso com o divisor da 
vertente da margem esquerda do córrego Anjico; continua por 
aquele divisor até defrontar com a cabeceira do córrego 
Gamelas; alcança essa cabeceira e desce pelo córrego até sua 
foz no ribeirão. 
4- Com o Município de Rio Pardo de Minas: 
Começa no ribeirão, na foz do córrego Gamelas; sobe pelo 

ribeirão até a foz do córrego Água Fria, e por este até à 
foz do córrego Atoleiro; dai, prossegue pelo divisor da 
vertente entre ambos, contorna as cabeceiras do rio Água Boa 
e continua pelo divisor da vertente da margem direita do 
ribeirão até defrontar com a cabeceira dos córregos São 
Francisco e do Guarà. 
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LXXXIX Município de Varjão de Minas (ex-Varjão), 
desmembrado do Município de São Gonçalo do Abaeté 

1 - Com o Município de Presidente Olegário: 
Começa no divisor de águas entre os rios da Prata e Abaeté, 

no ponto fronteiro à cabeceira do ribeirão de Andrade; segue 
por esse divisor, passando pela chapada do Varjão, até o 
ponto fronteiro à cabeceira do córrego da Areia. 

2 - Com o Município de São Gonçalo do Abaeté: 
Começa no divisor de águas entre os rios da Prata e Abaeté, 

no ponto fronteiro à cabeceira do córrego da Areia; alcança 
essa cabeceira e desce pelo córrego até sua foz no córrego 
Santo Inácio, pelo qual desce até sua foz no ribeirão do 
Andrade; desce por este até sua foz no rio Abaeté; sobe o 
rio Abaeté até à foz do córrego dos Ovos. 
3 - Com o Município de Tiros: 
Começa no rio Abaeté, na foz do córrego dos Ovos; sobe pelo 

rio até a foz do ribeirão da Extrema. 
4- Com o Município de Patos de Minas: 
Começa no rio Abaeté, na foz do ribeirão da Exterma; sobe 

por este ribeirão até sua cabeceira; daí, sobe o espigão 
fronteiro e continua pelo divisor da vertente da margem 
direita do ribeirão do Andrade, oassa~do pe1a serra dos 
Quinas, até alcançar o divisor ds ág•!as en~r0 o~ rio~ d3 
Prata e Abaeté, no ponto fronteiro à cabece:ra do risei. ~~ 
do Andrade. 

XC - Município de Verdelândia, desmembrado dos Municípios 
de Varzelândia e Janaúba 

1 - Com o Município de Janaúba: 
Começa no rio Verde Grande, na foz do córrego Macaúbas, 

sobe pelo rio Verde Grande até a foz do rio Arapoim. 
2 - Com o Município de São João da Ponte: 
Começa no rio Verde Grande, na foz do rio Arapoim; sobe 

pelo rio Arapoim até a rodovia municipal que liga 
Dinizlândia a varzelândia, cerca de 2,5km (dois quilômetros 
e meio) da Fazenda Pouso Alegre. 

3 - Com o Município de varzelândia: 
Começa no rio Arapoim, no ponto que é cortado pela rodovia 

que liga Dinizlândia a Varzelândia, cerca de 2,5km (dois 
quilômetros e meio) da Fazenda Pouso Alegre; segue por esta 
rodovia no sentido de Varzelândia, atravessando o córrego 
São Vicente, até o córrego Macaúbas; aesce o córrego 
Macaúbas até sua foz no rio Verde Grande. 

XCI - Município de Veredinha, desmembrado do Município de 
Turmalina 

1 - Com o Município de Carbonita: 
Começa na foz do córrego Encantado ou Calão no ribeirão 

Santo Antônio; desce por este até o rio Araçuaí e por este 
até a foz do córrego das Cabras. 
2- Com o Município de Turmalina: 
Começa no rio Araçuaí, na foz do córrego das Cabras; sobe 

por este até sua cabeceira; por esp1gao, contorna as 
cabeceiras do córrego dos Soares e prossegue pelo divisor de 
águas até defrontar com a cabeceira do córrego Gangorras; 
alcança essa cabeceira e desce pelo córrego até sua foz no 
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rio Itamarandiba; por este, águas abaixo, até a foz do 
córrego do Lamba ou Pontezinha; sobe por este até a 
confluência de suas gratas formadoras; daí, sobe a encosta 
da margem direita desse córrego, transpõe o divisor de águas 
e alcança a cabeceira do córrego Filipinho, descendo por ele 
até sua foz no córrego das Posses e, por este, até a foz da 
grata da Bocaina; sobe por esta até sua cabeceira, 
prosseguindo pelo divisor de águas entre o córrego das 
Posses e o ribeirão Santo Antônio, até alcançar a rodovia 
BR-308; segue por esta rodovia, no sentido de Capelinha, até 
encontrar o divisor de águas dos rios Fanado e Itamarandiba, 
defrontando com a cabeceira do córrego dos Macacos. 
3- Com o Município de Capelinha: 
Começa no divisor de águas dos rios Fanado e Itamarandiba, 

defronte à cabeceira do córrego dos Macacos; segue por este 
divisor até a altura das cabeceiras do córrego Santa 
Catarina, contornando-as e prosseguindo pelo divisor da 
vertente da margem esquerda desse córrego, até defrontar com 
o lugar denominado Pinguela, junto ao rio Itamarandiba; 
descendo a encosta, atinge o rio nesse lugar, defronte ao 
espigão do Curtume. 
4 - Com o Município de Itamarandiba: 
Começa no rio Itamarandiba, junto ao lugar denominado 

Pinguela; sobe a encosta fronteira, que constitui a 
extremidade oriental do espigão do Curtume, e continua por 
esse espigão até alcançar o divisor de águas entre os rios 
Itamarandiba e Araçuaí, pelo qual continua até defrontar com 
a cabeceira do córrego Encantado ou Calão; alcança essa 
cabeceira e desce pelo córrego até sua foz no ribeirão Santo 
Antônio. 

XCII - Município de Vermelho Novo, desmembrado do Município 
de Raul Soares 

1 -Com o Município de Raul Soares: 
Começa no divisor de águas entre os ribeirões Vermelho e 

São Lourenço, no ponto fronteiro à cabeceira deste último; 
segue por este divisor e depois pelo divisor da vertente da 
margem direita do córrego Pocona até a foz deste no ribeirão 
Vermelho; transpõe este ribeirão, sobe o espigão fronteiro e 
segue pelo divisor de águas entre os córregos Bom Jardim ou 
do Lage e Botelhos; contorna as cabeceiras deste último e 
continua pelo divisor da vertente da margem esquerda do 
córrego Sacramentinho, até o ponto fronteiro à cabaceira de 
um pequeno afluente da margem esquerda deste córrego, que 
banha a Fazenda Bela Vista ou Boa Vista; daí, alcança esta 
cabeceira e desce por este afluente até sua foz no córrego 
Sacramentinho; transpõe este córrego, sobe a encosta 
fronteira e continua pelo divisor da vertente da margem 
direita do citado córrego, até seu divisor de águas com o 
ribeirão Sacramento, no ponto fronteiro às cabeceiras do 
córrego do Gabriel. 

2 - Com o Município de Manhuaçu: 
Começa no divisor de águas entre o córrego Sacramentinho e 

o ribeirão Sacramento, no ponto fronteiro à cabeceira do 
córrego do Gabriel; segue por este divisor e depois pela 
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cumeada da serra do Sudário até alcançar o lugar denominado 
Cabeluda, no ponto fronteiro às cabeceiras dos córregos 
Crispim e Barra Alegre. 

3 - Com o Município de Caputira: 
Começa no lugar denominado Cabeluda, no ponto fronteiro às 

cabeceiras dos córregos Crispim e Barra Alegre; segue pelo 
divisor da vertente da margem esquerda do ribeirão Vermelho, 
até o divisor de águas entre este ribeirão e o ribeirão São 
Lourenço, no ponto fronteiro à cabeceira deste último. 

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização 
Relatório 

O Projeto de Lei nQ 562/95, que trata da criação de 90 
municípios, foi apresentado por esta Comissão em decorrência 
do disposto no inciso IX do art. 7Q da Lei Complementar nQ 
37, de 1995, alterada pela Lei Complementar nQ 39, de 1995. 

Publicada, foi a proposição distribuída, nos termos do art. 
195, c/c o art. 103, do Regimento Interno, às Comissões de 
Constituição e Justiça, de Assuntos Municipais e 
Regionalização e de Fiscalização Financeira e Orçamentária, 
para receber parecer. 
O projeto tramita em regime de urgência e é ana1isado em 

reunião conjunta. 
Preliminarmente, a CoJT~issão d~ r.or.\'"+itui:-:2:·· .:e .J·Ist'·ç.":) 

concluiu pela juridicidade, pela const '.tuc~Oiiallciat.Je ,;: P<,~é; 
legalidade da matéria com o Subst~tutivo nQ 1, qwe ~nc:~i~ 0 
Distrito de Setubinha, no Município de Malacacheta, e os 
Distritos de Veredinha e de Mendonça, no Município de 
Turmalina, uma vez que o TRE-MG, mediante os Ofícios nQs 
13.293/SJ e 13.363/SJ, encaminhados ao Presidente desta 
Casa, comunica a homologação dos plebiscitos realizados 
nessas localidades, nos quais se constatou o "quorum" 
previsto no art. 14 da Lei Complementar nQ 37, de 18/1/95. 

Por força do art. 103, III, "b" do Regimento Interno, 
passamos, agora, a fundamentar o parecer desta Comissão. 

Fundamentação 
O Projeto de Lei nQ 562/95 é o resultado de um trabalho 

desenvolvido por esta Comissão de Assuntos Municipais e 
Regionalização desde o início das atividades legislativas do 
ano em curso e sintetiza a análise criteriosa de cada um dos 
processos protocolados, nesta Casa. peias Comissões 
Emancipacionistas, nos quais evitamos a perda significativa 
de grande parte do território e da receita do município 
remanescente e, ao mesmo tempo, procuramos atender ao desejo 
das populações interessadas em alcançar a sua autonomia 
político-administrativa. Essa autonomia assegurada pe; 0 s 
arts. 18 e 29 e garantida contra os Estados no art. 34, VII, 
"c", da Constituição da República é "a capacidade ou o poder 
de gerir os seus próprios negócios dentro de um círculo 
prefixado por entidade superior" (José Afonso da Silva, in 
Curso de Direito Constitucional Positivo). 

A Constituição Federal, ao distribuir as competências nas 
três esferas de Governo, reconheceu o poder de auto-
organização e de governo próprio dos municípios. 
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Essa autonomia municipal é fruto de quatro capacidades a 
saber: 

1 - capacidade de auto-organização, que se configura na 
elaboração de sua lei orgânica; 

2 capacidade de autogoverno, que se manifesta na 
eletividade do Prefeito e dos Vereadores; 
3 capacidade normativa própria, também chamada de 

capacidade de autolegislação, que se manifesta mediante a 
elaboração de leis municipais sobre as matérias que, por 
força constitucional, são reservadas à sua competência 
exclusiva e suplementar; 

4 capacidade de auto-administração, onde o Governo 
municipal mantém e presta os serviços de interesse local. 

À primeira vista, o número de distritos que pleiteia a sua 
emancipação pode nos parecer vultoso, mas ele espelha a 
vontade das populações que ratificaram, no plebiscito 
realizado, o sentimento de liberdade que existe no povo 
mineiro e que remonta ao inicio da nossa história. 

Façamos, aqui, algumas divagações sobre esse sentimento, 
uma vez que pensamos nas lutas pela liberdade e pela 
independência do território brasileiro. As Minas Gerais 
foram, desde o século XVIII, palco de rebeliões memoráveis 
contra a opressão da Coroa Portuguesa. Essas insurreições 
culminaram na Inconfidência Mineira, marco inquestionável do 
despertar da consciência cívica nacional. 
A semente então plantada transformou-se em um dos 

sustentáculos da República, proclamada em 1889. 
Com a criação das instituições políticas da província 

principalmente da Assembléia Provincial, surgida com o Ato 
Adicional de 1834 -, consolidaram-se as bases da autonomia 
política regional. 
Já nessa época, alteava-se a aplicação política de vários 

líderes mineiros e, entre eles, citamos Bernardo Pereira de 
Vasconcellos, u~ dos grandes símbolos da luta autonomista. 

Essa é, pois, uma tradição que vem de longe e tem profundas 
raízes em nossa história político-administrativa. 
O espírito de liberdade que permeou os momentos mais 

importantes da nossa evolução político-social revive no 
embate que se trava nesse momento pela emancipação de muitos 
distritos mineiros. 

Diferente é a época ... diversas, as circunstâncias ... , mas 
a Assembléia Legislativa, ao patrocinar essa iniciativa 
política, defende a idéia de que a administração local é a 
que melhor atende aos anseios da comunidade. 
Autonomia política e descentralização administrativa são 

etapas vitais ao pleno desenvolvimento do processo 
democrático e à aquisição da cidadania. 

Por pensarmos assim, outro não poderia ser o nosso 
posicionamento senão o de engrossarmos as fileiras dos que 
entendem a descentralização político-administrativa como 
forma de dinamizar o desenvolvimento económico e político 
regional. 

Conclusão 
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Pelas razões expostas, nosso parecer é pela aprovação do 
Projeto de Lei nQ 562/95 com o Substitutivo nQ 1, 
apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 14 de novembro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Dimas Rodrigues, relator -

José Henrique - Dílzon Melo- João Batista de Oliveira 
Ivair Nogueira. 

Comissão de 

De autoria da 
Regionalização, a 
municípios. 

Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

Comissão de Assuntos Municipais e 
proposição em tela tem por objetivo criar 

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça 
concluiu pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela 
legalidade da matéria e lhe apresentou o Substitutivo nQ 1. 
Posteriormente, a Comissão de Assuntos Municipais e 

Regionalização exarou opinião pela aprovação do projeto na 
forma do mencionado substitutivo. 

Agora, vem a matéria a esta Comissão para receber parecer. 
Fundamentação 

A proposição em apreço não provoca repercussões no 
orçamento do Estado; não há, portanto. nenhum óbice dessa 
natureza. Além disso, não implica desnesas ~lret2s 22r~ o 
Tesouro Estadual; não encontra, portanto. 'moeai~en~o G~ 
ordem financeira. 

Por outro lado, sabemos que muitos distritos, embora 
contribuam consideravelmente para as receitas municipais, 
não recebem a devida contrapartida das Prefeituras. Ganhando 
autonomia, além de poderem realizar projetos e obras, 
poderão instituir políticas que possibilitem o seu 
desenvolvimento econômico, o que poderá gerar um impacto 
positivo na economia mineira. 
A medida em análise representa, ademais, uma resposta ao 

anseio dessas comunidades de poderem traçar o seu próprio 
destino. 

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

Lei nQ 562/95 no 1Q turno, na forma do Substitutivo nQ 1, da 
Comissão de Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 14 de novembro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente Durval Ângelo, relator 

Elbe Brandão - José Braga. 
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ATA DA 99a REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 16 DE NOVEMBRO DE 1995 

Presidência dos Deputados Agostinho Patrús e Wanderley Ávila 
SUMÁRIO: ABERTURA - 1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -

Correspondência: Mensagem nQ 58/95 (Projeto de Lei nQ 
568/95), do Governador do Estado; ofícios, telegramas e 
cartões Apresentação de Proposições: Projeto de Lei 
Complementar nQ 11/95; Projetos de Lei nQs 569 a 575/95-
Requerimentos nQs 869 a 872/95 - Requerimentos dos Deputados 
José Bonifácio, Raul Lima Neto e Paulo Schettino 
Comunicações: Comunicações dos Deputados Marcelo Gonçalves e 
Wanderley Ávila e da Comissão Parlamentar de Inquérito para, 
no Prazo de 120 Dias, Investigar a Desapropriação Realizada 
pela CODEVASF, na Implantação do Projeto Gorutuba, na Região 
Norte de Minas - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados 
Ronaldo Vasconcellos, Maria Olívia, Marcelo Gonçalves e 
Carlos Pimenta - 2ª PARTE (ORDEM DO DIA): 1ª Fase: Abertura 
de inscrições - Palavras do Sr. Presidente - Designação de 
Comissões: Comissão Especial para Emitir Parecer sobre o 
Veto Parcial à Proposição de Lei nQ 12.798 -Leitura de 
comunicações apresentadas Discussão e votação de 
pareceres: Pareceres de Redação Final da Proposta de Emenda 
à Constituição nQ 11/95 e do Projeto de Resolução nQ 349/95; 
aprovação- Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Paulo 
Schettino, Raul Lima Neto e José Bonifácio; aprovação 
Requerimento do Deputado Ronaldo Vasconcellos; deferimento; 
discurso do Deputado Ermano Batista - 2ª Fase: Discussão e 
votação de proposições: Discussão, em 1Q turno, dos Projetos 
de Lei nQs 103, 5, 56 e 96/95; aprovação na forma do 
Substitutivo nQ 1 - Discussão, em 1Q turno, do Projeto de 
Lei nQ 270/95; apresentação da Emenda nQ 5; encerramento da 
discussão; encaminhamento do projeto com a emenda à Comissão 
de Saúde e Ação Social - ENCERRAMENTO. 

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

Vieira - Paulo Pettersen - Rêmolo Aloise - Ermano Batista -
Aílton Vilela -Alberto Pinto Coelho- Alencar da Silveira 
Júnior - Almir Cardoso - Álvaro Antônio - Anivaldo Coelho -
Antônio Genaro - Antônio Roberto Arnaldo Canarinho 
Arnaldo Penna- Bilac Pinto- Carlos Pimenta- Dílzon Melo-
Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Durval Ângelo - Elbe Brandão 
- Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna -
Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto- Irani Barbosa- Ivair 
Nogueira - Ivo José Jairo Ataide João Batista de 
Oli~e~r~- Jorg~ Eduardo de Oliveira- Jorge Hannas- José 
Bo~1fac1o ~ Jose Braga - José Henrique - Leonídio Bouças -
Lu1z Antôn1o Zanto - Marcelo Gonçalves Marco Régis 
Marcos Helênio -Maria Olívia Mauri Torres Miguel 
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Barbosa- Miguel Martini - Olinto Godinho- Paulo Schettino 
- Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Romeu Queiroz 
Ronaldo Vasconcellos- 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 (PEQUENO EXPEDIENTE) 
Ata 

- o Deputado José 
leitura da ata da 
restrições. 

Braga, 2Q-Secretário "ad hoc", procede à 
reunião anterior, que é aprovada sem 

- o Deputado Rêmolo 
correspondência: 

Correspondência 
Aloise, 1Q-Secretário, 

"MENSAGEM NQ 58/95* 
Belo Horizonte, 14 de novembro de 1995. 
Senhor Presidente, 

lê a seguinte 

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame 
dessa egrégia Assembléia Legislativa, o o~ojeto de lei 
incluso, que dispõe sobre a distribuiçâo d2 o2~ce1~ d0 
receita pertencente aos municípios de que ~rdta c inc1so :! 
do parágrafo único do artigo 158 da Con3tituiçâo Federal. nç 
produto da arrecadação do ICMS, e dá outras providências. 
A proposta encaminhada resulta de estudos realizados pelas 

Secretarias de Estado da Fazenda e de Assuntos Municipais 
sobre a distribuição da parcela do ICMS pertencente aos 
municípios. estabelecendo critérios com base na população, 
na área geográfica do mun1C1p1o, na manutenção e 
desenvolvimento do ensino, na receita, no programa de saúde, 
na área cultivada, no patrocínio cultural. na conservação do 
município e no saneamento ambiental, e cuja aplicação visa 
assegurar maior equanimidade na distribuição de tais 
recursos aos municípios. 
Por se tratar de matéria de relevante interesse, solicito a 

Vossa Excelência que o projeto encaminhado seja apreciado 
sob o regime de urgência, nos termos do artigo 69 da 
Constituição do Estado. 
Sirvo-me da oportunidade para reiterar a Vossa Excelência 

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

PROJETO DE LEI NQ 568/95** 
Dispõe sobre a distribuição da parcela de receita 

pertencente aos municípios de que trata o inciso II do 
parágrafo único do art. 158 da Constituição Federal, no 
produto da arrecadação do ICMS, e dá outras providências. 
Art. 1Q -A parcela de receita_pertencente aos municípios 

de que trata o inciso II do paragrafo único do art. 158 da 
Constituição Federal. no produto da arrecadação do Imposto 
sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e 
sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e 
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Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - será distribuída 
conforme os seguintes critérios: 

I - 21. (dois por cento) com base na relação percentual 
entre a população residente no mun1c1p1o em relação à 
população total do Estado, medida segundo dados fornecidos 
pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística - IBGE -; 
II - 2% (dois por cento) a serem distribuídos entre os 50 

(cinqüenta) municípios mais populosos, com base na relação 
percentual entre a população residente em cada um dos 
municípios em relação à população total dos mesmos, medida 
segundo dados fornecidos pelo IBGE; 
III - 11. (um por cento) com base na relação percentual 

entre a área geográfica do município em relação à área total 
do Estado, informada pelo Instituto de Geociências Aplicadas 
- IGA -, da Fundação Centro Tecnológico do Estado de Minas 
Gerais - CETEC -; 
IV- 21. (dois por cento), observado o disposto no Anexo I, 

com base: 
a - nos gastos do município na manutenção e desenvolvimento 

do ensino, observado o disposto no art. 212 da Constituição 
Federal, no § 2Q do art. 201 da Constituição Estadual e na 
Lei Federal nQ 7.348, de 24 de julho de 1985, fornecidos 
pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que fará 
publicar, até o dia 30 de abril de cada ano, os dados 
apurados relativos ao segundo ano civil imediatamente 
anterior; 

b - na relação entre a capacidade mínima de atendimento e o 
total de alunos atendidos pelo município, publicada pela 
Secretaria de Estado da Educação até o dia 30 de abril de 
cada ano, relativamente aos dados do ano civil imediatamente 
anterior; 
c - nos alunos matriculados na rede municipal em relação 

aos alunos matriculados na rede estadual, no município, 
observado o disposto na alínea anterior quanto à publicação 
dos dados; 
V - 2% (dois por cento) com base na relação percentual 

entre a percentagem da receita de impostos do município, 
compreendida a proveniente de transferências, gasta em 
saúde, e o somatório dos percentuais gastos por todos os 
municípios, calculado por intermédio de dados relativos ao 
segundo ano civil imediatamente anterior, fornecido pelo 
Tribunal de Contas do Estado; 

VI - 21. (dois por cento) com base na relação percentual 
entre a receita própria do município, oriunda de tributos de 
sua competência, e as transferências de recursos federais e 
estaduais recebidas pelo mun1c1p1o, baseado em dados 
relativos ao segundo ano civil imediatamente anterior, 
fornecidos pelo Tribunal de Contas do Estado; 
VII - 11. (um por cento) com base na relação percentual 

entre a área cultivada do município e a área cultivada do 
Estado, cujos dados serão publicados pela Secretaria de 
Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento até o dia 30 
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de abril de cada ano, com base em dados fornecidos pelo 
IBGE; 
VIII - 1% (um por cento) com base na relação percentual 

entre o Índice de Patrimônio Cultural do Município e 0 
somatório dos índices para todos os municípios, fornecida 
pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico 
- IEPHA -, da Secretaria de Estado da Cultura, que fará 
publicar, até o dia 30 de abril de cada ano, os dados 
apurados relativos ao ano civil imediatamente anterior, 
observado o disposto no Anexo II; 

IX - 1% (um por cento) com base na relação percentual entre 
o Índice de Conservação do Município e o somatório dos 
índices para todos os municípios fornecido pela Fundação 
Estadual do Meio Ambiente - FEAM -, da Secretaria de Estado 
do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, que fará 
publicar, até o dia 30 de abril de cada ano, os dados 
relativos ao ano civil imediatamente anterior, considerando-
se, para o efeito do cálculo do índice, o seguinte: 
a - parcela de, no máximo, 50% (cinqüenta por cento) do 

total será distribuída, conforme critérios de saneamento 
ambiental, aos municí~ios habilitados, sendo que o va'or 
atribuído não podera exceder o va1or do investime~to 
realizado pelo município; 
b- para o efeito de habilitaçáo, dever~ 0 ~~nlciLlo 

atender, pelo sistema de tratamento ou dispos~ção f~na~: 
b-1 - de lixo, no mínimo 80% (oitenta por cento) da 

população, destinando-se, neste caso, metade dos recursos 
apurados na forma da alínea "a"; 

b-2 - de esgotos sanitários, no mínimo 50% (cinqüenta por 
cento) da população, destinando-se, neste caso, metade dos 
recursos apurados na forma da alínea "a"; 
c - o restante dos recursos será distribuído conforme 

critério de conservação ambiental, calculado o Fator 
Ambiental na forma prevista no Anexo III; 

X - 11. (um por cento) para todos os municípios, em valores 
iguais; 
XI - 10% (dez por cento) com base nos critérios para 

cálculo da parcela de que trata o inciso I do art. 158 da 
Constituição Federal. 

f 1Q- A Fundação João ~in~eiro fará publicar, até o dia 31 
de maio de cada ano, os 1nd1ces de que tratam os incisos I a 
X, bem como uma consolidação dos mesmos, por município. 

§ 2Q- A Secretaria de Estado da Fazenda fará publicar, até 
o dia 30 de junho de cada ano: 

1) o índice de que trata o inciso XI; 
2) o índice geral de distribuição da receita que pertence 

aos municípios, considerando englobadamente as parcelas de 
que tratam os incisos I e II do parágrafo único do art. 158 
da Constituição Federal. 
Art. 2Q- o cálculo da distribuição da parcela de que trata 

esta lei será feito, exclusivamente na forma prevista no 
artigo anterior a contar do exercício de 1997. 

§ 1Q - Relativamente ao exercício de 1996, a distribuição 
será feita da seguinte forma: 

/ I 
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1) 12,3384% (doze inteiros e três mil trezentos e oitenta e 
quatro décimos de milésimo por cento) serão distribuídos na 
proporção do valor adicionado relativo às operações 
realizadas e às prestações de serviços de transporte 
interestadual e intermunicipal e de comunicação iniciadas em 
seus territórios; 

2) 0,1116% (um mil cento e dezesseis décimos de milésimo 
por cento) serão distribuídos ao Município de Mateus Leme; 
3) 0,0500% (quinhentos décimos de milésimo por cento) serão 

distribuídos ao Município de Mesquita; 
4) 12,5000% (doze inteiros e cinco mil décimos de milésimo 

por cento) serão distribuídos na proporção prevista no 
artigo anterior. 

§ 2Q - Para o efeito do disposto no parágrafo anterior, a 
participação do município em razão de critério previsto em 
determinado item não o prejudica na distribuição na forma 
dos demais dispositivos. 

Art. 3Q -Excepcionalmente, relativamente ao exercício de 
1996, as publicações a que se referem os seguintes 
dispositivos do artigo anterior serão feitas: 

I - § 1Q, até o dia 10 de dezembro de 1995; 
II - § 2Q, até o dia 31 de dezembro de 1995. 
Art. 4Q- O Poder Executivo regulamentará a presente lei no 

prazo de 30 (trinta) dias. 
Art. 5Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 6Q Revogam-se as disposições em contrário, 

especialmente a Lei nQ 11.042, de 15 de janeiro de 1993, e o 
art. 8Q da Lei nQ 9.758, de 10 de fevereiro de 1989, com a 
redação dada pela Lei nQ 9.934, de 24 de julho de 1989. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de 

Assuntos Municipais 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. 
**- Os Anexos I, II, III e a Justificativa do Projeto 

mencionados foram publicados no Diário do Legislativo de 
18/11/95. 

OFÍCIOS 
Do Sr. Adelor Vieira, Secretário-Geral da União Parlamentar 

Interestadual, de Florianópolis, se. encaminhando convite 
para a 4a Reunião Seccional da referida entidade. 

Da Sra. Thaís Brina Corrêa Lima, Prefeita Municipal de 
Raposos, solicitando informações sobre o Seminário Turismo: 
Caminhos das Minas. 

Do Sr. Ricardo Francisco de Paula Alves Cruz, Presidente da 
Câmara Municipal de Itabirito, solicitando que as emendas ao 
Projeto de Lei nQ 235/95 que visam à anistia de ex-Prefeitos 
sejam rejeitadas. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nQ 235/95.) 

Da Sra. Maria Luísa Campos Machado Leal, Diretora da 
Superintendência Central de Planejamento Económico Social da 
Secretaria do Planejamento, encaminhando quatro páginas de 
errata do Plano Plurianual de Ação Governamental 
1996/1999. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nQ 504/95.) 
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Do Sr. Luiz Sérgio Soares Fonseca, Inspetor da Alfândega no 
Aeroporto Internacional Tancredo Neves, agradecendo o 
convite para o Seminário Turismo: Caminho das Minas. 

Do Sr. José Antônio Nunes da Silva, Presidente do Conselho 
Federal dos Detetives Profissionais- CFDP -, solicitando o 
apoio desta Casa para a aprovação pela Câmara dos Deputados 
do Projeto de Lei nQ 289/95 e da emenda a ele apresentada 
pelo Deputado Jair Bolsonaro. 

Dos Srs. Antônio do 
Deputados Federais; e 
Segurança Pública, 
especial em homenagem 

TELEGRAMAS 
Valle, Ronaldo Perim e Zaire Rezende 

Santos Moreira da Silva, Secretário d~ 
agradecendo convite para a reunião 
ao Rotary Clube Internacional. 

CARTÕES 
Do Ten.-Cel. de Infantaria José Alberto Coutinho Lopes, 

Chefe Interino da 11ª Circunscrição de Serviço Militar da 4a 
Região Militar do Ministério do Exército, agradecendo 0 convite para a reunião especial em homenagem ao Rotary 
Clube. 

Dos Srs. Fábio Eugênio Ferreira Lima, Secretário Adjunto da 
Habitação, e Raquel Scarlatelli, Vereadora à Câm~ra 
Municipal de Belo Horizonte, agradece~do o convite oar~ a 
reunião especial em homenagem ã Escol~ Ag~o~éc~ic~ ~~de~?l 
de Rio Pomba. 
o Sr. Presidente - A Mesa passa a receber ~roposiç60s 0 2 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 COMPLEMENTAR NQ 11/95 
Altera a redação do inciso VI e elimina o§ 4Q do art. so 

da Lei Complementar nQ 37, de 18 de janeiro de 1995~ 
alterada pela Lei Complementar nQ 39, de 23 de junho de 
1995. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q- O inciso VI do art. 5Q da Lei Complementar nQ 37, 

de 18 de janeiro de 1995, alterada pela Lei Complementar nQ 
39, de 23 de junho de 1995, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

"Art. 5Q - ................................... . 
VI - a perda, por emancipação, de mais de 4 (quatro) 

distritos no mesmo ano.". 
Art. 2Q -Fica eliminado o~ 4Q do art. 5Q, renumerando-se 

os demais parágrafos. 
Art. 3Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 4Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 17 de outubro de 1995. 
Raul Lima Neto 
Justificação: É de se lamentar que a Lei Complementar nQ 

37, alterada pela Lei Complementar nQ 39, de 23/6/95, fixe 
em três o limite máximo de distritos que podem se emancipar 
(em quatro, caso haja fusão de dois ou mais distritos), por 
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município. Esse limite se mostra prejudicial aos legítimos 
interesses de distritos que oferecem as melhores condições 
p~ra sua emancipação. 
E sabido de todos que o município é a célula-mãe da União, 

assim como a família o é da sociedade. A saúde e o 
desenvolvimento do todo depende do estado das partes 
constituintes. A experiência tem demonstrado que a 
emancipação de muitos distritos tem definitivamente 
contribuído para seu desenvolvimento, uma vez que os 
municípios, especialmente os de avantajada área territorial. 
raramente dão a devida assistência a seus distritos. É 
salutar observarmos como antigos distritos, uma vez 
emancipados, aparentam nova vida, pela pavimentação de suas 
vias, pela construção de parques e jardins. de escolas 
públicas, postos de saúde e outras instituições, melhorando 
consideravelmente a qualidade de vida de sua população. 

Portanto, defendemos a fixação do limite máximo de 
distritos em quatro, que podem se emancipar 
independentemente da ocorrência de fusão (e desde que não 
ultrapassem o limite de 801. da área do município, como reza 
a lei), a fim de que esse beneficio tenha maior alcance, 
incluindo distritos que, não obstante suas condições 
favoráveis, se vêem prejudicados pela legislação atualmente 
em vigor. 
-Publicado, vai o 

Assuntos Municipais 
parecer, nos termos 
Regimento Interno. 

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

do art. 200, c/c o art. 103, do 

PROJETO DE LEI No 569/95 
Declara de utilidade pública a cãsa de Formação e Apoio ao 

Menor, com sede no Município de Bom Despacho. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a 

Formação e Apoio ao Menor, com sede no Município 
Despacho. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 1995. 
Miguel Martini 

decreta: 
Casa de 
de Bom 

de sua 

Justificação: A Casa de Formação de Apoio ao Menor, 
constituída em 1Q/10/91, realiza trabalho essencialmente 
filantrópico, empreendendo atividades de caráter 
educacional, cultural, de assistência social e religiosa. 
Assiste ao menor, possibilitando-lhe o desenvolvimento 

integral da personalidade e, em particular. orienta a sua 
vocação para uma futura atividade profissional. 

Funcionando há mais de dois anos, a entidade tem prova de 
personalidade jurídica e atende a todos os requisitos 
exigidos para que se possa declará-la de utilidade pública. 
Assim sendo, solicitamos o apoio dos nobres pares à 

aprovação deste projeto de lei. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para 

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

PROJETO DE LEI NQ 570/95 
Cria o Programa de Educação Comunitária nas escolas 

públicas do Estado de Minas Gerais. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q Fica instituído o Programa de Educação 

Comunitária nas escolas públicas do Estado de Minas Gerais, 
com vistas a atuar educativamente na prevenção de riscos de 
saúde individual ou coletiva e a promover a educação formal 
e informal. 

Parágrafo único - As ações e os serviços do Programa de 
Educação Comunitária compreendem, isoladamente e no seu 
conjunto, as iniciativas do poder público que tenham por 
objetivo a promoção, a defesa, e a atuação preventiva 
articulada do Estado e dos municípios e o desenvolvimento da 
educação e da saúde em situação ou local que ofereçam riscos 
devido à falta de orientação e de métodos e técnicas 
específicas de prevenção, e serão desenvolvidos em 
consonância com as diretrizes fixadas pelo Poder Executivo. 
Art. 2Q São objetivos do Programa de Educação 

Comu n it á r i a : 
I priorização das ações preventivas ~~ re:ac~o ãs 

curativas e assistenciais; 
II - realização de serviços e açaes que co~pr~enda~ 2 

promoção e o desenvolvimento da educação comunitária e a 
defesa da saúde individual e coletiva, em especial no 
tocante a alimentação e nutrição da gestante, da criança, do 
adolescente, do idoso, do portador de deficiência e de 
pessoa acometida de transtorno mental; 
III -análise, articulada com o Estado e o município, sobre 

fato, situação ou local que ofereçam riscos à saúde 
individual e coletiva e atuação, isolada ou conjunta, para 
sua eliminação; 

IV - colaboração na formulação, com ampla divulgação junto 
à comunidade de indicadores de avaliação, das ações e dos 
serviços de educação e de saúde; 

v - formulação ou execução de 
métodos, processos, ações e 
prevenir, diminuir e eliminar 
individual ou coletiva; 

programas de educação sobre 
serviços específicos para 

riscos de agravo à saOde 

VI - colaboração com organizações não governamentais ou 
organismos internacionais na realização de programas e/ou 
ações com objetivos comuns. 
Parágrafo Único - É vedado aos executores deste programa 

coagir ou induzir os beneficiários a adotar qualquer das 
ações desenvolvidas. 
Art. 3Q- O Programa de Educação Comunitária será executado 

por servidor já em exercício em unidades regionais de 
atividades correlatas ou afins, de órgão ou entidade da 
administração pública estadual e/ou municipal, cuja 
competência será definida por decreto regulador do Poder 
Executivo, observados: 
I- os preceitos constitucionais aplicáveis à matéria; 

I 
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II- a ex1gencia de colocação em disponibilidade e de 
concessão de licença, respectivamente, para o servidor 
público e para o ocupante de cargo público a serem 
aproveitados na execução do Programa de Educação 
Comunitária. 
Art. 4Q -As ações e os serviços do Programa de Educação 
Comunitária serão financiados com recursos provenientes de: 

I - dotação orçamentária ou créditos adicionais consignados 
no orçamento fiscal do Estado e dos municípios para a 
manutenção e desenvolvimento do ensino; 
II - transferências da União para o Estado e os municípios, 

de que trata o art. 212 da Constituição Federal; 
III - transferências do Estado para os municípios, nos 

termos do art. 201 da Constituição do Estado; 
IV - recursos oriundos de outras fontes; 
v - doações. 
f 1Q - O financiamento de serviços e ações do Programa de 

Educação Comunitária far-se-á mediante correlação entre a 
despesa e a respectiva fonte de receita, definida pelo Poder 
Executivo. 

f 2Q - Os casos de doações de organismos nacionais e/ou 
internacionais ou de entidades de cooperação técnica e os de 
financiamentos e doações de pessoas jurídicas de direito 
público e/ou privado em geral serão permitidos para a 
promoção e o desenvolvimento deste Programa.Parágrafo único 
- Nas hipóteses de que trata este artigo, é obrigatória a 
autorização do órgão competente do Poder Executivo, ao qual 
caberá controlar as atividades desenvolvidas e os 
respectivos instrumentos jurídicos e administrativos 
firmados. 
Art. 5Q -Os órgãos e as entidades de interesse público 

relacionados à educação e à saúde fornecerão informações 
para fins de planejamento, de correção finalística de 
atividades e de elaboração de estatísticas, visando ao bom 
desenvolvimento do Programa de Educação Comunitária. 
Art. 6Q- A Secretaria de Estado da Educação e a Secretaria 

de Estado da Saúde, por seus órgãos e autoridades 
competentes, bem como os seus similares municipais, 
complementarão e explicitarão o disposto nesta lei, mediante 
resoluções, normas técnicas, instruções normativas e outros 
atos administrativos cabíveis. 
Art. 7Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 8Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 14 de novembro de 1995. 
Toninha Zeitune 
Justificação: Mais que criar e zelar pela necessidade de 

uma lei, conscientizar os poderes pela sua validade e 
incentivar sua implantação e consecução, pretendemos 
instituir o conceito de educação comunitária: 
Educação: processo de desenvolvimento da capacidade física, 

intelectual e moral do ser humano, visando a sua melhor 
integração individual e social. 
Comunitária: ação de interesse comum que se caracteriza por 
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baseada no consenso espontâneo dos indivíduos 
uma mesma herança cultural, histórica em 

Educação comunitária, então, pode ser definida pela ação 
conjunta e espontânea que visa dotar o cidadão de 
informações, métodos, processos, ações e/ou serviços que 
priorizem a educação e saúde. 
A figura do agente de educação comunitária seria a maneira 

de o poder público viabilizar uma ação conjunta: Poder 
Executivo articulado com a comunidade para levantar 
necessidades, estabelecer prioridades e ensinar 
procedimentos à população em geral, especialmente os 
carentes de recursos financeiros, para prevenir os riscos de 
saúde. Essa prevenção seria efetuada por meio de visitas do 
agente de educação comunitária às residências dos 
municípios, para_ levantament? da .P~Ob~emática e proposição 
de medidas que v1essem preven1r, d1m1nu1r ou eliminar riscos 
de agravo à saúde do indivíduo e da coletividade, tais como 
por ·exemplo, higiene, alimentação e nutrição, em especiaÍ 
para a gestante, a criança, o adolescente, o idoso, 0 
portador de deficiência e a pessoa acometida de transto~no 
mental. 

A relação de custo e beneficio dess~ meoic~ s0 mos~ra 
favorável à sua implantação, PO!S entsnas~ci QJE ta~to 
Governo do Estado como as Prefeituras MJnicipais pcder!2m 
aproveitar recursos humanos Ja existentes, realocando 
profissionais. É sabido, também, que, por força de preceitos 
legais, o Poder Executivo é obrigado a comprovar o efetivo 
gasto do mínimo constitucional de 25% na manutenção e no 
desenvolvimento do ensino. Ficando, então, o agente de 
educação comunitária lotado numa escola pública de ensino, 
aumentaria assim a eficácia da implantação deste programa 
por intermédio do reaproveitamento de servidores e recursos 
previstos e consignados nos orçamentos fiscal e de 
investimentos do Estado e dos municípios. Cabe lembrar que 
este parlamentar já fez constar no Plano Plurianual de Ação 
Governamental (1996, 1997/1999), bem como na proposta 
orçamentária para 1996, emendas que visam à efetiva 
implantação, desenvolvimento e manutenção do Programa de 
Educação Comunitária. 
Assim sendo, e na certeza de que este assunto encontrará 

ressonância positiva nesta Casa Legislativa, solicito a 
colaboração de todos para aprovação desta matéria.-
Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de 
Educação e de Fiscalização Financeira para parecer, nos 
termos do art. 195, c/c o art. 103, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI NQ 571/95 
Dispõe sobre o pagamento pelo Estado de honorários a 

advogado que não for Defensor Público, quando nomeado para 
defender réu pobre. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -O advogado qu~ não for Defensor Público, quando 

nomeado para defender reu pobre em processo civil ou 
criminal, terá os honorários fixados pelo Juiz, no ato da 
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nomeação, segundo tabela organizada pelo Conselho da Ordem 
dos Advogados do Brasil, Seção do Estado de Minas Gerais, os 
quais serão pagos pelo Estado, na forma estabelecida nesta 
lei. 
§ 1Q - o advogado não poderá acumular os honorários de 

sucumbência com os honorários do Estado, fixados com base 
nesta lei. 

§ 2Q - A infringência do disposto no parágrafo anterior 
acarretará para o advogado a obrigação de devolver à parte 
vencida o valor pago por esta, corrigido desde a data do 
recebimento e acrescido de 501. (cinqüenta por cento). 
Art. 2Q -Após o trânsito em julgado da sentença, o Juiz 

certificará à repartição fazendária competente o valor dos 
honorários arbitrados, a fim de que seja realizado o 
respectivo pagamento, no prazo máximo de 1 (um) mês, 
obedecida a ordem de apresentação das certidões. 

Parágrafo único Ultrapassado o prazo previsto neste 
artigo, o valor a ser pago será corrigido monetariamente. 
Art. 3Q -Se 2 (dois) ou mais advogados forem nomeados para 

a defesa da parte, os honorários serão divididos 
proporcionalmente aos serviços prestados. 
Parágrafo único - O advogado que, no curso do processo, 

renunciar injustificadamente à nomeação feita não fará jus 
aos honorários do Estado. 
Art. 4Q -O advogado que, a qualquer título, receber ou 

combinar honorários com o cliente assistido ou que incorrer 
em falta disciplinar não receberá os honorários do Estado e 
não poderá ser novamente nomeado, pelo período de 5 (cinco) 
anos. 
Art. 5Q -Se, no curso do processo, ficar comprovado que a 

parte não necessitava do benefício deferido com base nesta 
lei, será condenada a pagar à outra parte valor equivalente 
aos honorários fixados com base nesta lei e ao Estado o 
triplo desse valor. 
Art. 6Q- O Poder Executivo consignará dotação orçamentária 

para atender às despesas decorrentes da execução desta lei. 
Art. 7Q - Esta lei entrará em vigor 90 (noventa) dias após 

a data de sua publicação. 
Art. 8Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 1995. 
Arnaldo Penna 
Justificação: Nos diversos setores da vida social, 

constata-se facilmente que os menos afortunados encontram-se 
em posição bastante desfavorável em relação aos mais ricos. 
Na realidade do Judiciário, essa desigualdade de 
possibilidades se manifesta dramaticamente. As custas 
processuais, os honorários de per1c1a e a contratação de 
profissionais de advocacia importam o dispêndio de quantias 
muito superiores a todos os recursos de que dispõe, para sua 
manutenção, imenso número de brasileiros. O resultado é que 
a antiga observação de Ovídio permanece atualíssima: "Cura 
pauperibus clausa est", ou seja, "o tribunal está fechado 
para os pobres". Daí que toda sorte de abusos e injustiças é 
cometida contra eles, impunemente. 
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Tal estado de coisas, sobre incompatível com o princípio da 
igualdade, coloca significativa parcela da nossa população à 
margem da cidadania. O legislador constituinte, conferindo a 
devida relevância à questão, estatuiu de forma clara no art. 
5Q, LX, da Carta Magna que aos litigantes e aos acusados em 
geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com 
os meios e os recursos a ela inerentes. Em desdobramento do 
dispositivo, ainda prescreveu o constituinte, no inciso 
LXXIV do mesmo artigo, "in verbis": 

"Art. 5Q - ................... · · · · · · ......... . 
LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Em 
seguida, visando conferir efetividade às mencionadas normas 
a Constituição da República, no art. 134, instituiu ~ 
Defensoria Pública, qualificada "instituição essencial à 
função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação 
dos necessitados, na forma do art. 5Q, LXXIV". 

Minas Gerais é uma das poucas unidades da Federação que já 
criaram a sua Defensoria Pública. Entretanto, as 
contingências atuais, conhecidas de todos, em que o poder 
público tem sua atuação limitada pelas dificuldades 
financeiras, impedem a pronta estruturação daauele órgão de 
forma a cobrir todo o território estaou~l. Com a~c' ·a. at~ a 
presente data, a grande maioria d~s mu~~cip1c~ ~~nci ·c2 
ainda não dísp6e dos serviços de Defensores P~~1icos. 

Por força da Lei Federal nQ 1.060, de 5/2/50, na ausência 
de serviço de assistência judiciária mantido pelo Estado, ao 
Juiz é facultado nomear advogado para atender à parte 
necessitada. É de se destacar, a propósito, que dificilmente 
se encontrará um advogado sequer que não conte, na relação 
de suas causas, um bom número de patrocínios gratuitos a 
pessoas financeiramente carentes. Nesse aspecto, o idealismo 
dos profissionais da classe destaca-se de forma particular. 
Entretanto, qualquer pessoa pode entender as dificuldades de 
se manter um serviço permanente de assistência judiciária 
por meio do serviço gratuito de profissionais da área. 
Ademais, é francamente contrário aos princípios básicos da 
justiça e do direito que o Estado se desincumba de um dever 
seu mediante a utilização de serviço não remunerado de 
profissionais liberais. A nomeação reiterada vai-se tornando 
insustentável e, hoje, em pelo menos 30 comarcas do interior 
de Minas, os advogados, em conjunto, decidiram não mais 
aceitar a designação judicial para o trabalho gratuito. 

Nesse contexto, as providências saneadoras das autoridades 
püblicas se fazem inadiáveis. O ünico meio de garantir o 
acesso à Justiça, em sua plenitude, reside na extensão dos 
serviços da Defensoria Püblica a todo o Estado, pois só 
assim os pobres terão patrocínio tanto para o ingresso em 
juízo quanto para a defesa, quando colocados como réus. 
Todavia, como medida paliativa, o art. 272 da Constituição 
mineira prevê a remuneração, pelo Estado, dos serviços do 
advogado que não for Defensor Público, quando nomeado para 
defender réu pobre. A vigência do dispositivo pressupõe a 
sua disciplina em lei ordinária, o que pretendemos seja 
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procedido por esta Casa Legislativa neste momento, mediante 
a aprovação do projeto de lei que apresentamos. 

Por todas as razões expostas, estamos certos de merecer o 
apoio dos ilustres pares. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de 

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

PROJETO DE LEI No 572/95 
Declara de utilidade pública a Õbra Social Nossa Senhora 

Auxiliadora, com sede no Município de Contagem. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q- Fica declarada de utilidade pública a Obra Social 

Nossa Senhora Auxiliadora, com sede no Município de 
Contagem. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 14 de novembro de 1995. 
Durval Ângelo 
Justificação: Fundada em 24/5/85, a referida entidade vem 

prestando relevantes serviços à população carente da região, 
população migrante, advinda, em sua maioria, do Norte e do 
Nordeste do Estado, à procura de trabalho. 
Situada num bairro formado por várias e grandes favelas, a 

entidade assiste uma população de aproximadamente 15 mil 
habitantes que moram em habitações precárias, sem saneamento 
básico e com centro de saúde deficiente, sem opções mínimas 
de lazer, sobrevivendo de subemprego e com graves 
dificuldades de transporte. A Obra Social vem lutando para 
minimizar as condições indignas a que está submetida a 
comunidade, atuando nas áreas de assistência social, 
educacional e religiosa, promovendo cursos de promoção 
humana integral de crianças, jovens e adultos, participando 
de movimentos sociais que buscam a integração comunitária e 
a melhoria das condições de vida. 

Com uma proposta pedagógica que tem por essência a 
valorização do ser humano como pessoa e sujeito histórico, a 
Obra Social Nossa Senhora Auxiliadora foi declarada de 
utilidade pública pela Lei Municipal nQ 1.909, de 20/9/88, 
de Contagem e está registrada no Conselho Nacional da 
Assistência Social do Ministério do Bem-Estar Social sob o 
nQ 28984.014444/94-79, de 20/6/95. 
Considerando ser justa e oportuna a declaração da utilidade 

pública estadual da entidade, contamos com o apoio dos 
nobres colegas desta Casa à aprovação deste projeto. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para 

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

PROJETO DE LEI NQ 573/95 
Declara de utilidade pública o Sindicato Rural de 

Pirapetinga, com sede no Município de Pirapetinga. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
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Art. 1Q -Fica declarado de utilidade pública o Sindicato 
Rural de Pirapetinga, com sede no Município de Pirapetinga. 
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. 
José Maria Barros 
Justificação: O Sindicato Rural dos Produtores de 

Pirapetínga é uma sociedade civil sem fins lucrativos que 
tem por Objetivo a coordenação, a proteção e a representação 
leg~l de sua categoria econ6mica, no plano da Confederação 
Nac1onal da Agricultura, com intuito de colaborar com os 
poderes Públicos e as demais associações, demonstrando alto 
cunho social. 

A entidade preenche os requisitos exigidos pela Lei nQ 
5.830, de 6/12/71, necessários à declaração de sua utilidade 
pública, conforme pode ser constatado pela documentação em 
anexo. 

Em face do exposto, solicito o apoio dos nobres colegas 
para a aprovação deste projeto. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça. para 

exame preliminar, e de Agropecuária, para deliberação. nos 
termos do art. 195, c/c o art. 104. i•1cisc• '· dr:1 i~>?;-Jin:~?r·,~:o 
Interno. 

PROJETO DE LEI No 574/95 
Declara de utilidade pública a -Associação Solidariedade 

Templo de Salomão, com sede no Município de Passos. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a Associação 

Solidariedade Templo de Salomão, com sede no Município de 
Passos. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de novembro de 1995. 
Anderson Adauto 
Justificação: A Associação Solidariedade Templo de Salomão 

é sociedade civil sem fins lucrativos, com sede em Passos, 
fundada em 1Q/8/91 e em efetivo funcionamento desde a sua 
fundação. 

A referida associação tem por finalidade promover a criação 
de obras assistenciais visando ao bem-estar socia1 da 
comunidade, estimular os estudos e as pesquisas relativos 
aos problemas assistenciais, promover o homem para servir à 
comunidade, oferecendo-lhe assistência na infância e na 
adolescência e integrando-o à sociedade, criar escolas de 1Q 
e 2Q graus e auxiliar estudantes na consecução de formação 
básica e universitária . 

Pelos relevantes serviços que a entidade vem prestando há 
vários anos na área assistencial à comunidade de Passos, 
solicitamos o apoiamento dos nossos nobres pares nesta 
Assembléia para a aprovação deste projeto, pois consideramos 
que a instituição é merecedora do título proposto. 



518 

-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 575/95 
Declara de utilidade pública a- Associação Educativa e 

Assistencial Imaculada Conceição, com sede no Município de 
Passos. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a Associação 

Educativa e Assistencial Imaculada Conceição, com sede no 
Município de Passos. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de novembro de 1995. 
Anderson Adauto 
Justificação: A Associação Educativa e Assistencial 

Imaculada Conceição é sociedade civil sem fins lucrativos, 
constituída em 1964, com sede em Passos. 

A referida associação tem por finalidade a instrução e a 
educação de crianças, jovens e adultos, o amparo às famílias 
numerosas e carentes de recursos e a assistência aos 
necessitados. 
A direção dessa entidade está confiada, desde a sua 

fundação, às irmãs concepcionistas, que se instalaram em 
Passos em 1917, quando começou a funcionar o Ginásio da 
Escola Normal Imaculada Conceição. A associação é 
mantenedora atual do Colégio Imaculada Conceição, que 
ministra, em âmbito regional, o ensino nos níveis de pré-
escola e de 1Q e 2Q graus. 

Pelos relevantes serviços que a Associação Educativa e 
Assistencial Imaculada Conceição vem prestando há var1as 
décadas, na área social, às comunidades de Passos e região, 
julgamos que é merecedora do título declaratório ora 
proposto, razão pela qual solicitamos o apoiamento dos 
nobres pares a este projeto. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para 

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

REQUERIMENTOS 
NQ 869/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se 

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

NQ 870/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçônica Justiça e Caridade, localizada no Município de 
Conceição do Rio Verde, por seus 64 anos de existência. 

NQ 871/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçônica Justiça e Perfeição, localizada no Município de 
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Monte Azul, por seus 17 anos de existência. (- Distribuídos 
à Comissão de Educação.) 

NQ 872/95, do Deputado Alencar da Silveira Júnior, 
solicitando seja formulado apelo ao Governador do Estado com 
vistas à regulamentação da Lei nQ 11.547, que proíbe a venda 
~e bebidas alcoólicas nas margens das rodovias estaduais. (-
A Comissão de Saúde e Ação Social.) 

São também encaminhados à Mesa requerimentos dos 
Deputados José Bonifácio, Raul Li~a Neto e Paulo Schettino. 

COMUNICAÇOES 
- São também encaminhadas à Mesa co~unicações dos Deputados 

Marcelo Gonçalves e Wanderley Avila e da Comissão 
Parlamentar de Inquérito para, no Prazo de 120 Dias, 
Investigar a Desapropriação Realizada pela CODEVASF, na 
Implantação do Projeto Gorutuba, na Região Norte de Minas. 

oradores Inscr;tos 
O Sr. Pres;dente - Com a palavra, o Deputado Ronaldo 

Vasconcellos. 

~ 
~ 

O Deputado Ronaldo Vasconcellos*- Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, galerias, assessoria aesta Casa, imprensa, 
quando há disposição política, somada aos esforços 
comunitários, coordenados pelas lideranças locais. é 
possível realizar em favor de nossa qen~~ cr3nnes 
benfeitorias. Nesse contexto, os co~sorcics :~tar8J~~c~c~js 
de saúde vêm dando provas de sua eficácla e t~az~~cc 
resultados positivos quando bem administrados, estimulados e 
valorizados pelo poder público e pela sociedade, em 
parceria. 

O Município de Iguatama, no Centro-Oeste mineiro, vem dando 
singular exemplo na esfera pública ao criar e manter, a 
partir do CISASF, o Centro de Referência Estadual em 
Oftalmologia Deputado Renato Azeredo, que é especializado no 
tratamento de cataratas, mas presta atendimento também a 
portadores de outras patologias. Funcionando com sua 
capacidade máxima, o Centro está apto a atender diariamente 
a 100 pacientes e a realizar 15 cirurgias de catarata. Só 
esta semana, já foram feitas 60 cirurgias, e o atendimento 
oftalmológico, em nível ambulatorial, ou seja, de consultas 
e emergências, é prestado noite e dia às cidades 
circunvizinhas integradas pelo consórcio de saúde. A pa~te 
cirúrgica, por sua vez, atende a todo o Estado, prestando um 
serviço de boa qualidade, com recursos médicos e 
equipamentos de última geração e gratuitamente, sem nenhum 
ônus para o paciente. 

O pioneirismo de Iguatama na área da saúde é fruto da soma 
de esforços da administração municipal e da comunidade, a 
começar pela construção do prédio do hospital, na qual foi 
empregada a mão-de-obra voluntária da cidade. Em regime de 
mutirão, engenheiros, técnicos, trabalhadores de diversas 
áreas, religiosos, jovens, pessoas humildes, empresários e 
políticos arregaçaram as mangas e, no prazo recorde de 115 
dias, concluíram a obra, que agora presta significativos 
serviços à região, a Minas e ao País. 
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Estima-se que haja em Minas Gerais 52 mil portadores de 
catarata, e o Centro Oftalmológico de Iguatama se propõe a 
atender à demanda, já que opera atualmente cerca de 5 mil 
pacientes por ano, valendo-se, ainda, do recurso TFD 
(tratamento fora do domicílio), implementado pelo SUS. 
Noutras palavras, o paciente pode se dirigir a Iguatama e 
ali permanecer por quatro ou cinco dias para tratamento. Há 
que se ver em tudo isso o exemplo de competência 
administrativa, de participação comunitária, de 
responsabilidade e disposição política para a aplicação de 
recursos públicos em causas objetivas, enfim, de seriedade 
de compromissos em favor da população. 
Queremos, assim, parabenizar aquela comunidade pela 

iniciativa pioneira e, em especial, o médico Dr. Edmundo 
Pereira Rodrigues, Superintendente da SES e mentor do 
projeto, e o Prefeito Manoel Bibiano de Carvalho Netto - o 
popular "Mané do Titi" -, que se colocou como primeiro 
incentivador, agilizando com competência os recursos 
municipais em favor da saúde e acolhendo, sem distinções ou 
discriminações de espécie alguma a participação popular na 
forma de mutirão. 

Sem dúvida, Iguatama é modelo de participação comunitária a 
ser seguido pelo Brasil. Minas se orgulha da nobreza de um 
de seus municípios, refletida em seu Centro de Referência 
Estadual em Oftalmologia, cujo nome reverencia o saudoso 
Deputado Renato Azeredo, pai do atual Governador de Minas, 
Eduardo Azeredo. 

Como Deputado Estadual majoritário naquela cidade, tivemos 
a oportunidade de acompanhar, em visita à cidade de Iguatama 
e, em especial, ao referido Centro, o Secretário da Saúde, 
Dr. Rafael Guerra, o Superintendente daquela Secretaria, Dr. 
Edmundo Pereira Rodrigues, que foi o mentor da obra, o 
Governador do Estado, Dr. Eduardo Azeredo e o Ministro da 
Saúde, Adib Jatene. ' 

Essas autoridades ficaram impressionadas com a obra, 
realizada em 115 dias, graças à determinação e à capacidade 
do Prefeito de Iguatama, Manoel Bibiano de Carvalho Netto. 
Contamos com o apoio maciço, efetivo e afetivo, da 
comunidade local. Os aparelhos ali instalados oferecem aos 
médicos recursos que eu chamaria de recursos do Primeiro 
Mundo. As autoridades citadas ficaram impressionadas com o 
corpo clínico-médico do Centro, que atende aos habitantes de 
Iguatama, no Centro-Oeste mineiro, aos integrantes do 
Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto São Francisco e 
também às pessoas de toda Minas Gerais que tenham 
necessidade de realizar cirurgia de catarata. O Centro tem 
capacidade para realizar de 10 a 15 intervenções cirúrgicas 
por dia e está inteiramente capacitado para receber 
pacientes de outras cidades que tenham necessidade dessa 
cirurgia. Há, então, ao lado da competência médica dos 
profissionais que ali trabalham, toda uma estrutura 
hospitalar para que as operações de catarata sejam bem-
sucedidas. 
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A direção do Centro conseguiu formar na própria cidade de 
Iguatama um corpo de assistentes médicos, os chamados 
paramédicos, que funciona com boa orientação. A instituição 
está aproveitando pessoas da própria cidade, que, agora, já 
têm uma especialidade, que é a de auxiliar os médicos 
oftalmologistas em sua missão. 

Tenho grande satisfação em dar essas informações aos 
colegas Deputados, principalmente aos que são médicos e 
conhecem o assunto melhor que eu, porque talvez eles não 
conhecessem o potencial comunitário da cidade de Iguatama e 
o potencial de atendimento oftalmológico do mencionado 
Centro, que está à dis~osição dos pacientes do Estado que 
necessitem se submeter aquela intervenção cirúrgica com a 
cobertura do SUS. Muito obrigado. 
* - Sem revisão do orador. 
o Sr. Presidente- Com a palavra, a Deputada Maria Olivia. 
A Deputada Maria Olivia * -Sr. Presidente, Srs. Deputados 

Sras. Deputadas, profissionais da imprensa, funcionários d~ 
Casa, senhoras, senhores, venho hoje a esta tribuna para 
prestar uma homenagem. 

Em minhas viagens, tanto a outras Capitais deste P2is CJmo 
ao exterior, tenho observado um servico essencial ã 
população: o serviço de táxi. E nessas minra~ ocss~vac5~~. 
cheguei à constatação de que Beio H0·izo~~~" H!lll ,., -····· 
melhores serviços de táxi do munjo e, segura~e~te, o ~e11or 
do Bras i 1. 
Vi, em Nova Iorque, muitas limusines e carros altamente 

sofisticados convivendo, lado a lado, com verdadeiras peças 
de museus, carros, por assim dizer, caindo aos pedaços, no 
atendimento a passageiros. A mesma coisa pude observar em 
Buenos Aires e na Europa, de um modo geral. Além disso, tive 
oportunidade de, nesses países, ser atendida por motoristas, 
extremamente deseducados e descorteses, ao contrário dos 
nossos motoristas, educados e preparados para o bom 
atendimento aos usuários, em carros novos ou bem conservados 
e 1 impos. 
Tive a curiosidade de saber por quê. É o fruto de um 

trabalho sério e competente, desenvolvido pela BHTRANS, na 
preocupação maior de bem servir ao povo de Belo Horizonte e 
a visitantes. o PROTÂXI, no Projeto Frota Nova, estabeleceu a meta de, 
até 31/12/95, zerar a licença dos veicules com mais de oito 
anos de fabricação e que hoje representam 2% da frota 
circulante; na mesma data, zerar também as licenças para 
veículos com mais de seis anos e que hoje representam 3,8% 
da frota circulante. 
Só para se estabelecer uma comparação, enquanto em Belo 

Horizonte temos apenas 2,6% de táxis com mais de oito anos, 
em São Paulo esse número chega a 17,3% . 

No inicio do próximo ano, os veículos com quatro portas 
serão mais de 50% do total da frota. 

O PROTÁXI desenvolve, ainda, as campanhas Use Táxi, que 
ressalta a rapidez, o conforto e a segurança dos táxis e 
incentiva as pessoas a usá-los com maior freqüência; Chegue 
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Táxi, destinada a empresas, para o deslocamento de seus 
funcionários em serviço; e Fone Táxi, em que o passageiro 
liga para a central, e a central, liga para o ponto de táxi 
mais próximo do endereço fornecido. 

Além dessas campanhas existe um trabalho incessante com os 
motoristas, em que estes recebem treinamento para se 
profissionalizarem cada vez mais. Além de produzir 
transporte, o taxista apresenta a cidade aos visitantes e 
assiste à população nas emergências. 
Cito esses fatos, Srs. Deputados, para ressaltar a 

importância do trabalho desenvolvido pela BHTRANS, que 
coloca Belo Horizonte na vanguarda de serviços de táxi no 
Brasil. Temos atualmente uma frota circulante de 5.980 
táxis, constantemente fiscalizados e vistoriados pela 
BHTRANS, dos quais 4.471, ou seja, 74,9%, são modelos 94 e 
95. 

Além disso, os taxistas contam com um sindicato da 
categoria, o SINCAVIR, atuante e atento às reivindicações e 
anseios da classe. 
Todos os dados aqui apresentados são frutos de pesquisa e 

correspondem a uma realidade que nos coloca à frente das 
outras Capitais do País. 

De parabéns está o povo de Belo Horizonte. De parabéns está 
a BHTRANS pelo excelente trabalho de dignificação da 
categoria dos motoristas de táxi e pelo empenho em procurar 
servir, cada vez melhor, aos usuários de seus serviços. 
* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marcelo 

Gonçalves. 
O Deputado Marcelo Gonçalves Sr. Presidente, Srs. 

Deputados, Sra. Deputada, imprensa, quero hoje fazer uma 
homenagem à raça negra, cumprimentando-a pela passagem do 
300Q aniversário da morte de Zumbi dos Palmares. 

Desejo também endossar as palavras do Presidente Fernando 
Henrique, que pediu mais rigor nas punições aos crimes 
raciais e quer também autorizar a distribuição de cartilhas 
sobre o negro Zumbi em todas as escolas do Pais. 

Não deveria existir discriminação racial, principalmente no 
Brasil, que teve na exploração de sua primeira e grande 
riqueza o trabalho insubstituível e gratuito do braço negro. 
Não podemos nem devemos esquecer esse marco da nossa 
história. O mínimo que podemos fazer, na tentativa de apagar 
essa mancha de nossa nação, é lembrarmos com gratidão a 
imagem de Zumbi dos Palmares. 
Nesta oportunidade, quero informar aos colegas que estive, 

na última terça-feira, em visita ao Município de 
Itapecerica, ocasião em que fui recebido pelo Presidente da 
Câmara Municipal, o Sr. Carlos Nascimento, por Vereadores, 
pelo ex-Prefeito e por diversas lideranças comunitárias. 
Fiquei chocado, porque ouvi muitas reclamações dos 
Vereadores e de entidades com relação ao Prefeito de 
Itapecerica. É um Prefeito que consegue, até hoje, perseguir 
os Vereadores da oposição, e falar que não precisa do 
Governador; que não consegue, mas tenta, denegrir a imagem 
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do Governador e, também, a do seu pai, já falecido. Esse 
tipo de pessoa não deveria existir. Hoje, estamos vendo que 
tudo depende de uma parceria. Como pode um ~idadão dizer que 
não precisa do Governador? E pior ainda e denegrir a sua 
imagem. Aqui está meu manifesto contra esse Prefeito, pois 
esse tipo de pessoa já deveria ter acabado. Muito obrigado. 
e a classe política recebe a pecha de incompetente e até 
de corrupta. É óbvio que não podemos concordar com' Pelé 
quando generaliza seus comentários e atinge a classe como um 
todo; ele tem uma certa razão, porque temos vários exemplos 
de desmoralização da classe por algumas pessoas que detêm 
mandato popular, mas não têm um compromisso sério e honesto, 
que norteie a sua campanha e a sua conduta enquanto detêm 
cargos públicos, para os quais foram eleitos pela sociedade. 

Estamos fazendo este comentário porque ontem tivemos um 
exemplo da maior arbitrariedade que se pode cometer na 
classe política: o Vereador Paulo Guedes, do PT da cidade de 
Manga, foi afastado das suas atividades pa~1amentares e 
teve, de uma forma injusta, o seu mandato cassado pelos 
Vereadores que dão sustentação ao atual Prefeito. Paulo 
Guedes é um Vereador combativo e tem feito do seu cargo uma 
verdadeira trincheira contra os desmandos naouela cidade. 
Não me apoiou nas eleições: seguindo~ li~r~ •d~ol~r,ca Gc 
PT, apoiou o candidato do seu pa~tlJ0; mzs nào ~~ciria~ss 
deixar de vir a esta tribuna para hi~oteca~-1he a noss 2 
total e irrestrita solidariedade. Numa sessão tumultuada, 
alguns Vereadores da Oposição, entre os quais Paulo Guedes, 
votaram apoiando a decisão do Tribunal de Contas que 
rejeitou as contas de um ex-Prefeito daquela cidade, o qual 
foi cassado. Paulo Guedes é um Vereador que não aceita 
desmando, que denunciou e tem denunciado o coronelismo que 
ainda impera naquela cidade norte-mineira; denunciou 
manobras escusas para que o Prefeito conseguisse a 
emancipação política de um distrito em que ele é majoritário 
e tinha interesse em que se tornasse município. 

Já não há lugar para esse tipo de político em nosso Estado 
e em nosso País. No momento em que o Congresso Nacional 
cassou o mandato do Presidente Collor, demonstrando, acima 
de tudo, amadurecimento político; em que vários Prefeitos 
estão tendo seus mandatos cassados por corrupção. oor 
malversação do dinheiro público; em que o parlamentar tem 
que seguir a linha da probidade, da autenticidade e a linha 
ideológica em respeito aos seus eleitores, não podemos 
concordar com atitudes violentas e arbitrárias, iguais a 
essa que culminou com a cassação do_Ve~eador Paulo Guedes, 
no Município de Manga. Fazemos, de publ1co, o nosso apelo e 
vamos denunciar essa arbitrariedade às autoridades 
competentes. Já passamos à Bancada do PT o fato e tenho a 
certeza de que ela tomará as medidas necessárias para coibir 
tanto desmando e tanta injustiça no Município de Manga. 
Muito obrigado. 

2ª PARTE (ORDEM DO DIA) 
1ª Fase 

Abertura de Inscrições 
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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 
A Presidência informa ao Plenário que se inicia hoje, dia 

16, o prazo regimental de três dias para a apresentação de 
emendas para o 2Q turno da Proposta de Emenda à Constituição 
nQ 14/95, do Deputado Marcelo Gonçalves e outros, em 
cumprimento ao que dispõe o art. 212 do Regimento Interno. 

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

Especial para Emitir Parecer sobre o Veto Parcial à 
Proposição de Lei nQ 12.798. Pelo PSDB: efetivo- Deputado 
Arnaldo Penna; suplente - Deputado José Bonifácio; pelo 
PMDB: efetivo Deputado Geraldo Rezende; suplente 
Deputado António Roberto; pelo PP: efetivo Deputado 
Alberto Pinto Coelho; suplente - Deputado Dimas Rodrigues; 
pelo PFL: efetivo Deputado Jairo Ataíde; suplente 
Deputado Clêuber Carneiro; pelo PT: efetivo Deputado 
Marcos Helênio; suplente - Deputado Durval Ângelo. 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 reun1ao pelos Deputados 
Wanderley Ávila -falecimento do Sr. Eloy de Oliveira Rosa, 
em Pirapora; e Marcelo Gonçalves- falecimento do Sr. Elizeu 
Carlos Malaquias, em Pedro Leopoldo (Ciente. Oficie-se.); e 
da Comissão Parlamentar de Inquérito para, no Prazo de 120 
Dias, Investigar a Desapropriação Realizada pela CODEVASF, 
na Implantação do Projeto Gorutuba, na Região Norte de Minas 
- ciência do final de seus trabalhos e encaminhamento do 
relatório final (Ciente. Publique-se.). 
- O teor do relatório final é o seguinte: 
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO PARA INVESTIGAR, NO PRAZO 

DE 120 DIAS, A DESAPROPRIAÇÃO REALIZADA PELA CODEVASF NA 
IMPLANTAÇÃO DO PROJETO GORUTUBA, NA REGIÃO DO NORTE DE MINAS 

Relatório 
A Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar a 

desapropriação realizada pela CODEVASF na implantação do 
Projeto Gorutuba foi constituída a requerimento do Deputado 
Dimas Rodrigues, publicado em 11/8/95, de conformidade com o 
art. 113, c/c o art. 244, XXV, do Regimento Interno. 

Foram designados para compor esta Comissão os seguintes 
Deputados: efetivos Deputados Elbe Brandão, António 
Roberto , Dimas Rodrigues, Jairo Ataide, Almir Cardoso, 
Carlos Pimenta e Dinis Pinheiro; suplentes - Deputados João 
Leite, Toninho Zeitune, Gil Pereira, Paulo Piau, Anivaldo 
Coelho, Olinto Godinho e Irani Barbosa. 
O prazo regimental da Comissão, de 120 dias, teve início em 

19/8/95 e término previsto para 19/12/95. 
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Na reun1ao preparatória, em 30/8/95, sob a Presidência "ad 

hoc" do Deputado AntOnio Roberto, foi este eleito Presidente 
da Comissão, e o Deputado Almir Cardoso Vice-Presidente. Em 
seguida, pelo Presidente, foi designado relator o Deputado 
Carlos Pimenta. 

Na mesma reunião, ficou decidido ser necessária a oitiva do 
Superintendente da CODEVASF, Sr. Ciríaco Serpa de Menezes, 
para prestar esclarecimentos iniciais, considerados 
imprescindíveis para o desenrolar da CPI. 

Na reunião de 13/9/95, a requerimento do Deputado Dimas 
Rodrigues, foi sugerida a conveniência de se realizar visita 
ã cidade de Janaúba, para se conhecerem, "in loco", as 
circunstâncias e conseqüências decorrentes da 
desapropriação, as quais originaram a CPI. 

As datas de 18 e 19 de outubro e as condições da viagem a 
Janaúba foram estabelecidas na reunião de 20/9/95. 
o resultado dos trabalhos realizados naquela cidade constam 

no relatório aprovado na reunião de 1Q de novembro. 
Instruem o processo da desapropriação vários documentos, 

entre os quais se destacam o Decreto nQ 71.199, de 1972, a 
tabela de preços, a Resolução nQ 767, a Planta ja Ba~ia 
Hidráulica, a Planta da Bacia de Irrigação. 2 ~e1ac2o co~ 
desapropriados, o laudo de aval 1 2ç~s. ~ re~~c ~e ?i~!~t? 0 outros. 

Pessoas foram ouvidas pela Comissão. Na reu~ião d2 E/9/lE. 
uma vez empossado o Vice-Presidente da Comissão, Deputado 
Almir Cardoso, passou-se a palavra ao Sr. Ciriaco Serpa de 
Menezes, Superintendente da CODEVASF. Do seu_ ~e~ato, cabe 
transcrever: "A desapropriação do Gorutuba 1n1c1ou-se em 
1972 deflagrada pelo Departamento de Obras contra as Secas 
- DNàcs -, portanto, há mais de 23 anos. Criou-se de 
imediato o Projeto Amanhã, com o intuito de aproveitar a 
força dos colonos jovens ~as áreas de irrigação, 
qualificando-os para a obtençao de melhores resultados. 
Ocorre, entretanto, que muitos desapropriados, não 
acreditando no projeto, evadiram-se para outros centros ou 
se instalaram ã margem da área desapropriada, vivendo de 
serviços eventuais. Enquanto isso, os que acreditaram no 
projeto e se aprimoraram estão hoje em boas condições. 
Agora, todos acreditando no êxito do projeto, estão ávijos 
de uma nova oportunidade. 
o DNOCS promoveu a desapropriação no interregno de 1972 a 

1976. Daí, passou a ser comandada pela CODEVASF, entidade 
criada pela Lei nQ 6.088, de 16/7/74. 
Pelo DNOCS, na bacia de irrigação, foram levantadas 67 

glebas com área de . 1:477,40ha, d~s quais 29 expropriados 
promoveram acordo am1gavel em uma area de 500,59ha. 
Vinte expropriad?S: ~or m~io de li~isconsórcio, ingressaram 

na justiça, e o l1t1g1o fo1 convert1do em consensual. 
A desapropriação da área destinada ã bacia de inundação do 

açude público Bico da Pedra foi iniciada pelo DNOCS em junho 
de 1976, tendo sido totalmente amigável. Foram 287 glebas 
com área total de 7.745,7244ha, e a indenização totaÍ 
correspondeu a CR$13.370.777,14, com o preço médio Por 

I - / 
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hectare atingindo o valor do CR$1.713,30, ou seja, 
CR$8.292,37 por alqueire. 

Foram outorgadas 120 escrituras públicas e 10 particulares. 
O levantamento da bacia de irrigação foi executado pela 

Lasa Engenharia e Prospecções S.A. 
A área levantada, constituída de 213 glebas, num total de 

8.473,3126ha, atingiu, por hectare, o valor de CR$1.687,90, 
ou seja, CR$8.169,43 por alqueire. 

Em resumo, no Projeto Gorutuba há 432 famílias e 42 
empresários. é o balanço dos usuários do projeto". 

Em aparte ao Deputado Dimas Rodrigues, quando este afirmou 
que "a grande falha do Projeto Gorutuba decorre da falta de 
experiência em assentamento", assim se manifestou o 
depoente: "Acho que este é exatamente o momento para que 
sejam conduzidos ao Projeto Jaíba e selecionados. Seria uma 
forma de tentar, ainda, assentar o pessoal. ( ... )Vai haver 
publicidade para o Jaiba, e esse pessoal de Janaúba, que 
está reclamando, querendo espaço para trabalhar, vai ver que 
a hora é esta, para ir ao Jaiba e participar da seleção. 
Devemos assentar, no Jaiba, até 1997, de 1.200 a 1.300 
famílias. 
E conclui o depoente: 
"Hoje há menos possibilidade de se cometerem erros no 

Projeto Jaiba, devido ao grande número de projetos que já 
foram implantados. Apesar de se estarem assentando ali 
pessoas do mesmo estrato do Gorutuba, há um nível de 
informação melhor, e houve uma evolução na região, tendo em 
vista o efeito demonstrativo da irrigação. Há boas chances 
para que o projeto seja bem-sucedido. 
Quanto à outra indagação, não sei qual é o número de 

pedidos para o Jaiba. Podem até existir alguns, mas o que 
sei é que a grande maioria dos pedidos foram feitos por 
netos, bisnetos ou filhos de desapropriados que se julgam 
prejudicados. Penso que ninguém tem esse número. Alguns 
fizeram um documento dirigido à CODEVASF, e outros, não. 
Ouço falar que existem 2 mil pedidos, e estou achando o 
número um pouco elevado. Tenho que confirmá-lo". 
Instrui ainda este relatório missiva oriunda da Federação 

Associativa Vale do Gorutuba, datada de 9/10/95 e assinada 
por seus representantes legais, solicitando providências 
urgentes do Presidente da Assembléia Legislativa no tocante 
ao assentamento de 212 famílias no Projeto Jaiba, sob o 
risco de se concretizar a invasão de terras por elas 
prometida, se não for executado o conven1o firmado pelo 
INCRA, pela CODEVASF e pelo Distrito de Irrigação, assinado 
em 13/5/93, no gabinete do Secretário de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento. 

Na reunião de 18/10/95, em Janaúba, na presença do Prefeito 
Municipal, Sr. Pedro Roberto Menezes e dos Vereadores Paulo 
José de Souza e Nélio de Paula Silva, daquele Município, e 
Vilmar Soares de Oliveira, de Porteirinha, os membros da 
Comissão ouviram grande parte dos reclamantes e compareceram 
aos locais da desapropriação a fim de comprovar a veracidade 
das denúncias. 
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Na reunião de 19/10/95, também naquela cidade, deu-se 
seqüência à oitiva dos colonos, unânimes quanto à ocorrência 
de despejo, e não, de desapropriação". 

As denúncias que originaram a CPI, segundo se infere da 
justificação do requerimento, são oriundas das lideranças 
comunitárias da região, que se referiram à utilização de 
violência contra os colonos e à irrisória indenização paga 
aos expropriados. Diante disso, tiveram eles que ceder suas 
terras a preços ínfimos. Hoje, alguns deles se acham 
desestruturados e desprovidos de moradia própria, vivendo de 
funções atípicas e de serviços eventuais para os quais não 
têm nenhum preparo. 
A desapropriação do Gorutuba, iniciada 

sob a égide da Emenda Constitucional 
seu art. 8Q, inciso XVII, alínea "f", 

em 1972, transcorreu 
nQ 1 e de acordo com 
c/c o Decreto-Lei nQ 

3.365, de 21/6/41. 
Apesar do lapso temporal 

preliminarmente reconhecido, 
ensejou a análise acurada dos 
aos reclamos dos colonos. 

gerador de prescrição, 
a gravidade das denúncias 
fatos por esta CPI, sensível 

Se, de um lado, a lei não dá guarida aos infortunados de 
Gorutuba, devido à incidência da prescrição sobre ssus 
direitos, de outro. a pol itica. f1?. S'.ia "err:<?':!r.:·;~;:l ~==~onc~;: 
deve atuar quando se tem em vista a ~rG~n0.;;ac. a.ir·.c;c.. ~~:.: 
tardia, do apaziguamento social. 
Intrigou, sobremaneira, aos membros da Comissão o fato ae o 

inconformismo dos colonos desapropriados perdurar por mais 
de 23 anos, e, ainda assim, encontrarem eles forças para 
sustentar seus reclamos por intermédio da geração seguinte. 

Por isso, algo de anormal devia existir e tinha de ser 
apurado. Para tanto, imbuída da responsabilidade de 
averiguar com profundidade as denúncias apresentadas, a 
Comissão não mediu esforços, tendo até mesmo se deslocado 
até Janaúba, onde, em reunião oficial, colheu informações e 
obteve documentos corroboradores da procedência das 
denúncias. 

Há que se ressaltar, por oportuno, que, embora a 
desapropriação do Gorutuba tenha-se pautado pela possível 
transparência e licitude, houve falhas. A mais drástica 
delas foi, sem dúvida, a erradicação do hábitat dos colon~s . 
Por mais justa que tenha sido a indenização paga a cada 
família, sabemos que esta não foi suficiente para resgatar o 
ambiente do seu convivia e o tempo investido no trabalho 
diuturnamente ensinado de pai para filho. Isso, a 
indenização jamais supre. 
Daí o motivo pelo qual, 

a desagregação social, o 
marginalização causadora 
Projeto do Gorutuba. 

durante todo esse tempo, persistem 
descontentamento e, sobretudo a 

do êxodo rural decorrente 'do 

Conclusão 
Diante do exposto, ficou sobejamente 

procedência das denúncias, como bem o 
documentos que instruem este relatório. 

comprovada a 
demonstram os 



528 

Incisivos foram os depoimentos dos desapropriados, 
injustiçados, corroborados pela manifestação expressa do 
Superintendente da CODEVASF, da qual subentende-se que houve 
falhas no assentamento do pessoal, devido à inexperiência, 
as quais certamente não ocorrerão na implantação do Projeto 
Jaíba. 
Admitiu, ainda, o Superintendente da CODEVASF a grande 

oportunidade de se aproveitarem os reclamantes. do e~tão 
Projeto Gorutuba, .devidamente cad~strados no ProJeto ~a1ba, 
que assentará, ate 1997, segundo 1nforma aquela autor1dade, 
cerca de 1.200 a 1.300 famílias. 

Por esses motivos, a Comissão requer, por meio da Mesa da 
Assembléia, sejam expedidos ofícios ao Ministro da Reforma 
Agrária, ao Presidente do INCRA, ao Governador do Estado, ao 
Superintendente da CODEVASF e ao responsável pelo Distrito 
de Irrigação do Gorutuba, a fim de providenciarem a 
viabilização do assentamento dos colonos remanescentes do 
Projeto Gorutuba ou dos seus descendentes, elencados na 
relação de inscritos no Projeto Jaíba ou em outros a serem 
criados no Estado de Minas Gerais, uma vez que o compromisso 
institucional celebrado pelas referidas entidades, no dia 
13/5/93, confere a certeza da implantação do Projeto Jaíba. 
Sala das Comissões, 1Q de novembro de 1995. 
Antônio Roberto, Presidente - Carlos Pimenta, relator 

Irani Barbosa - Dimas Rodrigues. 
-Publique-se, para os fins do parágrafo único do art. 115 

do Regimento Interno. 
Discussão e Votação de Pareceres 

A seguir, são submetidos a discussão e votação e 
aprovados, cada um por sua vez, na forma regimental, o~ 
Pareceres de Redação Final da Proposta de Emenda a 
Constituição nQ 11/95, do Deputado Sebastião Navarro Vieira, 
que assegura o direito de percepção de adicionais por tempo 
de serviço ao servidor público; e do Projeto de Resolução nQ 
34~/95, que dispõe sobre a nomeação de Conselheiro d9 
Tr1buna1 de Contas pela Assembléia Legislativa (A 
promulgação.). 

Requerimentos 
- A seguir, são submetidos a votação e aprovados, cada um 

por sua vez, na forma regimental, requerimentos dos 
Deputados Paulo Schettino seja encaminhado ofício ao 
Governador do Rio de Janeiro, solicitando-lhe, que determine 
as providências necessárias, à apuração do assassinato dos 
policiais mineiros aposentados Daniel Antônio Pinto e José 
Soares do Nascimento e do ex-policial Antônio Alves 
Sobrinho, ocorrido em 14/10/95, no Município de Três Rios, 
RJ (Oficie-se); Raul Lima Neto convocação de reunião 
conjunta das comissões a que o Projeto de Lei Complementar 
nQ 11/95 foi distribuído; e José Bonifácio regime de 
urgência para a tramitação do Projeto de Lei nQ 378/95 
(Cumpra-se.). 
O Sr. Presidente Requerimento 

Vasconcellos, solicitando a palavra 
Regimento Interno, para, nos termos 

do Deputado Ronaldo 
com base no art. 71 do 

do parágrafo único, 
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transferi-la ao Deputado Ermano Batista. A Presidência, nos 
termos do inciso I do art. 244 do Regimento Interno, defere 
o requerimento e fixa o prazo de 30 minutos. 

O Sr. Presidente Com a palavra, o Deputado Ermano 
Batista. 
O Deputado Ermano Batista -Sr. Presidente, senhoras e 

senhores Deputados, diz um vetusto e significativo provérbio 
francês: "A tout seigneur tout honneur". A cada senhor cabe 
a sua respectiva honra. 

Vem a propósito essa lembrança quando passa diante de nós 
na televisão, a figura de Pelé, cidadão que se fez marcado' 
tal qual nas disputas esportivas, por dois tempos: ~ 
primeiro, aquele em que sobressaiu a figura do atleta 
inteligente, sério, dedicado, excepcional e o segundo, justo 
aquele em que preferiu fazer incursões na área política sem 
muito brilho, com escassa presença, em que são pontificadas 
as suas repetidas gafes, a inabilidade no trato público, a 
insensatez sócio-política. 
Se nos tornamos fãs do atleta, não podemos deixar de 

registrar o nosso protesto veemente, quando o hoje Ministro 
em vez de apresentar um tr~balho co~tunde~te, 0 ~ profundidade, também sério. ao n1vel daauel~ brilho aue 
conseguiu como atleta, mais lemor2 0 2rt's:~ M2di00~ 0 • P-
fim de carreira, sem ver·satilidajE: oar·3 v<:::··c2;· os 2r·.L:·a.v.::..-. 
ávido por aparecer e que, por iss·:J, prefer·e o cam·inlo ::ôm::~c 
da critica barata e infundada contra a própria classe a que 
ele, voluntariamente, decidiu pertencer: a dos políticos! 

Um ministro tem de ser sempre, necessariamente, um 
político, em razão de seu trabalho, da obra de que está 
incumbido! Questão de coerência elementar! E no momento em 
que assume o cargo, em função de sua magnitude, tem de se 
desvestir das camisas anteriores, tem de se submeter às 
regras do novo jogo em que se empenhou, tem de se 
identificar com o patamar em que se encontra, tem de ter a 
postura e a dignidade de um homem público sujeito ao 
julgamento da massa. 

Há de se separar o joio do trigo! O atleta que dá seguidos 
dribles desconcertantes para o delírio da massa e, em 
seguida, perde displicentemente o gol quase pronto, pode até 
enganar a platéia e ser perdoado, mas o político aue Jsa 
demagogia para levantar uma idéia falsa de si mesmo e deixa 
de fazer o essencial, jamais será perdoado pelo público. E 
antes de ter simplesmente fugazes vaias, ele terá o repúdio 
incisivo pelo voto contrário. 
As duas ações têm formas e dinâmicas diversas, devendo, 

cada uma, ser encarada a seu modo! 
Não há, não pode haver, dois pesos e duas medidas: ou 0 cidadão é político e como tal se comporta com decência, ou é 

atleta e como tal vai fazer o seu jogo, vai mostrar a sua 
competência, fazer as suas firulas e comprovar a sua 
maestria . 
O que não podemos aceitar, e não aceitamos, é que Pelé, como 
Ministro, fale com a inconseqüência de um atleta amador e 
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como ex-atleta se insira na vida pública sem se imbuir de 
uma postura condigna do respectivo cargo. 

Na ausência de outros motivos que pudessem justificar a sua 
presença nos altos escalões do Governo Federal, o Ministro 
Pelé, repetidamente, tem feito infelizes referências e 
insinuações desairosas à classe política, como se ele fosse 
a única exceção de virtude, de competência, de honradez, de 
sobriedade. 

Não podemos 
referindo ao 
fim. 

aceitar a hipótese de que ele esteja se 
que vê ao seu redor na cúpula oficial. Seria o 

Não podemos, ainda, olvidar que o Presidente Fernando 
Henrique está primando pela ponderação aliada a um 
determinismo consciente, pelo que tem merecido, como 
político- figura execrada pelo seu Ministro- o respaldo da 
massa, e o Congresso tem tomado decisões corajosas com 
vistas à elevação moral do Poder. 

O fato de ele ter sido um atleta deslumbrante, e por isso 
respeitado, não o credencia a deitar acusações sobre o que e 
sobre quem ele pouco conhece devido à limitada vivência na 
área, por ausência de lastro, sobretudo pela falta de uma 
luta mais demorada, mais profunda, mais sentida com os 
problemas nacionais de envergadura. Se o Ministro fosse 
calejado em política, tivesse vivido as agruras do povo como 
um isento observador, seu comportamento seria outro, sua 
língua mais moderada, responsável. 
Tivesse o Rei Pelé descido de seu trono para conviver de 

perto com as questões diuturnas da grande massa, tivesse ele 
se entusiasmado com a defesa dos problemas de base popular 
como político militante, afeito à luta, disputando a 
confiança dos eleitores, a preferência do voto nas urnas, e 
sua fala certamente seria bem mais ponderada. 

Infelizmente, ele não viveu essa experiência, não fez 
carreira, não subiu pelos méritos políticos e, 
conseqüentemente, não se fez apto para fazer críticas 
respeitáveis. 
Política não é futebol! Mas quando Pelé fala dos políticos 

como venais, como corruptos, ele lembra até um jogador 
qualquer, do tipo perna-de-pau, cansado e sem sucesso de 
gols, a reclamar contra o árbitro da partida por não ter 
marcado o pênalti em decorrência de uma falta apenas 
encenada. É como aquela mediocridade institucionalizada que, 
vexatoriamente, constumamos ver nos campos de futebol entre 
atletas que conseguem reproduzir apenas o mau espetáculo! 

E o magnífico atleta Pelé, ao decair de sua boa imagem para 
criticar aleatoriamente aqueles a quem pouco conhece, deixa-
nos a amarga e aparente amostra de um jogador que chega 
melancolicamente ao fim da carreira. A dedução lógica é que, 
quando a inexperiência e o estrelismo se aliam, o resultado 
é danoso. E isso é triste para todos nós, para a nação. 

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. 
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Discussão e Votação de Proposições 

O Sr. Presidente- Discussão, em 1Q turno, do Projeto de 
Lei nQ 103/95, do Deputado Jorge Hannas (ex-Projeto de Lei 
nQ 1.267/93), que autoriza o Poder Executivo a fazer 
reversão de imóvel ao Município de Santana do Manhuaçu. A 
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do 
projeto na forma do Substitutivo nQ 1, que apresenta. A 
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela sua aprovação 
na forma do Substitutivo nQ 1, da Comissão de Justiça. Em 
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se 
a discussão. Em votação, o Substitutivo nQ 1, apresentado 
pela Comissão de Justiça. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, 
portanto, aprovado, em 1Q turno, 9 Projeto de Lei nQ 103/95 
na forma do Substitutivo nQ 1. A Comissão de Fiscalização 
Financeira. 

Discussão, em 1Q turno, do Projeto de Lei nQ 5/95, do 
Deputado Marcos Helênio, que dispõe sobre incentivo fis:al 
para o apoio à realização de projetos de geração de postos 
de trabalho, no âmbito do Estado de Minas Gerais. A Comissão 
de Justiça conclui pela constitucionalidade do p~ojeto na 
forma do Substitutivo nQ 1, que apresenta. A Comiss§c de 
Fiscalização Financeira opina nela ap-~va~~~ ~0 ~-0~~~a r~ 
forma do Substitutivo nQ 1, da Comis3bo c2 Jus:\~~. ~-, 
discussão, o projeto. Não hà oradores inscritos. E~ce~r2-sE 
a discussão. Em votação, o Substitutivo nQ 1, apresentado 
pela Comissão de Justiça. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, 
portanto, aprovado, em 1Q turno: o Projeto de Lei nQ 5/95 na 
forma do Substitutivo nQ 1. A Comissão de Fiscalização 
Financeira. 
Discussão, em 1Q turno, do Projeto de Lei nQ 56/95, do 

Deputado Raul Lima Neto, que dispõe sobre o respeito aos 
direitos mínimos dos cidadãos brasileiros e estrangeiros que 
viajam de ônibus e usam as instalações rodoviárias e paradas 
obrigatórias no Estado de Minas Gerais. A Comissão de 
Justiça perdeu prazo para emitir parecer. A Comissão de 
Saúde e Ação Social opina pela aprovação do projeto. A 
Comissão de Defesa do Consumidor opina pela sua aprovação na 
forma do Substitutivo nQ 1, que apresenta. Em discussão, 0 projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. 
Em votação, o Substitutivo nQ 1, apresentado pela Comissão 
de Defesa do Consumidor. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica , 
portanto, aprovado, em 1Q turno .. o Projeto de Lei nQ 56/95 
na forma do Substitutivo nQ 1. A Comissão de Saúde e Ação 
Social. 

Discussão, em 1Q turno, do Projeto de Lei nQ 96/95, do 
Deputado Marcelo Gonçalves (ex-Projeto de Lei nQ 1.913/95, 
do ex-Deputado Jaime Martins), que autoriza o Poder 
Executivo a doar imóvel ao Município de Dores do Indaià. A 
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do 
projeto na forma do Substitutivo nQ 1, que apresenta. A 
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela sua aprovação 
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na forma do Substitutivo nQ 1, da Comissão de Justiça. Em 
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se 
a discussão. Em votação, o Substitutivo nQ 1, apresentado 
pela Comissão de Justiça. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. Fica, 
portanto, aprovado, em 1Q turno, .o Projeto de Lei nQ 96/95 
na forma do Substitutivo nQ 1. A Comissão de Fiscalização 
Financeira. 

Discussão, em 1Q turno, do Projeto de Lei nQ 270/95, do 
Deputado Carlos Pimenta, que institui a Campanha Estadual de 
Prevenção da AIDS e das Demais Doenças Sexualmente 
Transmissíveis. A Comissão de Justiça conclui pela 
constitucionalidade do projeto com a Emenda nQ 1, que 
apresenta. A Comissão de Saúde e Ação Social opina pela sua 
aprovação com a Emenda nQ 1, da Comissão de Justiça, e com 
as Emendas nQs 2 a 4, que apresenta. A Comissão de 
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto com 
a Emenda nQ 1, da Comissão de Justiça, e com as Emendas nQs 
2 a 4, da Comissão de Saúde e Ação Social. Em discussão, o 
projeto. Não há oradores inscritos. 
- Vem à Mesa: 

EMENDA NQ 5 AO PROJETO DE LEI NQ 270/95 
Dê-se ao inciso II do art. 3Q a seguinte redação: 
"Art. 3Q - .................................. . 
II - a divulgação educativa por meio da imprensa, bem como 

pela utilização da contracapa de todo livro didático 
indicado para alunos de 1Q e 2Q graus;". 
Sala das Reuniões, 16 de novembro de 1995. 
Miguel Martini 
Justificação: Pretende a emenda ora apresentada ampliar ao 

máximo a divulgação educativa da Campanha Estadual de 
Prevenção da Síndrome de Imunodeficiência Adquirida -AIDS -
e das Demais Doenças Sexualmente Transmissíveis, para que 
todos os alunos de 1Q e 2Q graus sejam alertados e 
informados a respeito da campanha, de forma facilitada, 
objetiva e constante. 

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da 
discussão, o Deputado Miguel Martini apresentou emenda, que 
recebeu o nQ 5. Nos termos do§ 2Q do art. 195 do Regimento 
Interno, a Presidência vai devolver o projeto e a emenda à 
Comissão de Saúde e Ação Social, para que sobre ela se emita 
parecer. 

ENCERRAMENTO 
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria da 

havendo oradores inscritos para o Grande 
Presidência encerra a reunião, convocando os 
a ordinária de debates de amanhã, dia 17, 
Levanta-se a reunião. 

pauta e não 
Expediente, a 
Deputados para 
às 9 horas. 

ATA DA 4a REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, -DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO E DE 
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Às nove horas e quarenta minutos do dia vinte e cinco de 
abril de mil novecentos e noventa e cinco, comparecem na 
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Sala das Comissões os Deputados Geraldo Santanna, Simão 
Pedro Toledo, Arnaldo Penna e Geraldo Nascimento, membros da 
Comissão de Constituição e Justiça; Geraldo Santanna 
(substituindo o Deputado José Henrique, por indicação da 
Liderança do PMDB), Simão Pedro Toledo (substituindo 0 Deputado Dílzon Melo, por indicação da Liderança do PTB), 
Arnaldo Penna (substituindo o Deputado José Maria Barros, 
por indicação da Liderança do PSDB) e João Batista de 
Oliveira, membros da Comissão de Assuntos Municipais e 
Regionalização; Miguel Martini, Romeu Queiroz, Anderson 
Adauto (substituindo este ao Deputado Geraldo Rezende, por 
indicação da Liderança do PMDB), Glycon Terra Pinto, 
Sebastião Costa (substituindo este ao Deputado Clêuber 
Carneiro, por indicação da Liderança do PFL) e Marcos 
Helênio, membros da Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Geraldo Santanna, declara abertos os trabalhos e 
solicita ao Deputado Simão Pedro Toledo que ~roceda 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 o parece~ da Co~issão de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária sobre o Proieto de 
Lei Complementar nQ 1/95, no 1Q ~'.!r:Y'· C':'rr ,, :1<'1'""'',..::1, ~· 
Deputado Marcos Helênio, relator ~2 Com1ss~c J~ ~is~~, iZ6~~0 Financeira e Orçamentária, emite pare~er mejia~tc c qJa~ 
conclui pela aprovação da matéria na forma do Substitutivo 
nQ 1, da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, 
com as Emendas nQs 1 a 4, que apresenta. Submetido a 
discussão e votação, é aprovado o parecer. Cumprida a 
finalidade da reunião, o Presidente agradece a presença dos 
Deputados, solicita que seja lavrada a ata e encerra os 
trabalhos. 
Sala das Comissões, 14 de novembro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente- Dílzon Melo- João Batista 

de Oliveira Ivair Nogueira Durval Ângelo Dimas 
Rodrigues - Elbe Brandão - José Henrique - José Braga 
Ajalmar Silva. _ . 
ATA DA 18a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, 
CULTURA, DESPORTO E TURISMO E LAZER 
As dez horas do dia trinta e um de outuoro de mil novecentos 
e noventa e cinco. comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Anderson Adauto, João Leite, Gilmar Machado 
Geraldo Rezende e Almir Cardoso, membros da supracitad~ 
Comissão. Está presente, também, o Deputado Dimas Rodrigues. 
Havendo número regimental e na ausência do Presidente, 0 Deputado Anderson Adauto assume a direção dos trabalhos, 
declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Geraldo 
Rezende que proceda à leitura da ata da reunião anterior 
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes: 
Prosseguindo, a Presidência comunica aos parlamentares que 
encontram-se à disposição nesta Comissão avulsos dos 
Projetos de Le~ nQs 503 e 504/95, e da Mensagem nQ 53/95, 
todos de autor1a do Governador do Estado. A seguir, lê 0 Manifesto de Montes Claros enviado pelos Prefeitos de 
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cidades-pólo de Minas Gerais, referente às mudanças 
propostas para retirada ou substituição das contribuições 
inseridas nas folhas de pagamento das empresas, e ofício 
enviado pela Escola Estadual EngQ Prado Lopes, em que se 
reivindica segurança com serviço de vigilância 
especializada, policiamento ostensivo ao redor da Escola e 
construção do muro na divisa com o campo de futebol conforme 
o projeto. A Presidência distribui o Requerimento nQ 798/95 
ao Deputado Gilmar Machado. Passa-se à fase de discussão e 
votação de proposições sujeitas à apreciação do Plenário da 
Assembléia. O Deputado Anderson Adauto emite parecer 
mediante o qual conclui pela aprovação do Projeto de Lei nQ 
378/95, no 1Q turno, na forma do Substitutivo nQ 1 e com as 
Emendas nQs 1 e 2. Submetido a discussão e votação, é o 
parecer aprovado. O Deputado Gilmar Machado emite parecer 
mediante o qual conclui pela aprovação do Projeto de Lei nQ 
402/95, no 1Q turno, na forma do Substitutivo nQ 1 e com a 
Emenda nQ 1. Colocado em discussão e votação, é o parecer 
aprovado. O Deputado João Leite emite parecer, mediante o 
qual conclui pela aprovação do Projeto de Lei nQ 405/95, no 
1Q turno, com a Emenda nQ 1. Submetido a discussão e 
votação, é o parecer aprovado. Passa-se à fase de discussão 
e votação de proposições que dispensam a apreciação do 
Plenário da Assembléia. A Presidência submete a discussão e 
votação, no 1Q turno, o Projeto de Lei nQ 423/95, do qual é 
relator o Deputado Anderson Adauto, que emite parecer pela 
aprovação da matéria. O projeto é aprovado. Prosseguindo, a 
Presidência submete a discussão e votação as seguintes 
matérias, das quais é relator o Deputado João Leite: no 2Q 
turno, o Projeto de Lei nQ 387/95, com parecer pela 
aprovação na forma do vencido no 1Q turno; no 1Q turno, os 
Projetos de Lei nQs 422, 452 e 453/95, com pareceres pela 
aprovação. Todas as matérias são aprovadas. Logo após, a 
Presidência submete a discussão e votação as seguintes 
matérias, das quais é relator o Deputado Gilmar Machado: no 
2Q turno, os Projetos de Lei nQs 373/95, com parecer pela 
aprovação, e 374/95, com parecer pela aprovação na forma do 
vencido no 1Q turno. Todas as matérias são aprovadas. Com a 
palavra, o Deputado Gilmar Machado emite parecer mediante o 
qual conclui pela aprovação do Requerimento nQ 798/95. 
Colocado em votação, é o requerimento aprovado. A 
Presidência submete a votação, nos termos da Deliberação nQ 
487 da Mesa da Assembléia, cada um por sua vez, os 
Requerimentos nQs 791 a 794, 800 a 804, 807 a 810, 812 a 
816, os quais são aprovados. 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, 13 de novembro de 1995. 
Irani Barbosa, Presidente Gilmar Machado Anderson 

Adauto. 
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ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 
PROCEDER A ESTUDOS QUE VENHAM CRIAR MELHORES CONDIÇÕES DE 
COMUNICAÇÃO NO ESTADO 
Às quatorze horas e trinta minutos do dia sete de novembro 
de mil novecentos e noventa e cinco, reúnem-se na Sala das 
Comissões os Deputados Paulo Piau, Elbe Brandão, 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 Alberto Pinto Coelho que proceda à leitura da 
ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita 
pelos parlamentares presentes. Não havendo correspondência a 
ser lida, o Presidente informa que a reunião se destina a 
ouvir os Srs. Francisco América M~ Paiva, Presidente da 
Associação Comercial de Minas; Angela de Alvarenga B. 
Barros, Presidente da SUCESU; Trajano T. S. Raposo, Assessor 
de Comunicação da FIEMG; e Geraldo Mello Corrêa, Presidente 
do Sindicato dos Jornalistas de Minas Gerais. Na ausência 
dos demais convidados, o Presidente convida o jornalista 
Geraldo Mello Corrêa para tomar assento à mesa e registra a 
presença do Deputado AntOnio Roberto. Continuando, 0 
Presidente passa a palavra ao Deoutado Alberto Pinto Coelh0 , 
autor do requerimento que motiVOiJ ~ ~re~o~ç~ ~cs co~v4~~c~~. 
Dando seqüência aos trabalhos, o Pres\Ge:lt0 co~csae 
palavra ao jornalista Geraldo Mello, qu2 afirme~. er:~s 
outras declarações, que existe um imenso mercado potencial 
no Estado, o qual precisaria apenas ser mais bem trabalhado 
pelas empresas de comunicação que produzem informação de 
qualidade e dispõem de profissionais competentes para 
avaliar a questão. Após explanações do convidado, abre-se 
amplo debate entre os parlamentares presentes e o 
jornalista, conforme consta nas notas taquigráficas. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 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, 14 de novembro de 1995. 
Paulo Piau, Presidente - Elbe Brandão - Ivair Nogueira 

Gilmar Machado- Bilac Pinto. 
ATA DA la REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE MEIO AMBIENTE E 
DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Às quinze horas do dia oito de novembro de mil novecentos e 
noventa e cinco, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Ivo José, Ronaldo Vasconcellos, AntOnio Roberto e 
Wilson Trópia, membros da Comissão de Meio Ambiente; Miguel 
Martini, Ronaldo Vasconcellos (substituindo este ao Deputado 
Romeu Queiroz, por indicação do Líder do Bloco da Maioria) 
Geraldo Rezende e Marcos Helênio, membros da Comissão d~ 
Fiscalização Financeira e Orçamentária. Encontram-se 
presentes, também, os Deputados Ivair Nogueira, José Maria 
Barros, Arnaldo .Penna, Ajalmar Silva, Elbe Brandão, Jairo 
Ataíde, Durval Angelo, Sebastião Costa e Geraldo Santanna. 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Miguel 
Martini, declara abertos os trabalhos e informa que, por se 
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tratar da primeira reunião conjunta destas Comissões, não há 
ata a ser lida e que a reun1ao se destina a apreciar as 
emendas apresentadas em Plenário ao Projeto de Lei nQ 
368/95. A seguir, a Presidência suspende a reun1ao por 15 
minutos. Reabertos os trabalhos, com o mesmo "quorum", o 
Presidente passa a palavra ao Deputado Ronaldo Vasconcellos, 
relator da matéria na Comissão de Meio Ambiente, o qual pede 
o prazo regimental para emitir seu parecer. A Presidência 
defere o pedido, agradece a presença dos parlamentares e 
convoca os membros destas Comissões para a próxima reunião, 
a ser realizada no dia 14/11/95, às 15h30min, com a 
finalidade de se apreciar o parecer sobre as emendas 
apresentadas em Plenário ao Projeto de Lei nQ 368/95. 
Determina, ainda, a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 14 de novembro de 1995. 
Romeu Queiroz, Presidente- Ronaldo Vasconcellos- Wilson 

Trópia - Marcos Helênio - Irani Barbosa - Geraldo Rezende -
Sebastião Costa - José Bonifácio. 
ATA DA 2a REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 
PROCEDER Ã 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 
Às quinze horas do dia nove de novembro de mil novecentos e 
noventa e cinco, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Almir Cardoso, Bilac Pinto e Elbe Brandão, membros 
da comissão supracitada. Havendo número regimental, o 
Presidente "ad hoc", Deputado Bilac Pinto, declara abertos 
os trabalhos e solicita à Deputada Elbe Brandão que proceda 
à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, 
é subscrita pelos membros presentes. O Presidente informa 
que a reunião se destina a empossar o Presidente e o Vice-
Presidente eleitos e designar o relator da matéria. O 
Presidente "ad hoc" convida o Deputado Almir Cardoso a tomar 
assento à mesa e o empossa no cargo de Presidente da 
Comissão. Dando seqüência aos trabalhos, o Deputado Almir 
Cardoso agradece a escolha de seu nome e empossa o Vice-
presidente, Deputado Bilac Pinto. Prosseguindo, o Presidente 
designa relatora da matéria a Deputada Elbe Brandão. Passa-
se à programação dos trabalhos da Comissão, ocasião em que, 
com a concordância de todos os membros, fica decidido que 
ela se reunirá ordinariamente todas as quintas-feiras, às 
14h45min. A Deputada Elbe Brandão propõe uma metodologia de 
trabalho e sugere que sejam convidados a participar das 
reun1oes os representantes das Secretarias de Estado que 
possam abordar o assunto, a começar pela Secretaria da Casa 
Civil. Cumprida a finalidade da reun1ao, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura 
da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 14 de novembro de 1995. 
Bilac Pinto, Presidente - Elbe Brandão- Anivaldo Coelho. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
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Aprova as contas do Governo do Estado de Minas Gerais 
referentes ao exercício de 1994. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1Q- Ficam aprovadas as contas do Governo do Estado de 

Minas Gerais referentes ao exercício de 1994, ficando o 
Poder Executivo obrigado a cumprir as disposições 
constitucionais, no tocante à aplicação de 3% da receita 
orçamentária corrente líquida em projetos de ciência e 
tecnologia, na forma do art: 212 da Constituição Estadual, e 
quanto às despesas com a saude, conforme o art. 158. 
Parágrafo único -A diferença entre os valores aplicados e 

os estabelecidos constitucionalmente poderá ser feita 
parceladamente até o final do exercício orçamentário de 
1996. 
Art. 2Q -Esta resolução entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 5 de outubro de 1995. 
Marcos Helênio 
Justificação: Durante o processo de análise das contas de 

Governo do Estado refere~tes ao ev0~~ic'o d~ ·?a~ ·• s~~c~~~ 
do PT apresentou substitutivo semelnan~~ ac q~s u ~ ~:·0p~.Ds 
como forma de atender às recomendaçóas dü 7r lo~~~l as 
Contas, que, em seu parecer, denunciava o mesmo artifício 
contábil que é utilizado por este Governo para não cumprir o 
disposto no art. 212 da Constituição Estadual. 

No exercício de 1994, não foi cumprido também o art. 158. 
Conforme o balanço, esse dispositivo, que determina que os 
recursos para programas de saúde não podem ser inferiores 
aos previstos para transporte e sistema viário, foi 
descumprido, ficando os recursos para a saúde 
R$102.836.925,41 abaixo dos investimentos em transporte 
(cálculo da Contadoria do Estado). 
Compete, portanto, a esta Asse~bléia exercer o papel de 

fiscalização e controle, que lhe e conferido pelo art. 76 da 
Constituição Estadual, e exigir o cumprimento dos 
dispositivos constitucionais citados, sem o que incorrerá o 
Governador do Estado em crime de responsabilidade. 

Pedimos a aprovação do substitutivo, para resgatar a 
legalidade e o respeito à Constituição na execução 
orçamentária e, principalmente, para não permitir que 0 Poder Legislativo mineiro aceite o não-cumprimento das 
normas constitucionais. 

PARECER SOBRE O SUBSTITUTIVO NQ 1 AO PROJETO DE RESOLUÇÃO 
NQ 500/95 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria desta Comissão, o projeto em tela aprova as 
contas do Governo do Estado referentes ao exercício de 1994. 

Cumprindo a exigência contida no art. 90, inciso XII, da 
Constituição do Estado, o Governador do Estado remeteu, em 

I 
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15/4/95, à Assembléia Legislativa e ao Tribunal de Contas a 
prestação de contas referente ao exercício de 1994. 

Nos termos do art. 76, inciso I, da Constituição mineira, 
compete ao Tribunal de Contas apreciar as contas prestadas 
anualmente pelo Governador do Estado e sobre elas emitir 
parecer prévio no prazo de 60 dias contados do seu 
recebimento. O Tribunal apreciou a matéria e, na sessão 
plenária de 8/8/95, emitiu parecer favorável à aprovação, 
que foi remetido à Assembléia Legislativa em 10/8/95, por 
meio do Ofício nQ 8/95. 

Em decorrência de aprovação de requerimento, foi dada à 
matéria tramitação em regime de urgência. 

Nos termos dos arts. 228 a 231 do Regimento Interno, foi o 
processo analisado por esta Comissão, que concluiu pela 
aprovação das contas do Governador do Estado referentes ao 
exercício de 1994, apresentando o Projeto de Resolução nQ 
500/95. 

Publicado o projeto, abriu-se, de acordo com o disposto no 
§ 1Q do art. 230 do Regimento Interno, prazo para 
apresentação de emendas, sendo apresentado o Substitutivo nQ 
1, que passa a ser analisado por esta Comissão, nos termos 
do § 2Q do supracitado artigo. 

Fundamentação 
Segundo o Substitutivo nQ 1 ao Projeto de Resolução nQ 

500/95, as contas do Governo do Estado referentes ao 
exercício fiscal de 1994 devem ser aprovadas. Entretanto, 
como dispõe o mencionado substitutivo, pretende-se 
introduzir uma determinação adicional, qual seja, a de ficar 
o Poder Executivo obrigado a cumprir as disposições 
constitucionais, especialmente as que constam nos arts. 258 
e 212 da Carta mineira. Pretende-se, ainda, como estabelece 
o parágrafo único do substitutivo em exame, que a suposta 
diferença entre os valores devidos e os efetivamente 
alocados para as áreas de saúde e à ciência e tecnologia, no 
exercício de 1994, seja reposta, parceladamente, durante o 
exercício de 1996. 

Nota-se, de início, que existem diferentes comandos 
normativos no substitutivo, razão pela qual se faz 
necessário o exame, em separado, de cada um deles. 

Em primeiro lugar, lembramos que existe um ponto de partida 
compartilhado, sobre o qual existe consenso, tanto no 
projeto de resolução apresentado por esta Comissão como no 
substitutivo: ambas as proposições convergem para a 
aprovação das contas do Governo Estadual relativas ao 
exercício de 1994, entendimento que também é o do Tribunal 
de Contas, segundo manifestação desse órgão no seu parecer 
prévio. 

Uma vez aprovadas as contas, poder-se-ia pensar na 
hipótese, legalmente admissível, de que tal aprovação fosse 
acompanhada por ressalvas quanto a certos problemas de 
natureza técnico-contábil que, por si só, não indicassem a 
existência de ilícitos ou de atos de improbidade capazes de 
macular a atividade da administração. 
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Entretanto, não é isso o que se pretende no substitutivo em 
exame. Pela leitura do art. 1Q da proposição, percebe-se 
que, além da aprovação das contas, fica estabelecida uma 
obrigação específica para o Poder Executivo: a de cumprir os 
preceitos constitucionais. 
A situação exposta é, no mínimo, curiosa, pois, de um lado, 

são aprovadas as contas governamentais relativas ao 
exercício de 1994, o que demonstra a concordância do autor 
do substitutivo com os termos do parecer prévio emitido pelo 
Tribunal de Contas. Por outro lado, o que é mais inusitado, 
pretende-se, na proposição em exame, que uma norma constante 
em uma resolução, espécie normativa que se coloca no mesmo 
plano hierárquico do ocupado pela lei ordinária, tenha força 
suficiente para obrigar o Governo a cumprir preceitos 
constitucionais que, supostamente, não vêm sendo observados. 
Ao se aceitar essa hipótese - a de que o problema gerado 
pelo não cumprimento de normas constitucionais pode ser 
corrigido mediante lei ordinária estariam subve~tidos 
todos os princípios lógicos e jurídicos que balizam 0 
processo legislativo e determinam a hierarquia das leis. 
Outra situação que merece análise. pelo seu cará~er 

inédito, diz respeito ao conteúdo do parágrafo On1co do art. 
1Q do Substitut;vo nQ 1. S~ç:w~oo 0e.c:·: '":isnr:-.;o.it:i''·~·. 
determinados valores, apurados a part1~ c~ 5~)25.2~ 
diferenças contábeis, deverão ser a~l icados nas irea5 ~e 
saúde e de ciência e tecnologia no exercício fiscal ae 1996. 

Existe aqui, ao que parece, uma certa confusão sobre o que 
se pode legislar, por intermédio de uma resolução da 
natureza da que estamos examinando. O objetivo dessa 
resolução é o de dar conteúdo material aos preceitos 
constitucionais que fixam a competência do Poder Legislativo 
para julgar, "a posteriori", as contas do Governo do Estado. 
São analisados, portanto, atos e contas referentes a 
exercícios passados. 

Para a alocação de recursos no exercício vindouro existe um 
instrumento específico, qual seja, a proposta de lei 
orçamentária, que, lembramos, tramita nesta Casa, neste 
momento. Assim, obedecidos os preceitos constitucionais e as 
normas regimentais que balizam a matéria, nada impede que 
sejam apresentadas, por qualquer parlamentar·, emendas p3ra 
que seja adequada a proposta orçamentária original aos 
parâmetros considerados mais pertinentes ao Estado. 

Assim, por não vislumbrarmos no Substitutivo nQ 1 os 
elementos formais que viabilizam a aplicação de alguns de 
seus comandos normativos, e por ser a proposição coincidente 
com o projeto original, no que diz respeito à aprovação das 
contas do Governo, não encontramos razões para que se emita 
parecer a ele favorável. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela re]e1çao do Substitutivo 

nQ 1 ao Projeto de Resolução nQ 500/95. 
Sala das Comissões, 14 de novembro de 1995. 
Romeu Queiroz, Presidente - Irani Barbosa, relator - Carlos 

Pimenta - Geraldo Rezende - Jorge Hannas. 

~ 
~ 

I 
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PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR NQ 
5/95 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Governador do Estado a proposição em apreço 
tem por objetivo instituir gratifi~ação de tempo integral 
P~ra os servidores da Polícia Civil e criar o Centro de 
Calculo, Liqüidação e Avaliação na estrutura orgânica da 
Procuradoria-Geral do Estado. 
Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça 

concl~iu pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela 
legal1dade da matéria e apresentou a Emenda nQ 1. 
Posteriormente, a Comissão de Administração Pública 

manife~to~-se pela aprovação do projeto com a Emenda nQ 1, 
da Com1ssao de Constituição e Justiça, e a nQ 2, que apresentou. 

Agora, vem a matéria a esta Comissão para receber parecer. 
Fundamentação 

A proposição em tela não encontra óbice do ponto de vist~ 
orçamentário. Os recursos para a execução da futura lel 
originar-se-ão de crédito suplementar, no valor de 
R$6.014.000,00, cuja abertura é autorizada nos termos do 
art. 3Q do projeto. 

Entendemos que a gratificação proposta para a Policia Civil 
é procedente, pois possibilitará uma remuneração mais justa. 
uma vez que os vencimentos da categoria são modestos. 
Significa, também, estímulo e valorização do policial e, .por 
se tratar de gratificação de tempo integral, havera a 
contrapartida com um melhor serviço. Além disso, representa 
uma inversão em uma função essencial do Estado, a segurança 
pública, em relação à qual, talvez como reflexo ~a 
conjuntura econômica, verifica-se uma insatisfaçao 
generalizada da sociedade. Assim sendo, entendemos que, 
levando-se em consideração a relação custo-beneficio, o 
último suplanta amplamente o primeiro. 
Quanto à criação do Centro de Cálculo, Liqüid~ç~o e 

Avaliação junto à Procuradoria-Geral, ela é necessar1a em 
face da alteração ocorrida no Código de Processo Civil. em 
decorrência da Lei nQ 8.858, de 29/7/94, que aumenta a 
participação e a responsabilidade das partes no processo. 
com a eliminação da liqüidação por cálculo do contador. _uma 
atuação mais eficiente da Procuradoria poderá ev1tar 
reflexos financeiros negativos para o Estado, na medida em 
que terá mais sucesso nas ações de que participa. 

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

Lei Complementar nQ 5/95, no 1Q turno, com a Emenda nQ 1, da 
Comissão de Constituição e Justiça, e a Emenda nQ 2, da 
Comissão de Administração Pública. 
Sala das Comissões, 14 de novembro de 1995. 
Romeu Queiroz, Presidente - Geraldo Rezende, relator 

Marcos Helênio - Irani Barbosa. 
PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI 

NQ 95/95 
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De autoria do Deputado Marcos Helênio, o projeto em exame 
dispõ~ ~o~re a aplic~ção dos recursos definidos pela 
Const1tu1çao na manutençao e no desenvolvimento do ensino. 

Publicado, o projeto foi encaminhado à Comissão de 
Constituição e Justiça, que emitiu parecer pela 
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da 
matéria e apresentou as Emendas nQs 1 a 6. 

Em seguida, a Comissão de Educação, Cultura, Desporto e 
Turismo e Lazer opinou pela aprovação do projeto, 
acrescentando-lhe as Emendas nQs 7 e 8. 

Cabe, agora, a esta Comissão emitir o seu parecer. 
Fundamentação 

O art. 212 da Constituição Federal e o art. 201 da 
Constituição mineira determinam que o Estado aplicará 
anualmente, nunca menos de 25% da receita resultante de seu~ 
impostos, incluída a proveniente de transferências, na 
manutenção e no desenvolvimento do ensino. O projeto em 
análise tem objetivo relevante ao dispor sobre as despesas 
passíveis de serem incluídas no campo dos 25% (art. 2Q), bem 
como as que não se consideram como tais. 

Em seu aspecto financeiro-orçamer:t?.rú·, Vl?"l"'ic:a~('<; ~!'.!•" r; 
Poder Executivo vem cumprindo d: ~ i ge:n: ems:·"t.::, .:::c; .:. : ~ i ':.: 
anos, a disposição constitucional. A p~estaç!c ~~ :c~~as d~ 
Governador referente ao exercício de 1994 demonstra que o 
Estado aplicou, naquele ano, 27,17% de seus impostos na 
manutenção e no desenvolvimento do ensino. No orçamento em 
vigor, o percentual aprovado é de 28,51%. Já a proposta 
orçamentária para 1996, em tramitação nesta Casa, prevê uma 
aplicação de 38,61%. Este percentual corresponde a 
R$1.948.582. 176,00. 

No que tange às origens de recursos para a aplicação mínima 
de acordo com a Constituição, consideram-se, no Estado, como 
impostos livres e transferências federais livres a cota-
parte do ICMS; a cota-parte do IPVA; o imposto sobre 
transmissão "causa mortis" e doação de bens e direitos; a 
cota-parte do Fundo de Participação dos Estados; o imposto 
sobre a renda retido na fonte; a cota-parte do IPI; e a 
cota-parte do imposto sobre a comercialização do ouro . 

Todavia, analisando detidamente o projeto. sugerimos a 
seguir três emendas que visam a aprimorá-lo . 

Estudos realizados por técnicos na área da educação e 
amplamente veiculados pela imprensa comprovam que a 
distribuição de merenda escolar é fator preponderante para a 
saúde física e mental do aluno, possibilitando-lhe melhor 
aproveitamento escolar. Além disso, a merenda escolar 
funciona como um atrativo, assegurando a assiduidade e a 
permanência da criança na escola, diminuindo, pois, os 
índices de evasão escolar. Assim, apresentamos a Emenda nQ 
9, que inclui a merenda escolar no rol das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do ensino, e a Emenda nQ 10, 
que dá nova redação ao inciso II do art. 3Q, suprimindo a 
palavra alimentação. 
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Propomos também a Emenda nQ 11, que dá nova redação ao 
inciso IX do art. 3Q, que trata de pessoal em desvio de 
função. A alteração proposta é necessária, pois a figura do 
desvio de função não pode ser confundida com a alocação de 
recursos humanos em atividades estranhas à educação. Existem 
os servidores que, embora estejam em desvio de função, 
pertencem ao quadro da educação e desempenham tarefas afins. 

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

Lei nQ 95/95 com as Emendas nQs 1 a 6, da Comissão de 
Constituição e Justiça, com as Emendas nQs 7 e 8, 
apresentadas pela Comissão de Educação, Cultura, Desporto e 
Turismo e Lazer, e com as Emendas nQs 9 a 11 por nós 
apresentadas, a seguir redigidas. 

EMENDA No 9 
Acrescente-se ao art. 2Q o incisÕ XIV: 
"Art. 2Q- ................................... . 
XIV- a merenda escolar, inclusive o pagamento do pessoal 

encarregado do referido programa.". 
EMENDA No 10 

Dê-se ao inciso II do art. 3Q a-seguinte redação: 
"Art. 3Q- ................................... . 
II - os programas de assistência médica, farmacêutica, 

psicológica e outros similares para alunos, docentes ou 
servidores, inclusive o pagamento do pessoal encarregado dos 
referidos programas, ainda quando custeados com recursos 
oriundos de impostos próprios ou de repasses da União.". 

EMENDA No 11 
Dê-se ao inciso IX do art. 3Q a-seguinte redação: 
"Art. 3Q - ................................... . 
IX - o pessoal docente e os demais trabalhadores da 

educação, em atividade alheia à manutenção e ao 
desenvolvimento do ensino.". 
Sala das Comissões, 14 de novembro de 1995. 
Romeu Queiroz, Presidente - Geraldo Rezende, relator 

Irani Barbosa - Marcos Helênio. 
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 157/95 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Bonifácio Mourão, o projeto de lei 
em análise pretende seja permutado imóvel do Estado por 
imóvel do Município de Governador Valadares. 
A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" do 

dia 5/4/95 e distribuída a esta Comissão, para que seja 
examinada quanto aos aspectos jurídico, constitucional e 
legal, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, V, "a", do 
Regimento Interno. 

Em reunião anterior, a matéria foi baixada em diligência ao 
autor, para que fosse providenciada a documentação exigida 
por lei, e à Secretaria de Recursos Humanos e Administração, 
para que se manifestasse sobre a conveniência da doação 
pretendida. 
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Cumprida a diligência, esta Comissão passa, agora, à 

análise da proposição. 
Fundamentação 

Cumprindo a exigência do art. 18 da Carta mineira e do art. 
17, I, da Lei nQ 8.666, de 21/2/93, que institui normas 
gerais para licitações e contratos da administração pública, 
no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos municípios, alterada pela Lei nQ 8.883, de 
1994, a proposição em exame vem submeter a pretendida 
alienação de bens imóveis estaduais ao crivo autorizativo 
dos membros desta Casa. 

Instruído o processo com o Ofício OF/GAB/SEC/ADJ/196/95, do 
Secretário Adjunto de Recursos Humanos e Administração, 
verifica-se que a medida contida na proposição não encontra 
o respaldo do Poder Executivo, uma vez que a permuta 
pretendida não se coaduna com os interesses da Secretaria da 
Segurança Pública, conforme consta no documento enviado a 
esta Casa. 

A matéria em exame insere-se no âmbito da competência 
estadual, nos termos do art. 25, § 1Q da Constituição 
brasileira. Entretanto, não nos parece correta a iniciativa 
parlamentar, pelos motivos que passamos a expor. 
Tanto a Constituição Federal quantü ~ Esra,.~u;:·l 'IO"' ~r'"·:o:. 

2Q e 6Q, respectivamente, es:zoe;ecem c0~c tJ~:2~s.::c 
essencial da ordem política brasileira c pri~:·~1: c2 
separação dos poderes, harm6nicos e independentes entre si. 
A harmonia, como ensina José Afonso da Silva, manifesta-se 
no respeito mútuo que cada um deles deve manter em face das 
atribuições constitucionais dos demais: "a harmonia entre os 
poderes verifica-se primeiramente pelas normas de cortesia 
no trato recíproco e no respeito às prerrogativas e 
faculdades a que mutuamente todos têm direito". ("Curso de 
Direito Constitucional Positivo", 6. ed. 1990, p. 97). 
A alienação de bens do Estado, afetos à atividade 

administrativa típica do Poder Executivo, após prev1a 
autorização legislativa, depende, portanto, da concordância 
do titular daquele Poder, que a manifesta mediante o 
exercício da iniciativa no processo legislativo. Ao 
desconsiderar a existência desse requisito, incorre, 
portanto, a proposição em vício insanável. 

Lembramos, ainda, que, no caso específico do projeto de lei 
em exame, não se pode considerar a hipótese prevista no f 2Q 
do art. 70 da Constituição mineira: a existência de 
manifestação clara a respeito da inoportunidade da matéria, 
conforme consta da documentação encaminhada pelo Poder 
Executivo, indica a impossibilidade de concordância -e a 
conseqüente sanção da proposição - por parte do Governador 
do Estado. 

Dadas essas condições mencionadas e em função do princípio 
consagrado no art. 13 da Carta mineira, que prevê a 
razoabilidade nos atos do poder público, não nos afigura 
correta a continuidade na tramitação de matéria que, ao que 
tudo indica, não será, caso aprovada, sancionada. 
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Portanto, com base no princípio da separação de poderes, 
com a conseqüente reserva de iniciativa, no processo 
legislativo, ao Governador do Estado, e em face da 
impossibilidade já manifesta de que possa ser sancionada a 
proposição de lei resultante da aprovação do projeto, dada a 
inequívoca manifestação do Poder Executivo, somos forçados a 
opinar pela inconstitucionalidade da matéria. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela 

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei 
nQ 157/95. 
Sala das Comissões, 14 de novembro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna, relator 

Simão Pedro Toledo - Paulo Piau - Ant6nio Genaro - Ivair 
Nogueira - Anivaldo Coelho. 

PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 287/95 

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

A proposição em tela, do Deputado Marcos Helênio, pretende 
seja dada a denominação de Padre José Ant6nio Panucci à 
Escola Estadual Arnaldo de Melo Carvalho, no Município de 
Conceição da Aparecida. 
Vencido o prazo para apreciação da matéria pela Comissão de 

Constituição e Justiça, o projeto vem a esta Comissão para 
deliberação conclusiva, em cumprimento do que determina o 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A atribuição do nome do Padre José Ant6nio Panucci à Escola 

Estadual Arnaldo de Melo Carvalho exprime o desejo da 
comunidade de Conceição da Aparecida de homenagear o seu 
verdadeiro ideal izador e fundador. Pessoa muito querida no 
município, o Padre Panucci foi líder incontestável e grande 
educador. 

Convém esclarecer, entretanto, que a alteração proposta não 
implica nenhum demérito à memória daquele que hoje empresta 
o nome à referida escola, insigne cidadão de obras notórias. 
É que ele não possuía relação tão estreita com a história do 
educandário quanto o seu fundador. 

Falecido o estimado sacerdote em 1991, permanecem suas 
obras de largo alcance social e cunho humanitarista. 
Consideramos, portanto, justa e merecida esta homenagem. 

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

nQ 287/95 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 16 de novembro de 1995. 
Gílmar Machado, relator. 

PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 310/95 
Comissão de Saúde e Ação Social 

Relatório 
O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Luiz Ant6nio 

Zanto, dispõe sobre medidas de prevenção da cárie, da doença 
periodontal e do câncer bucal. 
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O projeto foi examinado pela Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade. Vem, agora, a matéria a 
esta Comissão, para ser examinada quanto ao mérito, nos 
termos regimentais. 

Fundamentação 
O Brasil apresenta um quadro de alto índice de car1e dental 

e de doença periodontal; da mesma forma, não se pode 
desconsiderar a incidência de câncer bucal. 

A cárie dental tem graves consequencias; muitas vezes, 
causa a perda do dente. No Brasil, em cada quatro pessoas, 
três necessitam de prótese total entre 40 e 60 anos de 
idade. Em Minas Gerais, segundo informações fornecidas pela 
Secretaria de Estado da Saúde, aos 39 anos de idade, há uma 
média de 12 dentes extraídos por pessoa; aos 59 anos, essa 
média aumenta para 24 dentes por pessoa. 

A doença periodontal agrava a situação, por levar grande 
número de pessoas à perda de dentes após a terceira década 
de vida. 

A mortalidade por câncer bucal é expressiva. uma vez que os 
centros de tratamento especializados são procurados quando a 
doença já está em estágio avançado e já surgi~am metàstases. 
Convém mencionar que o exame clinicc• 0 suf·~i~rt0 ~2r2 s~ 
levantar a suspeita de câncer ~Leal; o~ ~a~~J ~~:ci .. '. 
apresentam grande probabilidade ~2 cu~2. ~ im~o~ta=~t0 
atentar, ainda, para o fato de que o etilismo e o tabagismo, 
tão comuns entre nós, são fatores que contribuem para o 
estabelecimento dessa doença. 

A exposição feita demonstra claramente a importância das 
medidas preventivas para a redução de índices tão 
alarmantes. 
Se levarmos em conta que o atendimento à população 

oferecido pelos diversos agentes de saúde não atinge 
proporções satisfatórias, chegaremos à conclusão de que as 
doenças que acometem a boca constituem importante problema 
de saúde pública. Com a finalidade de reverter a situação e 
de assegurar ações visando à saúde bucal nos diversos 
municípios, há que se revigorar a atuação do Sistema Único 
de Saúde - SUS - no campo da assistência odontológica. 

O projeto em exame foi discutido, em reunião anterior, por 
esta Comissão; na ocasião, também, foram relatadas as 
experiências desenvolvidas pelo Município de ~rutal e oela 
Secretaria de Estado da Saúde. Na oportunidade, colhemos 
sugestões para alterar o projeto, visando a sua adequação 
aos trabalhos que têm sido desenvolvidos no Estado. 
Procuramos, ainda, conferir viabilidade às medidas que se 
pretendem implantar. 
A proposição em apreço é, a nosso ver, oportuna e atende 

aos objetivos e às necessidades da assistência à saúde na 
área odontológica. 

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

310/95 no 1Q turno, com as Emendas nQs 1 a 3, redigidas a 
seguir. 
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EMENDA No 1 
Dê-se ao parágrafo único do art.-1Q a seguinte redação: 
"Art. 1Q - ................................... . 
Parágrafo único -As medidas de que trata o "caput" deste 

artigo serão aplicadas, observadas as especificidades de 
cada doença, em estabelecimentos de ensino público, creches, 
asilos e demais órgãos públicos.". 

EMENDA NQ 2 
Dê-se ao art. 2Q a seguinte redação: 
"Art. 2Q -As medidas de prevenção da car1e e da doença 

periodontal a que se refere esta lei consistem no incentivo 
à: 

I - evidenciação da placa bacteriana; 
II- utilização de corretas técnicas de higienização bucal; 
III- aplicação periódica de flúor; 
IV - fluoretação da água destinada ao consumo; v- aplicação de selante em dente hígido, quando houver 

indicação específica; 
VI -utilização de dieta adequada.". 

EMENDA NQ 3 
Acrescente-se onde convier: 
"Art. O Estado assegurará, observada a sua 

competência no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS -, a 
execução das seguintes ações, necessárias para o diagnóstico 
precoce e para o tratamento do câncer bucal: 

I - treinamento de profissionais; 
II -realização de biópsia, exame de mucosa e outros; 
III - tratamento cirúrgico, radioterápico e quimioterápico 

da doença; 
IV - tratamento cirúrgico reparador de paciente submetido a 

cirurgia mutilante; v - acompanhamento psicológico ou psiquiátrico ao paciente 
em tratamento, quando indicado pelo profissional assistente; 

VI - reabilitação , por meio de próteses, das estruturas da 
face perdidas. 

§ 1Q - Para o diagnóstico e o tratamento a que se refere 
este artigo, utilizar-se-ão, prioritariamente, laboratórios, 
centros de referência e outras unidades de saúde existentes 
na data da publicação desta lei. 

§ 2Q - A unidade de saúde responsável pelo diagnóstico do 
câncer bucal notificará o órgão competente, visando a 
dimensionar os índices de morbidade e mortalidade da 
doença.". 
Sala das Comissões, 19 de outubro de 1995. 
Carlos Pimenta, Presidente - Jorge Hannas, relator - Luiz 

António Zanto- Jorge Eduardo de Oliveira- Marco Régis. 
PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 317/95 
Comissão de Saúde e Ação Social 

Relatório 
O projeto de lei em tela, do Deputado Francisco Ramalho, 

pretende seja declarada de utilidade pública a Associação de 
Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Jequeri -, com sede 
no Município de Jequeri. 
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A proposição foi encaminhada preliminarmente à Comissão de 

Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade, apresentando a Emenda nQ 
1. 
Cabe, agora, a esta 

sobre a matéria para o 
Comissão deliberar conclusivamente 

1Q turno, nos termos regimentais. 
Fundamentação 

A referida entidade visa a reabilitar e educar o 
excepcional, promovendo a sua integração na sociedade por 
meio da criação e manutenção de escolas especializadas, 
empreendendo também atividades de lazer e estímulo ao 
trabalho. 

Dessa forma, julgamos oportuno 
declarada de utilidade pública. 

Conclusão 

que a entidade seja 

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei 
nQ 317/95 no 1Q turno, com a Emenda nQ 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 16 de novembro de 1995. 
Jorge Hannas, relator. 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 350/95 
Comissão de Fiscalização F1nancei~~ e r~~~?~e~r~r·? 

Relatório 
De autoria do Deputado Olinto Go~~n~~. a proposiç~a er 

apreço dispõe sobre programa de fomento agroindustrial para 
financiamento de capital fixo. 
Distribuída às comissões competentes, a de Constituição e 

Justiça concluiu pela juridicidade, pela legalidade e pela 
constitucionalidade da proposição e apresentou-lhe as 
Emendas nQs 1 a 4. A Comissão de Agropecuária e Política 
Rural, examinando o mérito da matéria, emitiu parecer pela 
sua aprovação. 

Nos termos regimentais, vem agora o projeto a esta Comissão 
para ser objeto de parecer quanto aos aspectos 
orçamentários. 

Fundamentação 
A propos1çao em apreço tem por escopo o fomento à 

instalação, à expansão e à modernização de agroindústrias no 
Estado, por meio de financiamento correspondente 2 
determinado percentual do ICMS devido nela emoresa. o 
incentivo proposto é escalonado çonforme o grau de 
desenvolvimento das regiões mineiras. E importante salientar 
que os Estados de São Paulo, Goiás, Espírito Santo, Bahia e 
Paraná possuem programas semelhantes já em execução, os 
quais têm se constituído em importante fator de atração de 
investimentos. A proposição tem uma característica 
interessante: a empresa faz jus ao financiamento à medida 
que deva imposto. Isso confere segurança ao programa e 
garante sua viabilidade econômica, pois o financiamento será 
concedido após a implantação do projeto e a efetiva 
produção. 
Quanto aos 

do projeto, 
efeitos orçamentários decorrentes da aprovação 
o art. 8Q dispõe que os recursos do programa 
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serão repassados dentro dos limites do crédito orçamentário 
de cada exercício financeiro. 

Apresentamos a Emenda nQ 5 ao art. 4Q, retirando expressão 
que, em nosso entendimento, compreende todo tipo de 
indústria. 
A Emenda nQ 6 visa determinar com clareza as regiões 

beneficiadas, detalhando-as por municípios e tornando o 
projeto coerente com a divisão regional constante na 
proposta orçamentária para 1996. 

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

nQ 350/95 no 1Q turno, com as Emendas nQs 1 a 4, da Comissão 
de Constituição e Justiça, e as Emendas nQs 5 e 6, a seguir 
redigidas. 

EMENDA NQ 5 
Suprima-se do art. 4Q a expressão "os projetos que 

incorporam máquinas, equipamentos, resíduos industriais ou 
matérias primas produzidas no Estado". 

EMENDA No 6 
Dê-se ao § 2Q do art. 5Q e a; "caput" do art. 9Q e seus 

incisos a seguinte redação: 
"Art. 5Q - ................................... . 
§ 2Q Os projetos enquadrados no PROFAI-MG serão 

classificados de acordo com sua localização (Anexo Único): 
I- Classe A -Projetos localizados nas Regiões Norte, 

Noroeste, Jequitinhonha-Mucuri e Rio Doce: 
a) 1Q e 2Q anos: financiamentos de 75~ do ICMS devido; 
b) 3Q e 4Q anos: financiamento de 60~ do ICMS devido; 
c) 5Q e 6Q anos: financiamento de 45~ do ICMS devido; 
d) 7Q e 8Q anos: financiamento de 30~ do ICMS devido. 
II- Classe B -Projetos localizados nas Regiões Central 

(exceto Região Metropolitana de Belo Horizonte), Zona da 
Mata e Centro-Oeste: 
a) 1Q e 2Q anos: financiamento de 60~ do ICMS devido; 
b) 3Q e 4Q anos: financiamento de 45~ do ICMS devido; 
c) 5Q e 6Q anos: financiamento de 30~ do ICMS devido. 
III- Classe C -Projetos localizados nas Regiões Sul, 

Triângulo e Alto Paranaíba e na Região Metropolitana de Belo 
Horizonte: 
a) 1Q e 2Q anos: financiamento de 50~ do ICMS devido; 
b) 3Q e 4Q anos: financiamento de 40~ do ICMS devido; 
c) 5Q e 6Q anos: financiamento de 30~ do ICMS devido." 

"Art. 9Q - Os encargos financeiros do programa obedecem a 
critérios seletivos, conforme a região de localização do 
empreendimento: 

I - Classe A -Projetos localizados nas Regiões Norte, 
Noroeste, Jequitinhonha-Mucuri e Rio Doce: 
a) Comissão: 2.5~ no ato da liberação dos recursos; 
b) Juros: 3~ ao ano; 
c) Correção Monetária: 50~ do IGPM-FGV. 
II- Classe B -Projetos localizados nas Regiões Central 

(exceto Região Metropolitana de Belo Horizonte) e Zona da 
Mata: 



z 
G 
.. 
~ ... 
E 
.§ 
c: 
Cl 

"' .. 
E 
Cl) 

Ui 
iii 
Cl) 

"t:J .. .. 
-..:t .. 
c;; 
a 
o 
"' "' C) 

c. 
.§ 

549 

a) Comissão: 2,5% no ato da liberação dos recursos; 
b) Juros: 4% ao ano; 
c) Correção Monetária: 65% do IGPM-FGV. 
III- Classe C -Projetos localizados nas Regiões Sul, 

Triângulo e Alto Paranaíba e na Região Metropolitana de Belo 
Horizonte: 

a) Comissão: 2,5% no ato da liberação dos recursos; 
b) Juros: 5% ao ano; 
c) Correção Monetária: 80% do IGPM-FGV.". 
Sala das Comissões, 16 de novembro de 1995. 
Miguel Martini, Presidente- Glycon Terra Pinto, relator-

Geraldo Rezende - Romeu Queiroz - Jorge Hannas. 
PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO 

NQ 354/95 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
O Projeto de Resolução nQ 354/95, de iniciativa da Comissão 

de Agropecuária e Política Rural. aprova a alienação de 
terras devolutas rurais. 
Publicado no "Diário do Legislativo" em 8/7/95. foi 0 

projeto distribuído às comissões competentes, na forma 
regimental. A Comissão de Constituição e Justiça concluiu 
por sua juridicidade, constitucionalid;;,ae ~-· lon21i1cc)o ,, ;, 
Comissão de Agropecuária e Pali~~ca ~.~a: J~i~~~ ~=~ ~-
aprovação. 

Nos termos regimentais, vem agora o projeto a esta Comissão 
para ser objeto de parecer. 

Fundamentação 
As terras devolutas situadas no território de Minas Gerais 

passaram à propriedade do Estado por meio de dispositivo 
constitucional, em 1891. Anteriormente, todas as terras eram 
públicas, pertencendo à Coroa portuguesa, ao Império e, 
posteriormente, à República. No entanto, quando não são 
utilizadas pelo poder público nem destinadas a fins 
administrativos específicos, constituem terras devolutas. 
São, portanto, bens patrimoniais, dominiais. A legitimação 
de sua posse, objeto da proposição em exame, é a forma justa 
e excepcional de transferência de seu domínio para o 
particular que nela se instalou e a explorou. Trata-se. 
assim, de procedimento do mais alto sentido social. e sua 
concretização significa o cumprimento do preceito 
constitucional da função social da propriedade. Por outro 
lado, previne-se a explosão de tensões com a legalização de 
situações concretas de ocupação por particulares, quando 
estes a ela fazem jus . 
Sob o aspecto econômico, ao longo dos anos, essa ocupação 

significou a exploração e a incorporação de amplo espaço 
potencialmente produtivo, ~e proprieda~e do Estado, que se 
mostrou impotente para ocupa-lo, explora-lo e administrá-lo . 
Daí, certamente, decorreram impostos, receitas, 
investimentos e todo um processo de multiplicação e 
aceleração de rendas. 

A RURALMINAS tem como objetivo importante a regularização 
das terras devolutas do Estado. Os recursos aplicados nesse 
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processo têm origem na lei orçamentária, que inclui receitas 
correspondentes a pagamentos por alienação de terras e por 
serviços prestados. Trata-se, portanto, do ponto de vista 
financeiro, de atividade que não implica despesas para o 
erário. 

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

Resolução nQ 354/95 no 1Q turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 14 de novembro de 1995. 
Romeu Queiroz, Presidente Irani Barbosa, relator 

Geraldo Rezende - Marcos Helênio - José Bonifácio. 
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 361/95 
Comissão de Saúde e Ação Social 

Relatório 
O projeto de 

pretende seja 
Nossa Senhora 
Rio Claro. 

lei em tela, do Deputado Francisco Ramalho, 
declarada de utilidade pública a entidade Lar 
do Carmo, com sede no Município de Carmo do 

Após o 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 para o 1Q turno, na forma regimental. 

Fundamentação 
De cunho filantrópico, a entidade objeto do projeto de lei 

em apreço 
pobres e 
digno. 

tem por finalidade a assistência às crianças 
desamparadas, de modo a lhes garantir um futuro 

Evidencia-se, portanto, o caráter 
Lar Nossa Senhora do Carmo, cuja 
notória. 

de utilidade pública do 
obra empreendedora é 

Conclusão 
Em face do exposto, nosso parecer é favorável à aprovação 

do Projeto de Lei nQ 361/95 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 16 de novembro de 1995. 
Jorge Eduardo de Oliveira, relator. 

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 371/95 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado José Henrique, a propos1çao em 
apreço dispõe sobre estágio para estudante em órgãos 
públicos. 
Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça 

concluiu pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela 
legalidade da matéria e apresentou-lhe as Emendas nQs 1 e 2. 
Posteriormente, a Comissão de Administração Pública exarou 

opinião pela aprovação do projeto com as emendas da Comissão 
de Constituição e Justiça e as Emendas nQs 3 a 5, que 
apresentou. 
Agora, vem a matéria a esta Comissão para receber parecer. 

Fundamentação 
A proposição em tela tem como objetivo estabelecer as 

normas a serem observadas para estágio de estudantes em 
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órgãos públicos, não dispondo, todavia, sobre sua efetiva 
realização. Assim, a matéria não implica despesas para os 
cofres públicos. Estas ocorrerão quando esses estágios 
vierem a se concretizar, momento em que serão objeto de 
análise. Observa-se, inclusive, que o art. lo do projeto 
prevê para os órgãos públicos a faculdade e não a 
obrigatoriedade de conceder estágios. 

Além disso, as normas preconizadas não impõem ônus 
adicional para os órgãos que vierem a admitir estagiários. 
Destarte, a matéria, aperfeiçoada com as referidas emendas, 

não encontra óbice do ponto de vista financeiro-
orçamentário. 

Por outro lado, verificamos que empregadores e estagiários 
constroem uma benéfica simbiose. Os primeiros obtêm uma mão-
de-obra qualificada, formada principalmente por 
universitários, e com custo mais favorável, o que se dá em 
virtude de o valor de mercado da remuneração dos estagiários 
ser mais reduzido e também porque essa relação não gera 
vínculos empregatícios e seus múltiplos custos. Quanto aos 
segundos, obtêm uma oportunidade ímpar de pôr em prática os 
conhecimentos teóricos adquiridos nos bancos escolares. 
enriquecer. seus "curriculum vitae" com a tão exiaida 
experiência anterior e se preoar~~ cara incr0ss~r- "-
concorrido mercado de trabalh-.:.'. As~:.im, ·:, ;;<CJ<:.:::.. :,.~: 
propiciar esses estágios, é bené~~co para a ;cciedlce e, e~ 
especial, para o poder público estadual, que poderá 
complementar seus quadros de pessoal com essa prestimosa 
mão-de-obra. 

Lembramos, ainda, que a partir da vigência da Lei nQ 
11.650, de 2/12/94, ficam obrigados a cumprir estágio em 
órgãos da administração pública todos os alunos matriculados 
nos dois últimos períodos do Curso Superior de Administração 
Pública- CSAP , mantido pela Escola de Governo, da 
Fundação João Pinheiro, conforme dispõe o art. 8Q da lei 
supramencionada. Apresentamos, portanto, ao final deste 
parecer a Emenda nQ 6, que visa disciplinar a oferta de 
estágios para os alunos do CSAP, suprindo assim lacuna 
existente no ordenamento jurídico estadual, no que diz 
respeito à matéria. 
Aproveitamos, finalmente, a oportunidade para aperfeiçoa~ o 

projeto, no tocante ao responsável pelo seguro contra 
acidentes pessoais em favor do estagiário. A lógica, o bom 
senso e o que vem sendo feito na prática indicam que seu 
ônus deve ser arcado pelo empregador. Todavia, o art. 7o do 
projeto estatui que a instituição de ensino providenciará o 
seguro. Assim, para o texto legal ficar correto e isento de 
dúvida, propomos a Emenda nQ 7, adiante redigida. 

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

Lei nQ 371/95 no 1Q turno, com as Emendas nQs 1 e 2, da 
Comissão de Constituição e Justiça, 3 a 5, da Comissão de 
Administração Pública, e 6 e 7, a seguir redigidas. 

EMENDA NQ 6 
Acrescente-se onde convier: 

/ 
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"Art ..... -Os órgãos e as entidades das administrações 
direta e indireta do Estado que concederem estágio, nos 
termos do art. 1Q desta lei, destinarão vagas para 
estudantes oriundos do Curso Superior de Administração 
Pública- CSAP , mantido pela Escola de Governo, da 
Fundação João Pinheiro. 

f 1Q - O estágio terá, no mínimo, a duração prevista na 
grade curricular do CSAP. 

§ 2Q - O encaminhamento dos estagiários para as vagas 
disponíveis será feito em conjunto pela Escola de Governo e 
o órgão ou a entidade concedente do estágio, cabendo a 
avaliação final do rendimento do estagiário à Escola de 
Governo, com base em relatórios elaborados pelo concedente. 

§ 3Q - Os órgãos e as entidades a que se refere este artigo 
encaminharão, semestralmente, à Escola de Governo previsão 
de vagas disponíveis para o preenchimento no semestre 
subseqüente.". 

EMENDA NQ 7 
Dê-se ao art. 7Q a seguinte redação: 
"Art. 7Q- O órgão ou a entidade concedente do estágio fará 

seguro contra acidentes pessoais em favor do estagiário.". 
Sala das Comissões, 16 de novembro de 1995. 
Miguel Martini, Presidente- Geraldo Rezende, relator 

Romeu Queiroz - Jorge Hannas. 
PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 438/95 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado Dimas Rodrigues, o Projeto de Lei nQ 
438/95 visa a declarar de utilidade pública a Associação de 
Reabilitação e Apoio Bem-me-Quer de Cataguases, com sede no 
Município de Cataguases. 
Publicado, foi o projeto submetido à apreciação da Comissão 

de Constituição e Justiça, que concluiu por sua 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, apresentando 
a Emenda nQ 1. 
Agora, vem a matéria a esta Comissão para deliberação 

conclusiva no 1Q turno, nos termos regimentais. 
Fundamentação 

A entidade que o projeto de lei em epígrafe pretende 
declarar de utilidade pública é associação civil sem fins 
lucrativos, cuja finalidade principal é a assistência às 
pessoas portadoras de deficiências físicas, propiciando-lhes 
educação e reabilitação. 

Para um efetivo atendimento, a instituição desenvolve 
estudos e pesquisa na área de saúde, procurando amenizar o 
sofrimento e facilitar a vida das pessoas afetadas. 

Pelo importante trabalho de valorização pessoal e 
profissional desenvolvido, faz jus a entidade à declaração 
de utilidade pública. 

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

nQ 438/95 no 1Q turno, com a Emenda nQ 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça. 
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Sala das Comissões, 16 de novembro de 1995. 
Jorge Eduardo de Oliveira, relator. 

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 449/95 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 
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De autoria do Deputado Ibrahim Jacob, o projeto de lei em 
apreço objetiva declarar de utilidade pública a Associação 
dos Trabalhadores, Aposentados e Pensionistas de Ubá, com 
sede no Município de Ubá. 

Publicado, foi o projeto submetido à apreciação 
de Constituição e Justiça, que concluiu 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, 
Substitutivo nQ 1. 

da Comissão 
por sua 

na forma do 

Vem, agora, vem a matéria a esta Comissão para o 1Q turno 
de deliberação conclusiva, nos termos regimentais. 

Fundamentação 
é de amplo conhecimento a difícil situação em que se 

encontra a classe trabalhadora em nosso Pais. Com o objetivo 
de proteger seus direitos, desenvolver o espírito cívico-
cultural entre os trabalhadores, aposentados e pensionistas 
e seus dependentes, a referida associação oresta relevantes 
serviços aos seus filiados. 

Pelos seus objetivos estatwt~rios, f~C! t:·ã: ~;·, ::.: .. 
significativa atuação da entidade, sojretuC0 n) im~l~o a2 
ação soei a 1. 

Conclusão 
Pelas razões aduzidas, somos pela aprovação do Projeto de 

Lei nQ 449/95 no 1Q turno, na forma do Substitutivo nQ 1, 
apresentado pela Comissão de Constituiçãoõ e Justiça. 
Sala das Comissões, 16 de novembro de 1995. 
Marco Régis, relator. 

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 474/95 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado Antônio Júlio, o projeto de lei em 
análise propõe seja declarado de utilidade pública o Clube 
da Maior Idade, com sede no Município de Bom Despacho. 
Publicada, foi a matéria encaminhada para exame prelimi~ar 

à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua 
juridicidade, constitucior.alidade e legalidade. 

Vem, agora, o projeto a esta Comissão para o 1Q turno de 
deliberação conclusiva, em cumprimento das normas 
regimentais. 

Fundamentação 
O mencionado clube destina-se a congregar cidadãos da 

terceira idade, acima de 50 anos, com a finalidade de 
promover reuniões soc1a1s e atividades ocupacionais 
proporcionando-lhes melhor qualidade de vida. É sem dúvida 
meritório o trabalho empreendido pela instituição em causa. 

Conclusão 
Pelas razões aduzidas, somos pela aprovação do Projeto de 

Lei nQ 474/95 no 1Q turno, na forma original. 



Sala das Comissões, 16 de novembro de 1995. 
Marco Régis, relator. 
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PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 480/95 

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

Por meio do Projeto de Lei nQ 480/95, o Deputado Arnaldo 
Canarinho objetiva declarar de utilidade pública o Ipiranga 
Futebol Clube - IFC -, com sede no Município de Contagem. 

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça 
concluiu pela sua juridicidade, pela constitucionalidade e 
pela legalidade da matéria e apresentou-lhe a Emenda nQ 1. 
Vem agora o projeto a esta Comissão para deliberação 
conclusiva, nos termos regimentais. 

Fundamentação 
O IFC, fundado em 12/5/57, é sociedade civil que incentiva 

a prática da cultura física, acompanhada de manifestações de 
caráter esportivo, cívico, estético, social e educativo. 
A entidade possibilita às crianças e aos adolescentes da 

região de Contagem oportunidades de lazer saudável. Justo e 
meritório, portanto, o beneficio que se pretende conceder à 
entidade em causa. 

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

Lei nQ 480/95 com a Emenda nQ 1, da Comissão de Constituição 
e Justiça. 
Sala das Comissões, 14 de novembro de 1995. 
João Leite, relator. 

PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 482/95 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado José Bonifácio, o Projeto de Lei nQ 
482/95 visa declarar de utilidade pública a Casa do Velho 
Amigo, com sede no Município de Barbacena. 

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 
A entidade em questão é uma sociedade civil sem fins 

lucrativos, instituída pela Mesa Administrativa da Santa 
Casa de Misericórdia de Barbacena, que tem por finalidade 
amparar as pessoas idosas prestando-lhes assistência 
material e espiritual. 

Pelo trabalho de cunho social que empreende, julgamos 
oportuna a declaração de sua utilidade pública. 

Conclusão 
Pelo exposto, opinamos pela aprovação, no 1Q turno, do 

Projeto de Lei nQ 482/95 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 16 de novembro de 1995. 
Marco Régis, relator. 

PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 489/95 
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De autoria do Deputado Wanderley Ávila, o Projeto de Lei nQ 
489/95 visa a declarar de utilidade pública a Associação 
Feminina Obreiras do Bem, com sede no Município de São 
Sebastião do Paraíso. 

Publicada, foi a matéria à Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade. 

Cabe, agora, a esta Comissão deliberar conclusivamente 
sobre o projeto no 1Q turno, nos termos do art. 104, I, "a", 
do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A referida instituição tem-se mostrado de grande 

importância para a comunidade carente de São Sebastião do 
Paraíso, pois congrega esforços para a realização de obras 
de caridade cristã, destinando aos menos favorecidos abrigo, 
alimentação, vestuário e medicamentos. 

Conclusão 
Pelos motivos expostos, somos pela aprovação do Projeto de 

Lei nQ 489/95 no 1Q turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 16 de novembro de 1995. 
Marco Régis. relator. 

PARECER PARA O lo TURNO CO PRDJETC ~E ~~· NQ 508/ss 
Comissão de Saúde e Ação Social 

De autoria do Deputado 
508/95 visa a declarar 
Evangélica Beneficente 
de Coronel Fabriciano. 

Relatório 
Djalma Diniz, o Projeto de Lei nQ 

de utilidade pública a Associação 
de Melo Viana, com sede no Município 

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

Fundamentação 
A sociedade objeto do projeto em apreço possui natureza 

filantrópica e tem por finalidade reunir recursos 
disponíveis - materiais e humanos -. por meio da união de 
esforços dos seus filiados, com o objetivo de atender 
crianças, adolescentes e pessoas idosas carentes. Para levar 
adiante esse valioso mister, poderá manter creche, 
orfanatos, asilos e serviços de assistência à saúde, bem 
como instituir escolas infantis e profissionalizantes. 

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

nQ 508/95 no 1Q turno, na forma original. 
Sala das Comissões, 16 de novembro de 1995. 
Marco Régis, relator. 

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 70/95 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
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Relatório 
De autoria do Deputado Romeu Queiroz, o projeto em epígrafe 

tem por objetivo autorizar o DER-MG a fazer reversão de 
imóvel ao Município de Jequitinhonha. 

No 1Q turno, foi a proposição aprovada na forma original. 
Agora, volta a matéria a esta Comissão a fim de ser 

examinada para o 2Q turno. 
Fundamentação 

O imóvel de que trata o projeto em tela é constituído por 
um terreno com área de 5.414m2 que fora doado pelo Município 
de Jequitinhonha ao DER-MG em 1978, com a finalidade de nele 
se construir a sede da 21ª Residência Regional daquele 
órgão. Todavia, não lhe foi dada essa destinação, 
encontrando-se a área ociosa. De acordo com ofício do DER-
MG, a citada sede já foi instalada em outro local. Não há, 
pois, interesse no aproveitamento da área, e o órgão está de 
acordo com a pretendida reversão. Por outro lado, o 
Município de Jequitinhonha necessita do terreno para 
funcionamento do Tiro de Guerra e do almoxarifado municipal. 
Em decorrência desses fatos, pretende-se o retorno do imóvel 
ao domínio do município, objetivo da proposição em estudo. 
A matéria, por dispor sobre reversão de imóvel, não 

ocasiona despesas para os cofres públicos, não havendo, 
pois, repercussão no orçamento. 

Não haverá perda patrimonial, uma vez que se retornará à 
situação inicial. 

Além disso, observamos que o imóvel 
património público, visto que a 
implicará apenas a sua transferência 
a municipal. 

continuará integrando o 
aprovação do projeto 

da esfera estadual para 

Ademais, a medida subordina-se à existência de interesse 
público, pois o imóvel passará a ser utilizado em benefício 
da coletividade. 

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

Lei nQ 70/95 no 2Q turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 14 de novembro de 1995. 
Romeu Queiroz, Presidente - Geraldo Rezende, relator 

Marcos Helênio - Irani Barbosa. 
PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 312/95 
Comissão de Saúde e Ação Social 

Relatório 
A proposição em análise, do Deputado Ajalmar Silva, 

pretende seja declarado de utilidade pública o Núcleo 
Espírita Labor, Fé e Amor, com sede no Município de Araxá. 
Aprovado o projeto no 1Q turno, sem emenda, cabe a esta 

Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2Q 
turno, em cumprimento dos trâmites regimentais. 

Fundamentação 
A mencionada entidade empreende atividades filantrópicas 

direcionadas para a assistência ao cidadão carente, 
proporcionando-lhe orientação moral e espiritual e serviços 
médicos. 
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Não havendo 
consideramos 
declaratório 
Fé e Amor. 

dúvida quanto à relevância desse trabalho, 
oportuna e meritória a outorga do título 

de utilidade pública ao Núcleo Espírita Labor, 

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

nQ 312/95 no 2Q turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 16 de novembro de 1995. 
Jorge Eduardo de Oliveira, relator. 

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 399/95 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

O Projeto de Lei nQ 399/95, do Deputado Anderson Adauto, 
objetiva seja declarada de utilidade pública a Associação de 
Crianças Deficientes - ACD -, com sede no Município de 
Uberaba. 

Após a aprovação do projeto no 1Q turno, sem emenda, cabe 2 
esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria em 
cumprimento aos trâmites regimentais. 

Fundamentação 
A mencionada Associação contribui de maneira efetiva para a 

integração da criança deficienTe r.:~ soc;~<:G::~•-:J•::. L-·J'omnv.::: 
atividades educat~vas, recre2t>:.1.s c ..... t..:;·ai., -~"· . 
objetivo de proporcionar o bem-est.a:- 'í~.ico. :J5~colé::JiC<) ,, 
social dos seus assistidos. 

Pela ação que vem desenvolvendo na comunidade, a 
instituição faz jus ao título declaratório de utilidade 
pública. 

Conclusão 
Pelas razões exaradas, somos pela aprovação do Projeto de 

Lei nQ 399/95 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 16 de novembro de 1995. 
Jorge Hannas, relator. 

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 403/95 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

A proposição em tela, do Deputado Geraldo Nascimento, 
objetiva declarar de utilidade pública a União Espírita da 
Fraternidade - UNESF -, com sede no Município de Timóteo . 

Após a aprovação do projeto no 1Q turno, sem emenda, cabe a 
esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria para 
o 2Q turno, nos termos regimentais. 

Fundamentação 
Evidencia o caráter social da UNESF o seu 

dignificação e pela liberdade da pessoa 
propiciar-lhe o acesso à arte, à cultura e 
espírita. 

trabalho pela 
humana, ao 
à doutrina 

Consideramos, portanto, oportuno e merecido o título 
declaratório de utilidade pública que a proposição pretende 
outorgar à entidade. 

Conclusão 
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Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei 
nQ 403/95 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 16 de novembro de 1995. 
Jorge Hannas, relator. 

PARECER PARA O 2o 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 objetiva declarar de 
Associação Hospitalar Santa Rosália, 
de Teófilo Otôni. 

Haueisen, o Projeto de 
utilidade pública a 
com sede no Município 

Aprovado o projeto no 1Q turno, sem emenda, cabe a esta 
Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2Q 
turno, nos termos regimentais. 

Fundamentação 
A instituição acima mencionada possui caráter filantrópico, 

empreendendo ações de assistência hospitalar sem visar a 
lucros de nenhuma natureza. Assim, atende 
indiscriminadamente a todos que a ela recorrem. 
Pela contribuição que tem dado à sociedade na área da 

saúde, a entidade faz jus, sem dúvida, ao título que se lhe 
pretende outorgar. 

Conclusão 
Pelas razões exaradas, somos pela aprovação do Projeto de 

Lei nQ 414/95 no 2Q turno, na forma original. 
Sala das Comissões, 16 de novembro de 1995. 
Jorge Eduardo de Oliveira, relator. 

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 436/95 
Comissão de Saúde e Ação Social 

Relatório 
De autoria do Deputado Antônio Júlio, o projeto de lei em 

análise objetiva declarar de utilidade pública a Associação 
de Pais e Amigos dos Excepcionais- APAE de Dom Silvério -, 
com sede no Município de Dom Silvério. 
Aprovado o projeto em 1Q turno, com a Emenda nQ 1, cabe a 

esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no 
2Q turno, nos termos regimentais. 

Em anexo, apresentamos a redação do vencido, que é parte 
deste parecer. 

Fundamentação 
A APAE de Dom Silvério tem por escopo fundamental a 

educação, o desenvolvimento e o ajustamento social da 
criança excepcional. 

Na realização dessa tarefa, a APAE participa de trabalho 
educativo junto às famílias e promove meios adequados para 
assegurar ao excepcional assistência nas áreas de saúde e 
educação. 

Ratificando o parecer desta Comissão no 1Q turno, afirmamos 
que a entidade merece o título declaratório de utilidade 
pública. 

Conclusão 
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Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de 
Lei nQ 436/95 no 2Q turno, na forma do vencido no 1Q turno. 
Sala das Comissões, 16 de novembro de 1995. 
Jorge Hannas, relator. 

Redação do Vencido no lo Turno 
PROJETO DE LEI NQ 43S/95 

Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais - APAE de Dom Silvério -, com sede no 
Município de Dom Silvério. 

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 Dom Silvério-
com sede no Município de Dom Silvério. ' 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DA PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO NQ 11/95 

Comissão de Redação 
De autoria de um terço dos membros da Assembléia, te~do 

como primeiro signatário o Deputado Sebastião Nava~ro 
Vieira, a Proposta de Emenda à Constituição nq 11/95. aue 
acrescenta dispositivo ao At(:> Clé~õ~ Disr~'~'c<',;;-;; 
Constitucionais Transitórias, fc! apro1aC~ ~) ~~ t~·~2. ::~ 
a Emenda nQ 1 ao vencido no 1Q turno. 

Vem agora a proposta 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 açordo com o ~provado. 
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO NQ 11/95 

Acrescenta dispositivo ao Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1Q Fica acrescido ao Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias o seguinte art. 91: 
"Art. 91 -Fica assegurado ao servidor público, civil ou 

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 percepção de adicionais cor tempo de serviço a 
partir da publicação do ato de aposentadoria. as férias-
prêmio não gozadas ou não convertidas em espécie.". 
Art. 2Q- Esta emenda à Constituição entra em vigor na data 

de sua publicação. 
Sala das Reuniões, 16 de novembro de 1995 . 

.Paulo Schettino, Presidente - Elbe Brandão, relatora 
Alvaro Antônio. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 
NQ 195/95 

O Projeto de Lei 
Francisco Ramalho, 
Conselho Central de 

Comissão de Redação 
nQ 195/95, de autoria do Deputado 

que declara de utilidade pública o 
Itaúna da Sociedade de São Vicente de 
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Paulo, com sede no Município de Itaúna, foi aprovado no 2Q 
turno, na forma proposta. 

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 
da Sociedade 
de Itaúna. 

PROJETO DE LEI No 195/95 
utilidade pública o Conselho Central de Itaúna 
de São Vicente de Paulo, com sede no Município 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarado de utilidade pública o Conselho 

Central de Itaúna da Sociedade de São Vicente de Paulo, com 
sede no Município de Itaúna. 
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 e relator - José Maria Barros 

- Elbe Brandão. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

NQ 281/95 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei nQ 281/95, de autoria do Deputado Paulo 
Schettino, que declara de utilidade pública a Instituição 
Pasqual Comonducci, com sede no Município de Belo Horizonte, 
foi aprovado no 2Q turno na forma proposta. 

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, 

redação final, 
opinamos por se dar à proposição a seguinte 
que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI NQ 281/95 
Declara de utilidade pública a Instituição 

Comonducci, com sede no Município de Belo Horizonte. 
Pasqual 

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

Pasqual Comonducci, 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, 26 de outubro de 1995. 
Bonifácio Mourão, Presidente e relator - José Maria Barros 

- Elbe Brandão. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

NQ 291/95 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei nQ 291/95, de autoria do Deputado 
Wanderley Ávila, que declara de utilidade pública a 
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Arinos -
APAE -, com sede no Município de Arinos, foi aprovado no 2Q 
turno, na forma do vencido no 1Q turno. 
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Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo 
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, 
nos termos do art. 270, ~ 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 291/95 

Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais de Arinos - APAE -. com sede no Município 
de Arinos. 

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 Arinos - APAE -. com 
sede no Município de Arinos. 

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 e relator - José Maria Bar-os 

- Elbe Brandão. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

NQ 299/95 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 299/95, de at.r'"o~·ia Cl') r•'2'.:urcj·) _,··,;:-:, 
Bonifácio, que declara de uti1iGao.:: pú~.:;~.::. ·~· :..z. """· 
Vicente de Paulo, com sede no Município je :atag~ase~. ~ci 
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 299/95 

Declara de utilidade pública o Lar São Vicente de Paulo, 
com sede no Município de Cataguases. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarado de utilidade pública o Lar São 

Vicente de Paulo, com sede no Município de Cataguases. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação . 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 8 de novembro de 1995 . 
Paulo Schettino, Presidente - José Maria Barros, relator 

Elbe Brandão. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

No 308/95 
Comissâo de Redação 

O Projeto de Lei nQ 308/95, de autoria do Deputado Miguel 
Martini, que declara de utilidade pública a entidade 
Comunidade Reviver, com sede no Município de Belo Horizonte, 
foi aprovado no 2Q turno, na forma proposta. 

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. 
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Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte 
redação final, que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI NQ 308/95 
Declara de utilidade pública a entidade Comunidade Reviver, 

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 

Comunidade Reviver, 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, 26 de outubro de 1995. 
Bonifácio Mourão, Presidente e relator - José Maria Barros 

- Elbe Brandão. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

No 335/95 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei nQ 335/95, de autoria do Deputado Paulo 
Schettino, que declara de utilidade pública a Associação 
Comunitária Pró-Melhoramento das Vilas Nossa Senhora da 
Penha e Santo Agostinho, 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 No 335/95 

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Pró-
Melhoramento das Vilas Nossa Senhora da Penha e Santo 
Agostinho, 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 

Comunitária Pró-Melhoramento das Vilas Nossa Senhora da 
Penha e Santo Agostinho, 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, 8 de novembro de 1995. 
Paulo Schettino, Presidente - Elbe Brandão, relatora - José 

Maria Barros. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

NQ 346/95 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei nQ 346/95, de autoria do Deputado Dilzon 
Melo, que declara de utilidade pública a Associação dos 
Deficientes de Boa Esperança ADEBE , com sede no 
Município de Boa Esperança, 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. 
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Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte 
redação final, que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI No 346/95 
Declara de utilidade pública a Associação dos Deficientes 

de Boa Esperança - ADEBE -, com sede no Município de Boa 
Esperança. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a Associação 

dos Deficientes de Boa Esperança - ADEBE -, com sede no 
Município de Boa Esperança. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 8 de novembro de 1995. 
Paulo Schettino, Presidente - José Maria Barros, relator -

Elbe Brandão. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO 

No 349/95 
Comissâo de Redação 

O Projeto de Resolução nQ 349/95, da Mesa da Assemoléia. 
que dispõe sobre a nomeação de Conselheiro do Tribunal de 
Contas pela Assembléia Legislativa. f8i aorovado no 2Q turno 
na forma do vencido no 1o turno. 

Vem agora o projeto a ~sta Com~ssá~. ;~f~~ ~ê q~e. s~~~-~-
a técnica legislativa, seja dada a maté·1a a ~erma ~ce~uaj~. 
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 RESOLUÇÃO NQ 349/95 

Dispõe sobre a nomeação de Conselheiro do Tribunal de 
Contas pela Assembléia Legislativa. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1Q- A escolha de Conselheiro do Tribunal de Contas do 

Estado pela Assembléia Legislativa, prevista no art. 78, § 
1Q, II, da Constituição Estadual, obedecerá ao procedimento 
estabelecido nesta resolução. 

Art. 2Q -Ocorrida a vaga no Tribunal de Contas, cabe ao 
Presidente anunciar sua existência no prazo de 5 (cinco) 
dias, por meio de publicação no órgão oficial dos Poderes do 
Estado. 
Art. 3Q A indicação de candidato dar-se-á mediante 

requerimento instruído com a documentação exigida no art. 4Q 
desta resolução e assinado por, no mínimo, 20% (vinte por 
cento) dos Deputados, no prazo de 10 (dez) dias úteis 
contados da data de publicação da existência da vaga. 

§ 1Q- Cada Deputado poderá subscrever, no máximo, 2 (duas) 
indicações. 
§ 2Q - Em caso de descumprimento do disposto no parágrafo 

anterior, as assinaturas do Deputado serão desconsideradas. 
§ 3Q -Se da aplicação do disposto no parágrafo anterior 

resultar número insuficiente de assinaturas à indicação, 
conceder-se-á prazo de 24 (vinte e quatro) horas para 
recomposição do apoiamento. 
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Art. 4Q -o requerimento de que trata o artigo anterior 
deverá ser instruido com os seguintes documentos: 

I - "curriculum vitae" simplificado; 
II - cópia autenticada da carteira de identidade; 
III - certidões negativas de ações criminais da justiça 

comum e da Justiça Federal do domicílio e da residência do 
candidato; 

IV - certidões negativas dos cartórios de protestos ou do 
distribuidor do domicílio e da residência do candidato; v- estudos, publicações técnicas, títulos, entre outros, 
relativos à área de conhecimento do candidato ou comprovante 
de atuação como agente público em qualquer esfera do poder 
público por prazo igual ou superior a 10 (dez) anos. 
Parágrafo único - Recebido o requerimento pela Mesa da 

Assembléia Legislativa, esta analisará os documentos de que 
trata este artigo e, atendidos os requisitos do art. 78 da 
Constituição do Estado, deferirá aqueles cuja documentação 
esteja completa. 

Art. 5Q -A existência de ações ou protestos de que tratam 
os incisos III e IV do artigo anterior poderá, a critério da 
Mesa da Assembléia, inabilitar o candidato indicado. 
Art. 6Q Deferido pela Mesa da Assembléia, será o 

requerimento encaminhado à Comissão Especial. aplicando-se-
lhe o disposto no art. 112, r. "c", e no art. 150 da 
Resolução nQ 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 resolver-se-á em favor do 
candidato mais idoso. 
Art. 8Q - O candidato eleito será nomeado pelo Presidente 

da Assembléia Legislativa no prazo de 10 (dez) dias contados 
da eleição e será empossado pelo Presidente do Tribunal de 
Contas do Estado nos termos do art. 7Q da Lei Complementar 
nQ 33, de 28 de junho de 1994. 
Art. 9Q -Esta resolução entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 10- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 16 de novembro de 1995. 
Paulo Schettino, Presidente- Álvaro Antônio, relator 

Elbe Brandão. 
PARECER SOBRE AS EMENDAS NQS 2 E 3 APRESENTADAS EM PLENÁRIO 

AO PROJETO DE LEI NQ 368/95 
Reunião Conjunta das Comissões de Meio Ambiente e de 

Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Comissão de Meio Ambiente 

Relatório 
Por meio da Mensagem nQ 500/95, o Governador do Estado 

encaminhou a esta Comissão o projeto de lei em epígrafe, que 
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autoriza o Poder Executivo a alienar imóveis de propriedade 
do Estado. 

Distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária, nos termos 
regimentais, a matéria recebeu da primeira Comissão parecer 
concluindo por sua juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade. Em seguida, recebeu da segunda Comissão parecer 
por sua aprovação com a Emenda nQ 1. 

Durante a discussão da matéria em Plenário, foram 
apresentadas as Emendas nQs 2 e 3, dos Deputados Ivair 
Nogueira e Sebastião Costa, respectivamente. 
A requerimento dos Deputados Romeu Queiroz e Péricles 

Ferreira, o projeto e as emendas vêm às Comissões de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária e de Meio Ambiente 
para apreciação conjunta, uma vez que a matéria tramita e~ 
regime de urgência. 
Compete-nos, agora, emitir parecer sobre as Emendas nQs 2 e 

3. 
Fundamentação 

A Emenda nQ 2 suprime os incisos VI a IX do art. 1Q do 
projeto e lhe acrescenta artigo que autoriza o Poder 
Executivo a doar ao Município de Betim os imóveis alistados 
nos dispositivos suprimidos. 
O Deputado Sebastião Costa, ao zp;es:.:nt.;.:· 2. C:lr.e;;c.;;; ,,~. ~: 

acrescenta ao art. 1Q do projeto i:né·tel si~u:::jo erc: f5.;1c 
Horizonte, já ocupado por 22 famílias, que, de boa-fé, o 
adquiriram de terceiros, em operação irregular. 

O art. 214, f 6Q, da Constituição do Estado, dispõe: "São 
indisponíveis as terras devolutas, ou arrecadadas pelo 
Estado, necessárias às atividades de recreação pública e à 
instituição de parques e demais unidades de conservação, 
para a proteção dos ecossistemas naturais". 

Para a adequação das Emendas ncs 2 e 3 e, mesmo, de todo o 
projeto à disposição constitucional, julgamos relevante 
tornar obrigatória a elaboração de laudo técnico, aprovado 
pelo órgão competente do Estado, comprovando a 
exeqüibilidade da alienação. 

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

nQ 368/95 com as Emendas nQs 1, da Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária; 2 e 3. apresentadas em Plenário, 
e 4, a seguir transcrita. 

EMENDA NQ 4 
Inclua-se o seguinte artigo, onde convier: 
"Art ..... - A alienação dos imóveis de que ·.:rata esta lei, 

localizados no Estado de Minas Gerais, será procedida de 
parecer do Conselho Estadual de Política Ambiental 
COPAM. ". 
Sala das Comissões, 14 de novembro de 1995. 
Romeu Queiroz, Presidente- Ronaldo Vasconcellos, relator 

Marcos Helênio- Wilson Trópia- Geraldo Rezende. 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
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De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nQ 
368/95 tem por escopo autorizar o Poder Executivo a vender 
bens imóveis de propriedade do Estado. 
O Deputado Rêmolo Aloise apresentou requerimento 

solicitando que o projeto fosse apreciado, em reunião 
conjunta, pelas Comissões de Meio Ambiente e de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária. A primeira apresentou a Emenda nQ 
4. 

O Deputado 
sol i citando a 

Péricles Ferreira 
apreciação da 

apresentou requerimento 
proposição em regime de 

urgência. 
Durante a discussão da matéria em Plenário, foram 

apresentadas as Emendas nQs 2, do Deputado Ivair Nogueira, e 
3, do Deputado Sebastião Costa. 

Fundamentação 
A Emenda nQ 2, do Deputado Ivair Nogueira, suprime os 

incisos VI a IX do art. 1Q e acrescenta artigo em que 
autoriza o Poder Executivo a doar imóveis de propriedade do 
Estado, situados no Município de Betim, àquela 
municipalidade. Os lotes relacionados localizam-se em 
regiões adequadas para a implantação de programas 
comunitários de habitação popular, e neles poderá ser 
assentado um grande número de famílias carentes. 

A proposição em pauta não causa impacto no orçamento 
estadual, e os efeitos que se farão sentir dizem respeito ao 
aspecto econômico; será ampla a recompensa pelos diVidendos 
sociais advindos da efetivação da doação. 

A Emenda nQ 3 acrescenta inciso ao art. 1Q, incluindo, 
entre os bens imóveis relacionados, um imóvel situado em 
Belo Horizonte, ocupado por 22 famílias, que adquiriram de 
boa-fé a fração do lote mencionado e construíram ali suas 
residências. 
A alienação desses imóveis aos que detêm a sua posse 

colocará fim a um processo judicial que tramita na Capital e 
legalizará uma situação que persiste de fato, qual seja a 
ocupação da referida área pelos moradores, sem o título de 
domínio. Assim, a irregularidade da posse seria sanada, e o 
Estado receberia pelos lotes ocupados; não haveria, 
portanto, nenhum prejuízo para os cofres públicos. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação das Emendas nQs 2 

e 3, apresentadas em Plenário, e 4, apresentada pela 
Comissão de Meio Ambiente. 
Sala das Comissões, 14 de novembro de 1995. 
Romeu Queiroz, Presidente - Geraldo Rezende, relator - José 

Bonifácio Irani Barbosa Sebastião Costa Marcos 
Helênio. 

De autoria 
apreço tem 
Tribunal de 
informações 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO No 811/95 
Mesa da Assembléia -

Relatório 
do Deputado Miguel Martini, o requerimento em 

por finalidade solicitar ao Presidente do 
Justiça do Estado o envio a esta casa de 

sobre os procedimentos referentes à organização 
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e ao processo eletivo afetos à Justiça de Paz, em face do 
disposto nos arts. 64, IV, "a", e 104, II, da Constituição 
do Estado. 
Publicada em 20/10/95, vem a proposição à Mesa para receber 

parecer, nos termos dos arts. 246 e 80, VIII, "d", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
O ordenamento constitucional vigente, além de atribuir a 

esta Casa a função de elaborar as normas jurídicas, 
reconhece a competência deste Poder para exercer o controle 
externo sobre as atividades da administração pública 
mediante vários procedimentos, entre eles, o pedido de 
informação, por escrito, encaminhado pela Mesa da Assembléia 
às autoridades estaduais integrantes das administrações 
direta ou indireta. 
Quanto à matéria objeto do requerimento, o art. 117 da 

Constituição Estadual estabelece, "in verbis": 
"Art. 117 A lei disporá sobre a Justiça de Pa~. 

remunerada, composta de cidadãos eleitos pelo voto direto, 
universal e secreto, com mandato de quatro anos e 
competência para celebrar casamento, verificar, de oficio ou 
em face de impugnação apresentada. o processo de habilitação 
e exercer atribuições concili~~j· ias sem r~rá~~· 
jurisdicional, além de outras prev~stas ~a l2~~siaÇiL. 
Parágrafo único - A eleição do Ju~z d8 Paz, ooserv2CJ c 

sistema majoritário e a coincidência com as eleiçoes 
municipais, será disciplinada na lei". 

A Lei Complementar nQ 38, de 1995, que contém a organização 
e a divisão judiciárias do Estado, nos arts. 101 a 107, a 
exemplo da Constituição mineira, estabeleceu normas gerais 
sobre competência, composição, exercício da função, 
processos. renúncia, substituição e suplência, no Juizo de 
Paz. 
Entretanto, conforme o disposto no mencionado art. 117 da 

Carta Estadual, a organização da Justiça de Paz e a eleição 
de seus juízes devem ser disciplinadas por lei ordinária, 
cuja inauguração é de iniciativa privativa do Tribunal de 
Justiça, por força do disposto nos arts. 66, IV, "a", e 104, 
II, do mesmo diploma. 
Saliente-se que o art. 80, VIII, "d", do Regimento Inter1o. 

estabelece que compete à Mesa da Assembléia, privativamente, 
emitir parecer sobre requerimento de informações às 
autoridades estaduais, somente admitindo-o em duas 
hipóteses, quais sejam: quanto a fato relacionado com 
matéria legislativa em trâmite ou quanto a fato sujeito a 
controle e fiscalização da Assembléia. 
Consideramos que as informações cujo envio à Casa ora se 

requer se enquadram plenamente na previsão regimental, tendo 
em vista o disposto no art. 73. § 1Q, II, e§ 2Q, II, da 
Constituição mineira. 

Por outro lado, para imprimir maior clareza ao texto do 
requerimento, optamos por apresentar, na conclusão deste 
parecer, o Substitutivo nQ 1. 

Conclusão 
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Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento 
nQ 811/95 na forma do Substitutivo nQ 1, redigido a seguir. 

SUBSTITUTIVO NQ 1 AO REQUERIMENTO NQ 811/95 
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 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais 
o envio a esta Casa de informações acerca das medidas e dos 
procedimentos que vêm sendo adotados por aquele órgão no que 
tange à organização e ao processo eletivo da Justiça de Paz, 
tendo em vista o disposto nos arts. 66, IV, "a", e 104, II, 
da Constituição mineira. 
Sala das Reuniões da Mesa da Assembléia, 14 de novembro de 

1995. 
Agostinho Patrús, Presidente - Ermano Batista, relator -

Wanderley Ávila- Sebastião Navarro Vieira- Rêmolo Aloise-
Ibrahim Jacob. 
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ATA DA 40a REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 17 DE NOVEMBRO DE 1995 

Presidência do Deputado Agostinho Patrús 
SUMÁRIO: ABERTURA - 1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): 1ª Fase: 

Ata - Correspondência: Ofícios, telegramas e cartões 
Apresentação de Proposições: Projeto de Lei nQ 576/95 
Comunicações: Comunicações do Deputado Alberto Pinto Coelho 
e da Comissão de Saúde e Ação Social - 2ª Fase: Abertura de 
inscrições Leitura de comunicações apresentadas 
ENCERRAMENTO. 

ABERTURA 
- Às 9h15min, comparecem os Deputados: 
Agostinho Patrús -Wanderley Ávila- Paula Pettersen 

Rêmolo Aloise - Maria José Haueisen - Ermano Batista - Almlr 
Cardoso - Álvaro AntOnio- Anivaldo Coelho- AntOnio Roberto 
- Bilac Pinto- Carlos Pimenta Dilzon Melo Di1is 
Pinheiro - Geraldo Rezende Geraldo Santanna Ivair 
Nogueira - Jairo Ataíde - Jorge :'':!,.!;:>r·d'• rJ 0 r:-• 1 '">:'ir'"! - ,!c;":.'<:· 
Hannas - José Braga- José Henrlq~0- ~Gcn~~i) ~c~~~~ - LJ = 
AntOnio Zanto - Marco Régis - Périclas Fer~Elra Si~ã: 
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 

- O Deputado Geraldo 
procede à leitura da ata 
sem restrições. 

(PEQUENO EXPEDIENTE) 
1ª Fase 

Ata 
Rezende, 2Q-Secretário 
da reunião anterior, que 

Correspondência 

"ad hoc", 
é aprovada 

- A Deputada Maria José Haueisen, 2ª-Secretária nas funções 
de 1~-Secretária, lê a seguinte correspondência: 

OFÍCIOS 
Do Sr. Joelmy Joelcy Miranda, Presidente da Câmara 

Municipal de Taiobeiras, comunicando que, por iniciativa do 
Vereador Dermeval Verissimo de Oliveira. foi aprovada 
naquela Casa Legislativa moção de apoio ao movimento de 
emancipação do Distrito de Berizal, pertencente ao Município 
de Taiobeiras. (-À Comissão de Assuntos Municipais.) 

Do Sr. Gilmar Viana Rodrigues, Presidente da FAEMG, 
comunicando que, segundo informações do Presidente do 
Sindicato Rural de Buritis, recrudescem e se tornam cada vez 
mais graves os movimentos ilegais e violentos que ameaçam 
propriedades rurais, seus legitimas donos e moradores, no 
Município de Buritis, e solicitando pronta e enérgica ação 
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desta Casa, para que se restabeleça a ordem e a paz social 
na região. (-À Comissão de Agropecuária.) 

Do Sr. Márcio Luiz Murta Kangussu, Secretário Adjunto de 
Administração, comunicando, a respeito do Ofício nQ 2.789-
SGM, referente ao Projeto de Lei nQ 471/95, do Deputado 
Arnaldo Penna (autoriza o Estado a doar imóvel ao Município 
de Senhora de Oliveira para construção de uma praça de 
esportes), que a Secretaria da Educação foi consultada 
quanto à utilização do referido imóvel e que, tão logo haja 
um pronunciamento sobre o assunto, esta Casa será 
notificada. (-À Comissão de Constituição e Justiça.) 

Do Sr. Luiz Sérgio Fonseca Soares, Inspetor da Alfândega no 
Aeroporto Internacional Tancredo Neves, agradecendo o 
convite para participar da reunião especial em homenagem ao 
Rotary Clube Internacional. 

Da Sra. Eurídice Vidigal, Chefe da Assessoria Parlamentar 
em exercício do Gabinete do Ministro da Fazenda, informando, 
em atenção a requerimento do Deputado Gil Pereira (liberação 
de financiamento para produtores rurais), que o assunto foi 
encaminhado à Secretaria de Acompanhamento Económico, para 
exame. 

Do Sr. Mário Lúcio Morais, Chefe da Divisão de Assistência 
Social da Prefeitura Municipal de Bom Despacho, encaminhando 
abaixo-assinado em que manifesta apoio ao projeto de lei que 
dispõe sobre a Política Estadual de Amparo aos Idosos. (-
Anexe-se ao Projeto de Lei nQ 514/95.) 

Do Sr. Ney Martin Junqueira, Presidente da Associação dos 
Veículos de Comunicação de Uberaba - AVEC -, agradecendo 
convite para participar de reunião de comissão especial 
realizada em 14/11/95. 

TELEGRAMAS 
Do Sr. Mauro Roberto Soares de Vasconcellos, Diretor-Geral 

do DER-MG, agradecendo o convite para a reunião especial em 
homenagem ao Rotary Clube Internacional. 

Do Sr. José Henrique Santos Portugal, Chefe de Gabinete do 
Governador, informando, em atenção a requerimento do 
Deputado Jorge Hannas, que o assunto foi encaminhado às 
Secretarias de Agricultura e de_Meio Ambiente. 

CARTOES 
Do Sr. José Santana de Vasconcellos, Deputado Federal, 

parabenizando a Casa pelo trabalho sobre o problema da 
prostituição infantil. (-À CPI da Prostituição Infantil.) 

Do General-de-Brigada Álvaro Henrique Vianna de Moraes, 
Comandante da 4a Brigada de Infantaria Motorizada, e do Sr. 
Alysson Paulinelli, Secretário de Agricultura, agradecendo o 
convite para participar da reunião especial em homenagem ao 
Rotary Clube Internacional. 

Da Sra. Judite Franklin Vidal, Delegada do Ministério da 
Fazenda, agradecendo o convite para participar do Seminário 
Turismo: Caminho das Minas. 

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 
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- Nesta oportunidade, é encaminhada à Mesa a seguinte 
proposição: 

PROJETO DE LEI No 576/95 
Institui medidas para garantir o tratamento, a reabilitação 

e a reinserção social da pessoa portadora de transtorno 
mental e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q- O Estado, no âmbito de sua competência no Sistema 

único de Saúde - SUS -, implementará medidas para garantir o 
tratamento, a reabilitação e a reinserção social da pessoa 
portadora de transtorno mental. 
Art. 2Q - A assistência à pessoa portadora de transtorno 

mental dar-se-á com a utilização de tratamentos biológicos, 
abordagens psicoterápicas e de reabilitação psicossocial 
consoantes aos avanços técnico-científicos oficialmente 
reconhecidos. 
Art. 3Q Será responsável pelo diagnóstico e pelo 

planejamento do tratamento profissional legalme1te 
habilitado, que observará os princípios éticos norteadores 
do exercício da profissão. 

f 1Q o paciente, quando suas condiç6es clinicas 
permitirem, ou seu representante legal. ser~ informado, e~ 
linguagem compreensivel, sobre a av~1;~~~0 ~0 r~~n 
objetivo, a duração provável, o banaf:c;~ = -~ J:ss:v;'~ 
efeitos indesejáveis do tratame~tc propo5!~. sc~~0 as 
conseqüências da recusa ou da interrupção do tratamento e 
sobre a existência ou não de tratamento alternativo. 

f 2Q - O tratamento da pessoa portadora de transtorno 
mental será instituído mediante seu consentimento informado 
ou de seu representante legal, salvo em caso de emergência 
caracterizada e justificada pelo médico assistente. 
Art. 4Q- Fica vedado o uso de celas fortes, de camisas-de-

força ou outros procedimentos restritivos nos serviços de 
saúde públicos ou privados, ressalvado o uso dos meios de 
contenção admitidos pela comunidade científica e pelo órgão 
fiscalizador do exercício da medicina. 
Art. 5Q -A psicocirurgia e outros tratamentos invasivos e 

irreversíveis do transtorno mental serão utilizados mediante 
atestado de uma comissão indicada pelo órgão fiscalizador do 
exercício da medicina, que comprove: 

I - o consentimento informado do paciente ou de seu 
representante legal; 
II - ser o tratamento proposto o mais indicado. 
Art. 6Q -O atendimento à pessoa portadora de transtorno 

mental dar-se-á nos seguintes locais, entre outros: 
I - ambulatórios; 
II - hospitais psiquiátricos; 
III - leitos ou unidades de internação psiquiátrica em 

hospitais gerais; 
IV- serviços especializados, em regime de hospital-dia e 

hospital-noite; 
V - centros de referência em saúde mental; 
VI serviços de emergência psiquiátrica em prontos-

socorros e centros de referência. 



572 

VII - centros de convivência; 
VIII -oficinas, lares e pensões protegidas. 
§ 1Q -Para os fins desta lei, entende-se como centro de 

regional, de 
ao paciente em 

referência em saúde mental a unidade 
funcionamento permanente, de atendimento 
crise. 

§ 2Q - A internação de pessoa com diagnóstico principal de 
intoxicação aguda, uso nocivo, síndrome de dependência ou 
estado de abstinência alcoólica com sintomatologia 
predominante de condição médica geral dar-se-á, 
preferencialmente, em leito de clínica médica ou em pronto-
socorro. 
Art. 7Q -O credenciamento pelo SUS, tratando-se do setor 

privado, e a construção, tratando-se do setor público, de 
hospital psiquiátrico e de unidade psiquiátrica em hospital 
geral serão permitidas desde que seja observada a demanda 
local e regional, calculada com base nos parâmetros da 
relação número de leitos por habitante preconizada pela 
Organização Mundial de Saúde - OMS - e que sejam satisfeitas 
as exigências técnicas legais. 
Parágrafo único - A construção de hospital psiquiátrico ou 

de unidade psiquiátrica em hospital geral dependerá da 
aprovação do projeto pelos gestores do SUS nos níveis 
municipal e estadual. 
Art. 8Q -A unidade psiquiátrica em hospital geral terá 

pessoal e instalações físicas adequados ao tratamento da 
pessoa portadora de transtorno mental e utilizará as áreas e 
os equipamentos de serviços básicos do hospital geral. 
Parágrafo único- As instalações referidas no "caput" deste 

artigo não ultrapassarão 10% ( dez por cento) da capacidade 
instalada do hospital geral e o limite de 30 (trinta) leitos 
por unidade. 
Art. 9Q -A internação psiquiátrica será utilizada após 

excluídas as demais possibilidades terapêuticas, e sua 
duração máxima será o período necessário para que possa ser 
iniciado, em ambiente extra-hospitalar, o processo de 
reinserção social da pessoa portadora de transtorno mental. 

§ 1Q- A internação em leitos públicos ou conveniados com o 
poder público terá encaminhamento exclusivo dos centros de 
referência de saúde mental públicos ou dos serviços públicos 
de emergência psiquiátrica e ocorrerá, preferencialmente, em 
estabelecimento escolhido pelo paciente. 

§ 2Q Na inexistência de serviço psiquiátrico na 
localidade onde ocorreu o atendimento, o paciente será 
encaminhado pelo médico responsável pelo atendimento para o 
centro de referência de saúde mental ou para o serviço de 
urgência psiquiátrica mais próximos, a expensas do SUS. 
Art. 10 A internação psiquiátrica exigirá laudo do 

psiquiatra responsável pelo atendimento, seja este o médico 
assistente ou o atuante em serviço de urgência psiquiátrica 
ou centro de referência. 

§ 1Q -O laudo de que trata este artigo será anexado ao 
prontuário do paciente e conterá: 
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I - a descrição das condições que justificam a internação, 
excetuando-se aquelas cuja divulgação, por meio desse 
documento, possam, de qualquer forma, trazer danos ao 
paciente; 
II - o consentimento expresso do paciente, de sua família 

ou de seu representante legal, salvo em caso de emergência 
caracterizada e justificada no laudo; 

III - a previsão aproximada da duração da internação. 
§ 2Q - A internação de menor de idade ou daquele cujo 

consentimento expresso não for obtido será caracterizada, no 
laudo de que trata este artigo, como involuntária. 
§ 3Q - Se a internação for involuntária, segunda via do 

laudo de que trata este artigo será enviada, pelo 
estabelecimento onde ocorrer internação, à autoridade 
sanitária local, no prazo de 2 (dois) dias úteis contados da 
data da ocorrência do fato. 

§ 4Q - A autoridade sanitária poderá requisitar informações 
complementares ao autor do laudo e à direção do 
estabelecimento onde ocorrer a internação, ouvir o interno, 
seus familiares e quem mais julgar conveniente para 
caracterizar a internação. 
Art. 11 -A necessidade da internacão involuntári~ ser~ 

revista no prazo de 5 (cinco) dias 0toi~ co~~~ons dl ~~t2 ~~~ 
ocorrência do fato, por uma com:ssàa ~o~ma~a pci· ~ 'U0 ~: 
psiquiatras indicados pela autoridade s3nitãria ~oc21. 

§ 1Q -A comissão de que trata o "caput" deste artigo 
poderá ser formada por médicos não especialistas, caso 
inexistam, na localidade, psiquiatras em número suficiente 
para compô-la. 

§ 2Q - Decisão da comissão de que trata o "caput" deste 
artigo poderá suspender a internação psiquiátrica ou alterar 
seu caráter de involuntária. 

§ 3Q - o laudo contendo o resultado da revisão de que trata 
o "caput" deste artigo será enviado ao estabelecimento em 
que o paciente estiver internado e anexado ao seu 
prontuário. 
Art. 12 -A autoridade sanitária encaminhará ao Ministério 

Público, no menor prazo possível, denúncia de irregularidade 
apurada nos procedimentos de internação. 
Art. 13 -Os hospitais psiquiátricos e as unidades de 

internação psiquiátrica em hospitai geral enviarão, no prazo 
de 30 (trinta) dias contados da data da regulamentação desta 
lei, à autoridade sanitária local, relação dos pacientes que 
estiverem internados naquela data. 
Art. 14 -Os órgãos responsáveis pela fiscalização, pelo 

controle e pela avaliação dos serviços públicos de saúde 
realizarão vistoria anual nos estabelecimentos responsáveis 
pelo atendimento da pessoa portadora de transtorno mental. 
Parágrafo único - A renovação do alvará de funcionamento 

dos estabelecimentos de que trata o "caput'' deste artigo 
fica condicionada à sua adequação ao modelo de assistência 
instituído por esta lei. 
Art. 15 -Os conselhos estadual e municipais de saúde e os 

órgãos de fiscalização, controle e execução dos serviços 
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públicos de saúde atuarão solidariamente para promover a 
reinserção social da pessoa portadora de transtorno mental e 
tomarão as providências cabíveis nas hipóteses de abandono, 
isolamento ou marginalização. 
Art. 16 -Os conselhos estadual e mun1c1pais de saúde 

constituirão comissões de reforma do modelo de assistência à 
pessoa portadora de transtorno mental, as quais planejarão e 
acompanharão a implantação do modelo de assistência 
instituído por esta lei. 
Parágrafo único - A execução das ações necessárias para a 

implantação do modelo de assistência de que trata esta lei 
será iniciada pelos órgãos competentes no prazo de 1 (um) 
ano contado da data da publicação desta lei. 
Art. 17 -O Estado instituirá políticas intersetoriais com 

vistas a promover a reinserção social da pessoa portadora de 
transtorno mental que tenha perdido o vinculo com o grupo 
familiar e que se encontre em situação de desamparo social. 
Parágrafo único - A reinserção social da pessoa de que 

trata o "caput" deste artigo será efetivada, observada a sua 
condição clínica, por meio de: 

I - reinserção na família de origem; 
II -adoção por famílias econômica e emocionalmente capazes 

de se tornarem famílias substitutas; 
III -utilização de lares abrigados ou similares; 
IV - regularização de sua situação previdenciária; 
V - assessoramento na administração de seus bens; 
VI - facilitação de sua inserção no processo produtivo 

formal ou cooperativo; 
VII - inserção no sistema formal de ensino; 
VIII - assistência integral à saúde. 
Art. 18- Os órgãos competentes identificarão e controlarão 

as condições ambientais e organizacionais relacionadas com a 
ocorrência de transtorno mental nos locais de trabalho, 
especialmente mediante ações de vigilância sanitária e 
epidemiológica. 
Art. 19 -O Estado promoverá, por intermédio dos meios de 

comunicação, campanhas periódicas de esclarecimento dos 
pressupostos do modelo de assistência instituído por esta 
1 e i. 
Art. 20- Os estabelecimentos de saúde afixarão cópia desta 

lei em lugar visível. 
Art. 21 O descumprimento desta lei, consideradas a 

gravidade da infração e a natureza jurídica do infrator, 
sujeitará o profissional e o estabelecimento de saúde às 
seguintes penalidades, sem prejuízo das previstas na Lei 
Federal nQ 6.437, de 20 de agosto de 1977: 

I - advertência; 
II - inquérito administrativo; 
III -suspensão do pagamento dos serviços prestados; 
IV - multa no valor de 5(cinco) a 500 (quinhentas) Unidades 

Padrão Fiscal do Estado de Minas Gerais) - UPFMGs; 
V - cassação do alvará de funcionamento. 
Art. 22 -As despesas decorrentes da aplicação desta lei 

correrão por conta de: 



.. 
-~ ... 
E 
õ c: 
C> 

"' .. 
E 
C> 
v; 
v; 
C> 
'C .. 

C> 

·~ .. 
c; 
c. 
o 
"' "' C> 
õ. 
E 

575 

I - recursos orçamentários da Secretaria de Estado da 
Saúde; 

II - outras fontes. 
Parágrafo único O Estado promoverá a reorientação 

destinados à assistência 
do modelo de assistência de 

progressiva dos investimentos 
psiquiátrica para a implantação 
que trata esta lei. 
Art. 23- O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo 

de 120 (cento e vinte) dias contados da data de sua 
publicação. 

vigor lei entra data Esta em de na sua Art. 24 
publicação. 
Art. 25 Revogam-se as disposições em contrário, em 

especial a Lei nQ 11.802, de 18 de janeiro de 1995. 
Sala das Reuniões, 23 de outubro de 1995. 
Hely Tarquínio 
Justificação: A Constituição da República, em seu art. 196 

preceitua ser a saúde direito de todos e dever do Estado, ~ 
ser "garantido mediante políticas sociais e econ6mícas que 
visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao 
acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação." 
Entende-se, dessa form2., que s;;<r; r"?~J·:'.c:;~tc··~ r:"lr:< ~· Sê'!~"'" 

não somente o desenvolvimento de a.;óe.:, :Jí.::.-en::.:..:. -·· 
curativas, mas a implantação de medi~as sc;:iais 2 e:..:cn:);o~.:~s 
capazes de impedir, ao máximo, a influência dos fatores 
ambientais na gênese das doenças. 

Uma análise conjuntural do País, mesmo feita de forma 
leiga, revela quão distantes estamos de alcançar uma 
situação socioecon6mica que não interfira no delicado 
equilíbrio necessário para a manutenção da saúde física e 
mental. 

Ainda que sejam necessárias reformas estruturais de base no 
Brasil e ainda que as nossas condições sejam propícias para 
o surgimento de doenças, não se pode negar que o sistema 
brasileiro de assistência é passível de ser alterado de 
forma significativa, com vistas a oferecer ao usuário um 
padrão de atendimento mais adequado e condizente com sua 
condição de cidadão . 

O modelo de assistência ao portador de transtorno men:al 
atualmente utilizado no País carece de alteração nos seus 
eixos norteadores. Não é possível que se mantenha um sistema 
de atendimento que tem, com algumas exceções, como ponto de 
referência o hospital psiquiátrico; que deve, sim, ser 
apenas um dos elementos de um complexo de recursos a serem 
utilizados e servir, como os demais recursos, para facilitar 
a reinserção do individuo em seu meio social. 

Ao voltarmos mais uma vez à análise do dispositivo 
constitucional mencionado, podemos perceber que ele mais 
aponta para um ideal a ser atingido do que propõe soluções 
para os problemas que nos afligem . 
Se cabe à Carta Magna estabelecer o que se pretende 

assegurar à sociedade, não é essa, a nosso ver, a missão da 
norma infraconstitucional. Esta deve ser mais pragmática e 

~ 
fl.._]) 
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ter aplicabilidade mais imediata; deve fazer valer os seus 
ditames; em outros termos, deve ter maior eficácia. Ainda 
que tenha sentido político, enquanto capaz de provocar 
avanços sociais, a lei não pode se apartar em demasia da 
realidade vivida por seus destinatários. 
Coloca-se, nesse momento, a questão da experiência 

internacional. A ciência caracteriza-se pela universalidade 
da aceitação de seus princípios. Todavia, é necessário que 
se leve em consideração a possibilidade da aplicação das 
descobertas científicas em determinado tempo e lugar. 

Dentro dessa premissa, é necessário aceitar com reserva a 
possibilidade de aplicação, em nosso País, de modelos ou 
técnicas utilizados em outras nações. Modelos ideais para o 
Primeiro Mundo podem não ser totalmente aplicáveis em um 
país estruturalmente carente como o Brasil. 
Está em vigor em nosso Estado a Lei nQ 11.802/95, ainda não 

regulamentada, cuja feitura foi norteada, sem sombra de 
dúvida, pelo espírito democrático de seus autores que, 
seguramente, tiveram a intenção de propiciar ao portador de 
transtorno mental condições mais adequadas para o exercício 
da cidadania. 

Imbuídos desse mesmo espírito e, igualmente, pressupondo 
que modelo assistencial alternativo ao predominante no 
Estado seja imprescindível para a melhoria das condições de 
vida do nosso povo, estamos apresentando um novo projeto. 
A proposição, por procurar levar em conta nossas 

características econômicas, sociais e culturais e por 
procurar, da melhor forma, adequar princípios desenvolvidos 
por outros países à realidade brasileira, se aprovada, 
dotará Minas Gerais de uma legislação a um tempo avançada e 
eficaz. 
-Publicado, vai o 

Saúde e Ação Social 
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 

COMUNICAÇÕES 
- São t~mbém encaminhadas à Mesa comunicações do Deputado 

Alberto P1nto Coelho e da Comissão de Saúde e Ação Social. 
2ª Fase 

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

Presidência passa à 2a fase do Pequeno Expediente, 
compreendendo a leitura de comunicações e o pronunciamento 
de Líderes inscritos. Estão abertas as inscrições para o 
expediente da próxima reunião ordinária. 

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

comunicaç?es apresentadas nesta reun1ao pelo Deputado 
Alberto P1nto Coelho- falecimento do Sr. Célio Campos 
Rabelo, em Itamarandiba (- Ciente. Oficie-se.); e pela 
Comissão de Saúde e Ação Social - aprovação, na 27ª Reunião 
Ordinária, dos Projetos de Lei nQs 360 e 395/95 do Deputado 
Ivair Nogueira; e 382/95, do Deputado Ronaldo'vasconcellos 
(Publique-se.). 
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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 a ordinária de debates de segunda-feira, dia 
20, à 20 horas. Levanta-se a reunião. 

ATA DA 55ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 7 DE NOVEMBRO DE 1995 

Presidência dos Deputados Agostinho Patrús e Wanderley 
Ávila 

SUMÁRIO: ABERTURA - 1a PARTE: Ata - 2ª PARTE (ORDEM DO 
DIA): 2a Fase: Palavras do Sr. Presidente- Discussão e 
votação-de proposições: Votação, em 2Q turno, do Projeto de 
Lei nQ 426/95; votação do projeto, salvo emendas; discurso 
do Deputado Marcos Helênio; aprovação; votação das Emendas 
nQs 1 e 2; questão de ordem; leitura das emendas; aprovação 
- Votação, em turno único, da Impugnação Total do 0 rojeto de 
Resolução nQ 238/95; aprovação; verificação de votação; 
ratificação da aprovação - Votação, em 1Q turno, do Projeto 
de Lei nQ 70/95; aprovação - Votação, em 1Q turno, de 
Projeto de Lei nQ 253/95; aprovação com 2 E~9nda "Q 1 -
Votação, em 2Q turno, do Projeto~~ ~-~' ~~ ·s~ 1g5· ~rrn,ra~~~ 
na forma do vencido em 1Q turno- Discu3sà~. 2n: lQ :~r~0. ~0 
Projeto de Lei nQ 210/95; dlscurso do Dep~ta~J ~~g~e' 
Martini; encerramento da discussão; aprovação- Discussão e 
votação de pareceres de redação final: Parecer de Redação 
Final do Projeto de Lei nQ 426/95; aprovação - ENCERRAMENTO. 

ABERTURA 
- Às 20h15min, 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 - 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 rrancisco 
Ramalho- Geraldo Nascimento - Geraldo Rezende - Geraldo 
Santanna- Gil Pereira- Gilmar Machado- Glycon Terra Pinto 
- Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Ivo José - Jairo Ataide -
João Batista de Oliveira -João Leite- Jorge Eduardo de 
Oliveira- Jorge Hannas- José Braga- José Henrique- José 
Maria Barros - Kemil Kumaira Leonídio Bouças Luiz 
Antônio Zanto - Marcelo Cecé - Marcelo Gonçalves - Marco 
Régis - Marcos Helênio - Mauri Torres - Miguel Barbosa -
Miguel Martini Olinto Godinho Paulo Piau Paulo 
Schettino - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto Romeu 
Queiroz- Ronaldo Vasconcellos -Sebastião Costa- Simão 
Pedro Toledo- Toninha Zeitune- Wilson Trópia. 

O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) -A lista de 
comparecimento registra a existência de número regimental. 
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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 Haue1sen, 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 (Deputado- Agostinho Patrús) - Nos termos 
do edital de convocação, a Presidência vai passar à 2a parte 
da reunião, em sua 2a fase, uma vez que não há matéria a ser 
apreciada na 1a fase. 

Palavras do Sr. Presidente 
A Presidência faz retirar da pauta o Projeto de Resolução 

nQ 349/95, da Mesa da Assembléia, que dispõe sobre a 
nomeação de Conselheiro do Tribunal de Contas pela 
Assembléia Legislativa, por não terem sido presumidos os 
pressupostos processuais para sua apreciação. 

Discussão e Votação de Proposições . 
O Sr. Presidente - Votação, em 2Q turno, do Projeto de Le1 

nQ 426/95, do Governador do Estado, que cria o Fundo 
Estadual de Desenvolvimento das Comunidades. A Comissão de 
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto, com 
as Emendas nQs 1 e 2, que apresenta. Em votação o projeto, 
salvo emendas. Para encaminhar, com a palavra, o Deputado 
Marcos Helênio. 

O Deputado Marcos Helênlo - Sr. Presidente, srs. Deputados, 
Sras. Deputadas, público presente, estamos aqui para 
encaminhar a votação desse projeto. Gostaria de dizer que 
não temos nada contra o Projeto de Lei nQ 426/95. vamos 
votar a favor, mas vou falar sobre um assunto que interessa 
a todos os Deputados. 

Houve, realmente, uma injustiça com relação à freqüência de 
Deputados. A notícia saiu um pouco distorcida. Estamos 
tentando corrigir isso por meio do seguinte requerimento. 
(- Lê requerimento em que solicita sejam elaboradas 

relações contendo o número de reun1oes ordinárias 
deliberativas e extraordinárias realizadas este ano e a 
freqüência dos Deputados nestas e nas reuniões de comissões 
e da Mesa, com seu posterior encaminhamento aos meios de 
comunicação que acompanham o trabalho legislativo, 
especialmente o jornal "Hoje em Dia".) A justificação é a 
que se segue. 

A medida pleiteada tem por objetivo complementar 
determinados dados divulgados pelo jornal "Hoje em Dia", os 
quais, mediante a exposição do número de presenças dos 
Deputados nas reuniões de Plenário, pretendem oferecer ao 
leitor um painel da realidade desta Casa. Pretendemos, 
outrossim, remetendo tais informações aos demais órgãos da 
imprensa, evitar que episódios de informação truncada como 
esse se repitam. 
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Pedimos, assim, que esta Casa relate o número de presença 
dos Deputados nas reun1oes que realmente contam, quais sejam 
aquelas em que matérias são passíveis de deliberação, bem 
como nas reuniões de comissões, onde o trabalho parlamentar 
exige do mandatário um desempenho extremamente 
significativo. 

Poderíamos, é certo, reivindicar outros levantamentos, tais 
como quantidade de proposições, volume de pareceres ou total 
de pronunciamentos. Cremos, contudo, que os dados já 
solicitados são suficientes para que a sociedade conheça um 
pouco mais do seu parlamento e, especialmente, para que os 
órgãos da imprensa, com a competência que os singulariza, 
desenvolvam seus conceitos sobre o Poder Legislativo e suas 
concepções de eficiência e produtividade, reconhecendo a 
diversidade de comunidades, pensamentos e tradições que esta 
Assembléia reflete, compreendendo o quanto é difícil, para a 
quantificação dos trabalhos aqui empreendidos, a utilização 
de meros referenciais estatísticos. 
Salientamos, de resto, a importância fundamental dos meios 

de comunicação para o desenvolvimento do processo 
legislativo e dos debates político-parlamentares, assim come 
nossa permanente abertura - prioritár1a mesmo o2ra o 
atendimento ã imprensa, na cer~~z~ oa~ n~s~1~i-i1~~=s ~~-~ 
emanam de seu vínculo privilegiaa0 com) s~c~ ~aa0~. 

Contamos, pois, com o integral a~olo cos :,otres pars3 t 
proposta ora apresentada, tendo em vista sua relevância para 
o aperfeiçoamento das relações entre Legislativo, imprensa e 
sociedade. 

Entendemos que essa é uma forma de corrigir a informação 
dada. O trabalho do parlamentar é realizado em várias áreas 
de atividade, tanto nas comissões como em reun1oes 
deliberativas nas terças, quartas e quintas-feiras. A 
presença dos Deputados tem sido maciça, mas a forma como a 
notícia foi dada transmite uma imagem negativa. Muitas 
vezes, o Deputado está presente nas comissões, prestando 
serviço à sociedade, e está aqui nos dias em que existe, 
realmente, matéria a ser discutida e votada. Nas segundas e 
nas sextas, temos reuniões de debates, em que nada se vota. 
Portanto, estamos entrando com este requerimento, para que 

esses dados sejam corrigidos e remetidos à imDrensa. 
O Sr. Presidente - 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, 
apresentadas pela Comissão de Fiscalização Financeira. 

Questão de Ordem 
O Deputado Gilmar Machado -Sr. Presidente, pela ordem. 

Peço que as emendas sejam lidas. 
O Sr. Presidente- É regimental. Solicito à Deputada Maria 

José Haueisen que proceda à leitura das Emendas nQs 1 e 2, 
apresentadas pela Comissão de Fiscalização Financeira. 

A Deputada Maria José Haueisen - (- Faz a leitura das 
emendas, publicadas na edição de 8/11/95.) 

O Sr. Presidente - Em votação, as Emendas nQs 1 e 2. Os 
Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (-

~ 
~ 
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Pausa.) Aprovadas. Fica, portanto, aprovado, em 2Q turno, o 
Projeto de Lei nQ 426/95 com as Emendas nQs 1 e 2. À 
Comissão de Redação. 
Votação, em turno único, da Impugnação Total do Projeto de 

Resolução nQ 238/95, projeto esse do Deputado Anivaldo 
Coelho, que 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. Incluída 
em ordem do dia, observado o disposto no art. 206 do 
Regimento Interno. Em votação, em turno único, a impugnação. 
Os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada. 
o Deputado Gilmar Machado Sr. Presidente, peço 

verificação de votação. 
o Sr. Presidente- É regimental. Solicito aos Deputados que 

ocupem seus lugares. A Presidência vai proceder à 
verificação requerida. 

- Procede-se à verificação de votação. 
O Sr. Presidente - Votaram a favor 36 Deputados; votaram 

contra 4 Deputados. Está, portanto, ratificada a aprovação 
da impugnação. Arquive-se. 
Votação, em 1Q turno, do Projeto de Lei nQ 70/95, do 

Deputado Romeu Queiroz (ex-Projeto de Lei nQ 2.270/94), que 
autoriza o DER-MG a fazer reverter imóvel que menciona ao 
Município de Jequitinhonha. A Comissão de Justiça conclui 
pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de 
Fiscalização Financeira opina pela sua aprovação. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. À Comissão de Fiscalização Financeira. 
Votação, em 1Q turno, do Projeto de Lei nQ 253/95, do 

Deputado Gilmar Machado, que altera o prazo para isenção do 
pagamento do IPVA e dá outras providências. A Comissão de 
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com a 
Emenda nQ 1, que apresenta. As Comissões de Administração 
Pública e de Fiscalização Financeira opinam pela sua 
aprovação com a Emenda nQ 1, apresentada pela Comissão de 
Justiça. Em votação, o projeto, salvo emenda. Os Deputados 
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. Em votação, a Emenda nQ 1, apresentada pela 
Comissão de Justiça. Os Deputados que a aprovam permaneçam 
como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Fica, portanto, 
aprovado, em 1Q turno, o Projeto de Lei nQ 253/95 com a 
Emenda nQ 1. À Comissão de Fiscalização Financeira. 
Votação, em 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 185/95, do 

Deputado Carlos Murta, que altera a Lei nQ 10.629, de 
17/1/92, e dá outras providências (insere trecho do rio 
Jequitinhonha no rol de rios de preservação permanente). A 
Comissão de Meio Ambiente 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. Fica, portanto, aprovado, em 2Q turno, o 
Projeto de Lei nQ 185/95 na forma do vencido em 1Q turno. À 
Comissão de Redação. 
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Discussão, em 1Q turno, do Projeto de Lei nQ 210/95, do 

Deputado Marcos Helênio, que assegura a livre organização 
estudantil e dá outras providências. A Comissão de Justiça 
conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de 
Educação opina pela sua aprovação. Em discussão, o projeto. 
Com a palavra, para discutir, o Deputado Miguel Martini. 

O Deputado Miguel Martini - Eu só queria dizer que somos 
favoráveis a esse projeto e aproveitar a oportunidade para 
comunicar a esta Casa que, na última reunião de que 
participamos, da União Parlamentar Interestadual - UPI - no 
Rio de Janeiro, fui eleito Presidente da Seccional Sudeste -
São Paulo, Rio, Minas e Espirito Santo -, e a Deputada Elbe 
Brandão foi eleita membro do Conselho Fiscal dessa entidade, 
que congrega os parlamentares estaduais de todo o Brasil. 
Oportunamente, nos pronunciaremos sobre o assunto. Eu 
gostaria de fazer esse comunicado, já que amanhã se inicia 
nesta Casa o encontro promovido pelo Colegiado de 
Presidentes das Assembléias Legislativas do Brasil e dos 
Estados Unidos. 

Como ia dizendo, a UPI está desenvolvendo um trabalho 
interessante, e já elegemos os Presidentes das Seccionais 
Norte, Nordeste e Sudeste. No dia 17 próximo estaremos em 
Goiânia para eleger o Preside~~e d~ ~~~~,0~? 1 Sll~r~~re ~. 
finalmente, elegeremos o da Seccional Sul. ~ ~~- _ 
entidade que valoriza o parlame~ta~. o par1a1nen:c, 
Legislativo, e que merece o apoio de todos nós. Muito 
obrigado. 

O Sr. Presidente - Registrem-se as palavras do Deputado 
Miguel Martini. Não há outros oradores inscritos. Encerra-se 
a discussão. Em votação, o projeto. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. 
Fica, portanto, aprovado, em 1Q turno, o Projeto de Lei nQ 
210/95. À Comissão de Fiscalização Financeira. 

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

Lei nQ 426/95, do Governador do Estado, aprovado pela 
Comissão de Redação, que se reuniu a partir das 20h15min 
desta noite. Em discussão, o parecer. Não há oradores 
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. À sanção. 

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

Presidência encerra a reunião, convocando os Deputados para 
a ordinária deliberativa de amanhã, dia 8, às 14 horas, com 
a ordem do dia já anunciada, e para as extraordinárias, 
também de amanhã, às 9 e às 20 horas, nos termos do edital 
de convocação. Levanta-se a reunião. 

ATA DA 56a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 8 DE NOVEMBRO DE 1995 

Presidência dos Deputados Agostinho Patrús e 
Wanderley Ávila 
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SUMÁRIO: ABERTURA - 1ª PARTE: Ata - 2a PARTE (ORDEM DO 
DIA): 2ª Fase: Palavras do Sr. Presidente-- Discussão, em 1Q 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição nQ 15/95; 
aprovação, com a Emenda nQ 1 - ENCERRAMENTO. 

ABERTURA 
-Às 20h15min, comparecem os Deputados: 
Agostinho Patrús -Wanderley Ávila 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- Almir Cardoso- Álvaro Antônio 
- Anderson Adauto - Anivaldo Coelho Antônio Genaro 
Antônio Roberto -Arnaldo Penna- Bilac Pinto- Bonifácio 
Mourão- Carlos Murta- Carlos Pimenta- 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 - 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 - Leonídio Bouças - Luiz Antônio Zanto - Marcelo 
Cecé - Marcelo Gonçalves - Marco Régis - Marcos Helênio -
Miguel Barbosa -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 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 

- 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 reunião, em sua 2a 
fase, uma vez que não há matéria a ser apreciada na 1a fase. 

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

desta reunião os Projetos de Lei nQs 426/95, 70/95, 210/95 e 
253/95, bem como a Impugnação Total do Projeto de Resolução 
nQ 238/95, em virtude de sua apreciação na reunião 
extraordinária realizada ontem à noite. Informa, ainda, que 
faz retirar da pauta o Projeto de Resolução nQ 349/95, por 
não se encontrar em condições de ser apreciado. 

Discussão e Votação de Proposições 
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O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - Discussão, 

em 1Q turno, da Proposta de Emenda à Constituição nQ 15/95, 
do Governador do Estado, que dá nova redação ao art. 239 da 
Constituição do Estado. A Comissão Especial opina pela 
aprovação da proposta com a Emenda nQ 1, que apresenta. 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". Os que desejarem rejeitá-la responderão 
"não". A Presidência lembra ao Plenário que, nos termos do f 
3Q do art. 201 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. 
1Q-Secretário, para proceder à chamada de votação nominal. 
O Sr. Secretário (Deputado Rémolo Aloise) (- Faz a 

chamada.) 
- Respondem "sim" à chamada de votação nominal os seguintes 

Deputados: 
Wanderley Ávila Sebastião Navarro Vieira Paulo 

Pettersen - Rêmolo Aloise - Maria José Haueisen - Ibra!1im 
Jacob- Ermano Batista -AntOnio JOl~o- Ailton Vilela-
Ajalmar Silva- Alencar da Silveira J0~ior -Almir Cardoso-
Álvaro AntOnio - Anderson Adauto - A~•v~~~~ r02~~n - ~~+~~-~ 
Roberto- Arnaldo Penna - Bilac F;,~,tü- 8-:;;·,.fc.·..;:'-l 1\,__,J~J,, 

Carlos Murta - Dí 1 zon Melo - Dima.s Ru::lr igu•.õs - ;·re:: . .::Lc.: 
Ramalho- Geraldo Rezende Geraldo Santanna Gilmar 
Machado - 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 - Marcelo Gonçalves - Marco Régis -
Miguel Martini Olinto Godinho Paulo Piau Paulo 
Schettino- Péricles Ferreira - Raul Lima Neto Romeu 
Queiroz - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Simão Pedro 
Toledo- Wilson Trópia. 

O Sr. Presidente - Responderam "sim" 50 Deputados. Está 
aprovada a proposta, salvo emenda. Em votação, a Emenda nQ 
1. Com a palavra, o 1Q-Secretário, para proceder à chamada 
de votação nominal. 

O Sr. lo-Secretário (Deputado Rémolo Aloise) - (- Faz a 
chamada.)-

- Respondem "sim" à chamada de votação nominal os seguintes 
Deputados: 
Wanderley Ávila Sebastião Navarro Vieira Paulo 

Pettersen - Rêmolo Aloise - Ibrahim Jacob - Ermano Batista -
AntOnio JOlio- Ajalmar Silva- Alencar da Silveira JOnior-
Almir Cardoso - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - AntOnio 
Roberto- Arnaldo Penna - Bilac Pinto- Bonifácio Mourão-
Carlos Murta - Dílzon Melo- Dimas Rodrigues -Francisco 
Ramalho- Geraldo Rezende Geraldo Santanna Gilmar 
Machado - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jairo Ataíde -
João Batista de Oliveira -João Leite- Jorge Eduardo de 
Oliveira- Jorge Hannas- José Bonifácio- José Braga- José 
Henrique - José Maria Barros - Luiz AntOnio Zanto - Marcelo 
Gonçalves- Marco Régis- Miguel Martini - Olinto Godinho-

~ 
~ 



Paulo Piau - Paulo Schettino - Péricles Ferreira -
Neto- Romeu Queiroz -Ronaldo Vasconcellos 
Costa - Sebastião Helvécio - Simão Pedro Toledo 
Zeitune- Wilson Trópia. 
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Raul Lima 
Sebastião 
- Toninha 

o sr. Presidente - Responderam "sim" 50 Deputados. Não 
houve voto contrário. Está aprovada a Emenda nQ 1. Fica, 
portanto, aprovada, em 1Q turno, a Proposta de. Emenda à 
Constituição nQ 15/95 com a Emenda nQ 1. A Comissão 
Especial. 

ENCERRAMENTO 
o Sr. Presidente Esgotada a matéria da pauta, a 

Presidência encerra a reunião e convoca os Deputados para a 
ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já 
publicada, e para a extraordinária, também de hoje, às 20 
horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a 
reunião. 

ATA DA 57ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 8 DE NOVEMBRO DE 1995 
Presidência do Deputado Wanderley Ávila 

SUMÁRIO: ABERTURA - 1a PARTE: Ata - 2a PARTE (ORDEM DO 
DIA): 2ª Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e 
votação de proposições: Prosseguimento da votação, em 1Q 
turno, do Projeto de Resolução nQ 349/95; votação do 
Substitutivo nQ 1; aprovação; verificação de votação; 
ratificação da aprovação; votação da Emenda nQ 1, na forma 
da Subemenda nQ 1 e da Emenda nQ 3; aprovação; votação da 
Emenda nQ 2; rejeição - Votação, em 1Q turno, do Projeto de 
Lei nQ 41/95; aprovação na forma do Substitutivo nQ 1 
Votação, em 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 52/95; questão de 
ordem; leitura da Emenda nQ 1; votação do projeto, salvo 
emenda; aprovação na forma do vencido em 1Q turno; votação 
da Emenda nQ 1; aprovação- Discussão, em 1Q turno, do 
Projeto de Lei nQ 34/95; questão de ordem; discurso do 
Deputado Geraldo Rezende; questão de ordem; prosseguimento 
do discurso do Deputado Geraldo Rezende; apresentação das 
Emendas nQs 2 a 6 e dos substitutivos nQs 3 e 4; 
encaminhamento do projeto com as emendas e os substitutivos 
à Comissão de Administração Pública- Discussão e votação de 
Pareceres de Redação Final: Parecer de Redação Final do 
Projeto de Lei nQ 303/95; aprovação - ENCERRAMENTO. 

ABERTURA 
- Às 20h15min, comparecem os Deputados: 
Wanderley Ávila Sebastião Navarro Vieira Paulo 

Pettersen - Rêmolo Aloise - Maria José Haueisen - Ibrahim 
Jacob- Ermano Batista -Antônio Júlio- Aílton Vilela-
Ajalmar Silva -Alberto ~into Coelho- Alencar da Silveira 
Júnior - Almir Cardoso- Alvaro Antônio- Anderson Adauto -
Anivaldo Coelho - Antônio Genaro - Antônio Roberto - Arnaldo 
Canarinho- Arnaldo Penna - Bilac Pinto- Carlos Murta-
Carlos Pimenta - Clêuber Carneiro- Dílzon Melo Dimas 
Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Elbe Brandão -
Francisco Ramalho - Geraldo Nascimento - Geraldo Rezende -
Geraldo Santanna -Gil Pereira- Gilmar Machado - Glycon 
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Terra Pinto - Irani Barbosa - Ivo José - Jairo Ataíde - 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 - Mauri Torres - Miguel Barbosa 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 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 á leitura da ata 
da reunião anterior. 

1ª PARTE 
Ata 

- O Deputado Ibrahim Jacob, 3Q-Secretário nas funções de 
2Q-Secretário, procede á leitura da ata da reunião anterio··. 
que é aprovada sem restrições. 

2ª PARTE (ORDEM DO DIA) 
2ª Fas<:: 

O Sr. Presidente - Nos termos do edlta; a2 C0GvOL~ça~. _ 
Presidência vai passar á 2a parte c:a reun;a,::,, e:;, S..J<:t .:.~, 
fase, uma vez que não há matéria a ser apreciada na 1ª fase. 

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

desta reunião os Projetos de Lei nQs 426, 70, 185, 210 e 
253/95 e a Impugnação Total do Projeto de Resolução nQ 
238/95, que foram apreciados na reunião extraordinária 
realizada ontem á noite, e a Proposta de Emenda á 
Constituição nQ 15/95, que foi apreciada na reunião 
extraordinária realizada hoje, pela manhã. 

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente- Prosseguimento da votação, em 1Q turno, 

do Projeto de Resolução nQ 349/95, da Mesa da Assembléia, 
que dispõe sobre a nomeação de Conselheiro do Tribunal de 
Contas pela Assembléia Legislativa. A Mesa da Assembléia 
opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nQ 
1, que apresentou. Emendado em Plenário, voltou o projeto à 
Mesa da Assembléia, que opina pela rejeição do Substitutivo 
nQ 2 e da Emenda nQ 2, e pela aprovação da Emenda nQ 1, na 
forma da Subemenda nQ 1, e da Emenda nQ 3. Em votação. o 
Substitutivo nQ 1, que recebeu parecer pela aprovação. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. 

O Deputado Gllmar Machado Sr. Presidente, peço 
verificação da votação. 

O Sr. Presidente - É regimental o pedido. A Presidência 
pede aos Deputados que ocupem seus lugares. (-Pausa.) Os 
Deputados que votaram a favor queiram se levantar. (-
Pausa.) Podem se assentar. Os Deputados que votaram contra 
queiram se levantar. (- Pausa.) Podem se assentar. Votaram a 
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favor 44 Deputados. Votaram contra 6 Deputados. Portanto, 
está ratificada a aprovação do Substitutivo nQ 1. Em 
votação, a Emenda nQ 1, na forma da Subemenda nQ 1, e a 
Emenda nQ 3, que receberam parecer pela aprovação. Os 
Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovadas. Em votação, a Emenda nQ 2, que recebeu 
parecer pela rejeição. Os Deputados que a aprovam permaneçam 
como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Fica, portanto, 
aprovado, em 1Q turno, o Projeto de Resolução nQ 349/95 na 
forma do Substitutivo nQ 1, com as Emendas nQs 1, na forma 
da Subemenda nQ 1, e nQ 3. À Mesa da Assembléia. 
Votação, em 1Q turno, do Projeto de Lei nQ 41/95, do 

Deputado José Maria Barros, que autoriza a reversão à 
Prefeitura Municipal de Acaiaca de imóvel que menciona. A 
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do 
projeto na forma do Substitutivo nQ 1, que apresenta. A 
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela sua aprovação 
na forma do Substitutivo nQ 1, apresentado pela 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 
41/95 na forma do Substitutivo nQ 1. À Comissão de 
Fiscalização Financeira. 
Votação, em 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 52/95, do 

Deputado João Batista de Oliveira, que dispõe sobre o 
reconhecimento do sistema braile no Estado de Minas Gerais e 
dá outras providências. A Comissão de Fiscalização 
Financeira opinou pela aprovação do projeto na forma do 
vencido em 1Q turno. Durante a discussão do projeto, foi 
apresentada a Emenda nQ 1, de autoria do Deputado José 
Bonifácio. Com a palavra, pela ordem, o Deputado Ronaldo 
Vasconcellos. 

Questão de Ordem 
O Deputado Ronaldo Vasconcellos- Sr. Presidente, gostaria 

de solicitar a v. Exa. a leitura da emenda, para que todos 
tomássemos conhecimento do seu teor. 
O Sr. Presidente - É regimental o pedido. Esta Presidência 

solicita ao 1Q-Secretário, Deputado Rêmolo Aloise, que faça 
a leitura da emenda. 

O Sr. Secretário (Deputado Rêmolo Aloise)- (-Lê:) 
-A Emenda nQ 1, lida pelo Deputado Rêmolo Aloise, foi 

publicada na edição do dia 10/11/95. 
O Sr. Presidente - Em votação, o projeto, salvo emenda. Os 

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram (-
Pausa.) Aprovado. Esta Presidência vai submeter a votação a 
emenda, independentemente de parecer, nos termos do § 4Q do 
art. 196 do Regimento Interno. Em votação, a emenda. Os 
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada. Fica, portanto, aprovado, em 2Q turno, na 
forma do vencido em 1Q turno, o Projeto de Lei nQ 52/95 com 
a Emenda nQ 1. À Comissão de Redação. 

Discussão, em 1Q turno, do Projeto de Lei 
Deputado Ivair Nogueira, que fixa os critérios 
para a criação, a fusão e o desmembramento 

nQ 34/95, do 
populacionais 
dos serviços 
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notariais e de registro. A Comissão de Justiça conclui pela 
constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo nQ 
1, que apresenta. A Comissão de Administração Pública perdeu 
prazo para emitir parecer. A Comissão de Defesa do 
Consumidor opina pela aprovação do projeto na forma do 
Substitutivo nQ 2, que apresenta. A Comissão de Fiscalização 
Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do 
Substitutivo nQ 2, apresentado pela Comissão de Defesa do 
Consumidor, com a Emenda ng 1, que apresenta, e pela 
rejeição do Substitutivo nQ 1, da Comissão de Justiça. Em 
discussão, o projeto. Com a palavra, pela ordem, o Deputado 
Geraldo Rezende. 

Questão de Ordem 
O Deputado Geraldo Rezende Sr. Presidente, Srs. 

Deputados, primeiramente gostaria de saber se esse é um 
projeto que está tramitando na Casa, há alguns anos, sobre a 
questão dos cartórios. Essa é a primeira informação que 
gostaria de obter. Sr. Presidente, gostaria, apenas, de um 
esclarecimento, para que possa continuar a discussão da 
matéria. Votado o projeto aqui, em Plenário, ele retorna às 
Comissões? 

O Sr. Presidente - Existem emendas a sere~ r8cebida~ ~ 
projeto volta às Comissões. 

O Deputado Geraldo Rezende - Es~amas 1is~~t :r1J0 G ~rSj2.-. 
em 1Q turno. Aqui está: discussjo, em 1Q t~.·n=. d0 ?~oj~t= 
de Lei ng 34/95. 
o Sr. Presidente Sim, discussão. Não é votação. 

Informamos ao ilustre Deputado que, no decorrer da 
discussão, foram apresentadas emendas, e, em decorrência da 
apresentação das emendas o projeto volta às Comissões. 
o Deputado Geraldo Rezende - Sr. Presidente, começando a 

discussão, gostaria de saber, se possível, se existe no bojo 
desse projeto uma emenda estabelecendo os critérios para a 
instalação de novos cartórios, baseando-se no número de 
habitantes, que foi aprovada na Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária desta Casa. 
o Sr. Presidente- Esta Presidência informa ao ilustre 

Deputado que se trata do Projeto de Lei nQ 1.509/93, que seu 
desarquivamento foi solicitado pelo Deputado Ivair Nogueira 
e que, estando em discussão, encontra-se o orojeto à 
disposição do Deputado para ser examinado. Com a palavra, 
para discuti-lo, o Deputado Geraldo Rezende. Informo ao 
ilustre Deputado que V. Exa. tem 1 hora para discuti-lo. 
O Deputado Geraldo Rezende Sr. Presidente e Srs. 

Deputados, parece-me que o projeto, na realidade, contém 
aquilo que foi aprovado na Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária, em 31/8/95, quando foi amplamente 
debatido. Agora. a Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária opina pela aprovação do projeto na forma do 
Substitutivo nQ 2, apresentado pela Comissão de Defesa do 
Consumidor, com a Emenda nQ 1, que apresenta, e pela 
rejeição do substitutivo da Comissão de Justiça. Gostaria de 
ter um esclarecimento a respeito do que está no parecer, 
para votação em Plenário. 
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se permanece 
Fiscalização 

Questão 
o Deputado Geraldo Rezende 

aquilo que foi aprovado 
Financeira e Orçamentária. o Sr. Presidente A Presidência informa ao Deputado 
Geraldo Rezende que, uma vez que não será colocado em 
votação o projeto, pode-se, com certeza, afirmar que o que 
vai ser colocado em votação é o Substitutivo nQ 2, com a 
Emenda nQ 1. 
o Deputado Geraldo Rezende 

Comissão de Fiscalização 
estabelecendo o número de 

-Com a Emenda nQ 1, aprovada na 
Financeira e Orçamentária, 

habitantes para a instalação de 
novos cartórios? 

Esta emenda, no momento oportuno, será o Sr. Presidente -
colocada em votação. o Deputado Geraldo Rezende Sr. Presidente, Srs. 
Deputados, entendo que já é hora de a Assembléia Legislativa 
aprovar um projeto que atualize os critérios populacionais 
para a criação, a fusão e desmembramento dos serviços 
notariais e de registros. Acho que tudo evolui, e o Estado 
não tem acompanhado a evolução populacional. Ora, se a 
população cresce, é evidente que há necessidade de se 
autorizar a criação de novos cartórios, e que eles sejam 
instalados naquelas comarcas e cidades que realmente 
necessitam desses serviços cartoriais. 
Então, entendo que o momento é oportuno, mas não posso 

negar que é uma matéria complexa, porque envolve uma série 
de interesses particulares e, fundamentalmente, do nosso 
Estado. O dono do cartório fazer tudo e na hora de atender o 
público, que é o mais importante, não faz nada. Essas 
pessoas ficam querendo manipular a questão dos cartórios 
para ganhar os seus polpudos rendimentos. O cartório, hoje, 
é uma mina de dinheiro. Essa matéria precisa ser amplamente 
debatida e estudada. A Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária não perdeu o prazo. O Deputado que ocupa esta 
tribuna foi o relator dessa matéria, dentro do prazo 
regimental. Agora, estou vendo que o Deputado Ivair Nogueira 
desarquivou o projeto, e a matéria passou a ser trazida a 
público em seu nome, o que é o certo. Isso me preocupa um 
pouco. Gostaria de debater essa questão com mais 
profundidade. Vou pedir um estudo profundo do projeto para 
analisarmos a extensão dos interesses contidos nessa 
matéria. 

- Vêm à Mesa: 
EMENDAS AO PROJETO DE LEI NQ 34/95 

EMENDA NQ 2 
Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... -Não haverá criação nem desmembramento de 

ofícios de tabelionato e de registros públicos do foro 
extrajudicial, nem subdivisão das respectivas zonas de 
jurisdição, caso não fique assegurada a continuaçã? _do 
funcionamento do cartório de origem com a prática m1n1ma 
mensal de 250 (duzentos e cinqüenta) atos remunerados. 
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Parágrafo único - A média mínima a que se refere o artigo 
será aferida trienalmente.". 
Sala das Reuniões, de setembro de 1995. 
Rêmolo Aloise 
Justificação: A emenda visa a não mais que assegurar a 

manutenção dos serviços do cartório de origem, já que a 
prática mensal mínima de 250 atos remunerados corresponde a 
cerca de 10 atos por dia, o que, em verdade, equivale à 
tarefa de um único servidor. 

Inexistindo essa garantia de funcionamento, o 
desmembramento ou a subdivisão poderiam implicar na extinção 
do cartório de origem. 

EMENDA NQ 3 
Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... -Competem à Secretaria de Estado da Justiça os 

atos funcionais relativos aos notários, aos registradores e 
aos escreventes nomeados até 18 de novembro de 1994. 

Parágrafo único - Entre os atos funcionais previstos no 
"caput" deste artigo está o de expedição da carteira de 
identidade funcional.". 
Sala das Reuniões, 
Dinis Pinheiro 
Justificação: Atualmente, são a~q~iva~~~ n1 ~~cr~~2ft'2 ~~ 

Justiça todos os atos relacHo::; a.:;::; ser'•/•2~.~.· ... ;.::·,,..;_, 
extrajudiciais; entretanto, entre cs a:os nã0 se e.,cc~tr~ ~ 
de expedição da carteira funcional. O serventuário, assim, 
não tem um órgão que possa expedi-la. 

Substituam-se os 
termos "tabelionato 
notas" pelos termos 
Sala das Reuniões, 
Dinis Pinheiro 

EMENDA NQ 4 
termos "registro de protestos" pelos 

de protestos"; e os termos "registro de 
"tabelionato de notas". 

Justificação: A Lei nQ 8.935, de 1994, consagra a expressão 
"tabelionato", e não, "registro". A emenda visa a adequar a 
redação da lei estadual à da federal. 

EMENDA No 5 
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo: 
"Art ..... -Aplica-se o dispositivo do art. 32 da Lei nQ 

11.660, de 3 de dezemnro de 1994, aos notários, 
registradores e escreventes não optantes, nomeados até i8 de 
novembro de 1994.". 
Sala das Reuniões, 
Dinis Pinheiro 
Justificação: O princ1p1o do direito adquirido é constante 

em todas as Constituições republicanas . 
Até 18/11/94, data da publicação da Lei nQ 8.935, que 

regulou o art. 236, é direito dos serventuários a 
aposentadoria nos moldes da Lei nQ 11.660, de 3/12/94. 
Assim, a emenda proposta restabelece para os servidores a 
expectativa de aposentadoria por meio da Secretaria da 
Justiça. Acrescente-se que o procedimento administrativo 
vigente vai ao encontro da intenção da emenda. 

EMENDA NQ 6 
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Acrescente-se onde convier o seguinte artigo: 
"Art ..... -O desmembramento de que trata o art. 6Q desta 

lei só se aplica aos serviços notariais e de registro 
existentes na data desta lei, após a primeira vacância da 
titularidade dos referidos serviços, nos termos do art. 49 
da Lei Federal nQ 8.935, de 18 de novembro de 1994. 
Sala das Reuniões, 21 de setembro de 1995. 
Dimas Rodrigues 
Justificação: A emenda visa a aperfeiçoar o projeto, 

acrescentando-lhe dispositivo que garanta, de forma 
inequívoca, o direito dos atuais titulares dos serviços 
notariais e de registro, o qual está consignado na Lei 
Federal nQ 8.935, de 18/11/94, no art. 49, c/c o art. 26. 

SUBSTITUTIVO No 3 AO PROJETO DE LEI No 34/95 
Fixa critérios populacionais, socioeconômicos e 

estatísticos para a redivisão de circunscrições notariais e 
de registros públicos e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -A redivisão de circunscrições notariais e de 

registros públicos e a criação da respectiva serventia 
observarão as normas constantes nesta lei. 
Art. 2Q -Poderão ser criadas tantas serventias quantas 

resultarem da redivisão das circunscrições, com a respectiva 
delegação notarial ou de registro, à medida que na área 
correspondente a uma circunscrição o número de habitantes 
não ultrapasse 150.000 (cento e cinqüenta mil), e os 
serviços notariais ou de registro tenham atingido, no 
triênio, as seguintes médias mensais de atos remunerados: 

I -de entrância inicial, 300 (trezentos); 
II -de entrância intermediária, 600 (seiscentos); 
III- de entrância final, 900 (novecentos); 
IV- de entrância especial, 1.800 (um mil e oitocentos). 
§ 1Q - No cômputo da média de atos remunerados a que se 

refere este artigo não se incluem certidões e atos cujos 
emolumentos sejam reduzidos ou dispensados por lei federal. 

§ 2Q - Sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior, não 
serão computados, para efeito do "caput" deste artigo: 

I - no caso de tabelionato de protesto de títulos, o 
protocolo de documento de dívida que não resulte na efetiva 
lavratura do respectivo protesto em livro próprio; 
II - no caso de tabelionato de notas, o reconhecimento de 

firmas e as autenticações de cópias. 
§ 3Q - Para os fins do disposto neste artigo, o Juízo 

competente fará o levantamento estatístico dos atos 
remunerados de cada serventia, praticados no triênio 
imediatamente anterior à publicação desta lei, comunicando 
ao Tribunal de Justiça os dados obtidos. 

§ 4Q- A partir do ano seguinte ao da vigência desta lei, o 
levantamento estatístico de que trata o parágrafo anterior 
será feito anualmente, para apuração dos dados dO triênio 
correspondente. 
Art. 3Q Poderá haver desmembramento dos serviços 

notariais e de registros, observados os critérios desta lei, 
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quando o mesmo titular reunir, sob sua responsabilidade, 
mais de uma serventia. 
Art. 4Q -Ao notário e ao oficial de registro é assegurado 

o direito de exercer opção, no caso de desmembramento ou 
desdobramento de suas serventias. 
Art. 5Q -Poderá ocorrer fusão de serventias da mesma 

natureza, no caso de vacância de uma delas, respeitado o 
disposto no art. 2Q. 

Art. 6Q A delegação para o exerc1c1o da atividade 
notarial e de registro público dar-se-á mediante concurso 
público de provas e títulos ou concurso de remoção, de 
provas e títulos, observado o disposto neste artigo e demais 
requisitos previstos na legislação federal. 

§ 1Q - As vagas serão preenchidas, alternadamente, duas 
terças partes por concurso público e uma terça parte por 
concurso de remoção. 

§ 2Q - Não será permitido que qualquer serventia de notas 
ou de registro público permaneça vaga por mais ce 6 (seis) 
meses. 

§ 3Q - Para efeito de critério de preenchimento da vaga 
tomar-se-á por base a data da vacânc~a da serventia, o~. 
quando vagas na mesma data, a data de sua cri3ção. 

§ 4Q - No concurso de remoç~o ~~n8~~P ~0~~"~~ ~~~-or"~

t i tu 1 ares de serventia que exer'Ç&rn a~ . "·; a2.o•" o:;;· 1:,.:,: ; o,_ ~: 

(dois) anos. 
Art. 7Q A delegação para o exercício da atividade 

notarial e de registro público dar-se-á por ato do 
Governador do Estado, mediante solicitação do Tribunal de 
Justiça, respeitada a ordem de classificação no respectivo 
concurso. 
Art. 8Q -Enquanto não realizado o concurso público, o 

Juízo competente designará o substituto mais antigo para 
responder pelo exercício da respectiva delegação notarial ou 
de registro, respeitado o prazo previsto no§ 2Q do art. 6Q. 

Parágrafo único- O disposto no artigo aplica-se ao caso de 
serventias acumuladas, que tenham sofrido desmembramento. 
Art. 9Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 10- Revogam-se as disposições em contrário . 
Sala das Reuniões, 1Q de agosto de 1995 . 
Ronaldo Vasconcellos 
Justificação: O presente substitutivo tem por finalidade 

dispor sobre a matéria contida no Projeto de Lei nQ 34/95, 
originariamente de autoria do nobre Deputado Homero Duarte, 
posteriormente desarquivado por requerimento do nobre 
Deputado Ivair Nogueira. 
Seguindo seu curso regimental, a proposição mereceu da 

Comissão de Constituição e Justiça parecer favorável a sua 
aprovação em 1Q turno, na forma do Substitutivo nQ 1 . 
apresentado pelo digno relator, nobre Deputado Leonídio 
Bouças. 

Sem embargo do aprimoramento dado ao projeto original pelo 
Substitutivo nQ 1, parece-nos "data maxima venia", que a 
proposição ainda está a merecer modificações. Por isso, 
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estamos apresentando o presente substitutivo, que, a nosso 
ver, sistematiza a matéria dentro dos parâmetros da 
legislação federal sem deixar margem a possíveis impugnações 
de aspectos legais. 

Pode-se verificar da presente proposição, comparada com a 
Lei Federal nQ 8.935, de 18/11/94, que ela se apresenta mais 
adequada em relação à nomenclatura e à sistematização da 
matéria. 
Quanto ao mérito, o substitutivo estabelece critérios mais 

justos em relação a dados estatísticos para a criação de 
tabelionatos de notas e de protestos, evitando a 
proliferação de serventias que não têm a m1n1ma 
possibilidade de exercer suas funções, desprovidas que 
estarão de condições econom1cas. De mais a mais, uma 
proliferação de serventias criará imensas dificuldades para 
os usuários, haja vista que, para qualquer prova vintenária 
de domínio, de existência de ônus reais, de idoneidade 
financeira, etc., são exigidas as respectivas certidões de 
cada serventia. 

Excluímos do cômputo da estatística o reconhecimento de 
firma, a autenticação e o mero protocolo qe documento de 
dívida como atos a serem considerados. E que a norma 
prevista no § 2Q do art. 2Q do Substitutivo nQ 1, não está 
suficientemente clara, para que se possa entender como 
excluídas desse cômputo as mencionadas atribuições 
cartoriais, eis que, quando o referido § 2Q exclui 
documentos de pequeno valor, o faz somente naqueles casos 
considerados por legislação federal, o que não abrange a 
questão dos reconhecimentos de firmas e das autenticações. 

No que diz respeito ao protocolo de documento de divida, 
estes não devem ser considerados, quando não resultarem no 
efetivo protesto do título em livro próprio. Com o devido 
respeito, seria um despropósito da lei, uma vez que são 
muitos os títulos levados ao protesto, que são retirados 
quase imediatamente, pelo pagamento da dívida, antes mesmo 
de se efetivar o competente protesto em livro próprio. 
Se fôssemos considerar os mencionados documentos como atos 

praticados em cartório, para efeito de estatística de 
criação de novos cartórios, teríamos aberto leque tão grande 
de possibilidade de surgimento de cartórios que estes seriam 
inviáveis economicamente. 
Para se ter uma idéia, basta dizer que, em Belo Horizonte, 

existe o mesmo número de cartórios de protestos que na 
cidade do Rio de Janeiro, que tem o dobro da população belo-
horizontina. A cidade de São Paulo possui apenas o dobro dos 
cartórios de protesto existentes em Belo Horizonte, o que, 
por si só, demonstra estarem as nossas circunscrições 
razoavelmente distribuídas, não podendo ser estabelecido 
critério muito elástico para novas criações, mas apenas o 
bastante para corrigir distorções, porventura existentes. 
Ressaltamos, finalmente, que estamos apresentando esta 

proposição por ser a modalidade de procedimento mais 
adequado para o caso, não só porque altera a proposição 
anterior, mas, também, porque se mostra mais apto a oferecer 



., 
~ . ., 
E 
õ c 
lll 
VI ., 
E 
"' ;;; 
iii 
lll 
'C ., 
"' ·~ 
"' c; 
c. 
o 
VI 
VI 
lll 
õ. 
E 

593 
aos nossos nobres pares oportunidade de optar por outra 
forma de disciplinamento da matéria, que, no nosso modesto 
entender, apresenta-se de maneira mais consentânea com os 
ditames da Lei Federal nQ 8.935, de 18/11/94. 

Esperamos, pois, a aprovação de nossa proposição. 
SUBSTITUTIVO No 4 AO PROJETO DE LEI 

NÕ 34/95 
Fixa critérios para a criação e o desmembramento dos 

serviços notariais e de registro. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q A criação, a restauração, a fusão, o 

desmembramento e o desdobramento dos serviços notariais e de 
registro, bem como a delegação para o exercício dessas 
atividades competem ao Poder Executivo, e a realização dos 
concursos de ingresso e de remoção competem ao Poder 
Judiciário, observados os critérios fixados nesta lei. 
Art. 2Q -A fusão dos serviços notariais e de registro só 

poderá ocorrer na vacância, depois de verificada a absolJta 
impossibilidade de se prover por meio de concurso público, 
da titularidade de serviço notarial e de registro, oor 
desinteresse ou inexistência de candidatos. 
Art. 3Q - Para a criação ou restauraç~o das ssrviços 

notariais e de rer:;istro, serão ol)c;e:;r·r?'J')'' r~,~-~"n'r-·<o 
definidos na Lei de Organização e D~·,~sâc Jvu~ci~~ :<:.;.; ;,;.;.. 
Estado de Minas Gerais. 
Art. 4Q -Os serviços notariais e de 

desdobrados nas comarcas que tenham 
superior à média do Estado de Minas 
ainda, os seguintes critérios: 

registro poderão ser 
renda "per capita" 
Gerais, observados, 

I - para os serviços de registro de imóveis e tabelionatos 
de protestos: 
a) 1 (um) ofício para cada serviço, para cada grupo de 

180.000 (cento e oitenta mil) habitantes na comarca; 
b) a partir de 180.000 (cento e oitenta mil) habitantes, a 

comarca terá mais 1 (um) ofício para cada serviço a cada 
fração de 90.000 (noventa mil) habitantes; 

II -para os serviços de tabelionato de notas: 
a) 2 (dois) oficios para cada serviço. nas comarcas com até 

180.000 (cento e oitenta mil) habitantes; 
b) a partir de 180.000 (cento e oitenta mil J habitantes, a 

comarca terá mais 1 (um) oficio a cada fração de 90.000 
(noventa mil) habitantes; 
III - para os serviços de registro civil das pessoas 

naturais e de interdições e tutelas, no distrito da sede da 
comarca, 1 (um) oficio para cada grupo de 300.000 (trezentos 
mi 1) habitantes; 
IV- para os serviços de registro de :ítulos e documentos e 

civil de pessoas jurídicas, 1 (um) ofício para cada grupo de 
300.000 (trezentos mil) habitantes; 

V - os serviços de registro de distribuição não poderão ser 
desdobrados. 

§ 1Q - Independentemente 
artigo, em cada distrito, 
civil das pessoas naturais. 

do disposto no inciso III deste 
haverá um serviço de registro 
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§ 2Q - Para se operar o desdobramento de qualquer ofício, é 
exigido, ainda, que cada serviço a ser desdobrado tenha 
praticado, no m1n1mo, 300 (trezentos) atos mensais 
remunerados, computada a média dos 2 (dois) últimos anos, 
excetuadas as buscas, as certidões, as matrículas e os 
protocolos. 

§ 3Q - A populaç5o e a renda "per capita" ser5o apuradas 
por dados levantados junto ao Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística - IBGE. 

Art. 5Q -O desmembramento do serviço notarial ou de 
registro só poderá ocorrer após a primeira vacância da 
titularidade dos referidos serviços. 
Art. 6Q- Nenhuma serventia poderá ficar vaga, sem abertura 

do concurso de provimento ou de remoç5o, por mais de 6 
(seis) meses. 

§ 1Q - Considera-se vago o serviço notarial ou de registro 
n5o provido na forma estabelecida em lei. 
Art. 7Q - bs concursos públicos para ingresso na atividade 

notarial e de registro, bem como os concursos de remoç5o, 
ser5o realizados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas 
Gerais, 2 (duas) vezes por ano, em abril e em outubro, 
sempre na Capital do Estado, em uma única etapa, reunindo, 
nessa etapa, obrigatoriamente, todos os serviços vagos até a 
data da publicaç5o do edital do concurso. 

§ 1Q Imediatamente após a publicaç5o desta lei, o 
Tribunal de Justiça fará o levantamento de todos os serviços 
notariais e de registro vagos no Estado e publicará edital. 

§ 2Q - Ocorrida a vaga em serviço notarial ou de registro, 
o Juiz competente comunicará o fato, imediatamente, ao 
Presidente do Tribunal de Justiça. 
Art. 8Q Em cada comarca, qualquer que seja o serviço 

notarial ou de registro, as 2 (duas) primeiras vagas ser5o 
preenchidas por concurso público, a terceira por concurso de 
remoç5o e assim sucessivamente. 

§ 1Q - O candidato, que deverá preencher os requisitos da 
lei, somente poderá concorrer a uma única vaga. 
§ 2Q - Para o concurso de remoç5o, o candidato somente 

poderá inscrever-se em cargo idêntico ao de que é titular e, 
também, deverá apresentar comprovante de estar quite com as 
obrigações trabalhistas e fiscais do seu serviço, não ter 
sido condenado em processo administrativo ou criminal nos 
últimos 2 (dois) anos nem estar cumprindo pena. 
Art. 9Q- Ao Tribunal de Justiça compete a regulamentação e 

a realização dos concursos públicos de provimento e de 
remoção dos serviços notariais e de registro. 
Art. 10- O Governador do Estado deverá, no prazo máximo de 

30 (trinta) dias após a publicação final do resultado dos 
concursos, conceder a delegação para o exercício da 
atividade notarial e de registro, ou publicar o ato de 
remoção dos candidatos habilitados na rigorosa ordem de 
classificação no concurso. 

Art. 11 Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
Art. 12- Revogam-se as disposições em contrário. 
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Justificaç~o: O art. 278 da Constituiç~o Estadual diz: "Lei 
ordinária fixará os critérios populacionais, soc1o-
econom1cos e estatísticos, para criaç~o. fus~o e 
desmembramentos dos serviços notariais e de registro". Essa 
lei deveria ser editada no prazo de 90 dias a partir da 
promulgaç~o da Co~stit~i~~o Estadual, conforme o art. 18, § 
5Q, do Ato das D1spos1çoes Constitucionais Transitórias da 
referida Carta, que foi promulgada em 21/9/89. Portanto já 
que a norma n~o foi editada até a presente data, o projeto 
torna-se oportuno e vem preencher a lacuna existente quanto 
à f~x~ç~o de procedimentos e critérios para normatizaç~o da 
mater1a em pauta. Nesse substitutivo foram levados em 
consideraç~o três critérios: o populacional, o soclo-
econômico e o estatístico, sem o que haveria o risco de 
tornar inconstitucional o projeto. 

Por outro lado, o art. 236 da Constituição Fede~al 
determina que os serviços notariais e de registro ser~o 
exercidos em caráter privado, por delegação do Poder 
Público; em seu§ 3Q, determina que o ingresso na atividade 
"depende de concurso público de p~ovas e ti+ulos. ~~o se 
permitindo que qualquer serventi~ f~q'•'? ''"'<:'"·· ""f" :c::·"':t·.H·~· 
de concurso de provimento ou ae remo:2.c, p)r m2.~..> e;s s . .:1:, 
meses". Prevalece, pela norma atual, o crité:ic dE concu·s= 
público para o preenchimento dos citados cargos. 

Ficou pendente de regulamentaç~o. também, o concurso de 
remoção, criado pela Constituiç~o Federal de 1988. Com a 
vigência da nova Lei Federal nQ 8.935, de 19/11/94, que 
regulamenta o art. 236 da Constituiç~o Federal, dispondo 
sobre serviços notariais e de registro, o ingresso, o 
exercício e as remoções ficaram dependentes dos requisitos 
nela contidos. Assim, caberá ao Tribunal de Justiça, órg~o 
encarregado da realizaç~o dos concursos por resoluç~o. a 
regulamentaç~o desses. 

Por se tratar de projeto de lei de grande abrangência 
social e de interesse das comarcas, conto com o apoio dos 
nobres colegas à sua aprovaç~o. 

O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos. 
encerra-se a discussão. No decorrer da discuss~o. fo-am 
apresentadas emendas ao projeto: a do Deputado Rêmolo Aloise 
recebeu o nQ 2; as do Deputado Dinis Pinheiro receberam os 
nQs 3 a 5; a do Deputado Dimas Rodrigues recebeu o nQ 6; e 
substitutivos: o do Deputado Ronaldo Vasconcellos recebeu o 
nQ 3; o do Deputado Ivair Nogueira recebeu o nQ 4. Nos 
termos do § 2Q do art. 195 do Regimento Interno, a 
Presidência vai devolver o projeto, as emendas e os 
substitutivos, para apreciação, à Comissão de Administração 
Pública. 

Discussão e Votaç~o de Pareceres de Redação Final 
O Sr. Presidente - Parecer de Redação Final do Projeto de 

Lei nQ 303/95, do Deputado Geraldo Nascimento, que institui 
o Dia Estadual da Consciência Negra e dá outras 
providências. Em discussão. Não há oradores inscritos. 
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Encerra-se a discussão. Em votação. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À 
sanção. 

ENCERRAMENTO 
o Sr. Presidente Esgotada a matéria da pauta, a 

Presidência encerra a reunião, convocando os Deputados para 
a ordinária deliberativa de amanhã, dia 9, às 14 horas. com 
a ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião. 

ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE E AÇÃO 
SOCIAL 
Às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e seis 
de outubro de mil novecentos e noventa e cinco. comparecem 
na Sala das Comissões os Deputados Carlos Pimenta, Marco 
Régis, Jorge Eduardo de Oliveira e Jorge Hannas. membros da 
comissão supracitada. A Presidência registra a presença do 
Ten.-Cel. Márcio José de Almeida, Secretário Executivo da 
coordenadoria Estadual de Defesa Civil CEDEC. 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 
seguir, a Presidência lê correspondência recebida do 
Deputado Federal Darcísio Perondi, que dá ciência do 
relatório final da Comissão Especial destinada a proferir 
parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição nQ 169-A, 
de 1993. O Presidente lê correspondência recebida da 
coordenadoria de Promoção da Saúde da Mulher, da Criança e 
do Adolescente da Superintendência de Epidemiologia da 
secretaria da Saúde, solicitando que esta Comissão indique 
um membro representativo para compor o comitê estadual. A 
Presidência informa que fará a indicação, após consultar os 
Deputados que compõem a Comissão e. a seguir, passa à fase 
de discussão e votação de proposições da Comissão. O 
Deputado Marco Régis apresenta requerimento em que solicita 
seja convidado a comparecer na Comissão de Saúde o Sr. 
Benedictus Philadelpho de Siqueira, Superintendente de 
Planejamento e Coordenação da Secretaria da Saúde, para 
expor as linhas gerais do programa estruturante Saúde 
Pública, do Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado 
PMDI. Submetido a votação, é esse requerimento aprovado. Ato 
contínuo, o Presidente passa à fase de discussão e votação 
de proposições que dispensam a apreciação do Plenário da 
Assembléia. O Deputado Jorge Eduardo de Oliveira emite 
pareceres favoráveis à aprovação dos Projetos de Lei nQs 
137, 321, 376 e 392/95, no 2Q turno, e. no 1Q turno, do 
Projeto de Lei nQ 140/95. O Deputado Luiz Antônio Zanto 
emite pareceres favoráveis à aprovação, no 2Q turno. dos 
Projetos de Lei nQs 316/95 na forma do vencido no 1Q turno, 
336 e 385/95, e, no 1Q turno, dos Projetos de Lei nQs 312 e 
436/95, esse com a Emenda nQ 1. O Deputado Marco Régis emite 
pareceres favoráveis à aprovação, no 2Q turno, dos Projetos 
de Lei nQS 341, 375, 377, 397 e 364/95, esse na forma do 
vencido no 1Q turno. O Deputado Jorge Hannas emite parecer 
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favorável à aprovação, no 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 
393/95. Submetidas a discussão e votação, cada uma por sua 
vez, são as proposições aprovadas. Em seguida, a Presidência 
passa a palavra ao Ten.-Cel. Márcio José de Almeida, que 
discorre sobre seu plano de ação integrado com metas de 
curto, médio e longo prazos, que viabiliza a entrada em 
operação de poços artesianos e o suporte do escritório do 
DNOCS para as obras ainda programadas no Norte e Nordeste do 
Estado. Ele afirma que na região já há 444 poços artesianos 
perfurados e em funcionamento, e a meta do CEDEC é perfurar 
este ano 150 poços, dos quais 83 já estão em funcionamento 
em 21 cidades da região. Participam dos debates todos os 
parlamentares. O Presidente registra a presença do Sr. 
Joseli Cardoso, Prefeito Municipal de Matias Cardoso. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
presença dos convidados e parlamentares, convoca os membros 
da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 9 de novembro de 1995. 
Carlos Pimenta, Presidente- Jorge Eduardo de Oliveirâ-

Jorge Hannas - Marco Régis. 
ATA DA 25a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
FISCALIZAÇÃO-FINANCEIRA E ORÇAMENTÀRIA 
Às dez horas do di a sete de no-.: e-moro dê n; i · ICVGC.c -. <.ü .• -:. 
noventa e cinco, comparecem na Sald j2s ~~mlsso0s os 
Deputados Miguel Martini, Romeu Queiroz, Glycon Terra Pinto, 
Marcos Helênio e Jairo Ataíde, membros da Comissão 
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Miguel Martini, declara abertos os trabalhos, 
esclarece que a reunião se destina a ouvir os Srs. Walfrido 
Silvino dos Mares Guia Neto, Secretário de Estado do 
Planejamento e Coordenação Geral; João Heraldo Lima, 
Secretário de Estado da Fazenda; José Rafael Guerra Pinto 
Coelho, Secretário de Estado da Saúde, e Israel Pinheiro 
Filho, Secretário de Estado de Transporte e Obras Públicas, 
e os convida a tomar assento à mesa. Prosseguindo, solicita 
ao Deputado Glycon Terra Pinto que proceda à leitura da ata 
da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos 
membros presentes. Na seqüência dos trabalhos, o Presidente 
verifica a presença dos Deputados Alberto Pinto Coelho, 
Carlos Pimenta, Paulo Piau, Ajalmar Silva, José Henrique, 
Elbe Brandão, Sebastião Navarro Vieira, Gilmar Machado, 
Almir Cardoso, Anivaldo Coelho, Maria José Haueisen, António 
Roberto, Leonidio Bouças, João Leite, Dílzon Melo. Marcelo 
Cecé, Toninha Zeitune, Gil Pereira, José Braga, Djalma 
Diniz, Arnaldo Penna, Sebastião Costa, Bonifácio Mourão, 
Olinto Godinho e Anderson Adauto. Logo após, o Presidente 
esclarece que a reunião foi motivada por requerimento de sua 
autoria, com o objetivo de discutir projetos de lei 
referentes ao Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado -
PMDI -, ao Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -
ao orçamento fiscal do Estado de Minas Gerais e ao orçament~ 
de investimento das empresas controladas pelo Estado para 0 
exercício de 1996. Prosseguindo, o Presidente informa que, 
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na 1a parte dos trabalhos, os convidados prestarão 
esclarecimentos sobre os projetos e passa a palavra ao Sr. 
Walfrido Silvino dos Mares Guia Neto e aos demais 
Secretários, que fazem suas explanações. Logo após, abre-se 
amplo debate entre os convidados e os Deputados, conforme 
consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da 
reunião, o Presidente agradece a presença dos Secretários, 
dos Deputados e das autoridades presentes, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 14 de novembro de 1995. 
Romeu Queiroz, Presidente Geraldo Rezende Marcos 

Helênio. 
ATA DA 26a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA -
Às dez horas do dia sete de novembro 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. A Presidência solicita ao Deputado 
Simão Pedro Toledo que faça a leitura do Ofício nQ 95/1707, 
enviado pelo Sr. João Heraldo Lima, Secretário de Estado da 
Fazenda, no qual presta informações solicitadas por esta 
Comissão e pelas Comissões de Administração Pública e de 
Fis~alização Financeira e Orçamentária, quando aprec~aram 
conJuntamente o Projeto de Lei nQ 430/95. Passa-se a 2a 
parte da reunião, com a discussão e a votação de pareceres 
sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário da 
Assembléia. O Presidente informa que o Projeto de Lei nQ 
444/95, do qual foi concedida vista ao Deputado Arnaldo 
Penna em reunião anterior, não foi incluído na pauta da 
reunião em virtude de ter sido anexado ao Projeto de Lei nQ 
380/95, atendendo a requerimento do autor. Continua em 
discussão o parecer do Deputado Ivair Nogueira, relator do 
P~ojeto de Lei Complementar nQ 9/95, cuja discussão havia 
s1do adiada em virtude de pedido de vista formulado pelo 
Deputado Anivaldo Coelho em reunião anterior. Fazem uso da 
palavra para discutir a matéria os Deputados Arnaldo Penna e 
Anivaldo Coelho, e este apresenta a Proposta de Emenda nQ 1. 
Colocado_em votação, salvo emenda, é aprovado o parecer. 
Prossegu1ndo, a Presidência coloca em votação a Proposta de 
Emenda nQ 1, que também é aprovada. Devido à ausência do 
Deputado Ivair Nogueira, a nova redação será apreciada na 
próxima reunião. Registra-se, neste momento, a presença do 
Deputado Anderson Adauto e do Prefeito Municipal de Iturama, 
Aélton José de Freitas. Continua em discussão o parecer do 
Deputado Simão Pedro Toledo, relator do Projeto de Lei nQ 
486/95, cuja discussão havia sido adiada em virtude de 
pedido de vista formulado pelo Deputado Arnaldo Penna em 
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reunião anterior. Fazem uso da palavra para discutir a 
matéria os Deputados Arnaldo Penna e Simão Pedro Toledo, e 
este retira o parecer anterior e apresenta novo parecer, no 
qual conclui pela constitucionalidade, pela legalidade e 
pela juridicidade da proposição na forma do Substitutivo nQ 
1, de sua autoria. Colocado em discussão e votação, é o 
parecer aprovado. Registra-se, na oportunidade, a presença 
dos Deputados Leonidio Bouças e João Leite. Com a palavra, o 
Deputado Simão Pedro Toledo, relator do Projeto de Lei nQ 
499/95, emite parecer no 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 
Deputado Leonidio Bouças, relator do Projeto de Lei nQ 
514/95, emite parecer que conclui pela constitucionalidade, 
pela legalidade e pela juridicidade da proposição com as 
Emendas nQs 1 a 4, que apresenta. Discutido e votado, é 
aprovado o parecer. O Deputado Arnaldo Penna, relato~ do 
Projeto de Lei nQ 532/95, emite parecer mediante o qual 
conclui pela constitucionalidade, pela legalidade e pela 
juridicidade da matéria. Submetido a discussão e votação, é 
aprovado o parecer. O Deputado Leonídio Bou~~s. ~e1ator do 
Projeto de Lei nQ 551/95, emit~ o~rercr ~a11~rTp q~?' 
conclui pela constitucionalidaae. pela 1~ga,l0dG6 ~ ~~i~ 
juridicidade da matéria. Na fase de discussã~. taz2~ ~se j~ 
palavra os Deputados Anivaldo Coelho e Anderson Adauto. 
Colocado em votação, é aprovado o parecer. Passa-se à 2a 
fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação de 
propos1çao que dispensa a apreciação do Plenário da 
Assembléia. O Deputado Leonidio Bouças, relator do Projeto 
de Lei nQ 520/95, emite parecer mediante o qual conclui pela 
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade da 
matéria. Discutido e votado, 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 ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 
Sala das Comissões, 14 de novembro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Ivair Nogueira Arnaldo 

Penna - Anivaldo Coelho - Simão Pedro Toledo. 
ATA DA 4a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 
EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO NQ 
16/95 
Às dez horas e trinta minutos do dia nove de novembro de mil 
novecentos e noventa e cinco, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Gilmar Machado, Simão Pedro Toledo, 
Romeu Queiroz (substituindo este ao Deputado Mauri Torres, 
por indicação da Liderança do PSDB), Ajalmar Silva, Gil 
Pereira, Toninha Zeitune, Olinto Godinho e Dílzon Melo, 
membros da Comissão supracitada. Encontram-se presentes 
também os Deputados Ailton Vilela e José Henrique. Havendo 
número regimental, o Deputado Gilmar Machado assume a 
Presidência, declara abertos os trabalhos e solicita ao 
Deputado Dílzon Melo que proceda à leitura da ata da reunião 
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anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros 
presentes. A seguir, o Presidente esclarece que a reuniã? ~e 
destina a apreciar o parecer do relator, Deputado S1mao 
Pedro Toledo, para o 1Q turno da proposta de emenda em tela. 
Logo após, o Presidente passa a palavra ao Deputado Simão 
Pedro Toledo, que emite parecer pela aprovação da referida 
proposta na forma do Substitutivo nQ 1. Na fase de discussão 
do parecer e tendo em vista a complexidade da matéria, o 
Deputado Gilmar Machado pede vista da proposição. Nesta 
oportunidade, passa a Presidência ao Deputado Ajalmar Silva, 
que defere o seu pedido. O Deputado Gilmar Machado reassume 
a Presidência, e, nada mais havendo a ser tratado, agradece 
o comparecimento dos parlamentares, determina a lavratura da 
ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 14 de novembro de 1995. 
Gilmar Machado, Presidente- Simão Pedro Toledo José 

Bonifácio- Romeu Queiroz- Geraldo Rezende- Ajalmar Silva 
-Ronaldo Vasconcellos- Sebastião Costa- Dílzon Melo. 
ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL_ PARA 
PROCEDER A ESTUDOS QUE VENHAM CRIAR MELHORES CONDIÇOES DE 
ÇOMUNICAÇÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS 
As quatorze horas e trinta minutos do dia quatorze de 
novembro de mil novecentos e noventa e cinco, reúnem-se na 
Sala das Comissões os Deputados Paulo Piau, Elbe Brandão, 
Alberto Pinto Coelho, Ivair Nogueira, Gilmar Machado e Bilac 
Pinto, 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 parlamentares presentes. 
Continuando, o Presidente faz a leitura da correspondência 
enviada pelos Srs. Eurico Gade, Presidente da Associação 
Mineira de Rádio e Televisão - AMIRT -, na qual lamenta não 
Poder atender ao convite da Comissão para comparecer a esta 
reunião, por ter assumido compromisso na mesma data e no 
mesmo horário, e Ney Martin Junqueira, da TV Regional de 
Uberaba, comunicando, sua ausência na reunião por motivo de 
força maior. A seguir, o Presidente registra a presença dos 
Deputados Sebastião Navarro Vieira, Sebastião Costa, Carlos 
Pimenta, Anderson Adauto, Jairo Ataíde, Djalma Diniz, 
Antônio Roberto e Wilson Trópia. Prosseguindo, o Presidente 
informa que a reunião se destina a ouvir os Srs. Fabiano 
Fidélis, Presidente do "Jornal de Uberaba"; Elizabeth 
Pestana, professora de Comunicação Social da Faculdade 
Newton de Paiva; Tarlei de Carvalho, Assessor da Diretoria 
da TV Montes Claros; Walace Lara, Editor de Política do 
"Diário da Mantiqueira", Oswaldo Podesta Navarro Vieira, 
Diretor Executivo da TV Poços de Caldas, Miguel Devito, 
Diretor-Presidente da "Tribuna de Minas", de Juiz de Fora, e 
Ivanor José de Tassis, Diretor do "Diário do Rio Doce", de 
Governador Valadares. Prosseguindo, o Presidente passa a 
palavra aos Deputados Alberto Pinto Coelho, Elbe Brandão e 
Ivair Nogueira, autores dos requerimentos que solicitaram a 
presença dos convidados. Depois da explanação dos Deputados, 
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o Presidente concede a palavra aos convidados, e, após as 
exposições desses, abre-se amplo debate entre os presentes, 
conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a 
finalidade da reunião, o Presidente agradece a presença dos 
convidados e dos parlamentares, convoca os membros da 
Comissão para a reunião extraordinária a realizar-se na 
próxima quinta-feira, dia 16, às 10h30min, com a finalidade 
de se ouvirem o jornalista Carlos Lindemberg, do jornal 
"Hoje em Dia", e o consultor Guy de Almeida, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 16 de novembro de 1995. 
Elbe Brandão, Presidente - Ivair Nogueira - Alberto Pinto 

Coelho- Bilac Pinto. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 140/95 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

O projeto de lei em tela, do Deputado Sebastião Cost2, 
pretende seja declarado de utilidade oública o Hospital São 
João Batista de Itamoji, localizar!s rs '''1'.1'1i~·•~Ji·~ n.e :t::>~o·1. 
Aprovado o projeto no 1Q turno, sern Grr.2r.~:u. ~d'->ê. :::. '~-- ~ .:, 

Comissão deliberar conclusivamer.~e s:Jb,'e a :na;:sr·ld ;-,:; :2:;, 
turno, em cumprimento aos trâmites regimentais. 

Fundamentação 
O mencionado Hospital é sociedade civil que tem por 

finalidades cuidar da saúde da população de Itamoji e, em 
especial, amparar a maternidade e a infância. 

Em razão dessas considerações, julgamos ser a entidade 
merecedora do título declaratório de utilidade pública ora 
proposto. 

Conclusão 
Pelas razões exaradas, somos pela aprovação do Projeto de 

Lei nQ 140/95 no 2Q turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 16 de novembro de 1995. 
Marco Régis, relator. 
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SUMÁRIO: ABERTURA- 1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): 1ª Fase: 
Ata - Correspondência: Ofício nQ 17/95, do Presidente do 
Tribunal de Contas Oficios, telegramas e cartão 
Apresentação de Proposições: Projeto de Lei nQ 578/95 
Comunicações: Comunicações dos Deputados Gil Pereira, Marco 
Régis e Bilac Pinto Oradores Inscritos: Discurso do 
Deputado Marco Régis - 2ª Fase: Abertura de inscrições -
Palavras do Sr. Presidente Leitura de comunicações 
apresentadas - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA. 

ABERTURA 
- Às 20h15min, comparecem os Deputados: 
Wanderley Ávila -Sebastião Navarro Vieira- Rêmolo Aloise 

- Ermano Batista- Ailton Vilela -Alberto Pinto Coelho-
Arnaldo Canarinho -Arnaldo Penna- Bilac Pinto- Bonifácio 
Mourão - Carlos Murta - Carlos Pimenta - Clêuber Carneiro -
Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz Elbe 
Brandão- Geraldo Rezende- Geraldo Santanna- Gil Pereira-
Jairo Ataíde -João Leite- Jorge Eduardo de Oliveira 
Jorge Hannas - José Henrique- Kemil Kumaira Leonídio 
Bouças - Luiz António Zanto - Marco Régis - Mauri Torres -
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 Ermano Batista) -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 Gil Pereira, 2Q-Secretário "ad hoc", procede à 

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

Correspondência 
-O Deputado Olinto Godinho, 1Q-Secretário "ad hoc", lê a 

seguinte correspondência: 
OFÍCIOS 

NQ 17/95, do Sr. Flávio Régis Xavier de Moura e Castro, 
Presidente do Tribunal de Contas, informando que o Convênio 
nQ 68.318-3, firmado entre a Secretaria de Agricultura e a 
Prefeitura Municipal de Itapeva, foi considerado regular e 
que a mencionada Secretaria deve enviar ao Tribunal, no 
prazo de 30 dias, a prestação de contas relativa aos 
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recursos repassados. (- À Comissão de Fiscalização 
Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição 
Estadual, c/c o art. 101, inciso XV, do Regimento Interno.) 

Do Sr. Nicias Ribeiro, Deputado Federal e Presidente da 
Comissão Especial Destinada a Proferir Parecer à Proposta de 
Emenda à Constituição nQ 41-A, de 1991, Que Dá Nova Redação 
ao§ 4Q do art. 18 da Constituição Federal, solicitando a 
informação do número de municípios que estão sendo criados 
em Minas Gerais, este ano, para subsidiar os trabalhos 
daquela Comissão Especial. 

Da Sra. Maria Elvira, Deputada Federal, cumprimentando o 
Presidente desta Casa por ter sido agraciado com a Medalha 
do Grande Mérito Comercial, a ele conferida pela Câmara de 
Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte. 

Do Sr. Amilcar Martins, Secretário da Casa Civil, 
solicitando a indicação de um representante desta Casa para 
integrar a comissão encarregada da preparação da solenidade 
comemorativa do centenário de nascimento do ex-Governador 
Israel Pinheiro, constituída pelo Governador do Estado. 

Do Sr. Nélson Fernando Cordeiro, Cel .-PM- Comandante-Geral 
da PMMG, informando, a respeito de requerimento do Deputado 
Dimas Rodrigues, que estudos realizados oe1a Assessori2 
Parlamentar daquela corroração in(':ljr:;:H~ r'.F!~ :~ ;r'vi;.;· ... p'i. r<, 
momento, a criação de uma fraçãc: .:Jc; ·~Gr'::::s ·Jt: dcmL·é ,.-:.;s 2" 
Janaúba, embora essa cidade apr2seGte :o~3i~2rá G~ 
desenvolvimento econômico. 

Do Sr. Rogério M. W. Pires, Chefe de Gabinete do Secretário 
da Fazenda, comunicando que a Ora. Vânia Maria Souza Melo 
Pinto da Cunha, Diretora da Superintendência de Finanças, 
será a representante da Secretaria da Fazenda e Presidente 
do Grupo Coordenador do Fundo Penitenciário Estadual e 
solicitando que esta Casa a ela encaminhe a indicação do 
representante do Poder Legislativo no referido Grupo. 

De Eurídice Vidigal, Chefe da Assessoria Parlamentar em 
exercício do Ministério da Fazenda, informando, em atenção a 
requerimento do Deputado Gil Pereira, que o pedido de 
liberação de recursos que menciona foi devidamente 
registrado para, oportunamente, ser estudado. 

Do Sr. Carlos Eduardo Ferreira, Presidente da Associação de 
Hospitais de Minas Gerais - AHMG -. comunicando que aquela 
entidade decidiu suspender o contrato com o SUS, caso não se 
alcance o equilíbrio econômico-financeiro da assistência 
médico-hospitalar, . e solicitando apoio a suas 
reivindicações. (-A Comissão de Saúde.) 

Do Sr. Calil Fouad Nicolau Cury, Presidente da Associação 
Mineira de Medicina Legal - AMML -, encaminhando cópia de 
documento daquela instituição, apresentado na Jornada 
Sudeste da Sociedade Brasileira de Medicina Legal, realizada 
em Vitória, ES, no qual se defende a criação de um quadro 
especial de carreira para os médicos-legistas e se 
apresentam outras propostas de interesse dessa classe. (- À 
Comissão de Administração Pública.) 

Da Sra. Célia da Silva Jordão, solicitando apoio para que 
sejam revistas as pensões pagas pela Caixa Beneficente dos 
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Guardas Civis e Fiscais de Trânsito, as quais correspondem 
atualmente a 501. dos vencimentos do servidor falecido, mas, 
de acordo com as Constituições Federal e Estadual. deveriam 
ser integrais. (-À Comissão de Administração Pública.) 

TELEGRAMAS 
Do Sr. Delfim Ribeiro, Delegado do Ministério das Minas e 

Energia em Minas Gerais, agradecendo o convite para a 
reunião especial em homenagem ao Rotary Clube Internacional 
pelo seu 90Q aniversário. 

Da Sra. Sônia Coelho, Vereadora à Câmara Municipal de São 
João del-Rei, solicitando empenho para que sejam incluídos 
no orçamento estadual para o exercício de 1996 recursos para 
a construção de hospital público regional. que foi objeto de 
proposta príorizada em audiência pública e de emenda do 
Deputado Jorge Hannas. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nQ 
503/95.) 

CARTÃO 
Do Sr. Homero Ferreira Diniz, Superintendente de Negócios 

da Caixa Econômica Federal em Minas Gerais, agradecendo o 
convite para a reunião especial em homenagem ao Rotary Clube 
Internacional pelo seu 90Q aniversário. 
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 NQ 576/95 

Declara de utilidade pública a Associação de Pais, Amigos e 
Mestres- APAM- do Colégio Militar de Belo Horizonte, 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 

de Pais, Amigos e Mestres- APAM- do Colégio Militar de 
Belo Horizonte, 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 novembro de 1995. 
Wanderley Ávila 
Justificação: A Associação de Pais, Amigos e Mestres - APAM 

-do Colégio Militar de Belo Horizonte foi fundada em 
26/9/85, visando à promoção social, cultural. intelectual e 
ao engrandecimento do referido Colégio. 

Nesse sentido, apóia as atividades dos diretores, 
professores, alunos e ex-alunos e ajuda a promover eventos 
objetivando o congraçamento e o intercâmbio cultural e 
social dos alunos, ex-alunos, pais e mestres, além de 
cultivar a manutenção das tradições culturais, c1V1cas, 
esportivas e intelectuais da juventude do Brasil e de Minas 
Gerais. 

Entidade sem fins lucrativos, a APAM não remunera os 
membros de sua diretoria, possuindo o perfil exigido por 
esta Casa para se tornar de utilidade pública estadual. 
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-Publicado, vai o 

exame preliminar, e 
termos do art. 195, 
Interno. 

projeto às Comissões de Justiça, para 
de Educação, para deliberação, nos 
c/c o art. 104, inciso I, do Regimento 

COMUNICAÇÕES 
São, também, encaminhadas à Mesa comunicações dos 

Deputados Gil Pereira, Marco Régis e Bilac Pinto. 
Oradores Inscritos 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marco Régis. 
O Deputado Marco Régis - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

nossa intenção ao nos manifestarmos é que esta insigne Casa 
legislativa possa registrar e saudar 9 transcurso dos 300 
anos da morte de Zumbi dos Palmares. E uma data importante 
da história brasileira, porque evoca toda uma epopéia da 
raça negra, trazida para o Brasil nos tempos coloniais, para 
que os negros servissem como escravos nas fazendas. 

A história de Minas Gerais tem muitas marcas da passagem da 
escravatura. Gostaria de ressaltar que a região do S~l de 
Minas, especificamente a reg1ao de alguns Deputados desta 
Casa, também apresenta sinais indeléveis dos quilombos de 
Minas Gerais. 

Sabemos que há marcas e registros históric~s de qui1o~bos 
nas cidades de Muzambinho, GuaKup~ s~~ S0ra~~·~~ c~ 
Paraíso, Guaranésia, Cabo Verde, Mont0 8810 0 se~ t~s~: .~o 
de Santa Cruz da Aparecida, Alpinópol~s. PassJs e, ,a ~eg~ãc 
oeste, Formiga. Formou-se aqui o Quilombo do Rei Ambrósio, o 
importante lutador pela libertação dos negros, tão 
importante como o Zumbi dos Palmares de Pernambuco. 
Esta é a mensagem que queremos trazer a esta Casa, hoje, 

para que, numa data tão especial, em que a nacionalidade 
brasileira se manifesta de norte a sul, principalmente nos 
Estados em que primeiro chegaram os negros e que tiveram 
grande influência da raça negra por meio do trabalho do 
negro escravo, como Pernambuco, Bahia e Minas Gerais, nós 
possamos reverenciar, na figura do Zumbi dos Palmares, a 
etnia negra, tão sofredora naquele quadro da história 
brasileira, mas que superou tudo pelas manifestações 
abolicionistas, pela luta para a abolição da escravatura. 
Luta que culminou com o documento final da Lei Áurea, de 
13/5/1.888, assinado pela Princesa Isabel. Contribuiu, pois, 
a raça negra definitivamente para a formação da raça 
brasileira, essa raça realmente miscigenada, que contou com 
os bravos negros para a construção do progresso deste País. 
Muito obrigado. 

2ª Fase 
Abertura de Inscrições 

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

Palavras do Sr. Presidente 
A Presidência informa ao Plenário que se encerra hoje, dia 

20, o prazo regimental de três dias para apresentação de 
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emendas, no 2Q turno, à Proposta de Emenda à Constituição nQ 
14/95, do Deputado Marcelo Gonçalves e outros, em 
cumprimento ao disposto no art. 112 do Regimento Interno; 
informa, também, que se inicia hoje o prazo regimental de 48 
horas para apresentação de requerimento solicitando revisão, 
pelo Plenário, das conclusões do Relatório Final da Comissão 
Parlamentar de Inquérito para, no Prazo de 120 Dias, 
Investigar a Desapropriação Realizada pela CODEVASF na 
Implantação do Projeto Gorutuba, na Região Norte do Estado 
de Minas Gerais, nos termos do parágrafo único do art. 115, 
c/c o art. 105, do Regimento Interno. 

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelos Deputados Gil 
Pereira- falecimento do Sr. Geraldo Felicio Mota, em Montes 
Claros; Marco Régis - falecimento do Sr. Ivo Cardoso de 
Oliveira, em Belo Horizonte; Bilac Pinto -falecimento do 
Vereador Francisco Vieira de Souza, em Cambuí (- Ciente. 
Oficie-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 a extraordinária de amanhã, dia 21, 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). Levanta-se a 
reunião. 

ATA DA 58ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, 
EM 14 DE NOVEMBRO DE 1995 

Presidência dos Deputados Agostinho Patrús e Sebastião 
Navarro Vieira 

SUMÁRIO: ABERTURA 1ª PARTE: Ata Palavras do Sr. 
Presidente- 2a PARTE (ORDEM DO DIA): 2ª Fase: Votação, em 
1Q turno, da Proposta de Emenda à Constituição nQ 14/95; 
aprovação - Votação, em 2Q turno, da Proposta de Emenda à 
Constituição nQ 11/95; aprovação na forma do vencido em 1Q 
turno, com a Emenda nQ 1 - Votação, em 2Q turno, do Projeto 
de Resolução nQ 349/95; aprovação na forma do vencido em 1Q 
turno - Questão de ordem - ENCERRAMENTO. 

ABERTURA 
-Às 20h15min, comparecem os Deputados: 
Agostinho Patrús -Wanderley Ávila Sebastião Navarro 

Vieira - 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- Dilzon Melo - Dimas Rodrigues- Dinis Pinheiro-
Djalma Diniz - Durval Ângelo - Elmo Braz - Francisco Ramalho 
- Geraldo Nascimento - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna -
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Gil Pereira - Gilmar Machado- Glycon Terra Pinto- Irani 
Barbosa- Ivo José- Jairo Ataíde- João Batista de Oliveira 
-Jorge Eduardo de Oliveira- Jorge Hannas- José Bonifácio 
-José Henrique- José Maria Barros- Kemil Kumaira- Luiz 
Antônio Zanto - Marcelo Gonçalves - Marco Régis - Marcos 
Helênio- Maria Olívia -Miguel Barbosa- Miguel Martini -
Olinto Godinho -Paulo Piau- Paulo Schettino - Péricles 
Ferreira - Raul Lima Neto - Sebastião Costa Sebastião 
Helvécio- 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-Secretário, para proceder á 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. 

O Sr. Presidente - Neste momento, passarei a Presidência ao 
Deputado Sebastião Navarro Vieira. oara aue eu ooss~ fazer 
uma comunicação à Casa. 

O Sr. Presidente (Deputado Sebastiao ~~avart'•.:. Vi.:::i:õ..~ 
a palavra, o Deputado Agostinho Patr8s, para cue ~"CC3da 2c 
seu pronunciamento. 

Palavras do Sr. Presidente 
O Deputado Agostinho Patrús - O momento legislativo que 

estamos vivendo impõe-nos o dever de vir a esta tribuna para 
realçar a importância da tarefa que nos é proposta em nome 
da sociedade mineira. Encontram-se nesta Casa, para serem 
apreciados, discutidos e votados, o Projeto de Lei 
Orçamentária, o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado, 
o Plano Plurianual da Ação Governamental, além de 
importantes projetos ligados a questões ambientais, 
assistenciais, educacionais, de saúde, de administração 
pública, entre outros. 

A atual legislatura experimenta um momento histórico, em 
que somos chamados a empreender profundas mudanças em nossa 
prática parlamentar: delas dependerá o exercício pleno cjas 
prerrogativas que conquistamos na nova ordem constitucional . 

Ao tomarmos posse na Presidência desta Casa, assinalamos 
que vivemos um novo momento da organização estatal no País, 
que afirma a gestão compartilhada de Governo, que não mais 
se isola nem se confina no Executivo. 

Podemos afirmar, a 30 dias do encerramento deste ano 
legislativo, que essa gestão compartilhada está sendo 
cumprida por esta Casa. Um dos pontos marcantes da atual 
legislatura é, precisamente, o fato de que todos os projetos 
têm sido amplamente discutidos junto à sociedade. Os 
projetos do Executivo têm sido precedidos de discussões 
abertas com os Secretários das respectivas áreas e com a 
presença de representantes da sociedade civil organizada. 
Essa é a nossa tarefa como casa de representação popular . 
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É importante notar que em tempos passados o orçamento era 
uma peça de ficção, desde que um quadro de inflação crônica 
e absurda abria possibilidade de vastas suplementações de 
verbas, concentrando no Executivo um poder quase absoluto e 
impedindo a atividade de acompanhamento e fiscalização da 
execução orçamentária por parte do Legislativo. 

Agora, a nova realidade monetária do País exige o 
restabelecimento da verdade orçamentária. Nestes termos, 
precisamos e estamos assumindo plenamente nossa 
responsabilidade como co-autores do planejamento estatal e 
fiscais de sua execução. 
São passados os tempos dos milagres. A complexidade da 

situação rechaça tanto a compreensão simplista dos dados, 
quanto as atitudes emocionais e veleidades de qualquer 
natureza. Somos, mais que nunca, chamados à 
responsabilidade, à análise correta e racional dos fatos; 
para nossa satisfação, temos constatado que essa é a atitude 
predominante neste parlamento. Não por acaso, a Assembléia 
de Minas tornou-se um modelo e uma referência no cenário do 
Legislativo brasileiro. 

As audiências públicas regionais são um exemplo dessa 
transformação de fundo nas relações entre o Estado e a 
sociedade em Minas Gerais. Assumidas com coragem e decisão 
pela totalidade dos que têm assento nesta Casa, são 
reconhecidas nos quatro cantos do País como um mecanismo 
inovador e instrumento de democratização das políticas 
públicas. Mas queremos avançar e aprofundar essa prática, 
porque sabemos, perfeitamente, que o processo democrático 
importa em constante aprendizado e em repetidos reajustes. 
Neste instante, como ação concreta nesse sentido, os 
Deputados estão sendo consultados sobre as prioridades de 
suas respectivas regiões ainda não constantes na proposta 
orçamentária, a fim de se promover seu encaminhamento ao 
projeto de lei; cabe observar que esses recursos podem ser 
alocados em período bienal. É, portanto, à luz das 
audiências públicas regionais, com a intervenção 
parlamentar, que está sendo discutida a proposta 
orçamentária: elas têm constituído parâmetro para as 
múltiplas negociações entre o Legislativo e o Executivo com 
o alto propósito de conciliar o plano de ação governamental, 
formulado por um Governo legitimado nas urnas, com as 
d~mandas regionais, igualmente legítimas. 

E preciso notar que a emenda à Constituição que reformulou 
as audiências públicas regionais não alterou apenas o texto 
constitucional, mas, a partir dele, toda uma prática 
governamental. O que se viu, em 1995, foi uma intensa 
participação do Executivo e do Judiciário, envolvendo a 
presença dos Chefes daqueles Poderes nesses encontros. As 
negociações em curso têm sido maduras e democráticas, 
abertas à ampla participação partidária. Somos testemunha de 
que, nessas negociações, jamais este corpo parlamentar 
vergou-se a exigências unilaterais ou se deixou envolver em 
jogos ou barganhas de qualquer espécie. 
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Precisamos, também, de instrumentos de cobrança. Em época 
de estabilidade da moeda, essa cobrança é perfeitamente 
possível. Por isso estamos empenhados em aperfeiçoar e 
expandir os atuais mecanismos de controle e avaliação das 
políticas públicas, de modo que o parlamentar possa 
acompanhar e fiscalizar cada passo do Governo. Isso é 
autêntica valorização do Legislativo, isso é compromisso com 
a independência deste Poder. Sim, porque o povo não nos 
julgará por nossas palavras: ele o fará, antes de tudo, por 
nossas ações. 
Vamos, pois, viver como é preciso este momento histórico 

com a plena consciência da importância e da complexidade de 
nosso papel. 
Estamos no exerc1c1o de um poder co-responsável pela 

administração de um Estado que detém o segundo maior PIB do 
País e que poderá assumir, muito em breve, a liderança de um 
novo ciclo de desenvolvimento sustentável em nossa nação. Um 
grande desafio está posto. Somente pela união e por um 
consenso construído no diálogo e na responsabilidade nos 
colocaremos à altura do que o povo mineiro quer e exige de 
cada um de nós. 

Temos ótimas co~dições para exercitar na Assembléia de 
Minas Gerais esse diálogo e essa resonns~h~ 1 i12M~ 

O Sr. Presidente - Esta Presidê;lcla c~mp~~~~rt~ o ~~Ju~-~~ 
Agostinho Patrús pela precisão de se~ ~~s~urso, QJS 5~ 
coaduna com sua postura e com sua ação à frente do Poder 
Legislativo, buscando sempre a valorização deste Poder e o 
engrandecimento de Minas Gerais. Com satisfação, devolvo a 
Presidência ao Deputado Agostinho Patrús. 

2ª PARTE (ORDEM DO DIA) 
2a Fase 

O Sr. Presidente (Deputado- Agostinho Patrús) - Nos termos 
do edital de convocação, a Presidência vai passar à 2ª fase 
da 2ª parte da reunião, uma vez que não há matéria a ser 
apreciada na 1ª fase. 
Votação, em 1Q turno. da Proposta de Emenda à Constituição 

nQ 14/95, do Deputado Marcelo Gonçalves, que suprime o § 2Q 
do art. 15 da Constituição do Estado de Minas Gerais 
(determinação de limite máximo de valor para modalidade de 
licitação). A Comissão Especial opina pela aprovação da 
proposta. A Presidência vai submeter a matéria a votação 
pelo processo nominal. Antes, a Presidência lembra ao 
Plenário que, nos termos do§ 3Q do art. 208 do Regimento 
Interno, a Proposta de Emenda à Constituição será aprovada 
se obtiver 48 votos favoráveis. Os Deputados que desejal'em 
aprová-la responderão "sim", e os que desejarem rejeitá-la 
responderão "não". Com a palavra, o Sr. Secretário, para que 
proceda à chamada dos Deputados. 

O Sr. Secretário (Deputado Ibrahim Jacob) 
chamada.). 

(- Faz a 
- Respondem "sim" à chamada de votação nominal os seguintes 

Deputados: 
Wanderley Ávila -Sebastião Navarro Vieira- Rêmolo Aloise 

- Ibrahim Jacob- Ermano Batista -Antônio Júlio- Aílton 
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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 Pimenta- Dilzon Melo Dimas 
Rodrigues - Djalma Diniz - Elmo Braz - Francisco Ramalho -
Geraldo Rezende - Gilmar Machado- Irani Barbosa- Ivo José 
-Jairo Ataíde- Jorge Eduardo de Oliveira- Jorge Hannas-
José Bonifácio - José Henrique - José Maria Barros - Marco 
Régis- Maria Olívia -Miguel Barbosa- Miguel Martini -
Olinto Godinho -Paulo Piau- Paulo Schettino - Péricles 
Ferreira - Raul Lima Neto - Sebastião Costa Sebastião 
Helvécio- Toninha Zeitune- Wilson Trópia. 

O Sr. Presidente - Responderam "sim" 49 Deputados. Não 
houve voto contrário. Portanto, está aprovada, em 1Q turno, 
a Proposta de Emenda à Constituição nQ 14/95. À Comissão 
Especial. 
Votação, em 2Q 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 a 
servidor público. A Comissão Especial opina pela aprovação 
da proposta na forma do vencido em 1Q turno, com a Emenda nQ 
1, que apresenta. A Presidência vai submeter a proposta, 
salvo emenda, a votação pelo processo nominal e solicita ao 
Deputado Ibrahim Jacob que proceda à chamada dos Deputados. 
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.) 
- Respondem "sim" à chamada de votação nominal os seguintes 

Deputados: 
Wanderley Ávila -Sebastião Navarro Vieira - Rêmolo Aloise 

- 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 Pimenta - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues Djalma 
Diniz - Elmo Braz - Francisco Ramalho - Geraldo Rezende -
Gilmar Machado - Irani Barbosa- Ivo José- Jairo Ataíde-
Jorge Eduardo de Oliveira -Jorge Hannas- José Henrique-
José Maria Barros- Kemil Kumaira -Marco Régis- Maria 
Olívia- Miguel Barbosa- Miguel Martini - Olinto Godinho-
Paulo Piau - Paulo Schettino - Péricles Ferreira - Raul Lima 
Neto- Sebastião Costa Sebastião Helvécio Toninha 
Zeitune- Wilson Trópia. 

O Sr. Presidente - Responderam "sim" 48 Deputados. Não 
houve voto contrário. Está, portanto, aprovada a Proposta de 
Emenda à Constituição nQ 11/95 na forma do vencido em 1Q 
turno, salvo emenda. Em votação, a Emenda nQ 1. Com a 
palavra, o Sr. Secretário, Deputado Ibrahim Jacob, para 
proceder à chamada dos Deputados. 
o Sr. Secretário- (-Faz a chamada.) 
- Respondem "sim" à chamada de votação nominal os seguintes 

Deputados: 
Wanderley Ávila -Sebastião Navarro Vieira - Rêmolo Aloise 

- Ibrahim Jacob- Ermano Batista -Antônio Júlio- Aílton 
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Vilela- Ajalmar Silva -Alberto Pinto Coelho- Alencar da 
Silveira Júnior -Almir Cardoso- Álvaro Antônio- Anivaldo 
Coelho Antônio Genaro Antônio Roberto Arnaldo 
Canarinho- Arnaldo Penna- Bilac Pinto- Bonifácio Mourão-
Carlos Pimenta - Dílzon Melo- Dimas Rodrigues Djalma 
Diniz - Elmo Braz - Francisco Ramalho - Geraldo Rezende -
Gilmar Machado - Irani Barbosa- Ivo José- Jairo Ataíde-
Jorge Eduardo de Oliveira- Jorge Hannas- José Bonifácio-
José Henrique -José Maria Barros - Kemil Kumaira- Marco 
Régis- Maria Olívia -Miguel Barbosa- Miguel Martini -
Olinto Godinho -Paulo Piau- Paulo Schettino - Péricles 
Ferreira - Raul Lima Neto - Sebastião Costa Sebastião 
Helvécio- Toninha Zeitune- Wilson Trópia. 

O Sr. Presidente - Responderam "sim" 49 Deputados. Não 
houve voto contrário. Está aprovada a Emenda no 1. Fica, 
portanto, aprovada, em 2Q turno, a Proposta de- Emenda á 
Constituição nQ 11/95 na forma do vencido em 1Q turno, com a 
Emenda nQ 1. À Comissão de Redação. 
Votação, em 2Q turno, do Projeto de Resolução nQ 349/95, da 

Mesa da Assembléia, que dispõe sobre a nomeação de 
Conselheiro do Tribunal de Contas pela Assembl~ia 
Legislativa. A Mesa da Assembléia opina pel?. aorovacãc do 
projetO na forma dO vencidO en 10 t~-~0. ~~ VOT2(~0, r 

projeto. Os Deputa dos que o ap:-·cJVa~;, per r;·.a ··2Ç2.oíl c::.·<~C' ... 
encontram. (-Pausa.) Aprovado. Fica, p~rtantJ, aprJvajo, s~ 
2Q turno, na forma do vencido em 1Q turno, o Projeto de 
Resolução nQ 349/95. À Comissão de Redação. 

Questão de Ordem 
O Deputado Gilmar Machado -Sr. Presidente, como V. Exa. 

comunicou a Casa, o Projeto de Lei nQ 506/95, que está em 
fase de discussão, é extremamente importante. Entendemos que 
requer, como V. Exa. bem disse, um debate amplo e profundo, 
e queremos realizá-lo. Portanto, como não há "quorum" para a 
continuação dos trabalhos, pedimos o encerramento da 
reunião, para que possamos fazer uma discussão franca ·e 
séria a respeito de como será o desenvolvimento do Estado 
nos próximos quatro anos. Muito obrigado. 

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

inexistência de "quorum" para a continuação dos trabalhos e 
encerra a reunião. convocando os Deputados para a ordinária 
deliberativa de quinta-feira, dia 16, ás 14 horas, com a 
ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião. 

ATA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO D~ SAÚDE E AÇÃO 
SOCIAL 
Às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia onze de 
novembro de mil novecentos e noventa e cinco, comparecem na 
Sala das Comissões os Deputados Carlos Pimenta, Marco Régis, 
Jorge Eduardo de Oliveira e Jorge Hannas, membros da 
Comissão supracitada. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Carlos Pimenta, declara abertos os 
trabalhos e solicita ao Deputado Jorge Hannas que proceda á 
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é 
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subscrita pelos membros presentes. Prosseguindo, a 
Presidência lê o ofício do Sr. José Maria Borges, Presidente 
do IPSEMG, justificando sua ausência na reunião, em virtude 
de compromissos anteriormente assumidos. A seguir, o 
Presidente lê o manifesto dos Prefeitos de cidades-pólos 
reunidos em Montes Claros, em que manifestam sua preocupação 
diante do momento pelo qual passam as entidades ligadas à 
formação profissional e ao serviço social, como o SENAC e o 
SESC. A seguir, o Presidente anuncia que está em poder desta 
Comissão o demonstrativo de disponibilidade do Fundo para a 
Infância e Adolescência, enviado pelo Sr. Marcelo Meira 
Bhering, Diretor da Superintendência de Finanças. 
Prosseguindo, o Presidente lê a correspondência recebida do 
Vereador Eduardo Bortolotto Filho, dando conhecimento à 
Comissão da Representação nQ 21/95, que versa sobre a 
falência dos estabelecimentos de serviços de saúde 
conveniados ou credenciados ao SUS. E, por último, a 
Presidência lê o ofício recebido do Presidente da Sociedade 
de Anestesiologia de Minas Gerais, Sr. Jacó Custódio Jorge, 
solicitando que esta Comissão interceda junto à Secretaria 
da Saúde para que se encontre uma solução para o problema 
dos anestesistas do Estado. A Presidência solicita à 
assessoria que analise a correspondência. Ato continuo, o 
Presidente passa à fase de discussão e votação de 
proposições da Comissão. O Deputado Marco Régis apresenta 
requerimento em que solicita seja realizada uma reunião 
conjunta com a Comissão de Defesa do Consumidor, com a 
presença de representantes de entidades médicas, de 
operadoras de planos de saúde, do Conselho Regional de 
Medicina, da Associação Médica de Minas Gerais, bem como do 
PROCON-MG, do Ministério Público e da Associação Brasileira 
de Consumidores, para se discutirem as questões relativas 
aos planos de saúde, ao direito dos usuários, às obrigações 
das empresas, etc. Submetido a votação, é o requerimento 
aprovado. A seguir, o Deputado Jorge Hannas apresenta 
requerimento em que solicita sejam convidados a comparecer 
em reunião da Comissão os Srs. Maurício Fernandes da Costa, 
Claret Hannas, Antônio Marx, representantes da Grande Loja 
Maçônica de Minas Gerais, e um representante do MG 
Transplantes, para fazerem exposição sobre o problema dos 
transplantes em Minas Gerais. Submetido a votação, é o 
requerimento aprovado. Ato contínuo, a Presidência passa à 
fase de discussão e votação de pareceres sobre proposições 
sujeitas à aprovação do Plenário da Assembléia. O Presidente 
redistribui o Projeto de Lei nQ 55/95, no 1Q turno, ao 
Deputado Jorge Hannas. O relator procede à leitura de seu 
parecer, mediante o qual conclui pela aprovação do projeto 
com as Emendas nQ 1, da Comissão de Constituição e Justiça, 
e 2, que apresenta. Na fase de discussão, fazem uso da 
palavra os Deputados Jorge Eduardo de Oliveira e Jorge 
Hannas. O Deputado Marco Régis solicita vista do parecer, e 
seu pedido é indeferido pela Presidência. A seguir, o 
Presidente submete a votação o parecer sobre o Projeto de 
Lei nQ 55/95, que é aprovado na forma proposta. 
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Prosseguindo, o Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, relator 
do Projeto de Lei nQ 380/95, no 1Q turno, procede à leitura 
de seu parecer, mediante o qual conclui pela aprovação da 
matéria com as Emendas nQs 1, da Comissão de Constituição e 
Justiça, e 2, que apresenta. 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 parecer favorável à aprovação do Projeto de Lei 
nQ 448/95 no 1Q turno. Submetida a discussão e votação, é a 
proposição aprovada. A Presidência submete a votação o 
Requerimento nQ 757/95, nos termos da Deliberação da Mesa nQ 
487, o qual é aprovado. Ato contínuo, a Presidência registra 
a presença dos Srs .. Luciano W. Ribeiro Reis, Diretor de 
Saúde do IPSEMG; Alvaro Marcilio Júnior, Diretor de 
Previdência do IPSEMG; Fábio Constante, Superintendente 
Hospitalar do IPSEMG; Osvaldo Fortini Levindo Coelho, médico 
do IPSEMG; Liliam M. Damasceno, Presidente do Sindicato dos 
Funcionários do IPSEMG; José Augusto Braga, Diretor do 
Departamento Jurídico do SIND-UTE; Moisés Oliveira Melo. 
Presidente da Associação dos Contribuintes do IPSEMG-ASCON; 
Renato Barros, Presidente da Coordenacão Sindical e João 
Diniz, representante do Conselno fi::;co~·. ~C' ~TSP::.':':IJIC. <.> 

convida-os a tomar assento à mes&. ~ ?r~s·~~~~;a ~:ss.; ~ 
palavra ao Deputado Anderson Acauto, aut~r ~c re~Je~ime,ta 
que motivou a presença dos convidados. A seguir, é concedida 
a palavra ao Sr. Luciano Ribeiro Reis, que aborda a atual 
situação da previdência e do atendimento à saúde no Estado. 
Entre outras dificuldades, o Sr. Luciano aponta a questão 
dos baixos salários como fator que reduz o quadro médico. 
Participam dos debates todos os convidados e parlamentares 
presentes, conforme consta nas notas taquigráficas. O 
Presidente, a pedido do Diretor de Saúde do IPSEMG, solicita 
à assessoria que distribua documento a todos os membros da 
Comissão. 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, 16 de novembro de 1995. 
Carlos Pimenta, Presidente - Marco Régis - ,Jorge Hannas 

ATA DA 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA 
Às dez horas do dia quatorze de novembro de mil novecentos e 
noventa e cinco. comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Geraldo Santanna, Simão Pedro Toledo, Paulo Piau 
(substituindo este ao Deputado Leonidio Bouças, por 
indicação da Liderança do PFL), Arnaldo Penna, Anivaldo 
Coelho 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 Arnaldo Penna que proceda à leitura da 
ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita 
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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. A 
Presidência passa a palavra ao Deputado Ivair Nogueira, que 
procede à leitura da nova redação de seu parecer sobre o 
Projeto de Lei Complementar nQ 9/95, mediante o qual conclui 
pela constitucionalidade, pela legalidade e pela 
juridicidade da matéria com as Emendas nQs 1 e 2, que 
apresenta. Submetida a discussão e votação, é aprovada a 
nova redação do parecer. Na ausência do Deputado Antônio 
Genaro, relator do Projeto de Lei nQ 157/95, a Presidência 
redistribui a matéria ao Deputado Arnaldo Penna, que emite 
parecer pela inconstitucionalidade, pela ilegalidade e pela 
antijuridicidade da proposição. Submetido a discussão e 
votação, é aprovado o parecer. Com a palavra, o Deputado 
Simão Pedro Toledo, relator do Projeto de Lei nQ 473/95, 
emite parecer em que conclui pela constitucionalidade, pela 
legalidade e pela juridicidade da proposição. Após discutido 
e votado, é aprovado o parecer. Na ausência do Deputado 
Leonídio Bouças, relator do Projeto de Lei nQ 517/95 e do 
Projeto de Resolução nQ 539/95, a Presidência redistribui as 
proposições ao Deputado Paulo Piau. Este solicita o prazo 
regimental para emitir parecer sobre o Projeto de Lei nQ 
517/95, o que lhe é deferido pela Presidência, e, em 
seguida, emite parecer em que conclui pela 
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade do 
Projeto de Resolução nQ 539/95. Submetido a discussão e 
votação, é aprovado o parecer. O Presidente, Deputado 
Geraldo Santanna, tendo que se ausentar, passa a direção dos 
trabalhos ao Vice-Presidente da Comissão, Deputado Simão 
Pedro Toledo. Passa-se à 2a fase da Ordem do Dia com a 
discussão e a votação de pareceres sobre proposições que 
dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia. Na 
ausência do Deputado Marcelo Gonçalves, relator do Projeto 
de Lei nQ 131/95, a Presidência redistribui a matéria ao 
Deputado Arnaldo Penna, que emite parecer em que conclui 
pela constitucionalidade, pela legalidade e pela 
juridicidade da matéria. Após discutido e votado, é aprovado 
o parecer. Registra-se, neste momento, a presença do 
Deputado Antônio Genaro, a quem, na ausência do Deputado 
Leonídio Bouças, relator dos Projetos de Lei nQs 245, 262, 
409, 509, 511, 518, 519, 522, 523, 525, 526, 529, 533, 534, 
542 e 543/95, são redistribuídas essas proposições. O 
relator emite pareceres em que conclui pela 
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade dos 
Projetos de Lei nQs 245, 262, 409, 511, 518, 523, 525, 526, 
533, 534 e 542/95; e pela constitucionalidade, pela 
legalidade e pela juridicidade dos Projetos de Lei nQs 519, 
522, 529 e 543/95 com emendas que apresenta e que recebem o 
nQ 1. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, 
são aprovados os projetos. Quanto ao Projeto de Lei nQ 
509/95, o relator apresenta requerimento para que seja 
baixado em diligência ao autor, o que é deferido pela 
Presidência. Para os fins do art. 189 do Regimento Interno, 
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a Presidência determina o encaminhamento do Projeto de Lei 
nQ 157/95 ao Plenário, para inclusão em ordem do dia. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
presença de todos, convoca os membros da Comissão para a 
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 21 de novembro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Ivair Nogueira Arnaldo 

Penna - Paulo Piau - Anivaldo Coelho. 
COMUNICAÇÃO DA PRESIDÊNCIA 

O Presidente da Assembléia Legislativa, no uso da 
competência que lhe é conferida pelo art. 2Q da Resolução nQ 
5. 158, de 20/11/95, e tendo em vista o disposto no inciso 
XXI do art. 62, c/c o § 2Q do art. 78, da Constituição do 
Estado, comunica, em virtude da publicação, no "Diário do 
Executivo" de 31/10/95, da aposentadoria do Conselheiro 
Nilson Gontijo dos Santos, a existência de vaga de 
Conselheiro no Tribunal de Contas do Estado, a ser 
preenchida nos termos da referida resolução. 

Belo Horizonte, 21 de novembro de 1995. 
Agostinho Patrús. 
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ATA DA 100a REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, EM 21 DE NOVEMBRO DE 1995 

Presidência dos Deputados Agostinho Patrús, Wanderley Ávila 
e Rêmolo Aloise 

SUMÁRIO: ABERTURA - 1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata-
Correspondência: Ofícios e cartões Apresentação de 
Proposições: Projeto de Lei nQ 579/95 - Requerimentos nQs 
873 a 910/95 - Requerimentos dos Deputados João Leite (2) e 
Ronaldo Vasconcellos- Comunicações: Comunicação do Deputado 
Alberto Pinto Coelho - Oradores Inscritos: Discursos dos 
Deputados Geraldo Rezende, Almir Cardoso, Clêuber Carneiro, 
Paulo Schettino, Carlos Pimenta, Raul Lima Neto e João Leite 
- 2ª PARTE (ORDEM DO DIA): 1ª Fase: Abertura de inscrições -
Palavras do Sr. Presidente Leitura de comunicação 
apresentada - Discussão e votação de pareceres: Parecer da 
Comissão de Justiça sobre a constitucionalidade do Projeto 
de Lei nQ 390/95; requerimento do Deputado Gilmar Machado; 
deferimento Parecer da Comissão de Justiça sobre a 
constitucionalidade do Projeto de Lei nQ 404/95; 
requerimento do Deputado Almir Cardoso; deferimento 
Relatório Final da Comissão Especial para Proceder a Estudos 
sobre o Enxugamento e Desativação de Agências e Dependências 
do Banco do Brasil no Estado de Minas Gerais; discurso do 
Deputado Bilac Pinto; encerramento da discussão; aprovação-
Relatório Final da Comissão Especial para Conhecer, Debater, 
Propor e Acompanhar as Ações do Governo Federal 
Desenvolvidas no Processo de Privatização da Companhia Vale 
do Rio Doce; discurso da Deputada Maria José Haueisen; 
encerramento da discussão; aprovação Requerimentos: 
Requerimentos dos Deputados João Leite (2) e Ronaldo 
Vasconcellos; aprovação - 2ª Fase: Discussão e votação de 
proposições: Requerimentos dos Deputados José Braga e Raul 
Lima Neto (alteração da ordem do dia); aprovação 
Discussão, em 1Q turno, do Projeto de Lei nQ 562/95; 
apresentação das Emendas nQs 1 a 3; encaminhamento do 
projeto com as emendas à Comissão de Assuntos Municipais -
Discussão, em 1Q turno, do Projeto de Lei nQ 19/95; 
encerramento da discussão; aprovação na forma do 
Substitutivo nQ 1 - Discussão, em 1Q turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição nQ 16/95; discurso do Deputado Gilmar 
Machado; questão de ordem; encerramento da discussão; 
chamada para votação nominal; existência de "quorum" para 
discussão; anulação da votação - Discussão. em 1Q turno, do 
Projeto de Lei Complementar nQ 5/95; apresentação das 
Emendas nQs 3 e 4; encerramento da discussão; encaminhamento 
do projeto com as emendas à Comissão de Administração 
Pública- Prosseguimento da discussão, em 1Q turno. do 
Projeto de Lei nQ 506/95; discurso do Deputado Gilmar 
Machado; apresentação das Emendas nQs 1 a 4; encerramento da 



z 
G 
., 
-~ . ., 
ê 
o c 
c:> 

"' ., 
E 
~ 

"' v; 
"' "O ., 
"' -.:t ., 
c;; 
c. 
o 
"' "' "' êi 
E 

617 
discussão; encaminhamento do projeto com as emendas à 
Comissão de Administração Pública- Discussão, em 1Q turno, 
do Projeto de Lei nQ 6/95; encerramento da discussão 
ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA. 

ABERTURA 
- Às 14h15min, comparecem os Deputados: 
Agostinho Patrús -Wanderley Ávila- 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 - 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 0 i~to 
- 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- Kemil Kumaira - Leonidio Bouças- Luiz Antônio 
Zanto- Marcelo Cecé -Marcelo Gonç~.v~s- ~arc0 Pgo~;-
Marcos Helênio - ~aria Olivia Ma~·~ ~c·rc3 ~:g~s 
Barbosa- Olinto Godinho -Paulo PiaJ -· PaJiC' Sc·,e·~~~;--·:·-
Péricles Ferreira Raul Lima Neto Romeu Queiroz 
Sebastião Costa - Sebastião Helvécio. 

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. 

la PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE) 
- Ata 

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

- O Deputado Rêmolo 
correspondência: 

Correspondência 
Aloise, 1Q-Secretário, 

OFÍCIOS 

lê a seguilte 

Do Sr. Stefan Bogdan Salej, Cônsul Honorário da República 
da Es 1 ovên i a, informando que já se encontra em 
funcionamento, no Município de Contagem, o primeiro 
Consulado da República Eslovênia. 

Do Sr. Aílton Neres de Santana, Prefeito Municipal de 
Mamonas, solicitando da Casa auxílio financeiro para que o 
Município se recupere das secas que o atingiram (- À 
Comissão de Administração Pública.) 

Do Sr. José Domingos de M. Oliveira, Presidente da Câmara 
Municipal de Francisco Badaró, e outros vereadores, 
solicitando seja formulado apelo aos Deputados Federais 
mineiros para que não apóiem as mudanças no sistema de 
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aposentadoria propostas pelo Governo. (- À Comissão de 
Administração Pública.) 

Do Sr. Valdim Almeida Santos, Presidente da Câmara 
Municipal de Araçuaí, encaminhando cópia da indicação do 
vereador Diomar Oliveira Martins que determina a construção 
de uma ponte no rio Setúbal, na comunidade de São João 
Setúbal. (-À Comissão de Administração Pública.) 

Do Sr. Mílton Reis, Diretor-Geral do DETEL-MG, 
encaminhando, em atenção ao Ofício nQ 782/95, termo de 
convênio entre aquela autarquia, Prefeituras municipais e a 
TELEMIG para implantação de postos de serviços de telefonia 
rural. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os 
fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 101, 
xv, do Regimento Interno.) 

Do Sr. Antônio Eustáquio Teixeira Tonidândel, Juiz de 
Direito da Comarca de Santa Luzia, manifestando a premência 
da instalação da 3a Vara naquele município e da aprovação do 
Projeto de Lei nQ 554/95. (- À Comissão de Assuntos 
Municipais.) 

Do Sr. Hélio Coelho do Nascimento, servidor público no 
Município de Juiz de Fora, solicitando apoio de 
parlamentares aos servidores públicos detentores de função 
pública, a fim de poderem continuar na carreira com 
dignidade. (-A Comissão de Administração Pública.) 

CARTÕES 
Da Sra. Ana Luíza Machado Pinheiro, Secretária da Educação; 

dos Srs. José Ferraz, Secretário do Trabalho; João Batista 
dos Mares Guia, Secretário Adjunto da Educação; José 
Henrique Santos Portugal, Chefe de Gabinete do Governador do 
Estado, e da Sra. Maria Regina Nabuco, Secretária Municipal 
de Abastecimento, agradecendo o convite para a reunião em 
homenagem aos 90 anos do Rotary Clube Internacional. 

O Sr. Presidente (Deputado Rémolo Aloise) - 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 579/95 

Institui entre os pescadores amadores ou profissionais a 
figura do "amigo dos rios". 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica criada a figura do "amigo dos rios" no 

Estado de Minas Gerais. 
Parágrafo único O título de "amigo dos rios" será 

concedido a pescadores amadores ou profissionais cuja 
conduta seja exemplar na preservação da ictiofauna do Estado 
de Minas Gerais. 
Art. 2Q -A identificação do detentor do título "amigo dos 

rios" deverá ser emitida pela Polícia Florestal e deverá 
conter na face: as armas ou brasão da Polícia Florestal, a 
identificação do portador da credencial, mensagem 
solicitando apoio das autoridades ao portador da credencial 
e assinatura do Comandante da Polícia Florestal Estadual. 
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Parágrafo único - No verso da credencial deverá constar a 

seguinte mensagem: "Sou colaborador da Policia Florestal 
porque conheço e cumpro rigorosamente as leis e normas 
ambientais". 
Art. 3Q -Deverá ser divulgada nota ou aviso, em todas as 

unidades da Polícia Florestal, bem como nos órgãos federais, 
estaduais e municipais ligados à preservação ambiental, 
dando ciência aos interessados da existência da credencial. 
Art. 4Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 5Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 1995. 
Álvaro Antônio 
Justificação: A divulgação da consciência ecológica é 

imperativo permanente e deve ser buscada por todos. Sabemos 
que muitos pescadores não cumprem as normas ambientais, seja 
por ignorância ou por dolo. Mas sabemos que um grande número 
desses pescadores poderia agir de forma consciente e só ~5o 
se tornam agentes ativos na defesa da fauna aquática por 
falta de motivação e, mesmo, por omissão dos agentes 
públicos no incentivo à colaboração dos pescadores. A 
criação da honraria, representada pela credencial "amigo dos 
rios", visa quebrar essa om1ss2ío "'· cC">nr:l;-:O:!' ç<; ::vw~; 
pescadores a se aliarem às au:o~ldaJ8s e1ca:~eJ~::~ ~~ 
preservação ambiental, emprestando-l~es SJ2 vi~e~:~a ~ 
experiência e, ao mesmo tempo, ampliando em termos de 
espaço, tempo e contingente, a ação fiscalizadora e 
educadora dos agentes públicos responsáveis pelo meio 
ambiente. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Constituição e 

Justiça, para exame preliminar, e de Meio Ambiente, para 
parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, do 
Regimento Interno. 

REQUERIMENTOS 
NQ 873/95, do Deputado Carlos Murta, solicitando se 

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com o 
Lions Clube Betim pelos relevantes serviços prestados à 
comunidade do Município de Betim. 

NQ 874/95, do Deputado Carlos Murta, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com o 
Lions Clube BH Alterosas pelos relevantes serviços prestados 
à comunidade desta Capital. 

NQ 875/95, do Deputado Carlos Murta, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com o 
Lions Clube Bocaiúva Eng. Dolabela pelos relevantes 
serviços prestados à comunidade do Município de Engenheiro 
Navarro. 

NQ 876/95, 
consigne nos 
Lions Clube 
à comunidade 

NQ 877/95, 
consigne nos 

do Deputado Carlos Murta, solicitando se 
anais da Casa voto de congratulações com o 

BH Caiçaras pelos relevantes serviços prestados 
desta Capital . 

do Deputado Carlos Murta, solicitando se 
anais da Casa voto de congratulações com o 
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Lions Clube BH Centro pelos relevantes serviços prestados à 
comunidade desta Capital. 

NQ 878/95, do Deputado Carlos Murta, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com o 
Lions Clube BH Carmo Sion pelos relevantes serviços 
prestados à comunidade desta Capital. 

NQ 879/95, do Deputado Carlos Murta, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com o 
Lions Clube BH Floresta pelos relevantes serviços prestados 
à comunidade desta Capital. 

NQ 880/95, do Deputado Carlos Murta, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com o 
Lions Clube BH Gutierrez pelos relevantes serviços prestados 
à comunidade desta Capital. 

NQ 881/95, do Deputado Carlos Murta, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com o 
Lions Clube BH Inconfidência pelos relevantes serviços 
prestados à comunidade desta Capital. 

NQ 882/95, do Deputado Carlos Murta, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com o 
Lions Clube BH Independência pelos relevantes serviços 
prestados à comunidade desta Capital. 

NQ 883/95, do Deputado Carlos Murta, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com o 
Lions Clube BH Itacolomi pelos relevantes serviços prestados 
à comunidade desta Capital. 

NQ 884/95, do Deputado 
consigne nos anais da Casa 
Lions Clube BH Jaraguá pelos 
comunidade desta Capital. 

Carlos Murta, solicitando se 
voto de congratulações com o 
relevantes serviços prestados à 

NQ 885/95, do Deputado Carlos Murta, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com o 
Lions Clube BH Liberdade pelos relevantes serviços prestados 
à comunidade desta Capital. 

NQ 886/95, do Deputado Carlos Murta, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com o 
Lions Clube BH Mangabeiras pelos relevantes serviços 
prestados à comunidade desta Capital. 

NQ 887/95, do Deputado Carlos Murta, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com o 
Lions Clube BH Marília de Dirceu pelos relevantes serviços 
prestados à comunidade desta Capital. 

NQ 888/95, do Deputado Carlos Murta, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com o 
Lions Clube BH Nova Suíssa pelos relevantes serviços 
prestados à comunidade desta Capital. 

NQ 889/95, do Deputado Carlos Murta, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com o 
Lions Clube BH Nova Floresta pelos relevantes serviços 
prestados à comunidade desta Capital. 

NQ 890/95, do Deputado Carlos Murta, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com o 
Lions Clube BH Ouro pelos relevantes serviços prestados à 
comunidade desta Capital. 
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NQ 891/95, do Deputado Carlos Murta, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com o 
Lions Clube BH Pampulha pelos relevantes serviços prestados 
à comunidade desta Capital. 

NQ 892/95, do Deputado Carlos Murta, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com o 
Lions Clube BH Planalto pelos relevantes serviços prestados 
à comunidade desta Capital. 

NQ 893/95, do Deputado 
consigne nos anais da Casa 
Lions Clube BH Serra pelos 
comunidade desta Capital. 

Carlos Murta, solicitando se 
voto de congratulações com o 
relevantes serviços prestados à 

NQ 894/95, do Deputado Carlos Murta, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com o 
Lions Clube BH Santa Teresa pelos relevantes serviços 
prestados à comunidade desta Capital. 

NQ 895/95, do Deputado Carlos Murta, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com o 
Lions Clube BH Santo Antônio pelos relevantes se~viços 
prestados à comunidade desta Capital. 

NQ 896/95, do Deputado Carlos Murta. solici~ando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulacões com o 
Lions Clube Pedro Leopoldo o~lo~ re~ev~nt~~ ~~rviros 
prestados à comunidade do Municip~c je ~·ed:c ~eopc1Gc. 

NQ 897/95, do Deputado Carlos Mu~ta, sc~1ci:an~c s0 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com o 
Lions Clube Lagoa Santa pelos relevantes serviços prestados 
à comunidade do Município de Lagoa Santa. 

NQ 898/95, do Deputado Carlos Murta, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com o 
Lions Clube Santa Luzia pelos relevantes serviços prestados 
à comunidade do Município de Santa Luzia. 

NQ 899/95, do Deputado Carlos Murta, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com o 
Lions Clube Santa Luzia-São Benedito pelos relevantes 
serviços prestados à comunidade do Município de Santa Luzia. 

NQ 900/95, do Deputado Carlos Murta, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com o 
Lions Clube Três Marias pelos relevantes serviços prestados 
à comunidade do Município de Três Marias. 

NQ 901/95, do Deputado Carlos Murta, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com o 
Lions Clube BH Solidariedade pelos relevantes serviços 
prestados à comunidade desta Capital. 

NQ 902/95, do Deputado Carlos Murta, solici,ando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com o 
Lions Clube Vespasiano pelos relevantes serviços prestados à 
comunidade do Município de Vespasiano. 

NQ 903/95, do Deputado Carlos Murta, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com o 
Lions Clube BH Tiradentes pelos relevantes serviços 
prestados à comunidade desta Capital. 

NQ 904/95, do Deputado Carlos Murta, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com o 
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Lions Club BH Vila Rica pelos relevantes serviços prestados 
à comunidade desta Capital. (-Distribuídos à Comissão de 
Saúde.) 

NQ 905/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçônica Cavaleiros do Oriente, localizada no Município de 
Alpercata, por seus 16 anos de existência. 

NQ 906/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçônica Águia Valadarense, localizada no Município de 
Governador Valadares, por seus 12 anos de existência. 

NQ 907/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçônica Estrela Caldense, localizada no Município de Poços 
de Caldas, por seus 100 anos de existência. 

NQ 908/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçônica Liberdade e União, localizada no Município de Sete 
Lagoas, por seus 13 anos de existência. (- Distribuídos à 
Comissão de Educação.) 

NQ 909/95, do Deputado Arnaldo Penna, solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário da Segurança Pública e ao 
Diretor do DETRAN-MG, com vistas a que se viabilize a 
instalação, no Município de Conselheiro Lafaiete, de banca 
examinadora desse órgão para expedição de carteira de 
motorista. (-À Comissão de Administração Pública.) 

NQ 910/95, do Deputado João Leite, solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado, com vistas a que se 
envidem esforços para a realização de encontro entre o 
Governo Federal e o Grupo Mendes Júnior, com a finalidade de 
se solucionar a.crise financeira por que passa esse grupo 
empresarial. (-A Comissão de Fiscalização Financeira.) 

São também encaminhados à Mesa requerimentos dos 
Deputados João Leite (2) e Ronaldo Vasconcellos. 

. COMUNICAÇÕES 
- E também encaminhada à Mesa comunicação do Deputado 

Alberto Pinto Coelho. 
Oradores Inscritos 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Geraldo 
Rezende. 
O Deputado Geraldo Rezende Sr. Presidente, Sras. 

Deputadas, Srs. Deputados, analisando a pauta dos nossos 
trabalhos da tarde de hoje, deparei com o Projeto de Lei nQ 
562/95, da Comissão de Assuntos Municipais, que cria 
municípios e dá outras providências. O projeto está na 
pauta, está tudo preparadinho, e cerca de 100 novos 
municípios serão criados em Minas Gerais. Como fui contra, 
desde a época da autorização para os plebiscitos, estou 
aqui, cumprindo minha obrigação de continuar me pronunciando 
contrariamente a essa esculhambação geral que é a criação de 
100 municípios em um Estado pobre, sem condição nenhuma, 
onde quase todo mundo é analfabeto, especialmente onde estão 
sendo criados os municípios, e onde não há nenhuma 
assistência de saúde. Enfim, estão emancipando distritos 
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para criar empregos de Prefeito - repito, pela undécima vez 
-, de Vice-Prefeito e de Vereador. Mas Minas Gerais tem que 
criar municípios, porque, pelo que se está vendo, o dinheiro 
está sobrando para todo lado, o Estado é rico. 

Hoje tive o cuidado de ligar para o Deputado Mílton Monte, 
Líder da Bancada do PMDB na Assembléia Legislativa de São 
Paulo, para pedir algumas informações a respeito de como vêm 
acontecendo as emancipações naquele Estado. O Deputado 
Mílton Monte me passou a seguinte informação: foram 
propostas 53 emancipações de distritos em São Paulo, e houve 
12 plebiscitos. Nove distritos tiveram sua emancipação 
aprovada na consulta plebiscitária. Muito bem. 

Vamos criar quase 100 municípios, e parece-me que, no dia 
26, tem mais maracutaia, para propiciar novas emancipações. 
Sr. Presidente, Srs. Deputados, antes de prosseguir, quero 
retirar uma emenda que apresentei ao Substitutivo nQ 1 ao 
Projeto nQ 562/95, excluindo o Distrito de Indaiabira, do 
Município de Rio Pardo de Minas. Estou, neste momen:o, 
retirando essa emenda, porque não é uma ferida que vai 
afetar o corpo do leproso. Vamos deixar aue a coisa fiua 
naturalmente, que, dentro da irresponsabilidade, da falta de 
bom-senso, se emancipem 90, 100 ou sei lã quantos 
municípios. Não poderia, de forma aiç:JI;rna. rjo'xõ!;"' oc. \1 Í 1' ;, 
esta tribuna, na histórica tard8 d.: .~:o~;.~, u~~= .. : :/. ·· ,,,:-
quando tenho a absoluta convicçiío d: qu2, 110 futtJ:-::: e:.~· 
Casa vai se lembrar da luta solitária do Deputado Geraldo 
Rezende para não deixar que se criassem municípios 
absolutamente inviáveis no Estado de Minas Gerais. Quero 
apenas enxergar dois anos à frente, em 1997, já com os 
Prefeitos dos municípios criados neste ano eleitos nas 
eleições previstas para 1996. Os Prefeitos eleitos terão 
municípios absolutamente desestruturados, sem água, sem 
esgoto, sem asfalto, sem centro de saúde, sem escolas, sem 
estrutura de delegacia, muitas vezes sem telefone. Enfim, 
municípios absolutamente desnecessários, que vão prejudicar 
o andamento das finanças públicas do Estado, e, em 
consequencia, vão prejudicar o povo mineiro, povo pelo qual 
tanto tenho lutado, visando a melhorar sua qualidade de 
vida. Municípios que, logo que tiverem seus Prefeitos, não 
vão ter espaço para a Câmara dos Vereadores. para o prédio 
da Prefeitura e que precisarão, com os míseros recursos do 
Fundo de Participação dos Municípios - FPM -, construir tudo 
isso e, mais ainda, fazer o asfalto, cuidar da pobreza da 
periferia, da zona rural, com os mata-burros e as pontes, 
etc . 
Sr. Presidente, Srs. Deputados, em 1997 vamos ver uma 

corrida de Prefeitos ao Palácio da Liberdade, na busca de 
recursos para satisfazer esses anseios e as promessas feitas 
agora, por ocasião das famigeradas emancipações, em que o 
líder do distrito diz: olha, vamos fazer disto aqui uma 
cidade, a sua esposa vai trabalhar na Prefeitura, o seu 
filho vai ser Vereador. E o pregador diz sempre assim: eu 
quero ser o Prefeito, naturalmente. 
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o primeiro dinheiro que entrar nessas Prefeituras vai 
comprar um carro zero-quilômetro, no valor de R$25.000,00 a 
R$30.000,00, porque isso é comum. Em qualquer cidadezinha 
deste tamanhozinho está lá o carrão do Prefeito, para ele 
vir a Belo Horizonte pedir dinheiro, se não, como ele virá? 
No lombo do burro, não dá; a pé, não dá; então, tem que 
comprar o carrão, primeiro, para ele vir aqui pedir 
dinheiro, para ir a Brasília fazer a mesma coisa ... 
Sr. Presidente, Srs. Deputados, estou, realmente, 

estarrecido com isso tudo que está acontecendo em Minas 
Gerais. São Paulo, que é um Estado adiantado, está com 53 
distritos propondo emancipação. Não há um, sequer, sem 
ligação asfáltica, mas apenas nove serão emancipados ou, 
talvez, nem isso. Agora, os de Minas Gerais não têm estrada 
asfaltada, não têm telefone, muitos não têm nem luz, estão 
sós no seu miolinho, no meio do cerrado das Gerais e vão se 
emancipar, virar cidades ... Mas não com o voto do Deputado 
Geraldo Rezende; não, absolutamente, não. Este meu voto 
solitário, nesta Casa, será dado na tarde de hoje ou, se o 
projeto não for votado hoje, no dia em que isso acontecer. 
Esse voto solitário será dado dentro da responsabilidade, 
contra a criação inoportuna desses municípios. Se as 
finanças públicas federais ou estaduais estivessem bem, se o 
Brasil estivesse com suas finanças ajustadas, aí, sim, 
1r1amos criar os municípios, mas socializar a miséria, como 
está sendo feito agora, como mineiro e brasileiro, não devo 
e não posso aceitar. 

Vou continuar debatendo isso, aqui. Em 1997- quem viver 
verá -, o Deputado Geraldo Rezende vai subir à tribuna e 
mostrar ao povo mineiro a incoerência que foi a criação 
desses 100 municípios em 1995. 
Sr. Presidente, Srs. Deputados, estou na Assembléia 

Legislativa pelo terceiro mandato. Estou aqui para lutar 
pela igualdade dos homens no nosso País. E essas 
emancipações não me mostram absolutamente nada que caminhe 
no sentido da promoção da igualdade dos homens em Minas e no 
nosso País. 
Encerro aqui minhas palavras, mas voltarei a esta tribuna 

ainda na tarde de hoje, por ocasião da discussão do Projeto 
de Lei nQ 562/95, que cria mun1c1p1os e dá outras 
providências. Era o que tinha a dizer. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Almir Cardoso. 
O Deputado Almir Cardoso- Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

Sras. Deputadas, senhores presentes nas galerias, 
representantes da imprensa: ontem, tive o prazer de ir a 
Brasília acompanhando uma caravana mineira, particularmente 
de Belo Horizonte, formada por 50 ônibus. 
Brasília foi palco ontem de um momento singular na história 

do Brasil: as manifestações pela passagem do Dia Nacional da 
Consciência Negra, que começaram às 10 horas, com uma 
caminhada da rodoviária ao Congresso Nacional, onde, às 14 
horas, houve uma sessão aberta à participação de entidades 
representativas da sociedade civil para homenagear Zumbi. Às 
18h30min aconteceu a sessão solene na Câmara dos Deputados, 
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também em comemoração à data. Cerca de 40 mil pessoas, de 
quase todos os Estados brasileiros, na sua maioria negra, 
foram lá para participar da marcha contra o racismo, pela 
igualdade e pela vida, em homenagem ao líder negro e herói 
nacional Zumbi dos Palmares, que deu a sua vida para ver o 
seu povo livre. Como é do nosso conhecimento, o mais longo 
regime escravocrata da América Latina foi o do Brasil: 320 
anos! Cerca de 5 milhões de homens e mulheres livres foram 
caçados como animais ferozes na África e trazidos à força 
para trabalhar em nossas minas e engenhos. Eram distribuídos 
estrategicamente para que, na mesma fazenda ou mina, não 
ficassem muitos negros que falassem a mesma língua. Dessa 
forma, dificultariam a socialização do grupo. A 
responsabilidade que carregamos é enorme. Nossa história 
está manchada do sangue dos milhões de negros que morreram 
em nossas terras, vitimas das mais atrozes torturas e maus 
tratos. 
O povo negro, entretanto, nunca se rendeu. Jamais aceito~ 

sua condição de escravo. Do contrário, como explicaríamos a 
existência dos quilombos? Durante os anos todos de 
escravidão, poucas foram as vozes que se levantaram para 
defendê-los. A Igreja, que poderia ter orotestado. foi 
conivente, como bem sabemos. Os G3dres esta~a~ m:•~s 
presentes na casa grande do que na SGG=a:a .. 12~ ~~~ ci:~~ 
protestou. E o papa Nicolau, em 1454, a~to·1z~u 8 ~ei ~? 
Portugal a escravizar qualquer nação africana, desde que 
fosse administrado o batismo entre os escravos. Enquanto 
isto, os padres diziam que os negros precisavam suportar o 
sofrimento terreno porque assim lhes seria garantido o reino 
dos céus como recompensa. Bela teologia! No entanto, a 
despeito de todo o sofrimento, os negros jamais de curvaram. 
Fugiram das senzalas, e no meio das selvas, organizaram 
quilombos, pátrias livres onde viviam o seu sonho de 
liberdade. E ontem celebramos o mais importante de todos 
eles: o Quilombo dos Palmares e seu principal líder, que foi 
Zumbi. Palmares estava localizado no alto da serra da 
Barriga, lugar de difícil acesso, onde concentravam-se os 
negros foragidos das fazendas de cana-de-açúcar de 
Pernambuco e Alagoas. Palmares resistiu por quase um século, 
de 1600 a 1695, com mais de 20 mil refugiados, entre negros. 
brancos, índios e mestiços. 
Zumbi, ainda criança, fora adotado por um padre, que o 

batizou e o educou, ensinando-lhe o latim e o português. 
Quando criança, ajudava nos trabalhos da igreja, até que um 
dia fugiu para Palmares. Ali cresceu como guerreiro temido e 
respeitado, tendo organizado o seu povo para defender-se dos 
ataques militares. Como os usineiros temiam que Palmares se 
alastrasse, e assim não houvesse mais mão-de-obra escrava 
para seus engenhos, com o apoio do Estado convocaram o 
bandeirante Domingos Jorge Velho, conhecido pela valentia e 
brutalidade, para destruir o quilombo. Algumas lutas foram 
travadas até que, em 20/11/1695, Zumbi, que ainda resistia, 
foi preso e martirizado, tendo sua cabeça sido exposta em 
praça pública na cidade do Recife para servir de exemplo 
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para os negros que 
patrões e senhores. 
tivessem assassinado 
povo negro. 

pensassem em se rebelar contra seus 
Com esse gesto, pensavam que também 
o sonho de liberdade que norteava o 

Hoje, zumbi dos Palmares é saudado como herói nacional, 
principal representante da causa negra. Mas pouca coisa 
mudou desde a sua morte. O povo negro, habitante das 
favelas, os novos quilombos, ainda luta por seus direitos. 
Ainda luta por um lugar na sociedade. O preconceito contra 
os afro-brasileiros é enorme, por mais que queiramos 
esconder. Cerca de 65% da população brasileira é composta de 
descendentes de africanos. A todo instante cruzamos com 
negros nas ruas. Mas, quando chegamos numa reunião de 
médicos, empresários, advogados, ou mesmo nesta Casa, a 
presença de negros quase não é notada. A isso eu chamo 
discriminação. Não há outra palavra. Ao negro é negado ~ 
direito aos estudos, a um trabalho decente, a 
respeitabilidade enfim. Vivemos com a cabeça do senhor de 
engenho. E precisamos mudar esse quadro. No limiar do 
terceiro milênio não podemos conviver com tanta hipocrisia. 
É necessário criar mecanismos para que os negros participem 
efetivamente da construção do nosso Pais, não apenas como 
mão-de-obra barata, mas ocupando o topo da sociedade, 
participando em pé de igualdade social e cultural. Basta de 
escravidão, basta de racismo. 
O País não pode mais conviver com essa situação. O sonho de 

Zumbi e de todos os negros. de Palmares precisa ser uma 
realidade entre todos nós. E necessário erguer a voz contra 
toda a injustiça praticada contra o povo negro. Necessário 
se faz alterar o curso da história, criar uma sociedade em 
que negros e brancos vivam em harmonia, sem escravos nem 
senhores. Basta de escravidão. Basta de racismo. Viva Zumbi 
dos Palmares. Viva o povo negro! Madjubá axé! 

Srs. Muito obrigado Sr. Presidente. Muito obrigado 
Deputados. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Clêuber 
Carneiro. 
o Deputado Clêuber Carneiro Sr. Presidente, Srs. 

Deputados, "Reforma Agrária - Questão de Justiça. As coisas 
importantes, neste Pais de Cabral, são sempre morosas e 
muitas vezes chegam fora de hora. Uma questão que urge e que 
está a desafiar Governo e sociedade, na imensidão desta 
pátria-amada é a da ocupação da terra e do seu melhor 
aproveitamento. Bem de todos, bem social, antes de o ser 
econômico, a questão da terra gera contradições e seriedade. 
Já se foi o tempo em que a polêmica discussão do tema da 
reforma agrária causava medo, pavor e ódio. A tese é hoje 
abordada com ~esponsabilidade, sem peleguismo e sem 
intransigência. E aceita por quase todos os setores da 
sociedade, até nos mais tradicionais e conservadores, 
exceção dos caturras exploradores, que teimam em negar-lhe a 
evidência. O tema é o epicentro das discussões e da 
preocupação do Governo; sabemos ser ele explosivo, mas não o 
desejamos como condimento de uma pré-convulsão social. A 
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terra, sempre a terra! Seja ela produtiva ou não; seja 
herdada, comprada, grilada ou roubada, seja da riqueza, da 
posse, da propriedade e do poder. A terra, sempre a terra! 
Redonda. Estejamos com Copérnico ou com Galileu, com o 
geocentrismo ou o com heliocentrismo; seja ela verde ("verde 
que te quiero verde") como sempre quis o insigne Garcia 
Lorca ou azul, como nos assegurou Gagarin em seu vôo 
orbital. A terra será sempre a fronteira de nossa luta, a 
matriz geradora de nossos direitos, pomo de discórdias, 
âncora de convergências, bem entranhada e a mais arraigada 
de nossas conquistas. Por ela mata-se ou morre-se, negando-
se o bem maior, que é a vida, numa contradição da estupidez 
humana. 

Mas o problema tem que ser enfrentado, sem enfrentamentos, 
com solidariedade e com espírito cristão, com uma nítida 
visão de decência, antes que seja tarde e que as bandeiras 
da causa se firmem em mãos de ódio e de vingança. Não mais é 
possível se dividirem os homens entre "senhores" G 
"escravos". Entre os que tudo têm e os que nada podem há um 
fosso profundo, que só o generoso sentimento de que somos 
verdadeiramente iguais é que deve suoerá-lo, fazendo a 
fraterna e solidária travessia, no sábio entendimento de aue 
todos somos filhos de Deus. 
O movimento dos sem-terra estã a:: ~as rua~. no~ c~~~~~. ~~ 

imprensa, na sociedade, nas igr~jas, ncs 3inj1c~tc~. ~~ 
coração dos oprimidos e dos excluídos, na preocupação dos 
que especulam com o latifúndio imoral. Clama-se, portanto, 
por uma urgente solução. Assentamentos rurais, distribuição 
das terras públicas, desapropriação de terras ociosas e sem 
produção, incidência de altos impostos sobre áreas de vasta 
extensão tidas apenas como reserva de valor, afinal, temos 
que sair dos planos, projetos e discursos para a prática; 
não mais é possível conviver dados da Contag com os 586 
conflitos agrários, com 90 mil famílias de sem-terras 
disputando a posse de( ... ). 

Não se pode também ter a ilusão de que estamos chegando ao 
éden; ganhar a vida sobre um pedaço de terra não é tão 
simples. Enxada é instrumento penoso e duro. 

É preciso trabalho, coragem. disposição, tecnologia e 
capacitação gerencial para se chegar á produtividade, mas 
não se pode, hipocritamente, como bem afirmava o Senador 
montes-clarense Darcy Ribeiro, negar que sem intensa 
assistência técnica e gordos subsídios o labor da terra é um 
fracasso. É mentira. Onde prevalece a pequena propriedade o 
povo come mais e vive melhor. A função da pequena 
propriedade é dar emprego aos milhões de desempregados. 
Assim, estaremos cometendo justiça; o Pontal do 

Paranapanema não será nosso fantasma, e Canudos não será 
repetido. 
Que o Presidente Fernando Henrique Cardoso tenha a melhor e 

a mais cristã inspiração e nos conduza, com prudência e 
determinação, na urgente busca de uma fraterna e justa 
solução. 
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Acreditamos que é muito melhor afirmarmos e defendermos a 
tese positiva de que a terra é de todos do que sermos 
obrigados à negativa de que a terra é de ninguém. Muito 
obrigado. 

Com a palavra, o Deputado Paulo O Sr. Presidente 
Schettino. o Deputado Paulo Schettino - Exmo. Sr. Presidente, Sras. 
Deputadas, Srs. Deputados, imprensa, galerias, vou ler o 
requerimento que encaminhei à Mesa. 

apurado homicídio 
de Janeiro, cuja 

-Lê requerimento em que solicita seja 
cometido em Três Rios; no Estado do Rio 
justificação é a seguinte. 

"Esta solicitação se justifica tendo em vista que o 
mencionado homicídio, autêntica execução, ocorreu há um mês, 
e, segundo reclamações dos familiares das vítimas, não está 
havendo interesse por parte das autoridades policiais do 
município fluminense em sua apuração, constando até que seus 
autores seriam policiais civis e militares daquele Estado. 

O Secretário da Segurança Pública de Minas Gerais, Delegado 
Santos Moreira, já oficiou ao Secretário de Segurança do Rio 
de Janeiro a respeito do assunto, mas entendemos impor-se, 
diante das circunstâncias, um posicionamento desta 
Assembléia Legislativa, que representa o povo mineiro 
perante o Governo daquele Estado." 

Este é o requerimento. 
Gostaria, no entanto, de acrescentar mais algumas palavras. 
Na verdade, o que ocorreu nesse revoltante episódio é o 

reflexo do que vem sendo reclamado e denunciado pelos nossos 
policiais civis há tantos anos e que tenho transmitido em 
seu nome desta tribuna com grande freqüência: a péssima 
remuneração que lhes é atribuída. 
Dois dos três homens covardemente abatidos com mais de 

vinte tiros eram policiais mineiros aposentados que, apesar 
de cumprirem mais de trinta anos o seu sacrificado mister, 
viram-se compelidos, a exemplo da grande maioria de 
policiais aposentados, a exercer nova atividade, pois, se 
assim não procedessem, não conseguiriam sobreviver com seus 
ínfimos rendimentos. 
Partem os aposentados, dessa forma, para outro emprego, 

apesar de desgastados física e emocionalmente, mas, 
literalmente, sem outra alternativa. Os que desejam manter 
sua honradez e dignidade pessoal e familiar trabalham, ainda 
que para perceberem salários irrisórios, ou padecerão em 
seus últimos anos de vida as maiores privações e agruras. 

Foi exatamente o que aconteceu com Daniel Antônio Pinto e 
José Soares do Nascimento. 

Depois de aposentados, passaram a prestar serviços à 
Albatroz Produtos Farmacêuticos, como agentes de segurança, 
acompanhando o transporte de valores da empresa e porque, 
segundo informações confiáveis que obtive, estavam 
suspeitando da prática de ações ilícitas e danosas aos 
interesses da sua empregadora, a respeito disso já tendo se 
manifestado. Foram vítimas de uma cilada e friamente 
executados, numa ação que no jargão do noticiário policial é 
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denominada queima de arquivo, isto é, eliminam-se aqueles 
que descobrem as falcatruas de colegas e delas não se 
dispõem a participar. 

Entendo que deveria constituir questão de honra para as 
autoridades da Secretaria de Segurança do Rio de Janeiro 
desenvolver, com todo empenho e rigor, as investigações 
objetivando o completo esclarecimento dos fatos criminosos 
apontando à justiça os seus responsáveis e dando satisfaçã~ 
pública às sociedades fluminense e mineira do dever 
cumprido, sobretudo tendo_em vista, como já foi dito, que se 
afirma abertamente em Ju1z de Fora serem os autores do 
bárbaro assassinato policiais civis e militares do Rio de 
Janeiro, em número superior a dez elementos. 

É importante se frisar que, se em Belo Horizonte os fatos 
aqui narrados passaram um tanto despercebidos, na comunidade 
juiz-forana e em toda aquela região mineira eles tiveram 
muita repercussão e causaram grande revolta. 

Esperemos, pois, que se cumpra a lei e se faça justiça. 
Era o que tinha a dizer. 
O Sr. Presidente Com a palavra, o Deputada Carlos 

Pimenta. 
Deputado Carlos Pimenta Exmo. Sr. P~esidente. Sras. 

Deputadas, Srs. Deputados, o nos5o Pals Ps:2 vi~Froo ~~ 
momento diferente em virtude das novas me~i~Js to~3c~: p::o 
Presidente Fernando Henrique Cardo2o _ ret2rend2j2s p~lc 
Congresso Nacional. 

Essas medidas atingiram diretamente o funcionalismo público 
como um todo e, sem dúvida, vão mudar radicalmente o 
relacionamento dos servidores públicos com o Governo e o 
Estado. Há muitas apreensões, incertezas, e ninguém pode 
avaliar o que acontecerá com cada um. 

O principal fato foi, sem dúvida, a queda da estabilidade 
do funcionalismo público, o que poderá acarretar medidas 
contra aqueles que sempre serviram o País, os Estados e os 
municípios. Infelizmente, tudo isso está ocorrendo de forma 
generalizada. A imprensa tem noticiado que muitas 
Prefeituras estão demitindo vários trabalhadores, com muitos 
anos de emprego público. Grande parte desses trabalhadores 
são concursados, e o único critério que prevalece é o 
critério político. 

Alguns Prefeitos deixam os seus cabos eleitorais com altos 
salários e colocam na rua o bom funcionário que passou a 
vida toda servindo a sua comunidade sem nenhuma outra 
perspectiva de conseguir novamente outra colocação. 

É essa a realidade que vamos enfrentar, infelizmente, para 
satisfazer os planos políticos de pessoas sem caráter, sem 
escrúpulos, que fazem dos mandatos eletivos oportunidades 
para se perpetuarem no poder. 

É importante que os Poderes Legislativos, em todas as 
esferas, constituam obstáculos a essas pretensões. 

Temos que estar atentos aos atos administrativos dos 
gov~rnantes, sob pena de agravarmos, cada vez mais, a crise 
social que já se instala neste Pais. 
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deste pronunciamento, quero relatar a situação 
mais de 2 mil funcionários da FHEMIG em Minas Como parte 

aflitiva de 
Gerais. Nesta manhã fui procurado por representantes dos 
funcionários que trabalham nessa instituição e, segundo 
eles, mais de 2 mil servidores da saúde trabalham com 
contratos administrativos. Não possuem os mesmos direitos 
trabalhistas dos demais servidores, como licença médica e 
licença maternidade, além do 13Q salário. Os contratos têm 
também jornada maior, 40 horas semanais, contra 30 horas dos 
efetivos. Esses contratos administrativos têm validade de 
seis meses, prorrogáveis por mais seis. o último concurso da Secretaria da Saúde foi realizado no 
ano passado e nem os 331 aprovados foram efetivados. 

Esses servidores fizeram várias manifestações, todas elas 
pacíficas, como forma de sensibilizar o Governo. Tentam 
agora conseguir o apoio dos Deputados Estaduais como meio de 
diálogo com o Superintendente da FHEMIG, Dr. Guilherme 
Riccio, o Sr. Secretário de Administração e o próprio 
Governador Eduardo Azeredo. Em nenhum momento reivindicam 
aumentos salariais ou ameaçam fazer uma greve geral. 
O que reivindicam é a nomeação dos funcionários 

concursados, a realização de novo concurso, un1ca forma 
legal e moral de acesso aos quadros do Estado, além da 
uniformização dos direitos e das garantias desses 
funcionários que não têm as mesmas prerrogativas dos 
efetivos. 

Imaginem um 
por acidente 
salário, ao 
sem direito 
Isso, sim, 
escravo. 

funcionário sem direito a licença médica, mesmo 
de trabalho, sem direito a férias, ao 13Q 

FGTS, ao adicional noturno, à insalubridade e 
a gratificações que os outros colegas recebem. 

constitui, sem dúvida, um verdadeiro trabalho 

Esta Casa foi verificar o trabalho escravo nos cerrados do 
Norte de Minas, nas carvoarias e nos reflorestamentos, mas, 
para tanto, não precisava ir tão longe. O que acontece nos 
grandes centros urbanos é muito mais desumano do que o que 
acontece na roça. Não há nada mais estressante do que 
trabalhar nessas condições. A qualidade de vida fica 
profundamente comprometida, além do descanso e do lazer do 
trabalhador e de seus familiares. 
Confiamos neste Governo. 
Eduardo Azeredo já disse de público que não admite 

injustiças no seu Governo. 
Ele é um homem bom, sensível aos problemas dos milhares de 

trabalhadores públicos estaduais. Tem o apoio irrestrito 
desta Casa e, particularmente, deste Deputado. Não fechará 
os canais de comunicação com os funcionários da FHEMIG. 

Nesta semana, vamos recebê-los na Comissão de Saúde e Ação 
Social, ouvir suas reivindicações e procurar um consenso. É 
o mínimo que podemos fazer em favor daqueles que muito têm 
feito pelo nosso Estado. Muito obrigado. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Raul Lima 

Neto. 
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o Deputado Raul L;ma Neto Sr. Presidente, Deputado 
Wanderley Ávila, Srs. Deputados membros da Mesa, Srs. 
Deputados e Deputadas, meus senhores e minhas senhoras, mais 
uma vez tenho o privilégio de ocupar esta tribuna e o faço 
para pedir aos senhores que apreciem e fiquem conosco no 
projeto de nossa autoria que está sendo colocado na pauta 
desta tarde, Projeto de Lei nQ 19/95, que dispõe sobre a 
padronização do uso de uniforme escolar na rede pública 
estadual de ensino do nosso Estado. 

Todos os anos deparamos, quase em todos os colégios e quase 
em todas as cidades do nosso Estado, com um negócio muito 
grande, com uma prática viciosa que beneficia os empresários 
sem escrúpulos. Refiro-me à mudança de uma sigla ou de algum 
item no uniforme escolar e à indicação, aos pais dos alunos, 
da loja ou do comércio em que se compra o novo uniforme. 
Tudo isso apenas para beneficiar alguns comerciantes, 
propiciando a formação de cartéis e dando comissões, 
evidentemente inescrupulosas, a diretores tam~ém 
inescrupulosos que fazem conchavos com esses colégios e com 
essas redes comerciais. 

Esse projeto, na verdade, inibe ou, porque não dizer, 
acaba, de uma vez por todas, com essa orática que vem 
ocorrendo há anos em nosso Estado 

Já fizemos um projeto desse t:;::..:. ,_,;c •·:·/é:·. r~.~r~.::;);: 

quando éramos vereador em Belo ~orizo~te, 0 !!ve~22 ~ 
privilégio, agradecendo a Deus e aos companheiros, de tê-lo 
aprovado em 1Q e 2Q turnos e, posteriormente, sancionado 
pelo Prefeito da nossa Capital. Esperamos, confiantes na 
consciência dos nobres pares, a aprovação desse projeto. 
Ocupo também esta tribuna, nesta tarde, para denunciar, 
diante dos senhores, uma injustiça tremenda que vemos. 
Ouvimos agora, pelas ruas, o clamor dos trabalhadores da 
construção civil. Sabemos nós que são vítimas de um estado 
pernicioso, de uma situação tremendamente injusta em que se 
encontra todo trabalhador brasileiro e, sobretudo, os 
trabalhadores da construção civil. O Sindicato da Indústria 
da Construção Civil, de um lado, endurece para não aumentar 
o miserável salário do trabalhador da construção civil, e, 
do outro lado, o Sindicato dos Trabalhadores promove uma 
greve conclamando todos os serventes de pedreiro e pedrei~os 
a cruzarem os braços reivindicando um aumento. Srs. 
Deputados, quem dera que nossos olhos fossem aber~os para a 
realidade. Teríamos condições de bater no peito, 
arrependidos por fechar os olhos para uma situação tão 
injusta e tão gritante que amaldiçoa nosso Pais. Há algum 
tempo fui procurado por uma engenheira que me propôs montar 
uma pequena empresa de construção civil. Conversando com 
essa engenheira, já experiente na construção civil, 
perguntamos quanto ganharíamos se construíssemos um prédio 
de três andares e vendêssemos os apartamentos. Ela nos disse 
que teríamos um lucro de 50%, ou seja, em cada dois 
apartamentos que vendêssemos, teríamos o lucro de um 
apartamento inteiro. O lucro que auferem os empresários da 
construção civil no Brasil é monstruoso. Digo monstruoso 
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porque é uma monstruosidade o que eles pagam aos empregados. 
É uma injustiça que avilta, que denigre e desonra o 
semelhante feito à imagem e semelhança de Deus. A imprensa 
retrata, agora, a folha de pagamento de um servente de 
pedreiro, um pai de família que recebe, no final da semana, 
o equivalente a R$28,00. Vejam bem: carrega cimento, lata de 
areia e brita, 8 horas por dia e, ao final da semana, recebe 
um contracheque de R$28,00. Ora meus senhores e minhas 
senhoras, se o lucro dos empresários caísse de 501. para 201., 
poder-se-ia pagar o equiva1ente a R$10,00 por hora, R$80,90 
por dia. Parem e pensem. E tão simples a solução, mas nos 
não paramos para pensar, porque nem acreditamos em uma 
solução ante um quadro tão hediondo, tão destruidor, tão 
aparentemente sem solução como o quadro do trabalhador 
brasileiro. Mas não paramos para pensar, exatamente porque 
não pensamos nos lucros tremendos que auferem os empresários 
brasileiros. É preciso que o Governo reconheça e que as 
autoridades constituídas pelo povo também reconheçam que a 
Nação não são os empresários, é o povo, e que só haverá 
prosperidade para a Nação brasileira no momento em que 
houver uma distribuição mais justa; no momento em que os 
lucros forem distribuídos com justiça. Essa greve que fazem 
os empregados da construção civil está coberta de razão; é o 
clamor do pobre aviltado, do trabalhador aviltado de nosso 
País. Alguém trabalhar 8 horas por dia para receber R$28,00 
no final da semana é um absurdo, um verdadeiro absurdo. 
Tenho um lote onde moro e pretendo construir uma casa. Uma 
companheira, uma arquiteta, me aconselhou a procurar uma 
companhia de engenharia para fazê-la. Eu disse que não iria 
fazer isso, porque sei que para cada casa que uma empresa 
constrói, eles ganham outra. 

Que essa ganância saia do coração dos empresários, e que 
eles reconheçam que o trabalhador é membro do corpo social e 
distribuam com justiça. Desta tribuna, empenho a minha 
solidariedade aos trabalhadores da construção civil. Quero, 
também, fazer um alerta aos amigos empresários da construção 
civil, para que se lembrem que um dia temos de prestar 
contas a Deus, e Ele será testemunha veloz contra aquele que 
assalaria com injustiça o trabalhador. Muito obrigado. 

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

integrantes da Mesa, Deputados, Deputadas e demais pessoas 
presentes a esta reunião. Gostaria de ser solidário com as 
palavras do Deputado Paulo Schettino, já que, como filho de 
policial, posso sentir as dificuldades enfrentadas por esses 
profissionais quando terminam sua carreira e se aposentam. 
Gostaria de compartilhar com todos os presentes o motivo e 

as conclusões da visita que alguns parlamentares, 
integrantes das Comissões de Direitos e Garantias 
Fundamentais e de Meio Ambiente desta Assembléia, fizeram ao 
Municíp!o de Maxacalis, no Nordeste do Estado, no dia 10 
deste mes. 

Por iniciativa da dinâmica e competente Deputada Maria José 
Haueisen, a comissão de parlamentares que integrei esteve 
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naquela reg1ao para levar seu apoio à campanha 
internacional, lançada em outubro último, pela demarcação 
das terras dos índios maxacalis, já que a situação em que 
permanecem hoje consiste em permanente ameaça à sua própria 
existência. 

Do território inicial, entre os vales do Mucuri, ao norte, 
e Jequitinhonha, a cidade de Araçuaí a oeste e o litoral da 
Bahia, a leste, os maxacalis se firmaram, a partir de 1924, 
no Distrito de Bertópolis. Reduzida continuamente, essa área 
se transformou em duas glebas de terra - Água Boa e Pradinho 
- separadas por uma faixa de terra que se encontra invadida. 

A área dos maxacalis foi medida para demarcação por três 
vezes, em 1941, 1956 e 1993. As duas primeiras não 
contemplaram os reais interesses e as necessidades dos 
índios. A morosidade no cumprimento administrativo da 
demarcação funcionou como estímulo às ocupações. 

A portaria de 1993, do Ministério da Justiça, que 
determinou a última demarcação dessas terras reconheceu que 
a faixa ocupada pertence aos índios. Porém, continuaram 
pendentes processos administrativos necessários como a 
homologação pelo Presidente da República. o registro no 
Departamento de Património da União e a desocuoacão da área 
intermediária. Essa situação te:n r")r0\"CY:'!C1r• ir.,·.~~:t:>r··:·'; 

conflitos graves e violentos ent:E: fa2>2nu=:i·r_;" ~ ;, . .:;;.;~'·· .. -~ .. 
De 1955 a 1995 ocorreram pelo me•1o::: iC a.;s%si:1at:JS <:::c-
conflitos internos com fazendeiros ou a polícia; 41 índios 
Ja morreram, a maioria por causas desconhecidas ou falta de 
assistência, e 3 foram atropelados, com uma morte. 
O povo do canto, como são conhecidos os maxacalis, é 

seminómade, caçador, coletor, e produz além de artesanato, 
agricultura basicamente de subsistência. A separação das 
duas aldeias por uma área intermediária de aproximadamente 
1.800ha, que funciona como muro gigante privando os índios 
do direito de ir e vir, implica ainda verdadeira ameaça às 
tradições, à cultura e à própria subsistência desse povo. 
Afastados de seus próprios irmãos, os índios de cada uma das 
aldeias ficam ainda privados de usufruir as águas do rio 
Umburanas, que fica na área ocupada. Sabe-se que a água, 
para o índio, sempre teve valor que vai além da subsistência 
e simboliza a própria vida. 

O seminomadismo sempre foi importante para impedir o 
esgotamento do meio ambiente. O confinamento em pequenas 
reservas, portanto, implicou graves problemas para a 
manutenção dessa forma tradicional de organização econômica. 
As suas terras hoje não possuem florestas, a caça 
praticamente inexiste e o acesso ao rio Umburanas está 
impedido, fazendo com que o cotidiano das aldeias seja de 
fome e privações. Crianças doentes, famílias inteiras sem 
provisão alimentar formam um quadro de miséria e futuro 
incerto. Entre 1990 e 1993, a falta de assistência provocou 
o aparecimento de seis casos de tuberculose, cinco de 
desidratação e de várias infecções intestinais. 

Sem muitas alternativas, os maxacalis partem para as 
cidades vizinhas como peregrinos, assumindo a condição de 



634 

pedintes, com pouco êxito. Sofrem o preconceito das 
autoridades e dos moradores locais, que os querem longe de 
suas praças e ruas. 

Como as 11 fazendas inseridas na zona limítrofe for~m 
classificadas como empresas rurais pelo INCRA, em 1989. nao 
pod~riam ser desapropriadas com alegação de interesse 
soc1al. Os fazendeiros que ocuparam de boa-fé essa _terra 
receberam da RURALMINAS e do Governo de Minas Gerais t1tulos 
de p~oprie~ade, e os grupos envolvidos na questão de def~sa 
da c1dadan1a dos índios maxacalis acreditam que uma medl~a 
legal poderia ser tomada por meio de pedido de reintegraç~o 
de posse, com indenização pelas benfeitorias, o qual P?derla 
ser feito pela FUNAI ou pelo Ministério Público, ac1onado 
pelo Procurador-Geral da República Álvaro Souza Cruz. 
Acreditamos, portanto, que uma solução deva ser encontra~a 

o_quanto .antes para esse povo privado de seus direitos mals 
b~sicos. E lamentável constatar que, até este momento, quem 
Vlnha trabalhando em defesa desses índios e insistindo na 
regularização de suas terras eram instituições e entidad~s 
~nternacionais, com sede em países europeus. Seremo~ n?s 
1ncapazes de aplicar a lei em prol de uma m1nor 1a 
genuinamente brasileira? Será necessário que entidades 
internacionais nos lembrem que os maxacalis têm sido vítimas 
da falta de vontade política de nossos governantes? . 
A parte de responsabilidade sobre o destino dos maxacallS 

deve impelir o Governo a prover e a subsidiar esse povo para 
a satisfação das necessidades levantadas durante nos~a 
vi~ita, como ambulâncias, tratores, água potável e energla 
eletrica, respeitando porém, a sua soberania. Entre as 
providências já tomadas sobre o assunto estão os 
requerimentos que subscrevi solicitando ao Presidente desta 
Casa que encaminhasse ofícios ao Presidente da República, 
Fernando Henrique Cardoso, e ao Governador do Estado, 
Eduardo Azeredo, para dar continuidade ao processo de 
reparação dos direitos dos índios maxacalis. 

Em Brasília, durante a última semana, ao representar a 
Assembléia Legislativa de Minas Gerais no II Fórum Naciona~ 
de Comissões de Direitos Humanos, aprovamos moção de apoio a 
Campanha Internacional pela Regularização do Território 
Maxacali e ainda cheguei a expor, diretamente ao Chefe de 
Gabinete do Ministério da Justiça, Sr. José Gregório, a 
nossa preocupação. Durante audiência com o Governador 
Eduardo Azeredo, na última segunda-feira, tive também a 
oportunidade de tratar do mesmo assunto e tenho grande 
esperança de que as medidas cabíveis serão tomadas o mais 
breve possível. 

Não poderia esquecer as palavras da Bíblia, que nos lembram 
a responsabilidade de abrir a nossa boca em favor dos mudos. 
Considero os maxacalis um povo mudo, porque, dos 73 índios 
maxacalis hoje vivos, talvez 20 possam falar, mais ou menos, 
o português. O restante só pode falar a língua maxacali. Por 
isso, acho que é nossa responsabilidade abrir a boca em 
favor desse povo. 
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Gostaria ainda de, nesta oportunidade, tornar público o meu 
apoio e a minha solidariedade aos trabalhadores das empresas 
do Grupo Mendes Júnior, hoje ameaçados de perder não só seus 
empregos como também seus direitos trabalhistas. 

Tenho me reunido constantemente com uma comissão de 
trabalhadores dessas empresas para discutir as 
possibilidades de evitar que 12 mil pessoas se vejam em 
breve desempregadas devido à situação de pré-falência 
enfrentada pelo Grupo Mendes Júnior, que, ao longo de sua 
existência, tantos empregos gerou, especialmente para os 
mineiros e os belo-horizontinos. 

A difícil situação pela qual passa o Grupo pesa sobre os 
ombros de seus empregados, que já somaram 45 mil e hoje 
estão reduzidos a 12 mil, não vêm recebendo seus salários 
desde junho e estão sendo demitidos sem as devidas 
indenizações trabalhistas. 
Sabe-se que a grave crise financeira do Grupo Mendes Júnior 

é gerada principalmente pelos volumosos créditos que tem a 
receber de diversos órgãos do Governo Federal, inclusive os 
oriundos das dificuldades encontradas na importação de 
petróleo devido às guerras do Iraque, seu principal 
fornecedor. 

Não podemos esquecer ainda dos r.-:>le\'él~1+"''' S"-"'vir·:yo 
prestados por esta construtora ;.:.:::; ::stac::> :::0 rc.::<:.~.::; :.::.;:. ""- '·· 
ao Pais, tanto internamente como nc e.(tê:-io:·, :on·.:-i~;,;~~~<J: 
para o desenvolvimento e o engrandecimento da engenharia 
naciona 1. 
A reivindicação de seus trabalhadores é que o Governo 

Federal libere adiantamento de R$ 200.000.000,00 por conta 
dos créditos devidos, cujo valor deverá ser, 
obrigatoriamente, co-gerido pelos empregados, havendo a 
liquidação do adiantamento por meio do encontro de contas 
entre as partes. Tal soma é suficiente para a quitação dos 
débitos junto aos trabalhadores e fornecedores, 
possibilitando a obtenção de capital de giro para as 
empresas do grupo, evitando-se a falência e a dispensa de 
tantos empregados. 
Acreditamos, portanto, que o apoio ao movimento dos 

empregados e do ex-empregados da Mendes Júnior estará também 
atendendo aos anseios do povo mineiro com relação à 
manutenção dos empregos, à preservação da c1encia e da 
tecnologia adquiridas e desenvolvidas no segmento da 
construção pesada e à permanência da economia de grande 
escala gerada por aquele grupo empresarial, nascido e 
desenvolvido em Minas Gerais . 

Assim sendo, apresentamos requerimento nesta Casa 
solicitando que fossem encaminhados oficios aos Presidentes 
da República, do Senado, da Câmara dos Deputados e ao 
Governador Eduardo Azeredo para que fossem empreendidos 
esforços a fim de se realizar encontro de contas entre o 
Governo Federal e o Grupo Mendes Júnior, com a finalidade de 
solucionar a grave crise financeira por que passam os 
funcionários e os ex-funcionários daquelas empresas. 
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Os participantes do II Fórum Nacional de Comissões de 
Direitos Humanos, do qual participei durante a última 
semana, em Brasília, também aprovaram moção com esse mesmo 
objetivo. Esperamos, pois, que essa situação possa ser 
resolvida o quanto antes de forma positiva. Muito obrigado. 
* - Sem revisão do orador. 

2ª PARTE (ORDEM DO DIA) 
1a 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 
reque~imentos. Estão abertas as inscrições para o expediente 
da proxima reunião ordinária. 

Palavras do Sr. Presidente 
A Presidência informa ao Plenário que se encerra hoje, dia 

21, o prazo regimental de 48 horas para apresentação de 
requerimento de revisão, pelo Plenário, das conclusões dO 
Relatório Final da Comissão Parlamentar de Inquérito para 
Investigar a Desapropriação Realizada pela CODEVASF na 
Implantação do Projeto Gorutuba, na Região Norte do Estado 
de Minas Gerais, nos termos do parágrafo único do art. 115, 
c/c o art. 105, do Regimento Interno. 

A Pre~idência informa ainda que, tendo em vista a naturez~ 
da materia de que trata o Projeto de Lei nQ 552/95, esta 
determinando sua alteração para Projeto de Lei Complement~~ 
nQ 12/95, mantendo-se a validade dos atos processuais Ja 
praticados. 

Leitura de Comunicação Apresentada 
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário da 

comunicação apresentada nesta reunião pelo Deputado Alberto 
Pinto Coelho - falecimento da Sra. Zulmira Pires Pereira da 
Silva, em Belo Horizonte (Ciente. Oficie-se.). 

Discussão e Votação de Pareceres 
O Sr. Presidente- Parecer da Comissão de Justiça sobre a 

constitucionalidade do Projeto de Lei nQ 390/95, do Deputado 
Gilmar Machado, que dispõe sobre a apresentação de eventos 
culturais nos órgãos da administração direta e indireta. O 
parecer conclui pela inconstitucionalidade do projeto. 
Inclua-se em ordem do dia para os fins do art. 288 do 
Regimento Interno. Sobre a Mesa, requerimento do Deputado 
Gilmar Machado, solicitando a retirada de tramitação do 
Projeto de Lei nQ 390/95. A Presidência defere o 
requerimento, nos termos do inciso VIII do art. 244 do 
Regimento Interno. Arquive-se o projeto. 
Parecer da Comissão de Justiça sobre a constitucionalidade 

do Projeto de Lei nQ 404/95, do Deputado Almir Cardoso, que 
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. O parecer conclui 
pela inconstitucionalidade do projeto. Inclua-se em ordem do 
dia para os fins do art. 288 do Regimento Interno. Sobre a 
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Mesa, requerimento do Deputado Almir Cardoso, solicitando a 
retirada de tramitação do Projeto de Lei nQ 404/95. A 
Presidência defere o requerimento, nos termos do inciso VIII 
do art. 244 do Regimento Interno. Arquive-se o projeto. 
Relatório Final da Comissão Especial para Proceder a 

Estudos sobre o Enxugamento e Desativação de Agências e 
Dependências do Banco do Brasil no Estado de Minas Gerais. o 
relatório conclui por que se defina claramente o papel do 
Banco, com explicitação de seu efetivo relacionamento com a 
União, o Tesouro Nacional e a sociedade; pela mudança do 
comportamento do acionista majoritário; pela criação de uma 
linha de crédito privilegiada, direcionada ao investimento 
produtivo que mantenha o nível de emprego; pela celebração 
de convênios com Governos Estaduais e Prefeituras Municipais 
e reformulação de política de recursos humanos. Propõe, 
ainda, a realização de reunião especial no Plenário, com o 
objetivo de se lançar oficialmente no Estado a revista 
"Repensando o Banco do Brasil". Em discussão, o relatório. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado B1lac Pinto. 

O Deputado Bilac Pinto -Sr. Presiden~e. Srs. Deputados. é 
muito importante apreciarmos aqui o relatório fina1 da 
Comissão Especial para Proceder a Es:udos sobre o 
Enxugamento e Desativação de Ag~ncias e D~rQ~aA~~i~s 00 
Banco do Bras i l no Esta do de rfl ~ ,·,&.s Ge1·2 i 2: • :\~:;~;,l! : <.~; :::. .,ck 
esse Banco tem prestado relevantes .se~vi;cs à c~~~~1C3cc 
brasileira, especificamente ao Estado de Minas Gerais, somos 
favoráveis ao relatório, que conclui por apresentar linhas 
de crédito especiais, principalmente aquelas que vêm ao 
encontro do setor agrícola do nosso Estado, para ajudar no 
seu desenvolvimento. 

Quero aproveitar a oportunidade para mencionar o projeto 
que o Governo enviou a esta Casa, de número 58/95, que prevê 
a distribuição do ICMS aos municípios do Estado de Minas 
Gerais. É um projeto que consideramos justo, correto, uma 
feliz idéia do Chefe do Executivo, Governador Eduardo 
Azeredo. 

Ele propõe a mudança dos critérios que, até então, 
determinam a distribuição do ICMS aos municípios. A 
legislação federal determina que 75% desse imposto se 
destinam ao Estado, e os 25% restantes são distribuídos aos 
municípios conforme o Valor Adicionado Fiscal (VAF) de cada 
um deles. Desses 25%, 3/4 se referem ao VAF e 1/4 é para 
distribuição segundo critérios de lei específica que, desde 
1988, conforme determinou a Constituição Federal, deveria 
existir. 

Infelizmente, até hoje não tínhamos, através de um projeto 
de lei enviado pelo Executivo, a regulamentação daquilo 
sobre o que a Constituição Federal nos delegou competência 
para deliberar. 
Somente agora, e em bom tempo, o Poder Executivo propõe a 

criação da referida lei específica, encaminhando seu projeto 
a esta Casa para discussão e votação . 

~ 
~ 
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Chamado pelo Governador Eduardo Azeredo de "Projeto Robin 
Hood", a proposta pretende concretizar neste setor as ações 
do "Programa Minas Por Minas". 

Cerca de 640 municípios serão beneficiados com a aprovação 
do projeto em questão, e pela primeira vez serão 
considerados critérios como: 

a) dimensão territorial 
b) densidade demográfica 
c) investimentos em saúde 
d) educação 
e) meio ambiente 
f) preservação do património histórico 
g) a receita própria do município. 
Aliás, já estava na hora de termos um projeto de lei, 

enviado pelo Executivo e com estudos dentro do Poder 
Legislativo, que beneficiasse efetivamente aqueles 
municípios que têm, por delegação ou iniciativa de seus 
chefes do Executivo, de seus Prefeitos, cobrado os impostos 
devidos pela comunidade. 

Cerca de 40 municípios terão suas receitas diminuídas com o 
novo sistema de distribuição, especialmente as cidades-pólo. 
Consideramos, no entanto, que a proposta do Executivo vem ao 
encontro dos interesses, inclusive desses municípios que, 
recebendo sempre mais recursos, acabam por centralizar numa 
região todos os problemas de saúde, educação, habitação, 
saneamento básico e segurança pública. Na verdade, 
assistimos ao surgimento de cidades-pólo cada vez mais 
problemáticas, quando o correto seria fixar o homem do campo 
no campo e o homem do interior no interior, em seu próprio 
município, e aí dar-lhe as condições de vida digna, as 
mesmas que ele vai procurar nas cidades-pólo e nas 
metrópoles- não obstante compreendermos a responsabilidade 
das cidades-pólo com sua gestão. 

Estamos certos de que esse projeto de lei democratiza a 
distribuição do ICMS e, com a ação participativa dos membros 
desta Casa, poderá ser ainda mais aperfeiçoado, pois os 
municípios que perdem, perdem pouco e gradativamente, mas os 
que ganham terão a oportunidade justa de receber a cota a 
que sempre tiveram direito. 

Além do mais, os que perdem terão compensação, pois o 
Executivo propõe o repasse aos 50 municípios mais populosos 
de 2% da fatia do ICMS. Esses recursos adicionais compensam 
parcialmente as perdas impostas pelo "Projeto Robin Hood". 
O VAF sempre foi um fator de injustiça na distribuição dos 

recursos, por ter sido usado isoladamente. O projeto é uma 
distribuição de riquezas para o lugar onde vive o homem e 
não apenas onde ocorre o comércio do produto. Por todos 
esses motivos, expressamos nosso apoio ao projeto, e 
parabenizamos a ousadia do Sr. Governador, que concretiza 
sua intenção de fazer de Minas Gerais um Estado mais rico, 
distribuindo com eqüidade os recursos da arrecadação dos 
impostos. Temos um Governador municipalista, que olha para o 
homem do interior, incentivando o crescimento do pequeno 
município e não o inchaço que hoje observamos nas cidades-
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pólo e nas metrópoles, com as conseqüências que bem 
conhecemos. 

Muito obrigado. 
O Sr. Presidente Não há outros oradores inscritos. 

Encerra-se a discussão. Em votação, o relatório. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Cumpra-se. 
Relatório Final da Comissão Especial para Conhecer, 

Debater, Propor e Acompanhar as Ações do Governo Federal 
Desenvolvidas no Processo de Privatização da Companhia Vale 
do Rio Doce. O relatório conclui que, em caso de 
privatização da companhia, seja ela precedida pela 
privatização de outras empresas estatais de menor 
importância. Quanto aos recursos minerais, que se adote no 
processo uma filosofia de licitação de um projeto de 
exploração; que o Governo continue como detentor das ações, 
com direito a voto; e. finalmente, seja realizada uma 
consulta popular, a fim de se aferir a aceitação da venda da 
empresa. Em discussão, o relatório. 

O Sr. Presidente - Com a palavra. a Deputada Maria José 
Haueisen. 

A Deputada Maria José Haueisen*- Sr. Presidente. Srs. 
Deputados, senhores das ga 1 e r i as. 0 ~'·-?s ~' :>t ",Jvr.:~ ~.·1 • !~·-::. 
crise econômica e sociai das mais gr-ave:; q·.J~. ·..;-:: <<20t': ~.:<~-: 2 .. 
A onda neoliberal está tomando conta 8c :r.u~id:J i;~·:e·~~.:::;. !'-::· 
Europa, o neoliberalismo foi implantado em alguns países, 
sem contudo sucatear seu patrimônio e sem criar problemas 
tão graves quanto os que se avizinham no Brasil. Estamos 
assistindo a uma onda de privatizações em que as empresas 
estatais mais rentáveis são justamente as que estão sendo 
postas à venda. Há cerca de 15 a 20 dias assisti, na 
televisão, a um programa de partido político em que se 
falava das 50 estatais mais rentáveis de nosso País. Vinte e 
uma delas já estão privatizadas ou em processo de 
privatização. Vejam bem os senhores: naquele dia, escutei 
que, a preço de mercado, as privatizações já feitas seriam 
na base de US$20.000.000.000,00. Entretanto, o preço de 
venda foi de US$6.000.000.000,00. Só ai, o Brasil já toma um 
prejuízo de US$14.000.000.000,00. O Governo recebeu pelas 
privatizações, em moeda correm:e viva, apenas 
US$1.000.000.000,00, tudo isso em números redondos. Os 
outros US$5.000.000.000,00 fora~ colocados em moedas podres, 
isto é, em ações totalmente desvalorizadas no mercado. 
O nosso patrimônio foi construido com o suor, o trabalho e 

a luta de tantas pessoas e tantos brasileiros. Muiras vezes 
o Governo Fernando Henrique Cardoso disse que os recursos 
obtidos com as privatizações seriam aplicados na solução dos 
problemas sociais, sobretudo na saúde e na educação. 
Entretanto, nunca vimos a saúde e a educação tão sucateadas 
como estão no Pais. Estamos vendo que é preciso deter um 
pouco essa onda neoliberal, esse famoso Estado mínimo, em 
que o Estado deveria se preocupar apenas com as relações 
exteriores, com os problemas de justiça e com cobranças e 
taxações de impostos. Lamentamos que esse neoliberalismo que 
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tem sucateado o nosso País, inclusive o nosso Estado, com a 
privatização da USIMINAS, esteja sendo aplicado exatamente 
por uma pessoa que se intitulou da democracia social, que 
defendeu em tempos passados a necessidade de políticas 
compensatórias e a necessidade de o Estado atender 
minimamente as necessidades básicas do cidadão. 

Estamos com o coração na mão; desejamos que haja uma reação 
do povo, e, sobretudo, que o Congresso tenha um pouquinho 
mais de consciência e não se entregue tão facilmente à onda 
neoliberal que está liquidando tudo aquilo que foi 
construído com tanto sacrifício pelo povo brasileiro. 

Vamos votar apoiando o relatório, mas desejando que essa 
pretensão do Governo Fernando Henrique Cardoso de entregar 
nosso País aos estrangeiros nunca se concretize. Muito 
obrigada. 

O Sr. Presidente Não há outros oradores inscritos. 
Encerra-se a discussão. Em votação, o relatório. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Cumpra-se. 

Requerimentos 
- A seguir, são submetidos a votação e aprovados, cada um 

por sua vez, na forma regimental, requerimentos dos 
Deputados João Leite (2), mediante os quais solicita sejam 
encaminhados ofícios ao Presidente da República, ao 
Presidente do Senado e ao Presidente da Câmara dos 
Deputados, a fim de que seja feito um encontro de contas 
entre o Governo Federal e o Grupo Mendes Júnior; e seja 
encaminhado ofício ao Presidente da República a fim de que 
sejam tomadas providências para a regularização da área dos 
índios Maxacalis, em Minas Gerais (Oficie-se.); e Ronaldo 
Vasconcellos, mediante o qual solicita que o Projeto de Lei 
nQ 568/95 seja distribuído também à Comissão de Meio 
Ambiente (Cumpra-se.). 

2a Fase 
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à 1a 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 
A seguir, são submetidos a votação e aprovados, 

regimentalmente, requerimentos dos Deputados José Braga, em 
que solicita alteração na pauta desta reunião, de modo que o 
Projeto de Lei nQ 562/95 seja apreciado em primeiro lugar; e 
Raul Lima Neto, em que solicita alteração na pauta desta 
reunião, de modo que o Projeto de Lei nQ 19/95 seja 
apreciado em segundo lugar (Cumpra-se.). 

O Sr. Presidente - Discussão, em 1Q turno, do Projeto de 
Lei nQ 562/95, da Comissão de Assuntos Municipais, que cria 
municípios e dá outras providências. A Comissão de Justiça 
conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do 
Substitutivo nQ 1, que apresenta. As Comissões de Assuntos 
Municipais e de Fiscalização Financeira opinam pela sua 
aprovação na forma do Substitutivo nQ 1, apresentado pela 
Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há 
oradores inscritos. 
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- Vêm à Mesa: 
EMENDAS AO SUBSTITUTIVO No 1 AO PROJETO DE LEI No 562/95 

EMENDA NQ 1 -
Substitua-se, no inciso XIII do Anexo I, a Comarca de São 

Francisco pela Comarca de Arinos. 
Sala das Reuniões, de novembro de 1995. 
Antônio Andrade 
Justificação: O objetivo desta emenda é transferir de 

comarca o novo município de Chapada Gaúcha, tendo-se em 
vista a sua localização, bem mais próxima de Arinos que de 
São Francisco. Chapada Gaúcha passará, assim, a integrar a 
Comarca de Arinos, com grandes beneficios para toda a 
população do novo município. 

EMENDA NQ 2 
Substitua-se, no inciso LXXXVI do Anexo I, a Comarca de 

Unaí pela Comarca de Arinos. 
Sala das Reuniões, de novembro de 1995. 
Antônio Andrade 
Justificação: O objetivo desta emenda é transferir de 

comarca o novo município de Uruana de Minas, tendo-se em 
vista a sua localização, bem mais próxima de Arinos que de 
Unai. Uruana de Minas passará. assim. a inte9rar a Ccmarc2 
de llrinos, com grr~ndes benefício~ rl~~r'·· to::c< ;> r:v:;o,JJ=,~~o :.~c-· 

novo município. 
EMENDA No 3 AO PROJETO DE LEI No 532/25 

Dê-se ao art. 1Q a-seguinte redação: 
"Art. 1Q- Ficam criados os municípios de: 
I - Alto Caparaó; 
II - Angelândia (ex- Vila dos Anjos); 
III - Aricanduva; 
IV - Berizal; 
V- Bonito de Minas (ex-Bonito); 
VI - Brasilândia de Minas (ex-Brasilândia); 
VII - Bugre; 
VIII - Cabeceira Grande; 
IX - Campo Azul; 
X - Cantagalo; 
XI - Catas Altas; 
X I I - C a tu t i ; 
XIII - Chapada Gaúcha; 
XIV - Confins; 
XV - Córrego Fundo; 
XVI - Crisól ita; 
XVII - Cuparaque; 
XVIII - Curral de Dentro; 
XIX - Delta; 
XX - Divisa Alegre; 
XXI - Dom Bosco; 
XXII- Franciscópolis; 
XXIII - Frei Jorge; 
XXIV - Frei Lagonegro; 
XXV - Fruta de Leite; 
XXVI - Goiabeira; 
XXVII - Goianá; 



XXVIII - Guaraciama; 
XXIX - Ibiracatu; 
XXX- Imbé de Minas (ex-Imbé); 
XXXI - Indaiabira; 
XXXII - Japonvar; 
XXXIII- Jenipapo de Minas (ex-Jenipapo); 
XXXIV - José Gonçalves de Minas; 
XXXV - José Raydan; 
XXXVI - Josenópolis; 
XXXVII- Juvenília; 
XXXVIII - Leme do Prado; 
XXXIX - Luisburgo; 
XL - Luislândia; 
XLI - Mário Campos; 
XLII - Martins Soares; 
XLIII - Miravânia; 
XLIV - Monte Formoso; 
XLV - Naque; 
XLVI - Natalândia; 
XLVII - Ninheira; 
XLVIII - Nova Belém; 
XLIX - Nova Porteirinha; 
L- Novo Oriente de Minas (ex-Frei Gonzaga); 
LI - Novorizonte; 
LII - Olhos d'Água; 
LIII - Oratórios; 
LIV - Orizânia; 
LV - Padre Carvalho; 
LVI - Pai Pedro; 
LVII - Patis; 
LVIII - Pedra Bonita; 
LIX - Periquito; 
LX - Piedade de Caratinga; 
LXI - Pingo d'Água; 
LXII - Pintópolis; 
LXIII - Ponto Chique; 
LXIV - Ponto dos Volantes; 
LXV - Rosário da Limeira; 
LXVI - Santa Bárbara do Monte Verde; 
LXVII - Santa Cruz de Minas; 
LXVIII- Santa Cruz de Salinas; 
LXIX - Santa Helena de Minas; 
LXX - Santo Antônio do Retiro; 
LXXI - São Domingos das Dores; 
LXXII - São Geraldo do Baixio; 
LXXIII - São João da Lagoa; 
LXXIV- São João das Missões (ex-Missões); 
LXXV- São João do Pacuí; 
LXXVI - São Joaquim de Bicas; 
LXXVII - São José da Barra; 
LXXVIII - São Sebastião da Vargem Alegre; 
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LXXIX- São Sebastião do Anta (ex-São Sebastião da Anta); 
LXXX - Sarzedo; 
LXXXI - Sem-Peixe; 
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LXXXII- Serranópolis de Minas (ex-Serranópolis); 
LXXXIII - Setubinha; 
LXXXIV - Taparuba; 
LXXXV- União de Minas (ex-União); 
LXXXVI - Uruana de Minas (ex-Uruana); 
LXXXVII - Vargem Alegre; 
LXXXVIII - Vargem Grande do Rio Pardo; 
LXXXIX- Varjão de Minas (ex-Varjão); 
XC - Verdelândia; 
XCI - Veredinha; 
XCII - Vermelho Novo. 
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Parágrafo único - Os municípios de que trata este artigo 
têm denominação, sede, distritos que os integram, comarca a 
que pertencem e delimitação relacionados nos Anexos I e II 
desta lei.". 
Sala das Reuniões, de novembro de 1995. 
José Bonifácio 
Justificação: A presente emenda objetiva dar ao dispositivo 

uma redação compatível com a melhor técnica leg~slatíva. 
As enumerações existentes nos textos lega~s devem vir sob a 

forma de incisos, não apenas para lhes conferir maior 
clareza, como também para facilitar a sua consulta. 

O Sr. Pres;dente- Encerra-se;:. c~sr·•.Jss~·c-· ~ ''rt:;ci...,,·~·:ic; 
informa ao Plenár·;o que, no decor-rer· O<:! c\..>c.u.s3cic: .. , ;.;::, . .;.,-
apresentadas ao projeto duas emendas Jo De~utado ~~t611c 
Andrade, as quais receberam, respectivamente, os nQs 1 e 2, 
e uma do Deputado José Bonifácio, que recebeu o nQ 3. Nos 
termos do § 2Q do art. 195 do Regimento Interno, a 
Presidência vai devolver o projeto e as emendas à Comissão 
de Assuntos Municipais, para que sobre elas emita parecer. 

Discussão, em 1Q turno, do Projeto de Lei nQ 19/95, do 
Deputado Raul Lima Neto, que dispõe sobre a padronização e o 
uso de uniformes escolares na rede pública estadual de 
ensino. O parecer da Comissão de Justiça, que conclui pela 
inconstitucionalidade da matéria, foi rejeitado pelo 
Plenário. A Comissão de Educação opina pela aprovação do 
projeto na forma do Substitutivo nQ 1, que apresenta. A 
Comissão de Defesa do Consumidor opina pela sua aprovação na 
forma do Substitutivo nQ 1, apresentado pela Comissão de 
Educação. Em discussão. o projeto. Não ná oradores 
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votaç~o. o 
Substitutivo nQ 1, apresentado pela Comissão de Educação. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 1Q turno. o 
Projeto de Lei nQ 19/95 na forma do Substitutivo nQ 1. À 
Comissão de Educação. 

Discussão, em 1Q turno, da Proposta de Emenda à 
Constituição nQ 16/95, do Governador do Estado, que altera 
dispositivos da Constituição do Estado, os quais menciona 
(altera a redação do art. 31 da Constituição mineira, no 
tocante ao instituto das férias-prêmio). A Comissão Especial 
opina pela aprovação da proposta na forma do Substitutivo nQ 
1, que apresenta. Em discussão, a proposta. Para discuti-la, 
com a palavra, o Deputado Gilmar Machado. 
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O Sr. Presidente 
Machado. 

Com a palavra, o Deputado Gilmar 

O Deputado Gilmar Machado- Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
Sras. Deputadas, público presente às galerias, esta emenda à 
Constituição faz parte de um projeto do Governador do 
Estado, que já começa a modificar a estrutura do 
funcionalismo público do Estado de Minas Gerais. Ela está 
embutida em uma orientação mais geral, que visa modificar, 
fazer uma reforma administrativa, proposta pelo Governo 
Federal, por meio do Ministro Bresser Pereira. O Governador 
Eduardo Azeredo já começa, em Minas Gerais, a fazer mudanças 
na estrutura do funcionalismo público do Estado. 
Entendemos que deveríamos aguardar que as modificações 

ocorressem primeiro em Brasília, para que pudéssemos iniciar 
um debate sobre as reformas administrativas referentes aos 
servidores públicos do Estado de Minas Gerais. Mas vem a nós 
esse projeto, que já inicia o processo de reformas. 

Não dá para ficarmos assistindo passivamente e calados a 
esse ataque brutal empreendido contra o funcionalismo 
público. Há uma idéia equivocada e perversa de tentar 
responsabilizar o funcionalismo público pelos problemas, 
pelos males por que passa este País. Não podemos passar a 
idéia de que o funcionalismo é ineficiente, de que ganha 
muito, e pouco faz. Precisamos desmontar esse discurso. 
Precisamos iniciar um debate franco e aberto a respeito da 
situação do funcionalismo, não só do Estado, como do 
funcionalismo público em nível nacional. Temos que 
reconhecer que, se o serviço público ainda é mantido, se a 
população ainda é servida, é graças ao esforço de muitos 
servidores, que se levantam cedo, que dão duro e que ganham 
muito pouco por aquilo que fazem. 

O Governo do Estado precisa começar a tratar com maior 
carinho, e respeitar mais esses servidores. Entendemos que 
no debate sobre a emenda à Constituição, referente a uma das 
conquistas dos servidores públicos, não dá apenas para 
subtrair direitos, sem que de fato venha a se discutir e a 
se valorizar esse servidor. Não adianta fazer discursos para 
valorizar o servidor, quando, na prática, mandam-se projetos 
que retiram benefícios que esses mesmos servidores 
conquistaram ao longo de anos, com muita luta, com muito 
sacrifício. Durante os longos anos da ditadura, os 
servidores resistiram bravamente, mesmo estando proibidos de 
terem suas organizações. Mas resistiram, lutaram e 
preservaram o serviço público. Agora, depois do processo de 
redemocratização, os servidores conquistam seu grau de 
organização. Mesmo assim, vêm sofrendo um ataque muito 
grande. 

No que diz respeito à emenda que foi enviada por 
Governador do Estado, por meio da qual propõe 
direito a férias-prêmio apenas após cada dez anos 
público, com duração de seis meses 

S. Exa., o 
a volta do 
de serviço 

entendo que já houve um avanço, quando a Comissão Especial 
analisou o projeto e entendeu que era preciso preservar, que 
a cada cinco anos o servidor pudesse gozar os três meses de 
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férias-prêmio para se recuperar e ter um momento de 
descanso. 

Entendemos que é melhor a prática de a cada cinco anos se 
retirar três meses do que a cada dez anos se tirar seis 
meses, porque passando seis meses fora, o servidor tem uma 
perda grande de rendimento. Achamos mais benéfica a 
diminuição do prazo. Entendemos ter sido um avanço quando a 
Comissão Especial não aceitou a proposta do Governo, e 
manteve a proposta de cinco anos. 

Entendemos que, de acordo com o debate, a conversão de um 
mês de férias-prêmio em dinheiro, na data de aniversário, 
tem que continuar. Não dá para o Governo apenas dizer que o 
problema de caixa é o das férias-prêmio. O que mais 
sacrifica o Governo é sanear as contas. Sabemos bem, e no 
debate com o Vice-Governador e o Secretário do Planejamento 
ficou claro, que uma das coisas que mais têm pesado ao 
Governo são as altas taxas de juros, que fazem com que ele 
comprometa grandes recursos com o pagamento e rolagem da 
divida. Isso sim, vem sacrificado o nosso orçamento, e não o 
pagamento de férias-prêmio ao servidor. 
Outra questão: durante o debate ficou muito clar0 que 

R$65.000.000,00 foram gastos com o pagamento das féria~
prêmi o, porque havia um g•ande ~,·;moro rjP ·>?-v', c<r,~.;···~ ·~·.:-c 

passaram a ter esse direito, depols ou~~ le f~: ~~l!2~ 0~ 
1994. Devido ao volume de pedidos dê convers.::ic 2;;1 8s;:;.:cj·; c. 
gasto foi significativo, mas isso não vai ocorrer daqui para 
frente. Já diminuiu significativamente o número de pessoas 
com direito a esse beneficio. Agora, entramo~ num processo 
normal. Havia um grande represamento, dai uma demanda súbita 
por grandes recursos, num curto espaço de tempo. 

Uma segunda questão: dos R$65.000.000,00, R$43.000.000,00 
foram gastos com pagamento de férias-prêmio aos Poderes 
Legislativo e Judiciário, enquanto que o Poder Executivo 
consumiu 22 milhões. Isso mostra que o Poder Executivo, que 
absorve mais de 80% da folha, consumiu apenas 
R$22.000.000,00 do total dispendido, enquanto os outros dois 
Poderes consumiram mais da metade, tendo apenas, em torno de 
20% do número de pagamentos. Pedimos ao Governo que nos 
enviasse mês a mês relatório do gasto real com pagamento de 
férias-prêmio, discriminando-se o gasto de cada ?oaer . 
Infelizmente, não conseguimos obter a resposta. A Secretaria 
da Administração não nos enviou os dados, o que prejudicou, 
no meu entendimento, esse debate. Sem informações, fica 
muito dificil trabalhar. 
Outro assunto que vamos lembrar, e que teve um avanço e 

vamos ter que reconhecer isso, é que sobre a conversão das 
férias-prêmio, que não são gozadas, em contagem em dobro, à 
época da aposentadoria. Estavam querendo retirar a 
possibilidade de o servidor adquirir o seu último 
qüinqüênio, ou outro decênio. A Comissão corrigiu esse 
equivoco e mantém, agora, a possibilidade da contagem em 
dobro, garantindo ao servidor a possibilidade desses últimos 
adicionais. Outra questão é que gostaríamos que não fosse 
aprovada essa emenda, mas já foi um avanço que o servidor 
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que tiver suas férias prêmio para retirar até 95, possa 
fazê-lo. A lei entra em vigor a partir de janeiro de 1996. 
Entendemos que ainda faltam outras questões em que é 
possível se avançar. Algumas emendas que estaremos 
apresentando, quando for aberto o prazo novamente do crivo 
para o 2Q turno, e não temos como fazê-lo agora. Estaremos 
colhendo assinaturas, e esperamos a sensibilidade dos demais 
parlamentares para debater o assunto. Hoje, o servidor 
contratado não tem direito a férias-prêmio. 
São, hoje, 124 mil servidores contratados que trabalham 5, 

10, 15 anos, que não têm direito a férias-prêmio e, ao serem 
exonerados pelo Estado, saem do jeito que entraram, com uma 
mão na frente e outra atrás. 

Entendemos que estes servidores deveriam ter férias-prêmio 
como uma indenização. A partir de 5 anos, se o servidor for 
exonerado, deve ser feito o cálculo proporcional. Essa é uma 
forma que ele tem para obter recursos, a fim de, ao longo do 
tempo, conseguir outro emprego. Se o Estado não faz o 
concurso, não podemos aceitar que esses servidores, que 
trabalham igual aos efetivos, não tenham direito a férias-
prêmio. Esse é um direito conquistado pelo servidor e sua 
família. 
Outra questão que gostaríamos de abordar diz respeito ao 

servidor que deixa suas férias-prêmio para contar em dobro 
em sua aposentadoria. Se, por uma infelicidade, na época de 
sua aposentadoria ele morre, a família não tem o direito de 
perceber as férias-prêmio, embora o servidor já tivesse o 
seu direito adquirido. O Estado é que fica com os recursos. 
Em nosso e~tendimento, a família é que deveria receber esse 
benefício. E uma conquista do servidor e de sua família, que 
passou com ele momentos difíceis, para ele chegar aonde 
chegou. Então, essa é outra emenda pela qual estaremos 
colhendo assinaturas. Além disso, entendo que não pode haver 
tratamento diferenciado. Ela tem de ser examinada, para ser 
votada no 2Q turno. Sabemos que, na Secretaria da Fazenda, 
existem servidores que já recebem férias-prêmio desde 1982. 
Não pode haver esse tratamento diferenciado dentro do 
Estado. 

Além disso, queremos reforçar que é importante também o 
seguinte: hoje só é utilizado para efeito de férias-prêmio o 
tempo de serviço prestado ao Estado. Deveria ser contado 
também o tempo de serviço prestado à União e aos municípios. 
Vou dar um exemplo: o servidor que vem prestar serviços aqui 
na Assembléia para algum parlamentar, durante determinado 
tempo. Ele é um servidor público também, mas o tempo que ele 
ficou aqui não pode ser contado para efeito de férias-
prêmio. Só pode ser contado o tempo em que ele esteve no seu 
órgão original. Ele é servidor tanto no Estado quanto no 
município ou na União. Esse tempo teria de ser utilizado 
como o é para o caso das aposentadorias. Estamos colhendo 
assinaturas para essa proposta feita pela Coordenação 
Sindical e pelos funcionários públicos, que estiveram aqui e 
debateram o assunto com a Comissão. Eles apresentaram uma 
série de propostas e parte delas foi acatada. É com justiça 
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que esses servidores estão reivindicando essas conquistas. 
Assim, gostaríamos que houvesse sensibilidade na hora em que 
estivermos colhendo essas assinaturas. 

O Sr. Presidente Com a palavra, o Deputado Paulo 
Schettino. 
O Deputado Paulo Schettino- Gostaria de solidarizar-me com 
o companheiro Gilmar Machado, porque todas as mazelas, hoje 
em dia, são atribuídas ao servidor público. Eu mesmo, que 
represento uma de suas categorias nesta Casa, a Polícia 
Civil. estava sintonizando, hoje, uma estação de rádio e 
ouvi o Presidente do Sindicato dos Trabalhadores da 
Construção Civil reivindicando um salário de R$400,00 para 
esses trabalhadores. Ele explicou o motivo: um cidadão 
casado, pai de dois filhos. que paga aluguel de R$200,00 tem 
as maiores dificuldades para sobreviver com a sua família. 
Acho que ele está coberto de razão. Mas, e na Polícia Civil? 
Um carcereiro começa com pouco mais de R$200,00, o detetive 
com pouco mais de R$300. São funcionários que têm hora para 
sair de casa mas não sabem quando vão voltar; às vezes, não 
voltam. 

Então, acho que o Deputado tem razão. Pode contar com a 
minha solidariedade em tudo que for feito em beneficio do 
servidor público estadual. 

O Sr. Presidente Com a pa:avra. o 8~PJ~a~0 ~~1.~ 
Machado. 

O Deputado Gilmar Machado Queríamos agradecer essa 
intervenção. Achamos que ela é extremamente correta. Temos 
percebido o empenho do Deputado na defesa dos interesses dos 
funcionários públicos, não só da Polícia Civil, que está 
muito bem representada aqui, mas também de todos os 
servidores. Achamos que isso é muito importante. 

Estaremos votando essa emenda e, para isso, necessitamos de 
48 votos. Gostaria de contar com o apoio do Sr. Presidente, 
propondo uma questão de ordem: ou encerramos esta reunião, 
de plano, e fazemos a votação, à noite, com "quorum", ou 
suspendemos a reunião, fazendo a recomposição de "quorum", 
para que tenhamos condições de votar. Não podemos votar uma 
emenda como esta sem "quorum". Esta Casa precisa mostrar que 
se preocupa com o funcionário público e que quer, não só 
discutir, mas examinar aquelas questões em que eles 
realmente têm direitos e garantir esses benefícios. 

Questão de Ordem 
O Deputado Gilmar Machado- Solicito a suspensão, de plano, 

da reunião. para que possamos fazer a votação à noite, com a 
participação de todos os Deputados envolvidos no processo, 
demonstrando que, realmente, valorizamos e respeitamos os 
servidores públicos. 

O Sr. Presidente- É regimental. A Presidência encerra a 
discussão, uma vez que não hà outros oradores inscritos, 
solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada dos 
Deputados para a votação da proposta, e essa votação 
servirá, certamente, como chamada. Se obtivermos os 48 
votos, a proposta estará aprovada; se não, a Presidência 
declarará nula a votação. A Presidência lembra aos Deputados 

~ 
~ 
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que os que desejarem aprovã-la deverão dizer "sim", e os que 
desejarem rejeitã-la deverão dizer "não". De acordo com o§ 
3Q do art. 208 90 Regimento Intern?, a proposta de em~nd~ à 
constituição sera aprovada se obt1ver 48 votos favorave1s. 
Com a palavra, o Sr. Secretário, para proceder à chamada. 

A sra. 2ª-secretária (Deputada Maria José Haueisen) - (-
Faz a chamada.) o Sr. Presidente - Responderam "sim" 14 Deputados. Nenhum 
Deputado respondeu "não"; estão nas comissões 15 Deputados, 
o que perfaz um total de 29 parlamentares. Não há, portanto, 
"quorum" para votação da proposta, mas o há para discussão 
da matéria constante na pauta. A Presidência torna sem 
efeito a votação. 

Discussão, em 1Q turno, do Projeto de Lei Complementar nQ 
5/95, do Governador do Estado, que institui gratificação de 
tempo integral para o ocupante de cargo de provimento 
efetivo do Quadro da Polícia Civil, de que trata a Lei nQ 
6.499, de 4/12/94, e dá outras providências. A Comissão de 
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com a 
Emenda nQ 1, que apresenta. A Comissão de Administração 
Pública opina pela sua aprovação com as Emendas nQs 1, da 
Comissão de Justiça, e 2, que apresenta. A Comissão de 
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto com 
as Emendas nQs 1, da Comissão de Justiça, e 2, apresentada 
pela Comissão de Administração Pública. Em discussão, o 
projeto. Não há oradores inscritos. 
- Vêm à Mesa: 

EMENDAS AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR NQ 5 
EMENDA No 3 

Acrescente-se onde convier: -
"Art ..... -Ficam criados na estrutura da 

Estado da Justiça, no Conselho Penitenciário 
Minas Gerais, 1 (um) cargo de Diretor III, 1 
Diretor II, 3(três) cargos de Assessor II, 3 
de Supervisor III.". 

Secretaria de 
do Estado de 

(um) cargo de 
(três) cargos 

Sala das Reuniões, 30 de agosto de 1995. 
Ermano Batista 
Justificação: O Conselho Penitenciário do Estado de Minas 

Gerais é um órgão consultivo e tem por finalidade deliberar 
sobre pedidos de benefícios de livramento condicional, 
indultos anuais e comutação de pena a pessoas 
definitivamente condenadas e recolhidas em estabelecimentos 
ou cadeias públicas, definição dada pelo art. 10 da Lei 
Estadual nQ 9.516, de 29/12/78. 
O referido conselho tem suas atribuições previstas no 

Decreto nQ 16.665, de 6/11/24, ato 'do Dr. Arthur da Silva 
Bernardes então Presidente do Brasil; existe, portanto, há 
mais de 70 anos, e não possui, ainda, uma estrutura 
administrativa. 
Suas atribuições são as seguintes: verificar a conveniência 

da concessão de benefícios, tais como livramento 
condicional, indulto, graça individual, revogação de 
benefícios, por meio de parecer; visitar, pelo menos uma vez 
ao ano, os estabelecimentos penais da zona de sua 
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jurisdição, verificando a boa execução do regime 
penitenciário legal; verificar a regularidade da execução 
das condições impostas aos liberados condicionais e aos 
egressos submissos a um patronato; apresentar relatório ao 
Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, com 
a estatística dos processos examinados; emitir parecer sobre 
a concessão de livramento condicional, indulto, graça e 
comutação de pena às pessoas condenadas e recolhidas a 
estabelecimentos penitenciários ou cadeias públicas; propor 
a concessão dos benefícios anteriormente referidos quando 
não requeridos pelos interessados ou por quem de direito; 
requisitar processos, exames e relatórios sobre a conduta 
prisional dos sentenciados, para a concessão dos benefícios; 
representar ao Juiz da execução de pena acerca da revogação 
do livramento condicional, emitindo o respectivo parecer; 
elaborar o seu Regimento Interno. 

O mencionado Conselho tem seu plenário constituído por nove 
Conselheiros e três suplentes; anualmente, emite cerca de 
4.500 pareceres sobre requerimentos de benefícios 
(livramentos, indultos, comutações e graça). Além ae 
imprescindível o parecer desse órgão, é da compe:ênc~a de 
seu Presidente, na solenidade de concessão de livram~~to 
condicional, a le1tura da sen~~nç? ~onc~s~iv~. ~~~····~0 

exigência do inciso I ao art. ;.:3 co Cé.s;~·.:.· .Jc ;:;._. '··"·:· 
Penal. 
Pelos motivos expostos, torna-se indispensável a 

reformulação administrativa na área de recursos humanos do 
referido Conselho, e é extremamente necessário que o seu 
quadro de pessoal ~eja acrescido de cargos, como Diretor, 
Assessores, nas areas jurídica e administrativa, e 
Supervisores, que respondem pela execução dos trabalhos das 
seções. 

EMENDA NQ 4 
Acrescente-se onde convier: 
" Ficam instituídas, para ocupantes de cargo de 

natureza estritamente policial-civil, as seguintes 
gratificações, incidentes sobre a remuneração inerente ao 
cargo: 

I - Gratificação de 30%, destinada a Delegados de Polícia, 
Médicos Legistas e Peritos detentores de título de 
doutorado; 
II- Gratificação de 25%, destinada a Delegados de Polícia, 

Médicos Legistas e Peritos, detentores de título de 
mestrado; 
III Gratificação de 20%, destinada a Delegados de 

Polícia, Médicos Legistas e Peritos, não detentores dos 
títulos citados nos incisos I e II; 

IV - Gratificação de 15%. destinada a Detetives, Escrivães, 
Carcereiros, Identificadores, Vistoriadores de Veículos e 
Auxiliares de Necrópsia, detentores de título de nível 
superior. 

§ 1Q - Os servidores mencionados perceberão a 
inerente ao título sendo a menor suprimida 
defesa a cumulatividade. ". 

gratificação 
pela maior, 



Sala das Reuniões, 17 de outubro de 1995. 
Ermano Batista 
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Justificação: A Política Civil do Estado de Minas Gerais 
passa pela mais grave crise salarial de todos os tempos. Em 
conseqüência de tal situação, o policial tende a ficar 
desmotivado, deixando de se aprimorar, e os prejuízos que 
advêm dessa situação são sofridos pela corporação e, muito 
particularmente, pela população, que é a usuária dos seus 
serviços. 
Quanto aos Carcereiros, Escrivães e Detetives, quando obtêm 

um diploma de curso superior, logo se desligam dos quadros 
da Polícia Civil e vão em busca de horizontes mais 
reluzentes e de ganhos mais substanciosos. 
Assim, a título de incentivo, para que 

prestando melhores serviços, que resultarão 
tanto para o Estado quanto para a população, 
aprovação da presente emenda. 

se aprimorem, 
em beneficios 
necessária é a 

o Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência 
informa ao Plenário que, no decorrer da discussão, foram 
apresentadas ao projeto emendas do Deputado Ermano Batista, 
as quais receberam os nQs 3 e 4. Nos termos do§ 2Q do art. 
195, a Presidência vai devolver o projeto com as emendas 
para apreciação da Comissão de Administração Pública. 
Prosseguimento da discussão, em 1Q turno, do Projeto de Lei 

nQ 506/95, do Governador do Estado, que aprova o Plano 
Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI - e dá outras 
providências. A Comissão de Justiça conclui pela 
constitucionalidade do projeto. As Comissões de 
Administração Pública e de Fiscalização Financeira opinam 
pela aprovação da matéria. Em discussão, o projeto. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria José 

Haueisen. 
A Deputada Maria José Haueisen - Quero concordar com o 

Deputado Gilmar Machado sobre tudo o que foi falado e sobre 
o sucateamento que está havendo no Estado, a começar pela 
injustiça aos servidores públicos. Acabei de falar a 
respeito desse "Estado gigantesco" que eles alegam que 
existe. Dizem que é preciso enxugar a "máquina" porque há 
muitos funcionários. Toda essa balela ocorre para que o 
Estado tenha dinheiro para atender às falências dos bancos 
privados e ao não-cumprimento do pagamento de dívidas dos 
fazendeiros e dos latifundiários, como aconteceu há pouco 
tempo, em Brasília. O Estado perdoou R$7.000.000.000,00 a 
eles, em troca de 140 votos da Bancada Ruralista. Agora, vem 
esse atendimento aos bancos particulares. Os dados 
disponíveis estão variando: uns falam em 
US$10.000.000.000,00. Outros falam em US$20.000.000.000,00 
para acudir os bancos falidos. Hoje, até parece que a coisa 
mais lucrativa é montar um banco, começar e deixá-lo 
"falir". Aí vem a fusão, onde o Estado assume a chamada 
"parte podre" da divida do banco. 
Voltando ao problema do funcionário, quando 

Brasil há excesso de funcionários, quero 
sérios extraídos de pesquisas da UNICAMP. 

se fala que no 
lembrar dados 
Segundo essa 
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pesquisa, a Inglaterra adotou o neoliberalismo. Lá, para 
cada mil habitantes, há 91 funcionários públicos. No Brasil, 
para cada mil habitantes, existem 11 funcionários públicos. 
Ou seja, a Inglaterra tem quase dez vezes mais funcionários 
que o Brasil. Hoje, muito da culpa que o Estado quer 
colocar, quando fala da crise financeira, recai sobre o 
funcionário público. Entendemos que é preciso 
conscientizar o funcionário público para que ele veja a sua 
importância, para que perceba o quanto é necessário que 
atenda bem aos que dele precisam, aos que dependem dos seus 
serviços, para que esse funcionalismo cheio de indignação, 
uma indignação muito justa, não queira descontar, em cima 
daqueles que precisam de seus serviços, toda a ira e a mágoa 
que tem devido à pouca recompensa que recebe pelo que faz. 
Queremos dizer que somos solidários, também, neste momento, 
não só com os funcionários aposentados ou que querem receber 
as suas férias-prêmio, mas com todos os funcionários em 
geral. 

Lembro que, ontem, houve concurso público para os 
professores de nível P1 e, por todo lado, havia professores 
se inscrevendo. Hoje, o Governo está fazendo propaganja. 
dizendo como é importante, como é bom esse e~p~eco. Tamanh2 
foi a procura porque o salário é rr.•,;i1:0 ~,ê."~': R't,?:"S.c:::. 0 "'"'?n· 
a procura não se deve ao saláriG, ma3 é.C .11·,-.;; i~.;:.\c2 ;;:, 
desemprego, à necessidade que está t~~ ~rande. ~witas 
pessoas correram atrás desse emprego para garantir a 
alimentação, uma alimentação ruim, que é o máximo que uma 
pessoa pode ter com um salário de R$255,00. 

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

O Deputado Gilmar Machado Agradeço as palavras da 
Deputada Maria José Haueisen e do Deputado Paulo Schettino, 
lembrando-nos que é importante esse debate concreto sobre a 
valorização do funcionário público. Devemos discutir sua 
remuneração e conquistas. Portanto. terminando minha questão 
de ordem, entendo que deveríamos encerrar, de plano, a 
reunião e votarmos, à noite, inclusive para que tenhamos 
Deputados presentes no encaminhamento, inclusive, para que 
possamos explicar melhor o que queremos. Esse projeto inicia 
uma modificação na vida dos servidores e de seus familiar9s, 
logo tem que ser tratado com muita serledade, 
responsabilidade e serenidade. Se imaginarmos que o Estado 
possui mais de 400 mil servidores, veremos que estaremos 
interferindo na vida de muitas pessoas. 
Solicito a suspensão, de plano. da reunião, para que 

possamos fazer a votação, à noite, com a participação de 
todos os Deputados envolvidos no processo, demonstrando que 
realmente valorizamos e respeitamos os servidores pQblicos. 
Muito obrigado, Sr. Presidente, Deputados, Deputadas; 

estamos aqui para falar do Plano Mineiro de Desenvolvimento 
Integrado - PMDI - que parece - é um projeto que chegou a 
esta Casa junto com o Plano Plurianual, o orçamento, e que 
foi relegado, pois pouco se discutiu a respeito desse Plano, 
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que vai definir o desenvolvimento do Estado, aquilo que o 
Estado tem interesse em fazer nos próximos quatro anos. 

Como disse muito bem o Presidente desta Casa, Deputado 
Agostinho Patrús, em seu pronunciamento, em todos os 
projetos relevantes esta Casa tem tido grande interesse em 
debater e discutir os assuntos, mas, quanto ao PMDI, não 
tivemos condições de discuti-lo com o Secretário. o Secretário Walfrido dos Mares Guia esteve na Casa, mas 
discutiu apenas o orçamento, não debateu a questão do PMDI. 
Não conseguimos sensibilizar a Liderança do Governo para que 
pudéssemos ter um debate concreto e efetivo com as 
Lideranças, com os Secretários de Governo, a respeito desse 
projeto que entendemos ser muito importante. 

O PMDI consta do art. 231 da Constituição do Estado e 
estabelece que o Governo vai definir, montar um projeto, e 
foi exatamente o que o Governo fez. 
Esse projeto do Governo está dividido em dois programas 

básicos: o primeiro, que o Governo chamou Programas 
Estruturantes, e o segundo, Programas Prioritários. 

Com relação aos Programas Estruturantes - fiz questão de 
colocar aqui, hoje-, apresentamos emendas e vamos tentar 
discuti-lo melhor nas Comissões. Temos, ali, a reforma e a 
modernização do Estado, que, na verdade, é uma modificação 
no sistema de funcionamento, quanto à questão dos 
funcionários públicos. 
Quanto ao segundo programa, relativamente, à questão dos 

eixos de transporte, muitos parecem fazer parte das 
intenções do Governo, mas o Governo não diz concretamente 
onde vai obter e quais são os recursos que terá para 
executar, apesar de o Vice-Governador ter declarado, quanto 
ao PMDI, que Minas tinha R$52.000.000.000,00 para investir, 
mas isso significa a soma das quantias previstas nos quatro 
orçamentos que vamos ter até 1999, que são exatamente 11, 
12, 12,5 e 13, para se chegar aos R$52.000.000.000,00. 
Então, na verdade, não existe esse número de 
R$52.000.000.000,00 para investir em Minas Gerais nos 
próximos quatro anos. Os recursos são os dos orçamentos, que 
não são só para investimento, mas que servem para cobrir 
questões normais, como rolagem da dívida, pagamento de 
pessoal, custeio, e assim por diante. 

Mas a visão do Governo é que tudo isso significa 
investimento, e estamos discordando da conceituação que ele 
está fazendo. 
Quanto à ciência e tecnologia, é curioso o Governo falar 

que isso é prioridade, se envia a esta Casa uma emenda 
mandando diminuir os recursos para ciência e tecnologia. O 
Governo manda um projeto estruturante, fundamental para a 
c1encia e tecnologia, e, ao mesmo tempo, remete a esta Casa 
um projeto para tirar dinheiro destinado à ciência e 
tecnologia. Não entendemos como é prioridade uma área que 
tem recursos, e o Governo manda suprimi-los. 
Isso é extremamente contraditório. Queremos fazer esse 

debate. Infelizmente, aqui, às vezes, o debate é 
extremamente restrito. 
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Quanto à educação básica de qualidade para todos, vemos 
aqui a qualidade total sendo colocada. Na terça-feira, na 
Comissão de Educação, vamos discutir com a Secretária de 
Educação que não basta apenas comprar equipamentos. o 
elemento central no processo de ensino-aprendizagem é o 
professor, junto ao aluno, e esse elemento não está tendo a 
valorização devida. 

Quanto à saúde pública, temos de considerar- e sabemos 
reconhecer quando alguma coisa está sendo feita - que o 
Governo aumentou os recursos relativos à área da saúde no 
orçamento de 96. Isso tem de ser reconhecido. O Governador 
Hélio Garcia em momento algum aplicou recursos na área da 
saúde. Hoje à noite, na votação das suas contas, estaremos 
falando disso. Espero que os recursos para a saúde continuem 
aumentando. 
Quanto aos projetos de irrigação das bacias dos rios São 

Francisco, Jequitinhonha e Rio Pardo, esperamos que, de 
fato, venham a ter os recursos necessários para que possam 
ser priorizados. Mas não adianta estabelecer muitas 
prioridades, porque sabemos que quando tudo é prioridade. 
nada será priorizado. 

Nos programas prioritários do Governo - aat1i n~o e"tend~ 
bem- ele coloca como prioridade ~ hat 1 •3r~~ ~~~ n~r ~~fir0 

onde vão ser construidas as moradias ne~~ .;0~0. _ ~~.~~-· 
cómodo. A habitação é importante. Mas c~mo vão se~ fe~:as as 
casas? O povo tem de saber. Não adianta falar que essa área 
vai ser prioritária se não há recursos e não se define como 
vai ser realizado o projeto. 

Quanto ao saneamento, ele está restrito aos programas Ja 
propostos ao PROSAN e SOMA, que esperamos sejam agilizados. 
Quanto à segurança pública, o Governo diz que vai fazer 

seminários. Como muito bem disse aqui o Deputado Paulo 
Schettino, é fundamental a questão da segurança pública. 
Temos de investir nisso firmemente. Lá em Uberlândia, 
discutimos com o Secretário sobre a cadeia, que está 
paralisada. Uberlândia tem hoje uma população próxima à de 
Juiz de Fora. No entanto, Juiz de Fora tem 1.200 policiais 
nas ruas, enquanto em Uberlândia há 650. Não entendemos o 
porquê disso. Não entendemos porque algumas áreas são 
privilegiadas e outras não. Queremos discutir isso tamném. 
Quanto à justiça. o Governo a incluiu no PMDI, mas nada 

especificou. Só mencionou. Gostaríamos de verificar como vai 
ser resolvida essa questão. Não adianta fazer planos 
mirabolantes, ter sonhos, se não houver realmente projetos 
concretos, objetivos e claros. 
Lamento que a base governista não queira discutir o 

assunto. Lamento realmente que um projeto desse, definido na 
Constituição, no art. 231, não passe por um debate sério e 
franco. Os Secretários não vieram debatê-lo. Estamos vendo 
aqui o esvaziamento do Plenário. Depois, quando fazemos 
criticas dizendo que de fato não está havendo, por parte do 
Governo, muita vontade e disposição para o debate, dizem que 
somos radicais e exageramos. Aqui está a prova. Que os 
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Deputados governistas demonstrem esse interesse e venham 
realizar o debate. Muito obrigado. 
* -Sem revisão do orador. 
- Vêm à Mesa: EMENDAS AO PROJETO DE LEI NQ 506/95 

EMENDA No 1 
Acrescente-se o inciso XI ao art~ 2Q do projeto: 
"Art. 2Q- .................................. . 
XI - desenvolver o Programa de Abastecimento e Segurança 

Alimentar no Estado.". 
Sala das Reuniões, 14 de novembro de 1995. 
Gilmar Machado Justificação: A fome, seguramente, é um dos principais 

problemas do Brasil na atualidade. Pesquisas confirmam que 
60 milhões de pessoas vivem em situação de miséria absoluta 
além de constatarem que a principal causa da mortalidad~ 
infantil é a desnutrição. O estabelecimento de um programa 
de abastecimento e segurança alimentar, implementado em 
médio e longo prazos, é imprescindível para mudar essa 
situação. Medidas nessa área podem e devem ser tomadas, por 
meio de projetos que visem a garantir uma alimentação 
minimamente saudável para as crianças de nosso Estado. 

EMENDA NQ 2 
Acrescente-se o inciso IX ao art. 2Q do projeto: 
"Art. 2Q - .................... ·. · · · · · · · · · · · · · IX realizar a discriminatória das terras públicas 

estaduais, tendo em vista o cumprimento da determinação do 
inciso XI do art. 10 da Constituição Estadual.". 
Sala das Reuniões, 14 de novembro de 1995. 
Gilmar Machado Justificação: o País passa hoje por grave conflito no meio 

rural, o qual pode, sem exagero, ser classificado como uma 
verdadeira guerra civil. Essa situação tem sua origem em 
dois fatos largamente comprovados: de um lado, uma estrutura 
fundiária extremamente concentrada, com a posse da terra nas 
mãos de poucas pessoas; de outro, uma .parte imensa da 
população que não tem trabalho e .v~ve. em condições 
absolutamente desumanas. A reforma agrar1a e, atualmente 
não apenas uma exigência do Movimento dos Sem-Terra, mas' 
sim, de todos aqueles que acreditam n~ ~os~ibilidade d~ 
superação do quadro de desemprego, ~1o~enc1a e miséria 
vivido tanto na área rural como, e pr1nc1palmente, na área 
urbana. O Governo do Estado de Minas Gerais precisa e pode, a 
exemplo do Governo Federal, tomar iniciativas que contribuam 
para a solução desse grave problema. Essa iniciativa pode 
ser realizada por meio da em~nda_ora pro~ost~, que, além de 
necessária, traduz uma determ1naçao constltUClonal. 

EMENDA NQ 3 
Acrescente-se o inciso X ao art. 2Q do projeto: 
~r~. ~~s~n~~i~i~~~t~.d~· ·P~~g~~~~··q~~··g~~~~t~ uma renda 

mínima aos cidadãos social e economicamente excluídos no 
Estado.". 
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Sala das Reuniões, 14 de novembro de 1995. 
Almir Cardoso 
Justificação: O desenvolvimento do Programa de Renda Mínima 

vem sendo colocado em prática com grande êxito pelo Governo 
do Distrito Federal e pela Prefeitura de Campinas. Esse é um 
programa que tem como objetivo enfrentar o problema da 
exclusão social que hoje apresenta graves conseqüências para 
o conjunto da sociedade, com o aumento crescente da 
violência, dos seqüestros e da desintegração social. É um 
programa comprovadamente viável, de custos relativamente 
baixos, se comparado a outros, além de significar o resgate 
da condição de cidadania de parte da população. 

EMENDA No 4 
"PMDI: Nas 

título 
denominadas Políticas Públicas, subtrair do 

4.3- Política de Desenvolvimento e Infra-Estrutura- o 
Capitulo 4.3.4 Telecomunicações e acrescentar ao titulo 4.1 
-Programas Prioritários- o capítulo 4.1.5 Telemática, 
incluindo-se no preâmbulo do texto existente nas 
telecomunicações, Diretrizes Gerais, com o teor que se 
segue: 

Vivemos a sociedade de informação ou ~ socied8de do 
conhecimento, em que a acessib~l~~aan P ~ nm~~ç~~ ~r· 

recursos da telemática, com suas tecn .. ·1og·,:;::; c~ iJCí,L.:.., •• 2.· .. 
fundamentais para atrair os investi~o~es e essancia~: p~r2 
buscar o desenvolvimento econômico e social, minimizar os 
desequilíbrios regionais e alavancar a melhoria da Qualidade 
de vida do cidadão e das comunidades. 

Essa realidade contemporânea torna-se essencial em um 
Estado com dimensões continentais e com disparidades 
regionais como é Minas Gerais, e os recursos da telemática 
são uma ferramenta imprescindível também para a difusão e o 
conhecimento da educação e cultura e são a garantia da 
integração do Estado, enquanto unidade federativa. 
Pelo exposto, ênfase especial deve-se dar à expansão dos 

serviços telemáticos existentes, de maneira a atender às 
demandas existentes e emergentes, bem como a sua 
modernização, com a adoção de tecnologias de ponta, tais 
como tecnologia digital, fibras ópticas e telefonia 
celular.". 
Sala das Reuniões, 21 de novembro de 1995 . 
Alberto Pinto Coelho 
Justificação: O mundo contemporâneo tornou-se uma pequena 

aldeia global, graças ao constante avanço tecnológico 
verificado nas comunicações e na área da inform~tica. A 
integração de ambas constituiu-se novo campo de atividade 
denominado telemática (voz, textos, dados e imagem). 

O mundo atual, pós-industrial, criado a partir das novas 
tecnologias da telemática constitui-se na denominada 
sociedade de informação . 

A evolução dos múltiplos campos da 
passado, inexoravelmente, pelo 
acessibilidade e pela disponibilidade 
constitui, a cada dia, em elemento 

atividade humana tem 
conhecimento, pela 
da telemática, que se 

fundamental para o 
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cidadão e para a comunidade, assegurando-se a obtenção de 
saltos quantitativos de riqueza e qualitativos de vida. 

Em razão do exposto, faz-se mister assegurar a 
aplicabilidade de todos os recursos e meios mais avançados 
da telemática, nas diretrizes, nos planos, nos programas e 
nas metas governamentais. o Sr. Presidente Não há outros oradores inscritos. 
Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão, foram 
apresentadas ao projeto emendas dos Deputados Gilmar 
Machado, as quais receberam os nQs 1 e 2; Almir Cardoso, a 
qual recebeu o nQ 3; e Alberto Pinto Coelho, a qual recebeu 
o nQ 4. Nos termos do§ 2Q do art. 195 do Regimento Interno, 
a Presidência vai devolver o projeto com as emendas para 
apreciação da Comissão de Administração Pública. 

Discussão, em 1Q turno, do Projeto de Lei nQ 6/95, do 
Deputado Marcos Helênio, que cria o Fundo Estadual de 
Proteção e Defesa do Consumidor 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 Defesa do Consumidor opina pela sua aprovação, com as 
Emendas nQs 1 a 3, da Comissão de Justiça, e com a Emenda nQ 
4, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira 
opina pela aprovação do projeto com as Emendas nQs 1 a 3, da 
Comissão de Justiça, 4, da Comissão de Defesa do Consumidor, 
e 5, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores 
inscritos. Encerra-se a discussão. 

ENCERRAMENTO 
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria em fase de discussão, 

persistindo a falta de "quorum" para votação 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 
22, 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. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI 
NQ 12.751 

Comissão Especial 
Relatório 

O Governador do Estado, no uso da atribuição que lhe 
confere o art. 90, VIII, c/c o art. 70, II, da Constituição 
Estadual, opôs veto total à Proposição de Lei nQ 12.751, que 
dispõe sobre a concessão de descontos a alunos matriculados 
na rede particular de ensino. 

Por meio da Mensagem nQ 688/95, encaminhou a S. Exa. à 
apreciação desta Casa as razões do veto incidente sobre a 
totalidade da proposição. 
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Na forma do disposto no art. 234, c/c o art. 112, I, "b", 

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

Fundamentação 
A propos1çao aprovada por este Legislativo tem por 

finalidade conceder descontos nas mensalidades e nas taxas 
de matrícula aos irmãos matriculados em uma mesma escola. 

Alega o Governador, em suas razões do veto, motivo de ordem 
constitucional, eis que a competência para estabelecer 
política de preços e relações contratuais é da União, não 
dos Estados. 

Entretanto, embora a propos1çao em questão tenha reflexos 
no preço das mensalidades escolares, há que se observar que 
seu conteúdo não versa sobre fixação de preços, mas, tão-
somente, sobre a definição de uma medida de caráter social, 
que visa aliviar o orçamento daquelas famílias que possuem 
dois ou mais filhos em idade escolar, concedendo-lhes 
descontos nos preços das mensalidades e taxas. 
A própria Carta Federal, em seu art. 23, v. define que é 

competência comum à União, aos Estados e aos munlClPlOS, 
"proporcionar meios de acesso à cultura, à educação e à 
ciência". 

Também argumenta S. Ex a. qu8 ·?Tl' ,..,,..,'"1, •rr-:, .;:1::; ~e>~~ ·J? c: 
provi só r i as sobre encargos eo...;cac i o·•a i s J i, G.::: 1: c..G<:í.S -: .. 
Governo Federal fez constar dispositivos semal~antss aos d~ 
proposição em exame, de ingerência do Estado em negócio 
privado, o que viria de encontro à filosofia econômica do 
Governo Federal, que é a do livre mercado. 

Não obstante reconheçamos que a filosofia econômica vigente 
no País seja a do livre mercado, não podemos deixar de 
observar que o ensino, embora livre à iniciativa privada, se 
submete a ditames previstos na Constituição da República e 
também consagrados na Carta Estadual. 

Nesse sentido regulamentador encontramos o art. 198, § 4Q, 
I, da Constituição do Estado de Minas Gerais, que condiciona 
a liberdade de exploração do ensino pela iniciativa privada 
à observância das diretrizes e bases da educação nacional e 
da legislação concorrente em nível estadual.(Grifo nosso.) 

Conclusão 
Isso posto, opinamos pela rejeição do veto total oposto à 

Proposição de Lei nQ 12.751 . 
Sala das Comissões, 21 de novembro de 1995. 
Ivo José, Presidente - José Braga, relator - Jorge Hannas. 

PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI 
NQ 12.756 

Comissão Especial 
Relatório 

O Governador do Estado, no uso da atribuição que lhe 
confere o art. 90, VIII, c/c o art. 70, II, da Constituição 
mineira, após veto parcial à Proposição de Lei nQ 12.756, 
que reajusta os vencimentos e proventos dos servidores do 
Poder Judiciário. 

Por meio da Mensagem nQ 55/95, encaminhou Sua Excelência a 
esta Casa. para apreciação, as razões do veto, incidente 
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único da referida 

Na forma do disposto no art. 234, c/c o art. 112, I, "b", 
do Regimento Interno, foi o veto distribuído a esta Comissão 
Especial, para, nos termos regimentais, receber parecer. 

Fundamentação 
A proposição em tela, quando do seu trâmite nesta Casa 

Legislativa, foi objeto da emenda que acrescentou ao texto o 
art. 2Q, dispondo sobre a estipulação, mediante lei, dos 
aumentos de vencimentos concedidos aos servidores do Poder 
Judiciário e vedando, por seu turno, a antecipação do 
pagamento dos valores reajustados anteriormente à publicação 
da lei específica. 
O Chefe do Poder Executivo entendeu ser oportuno o veto ao 

mencionado dispositivo, fundamentando seu "decisum" em 
razões de ordem constitucional e no fato de o preceito 
inserido naquela norma jurídica estipular condições 
restritivas no âmbito do Poder Judiciário. Alegou, ainda, 
que "a natureza da matéria introduzida é reservada 
privativamente à iniciativa do Tribunal de Justiça". 

Não vislumbramos, "data venia", ante a inserção do 
dispositivo em tela, nenhuma estipulação de condição 
restritiva que, ao menos, tangenciasse a ordem 
constitucional e pudesse motivar o veto governamental, 
mediante esse argumento. 
A propósito, a concessão dos aumentos de remuneração dos 

servidores públicos deve ser objeto de lei, por força da 
disposição contida no art. 61, VIII, da Constituição do 
Estado, que transcrevemos a seguir: 

"Art. 61 -Cabe à Assembléia Legislativa, com 
Governador, não exigida esta para o especificado 
dispor sobre todas as matérias de competência 
especificamente: 

I - ......................................... . 

a sanção do 
no art. 62, 
do Estado, 

VIII - criação, transformação e extinção de cargo, emprego 
e função públicos na administração direta, autárquica e 
fundacional e fixação de remuneração, observados os 
parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias;". 

Por outro lado, também não procedem os argumentos 
expendidos pelo Governador do Estado relativamente ao fato 
de ser a matéria introduzida mediante atuação desta Casa 
Legislativa, reservada privativamente ao Tribunal de 
Justiça. 
O art. 66 da Constituição mineira, referindo-se ao processo 

legislativo, apenas arrola as matérias de iniciativa 
privativa da Mesa da Assembléia, do Tribunal de Contas, do 
Governador do Estado e do Tribunal de Justiça. 

Não se pode, contudo, confundir a faculdade constitucional 
de iniciar o processo legislativo com a prerrogativa e a 
competência precípua para editar leis, sob pena de se 
conceber esta Casa Legislativa como mero Poder 
homologatório. 
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A propósito, o Supremo Tribunal Federal tem decidido sobre 

o tema, valendo refletir acerca da posição assumida por 
aquela Corte de Justiça e acerca dos argumentos expendidos 
pelos relatores das proposições, dos quais extraímos o 
seguinte: "0 poder de emendar, nada mais sendo do que uma 
projeção do próprio poder de legislar, sofre, em função da 
matriz constitucional que lhe confere suporte jurídico, 
aoenas as limitações definidas no texto da Carta Política". 
(Grifas nossos.) (ADIN 865-0, relator: Ministro Celso de 
Mello; requerente: Procurador-Geral da República; 
requeridos: Governador do Estado do Maranhão e Assembléia 
Legislativa do Estado do Maranhão.); (" ... )a iniciativa de 
lei constitui mero pressuposto objetivo vinculatório do 
procedimento legislativo. que se exaure no impulso dado pelo 
Poder competente, sem o efeito de reduzir a atuacão do Poder 
Legislativo a uma simples aprovação ou rejeição". (Grifas 
nossos.) (RE 140.542-RJ, Rel. Min. Ilmar Galvão- DJU de 
5/10/93.); "( ... ) a Assembléia não pode ficar reduzida ao 
papel de dizer sim e não, como se fosse - frase conhecida -
composta de mudos, que apenas pudessem baixar a cabeça, 
vertical ou horizontalmente. Ela pode int~o~uzir elementos 
novos no pro; eto, desde que não o desfJ.gurs.: .. _Sl'l:L !l~Q.f!'..:,J.Q.r:. .. ª 
sua substância. qu~ não est abe 1 eç~~,_;r:.'":2!..:.t: -:..2J.:.'].~:t·:__.'; "'.!.:::.·:· ... ~· 
sentido geral do proieto e as disposlçóe~ ~ 0:~ a;r~sci~2~ 
pelo órgão legislativo". (Grifas nosscs.) (RT.; 3S/33S.;. 
A inaceitável tese do Governador do Estado, portanto, 

retiraria desta Casa o que ela contém de essencial, qual 
seja a faculdade de alterar projetos de lei, o que contraria 
a natureza das atribuições do Poder Legislativo. 

Diante desses fundamentos, não teríamos outro caminho a 
trilhar senão o de declarar-nos contrários à manifestação do 
Governador do Estado. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela rejeição do Veto Parcial 

à Proposição de Lei nQ 12.756. 
Sala das Comissões, 21 de novembro de 1995. 
Dílzon Melo, Presidente - Carlos Pimenta, relator - Dimas 

Rodrigues. 
PARECER PARA O 1o TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À 

CONSTITUIÇÃO NQ 13/95 
Comissão Especial 

Relatório 
A Proposta de Emenda à Constituição nQ 13/95, do Deputado 

Anderson Adauto e outros, objetiva acrescentar parágrafo ao 
art. 199 e alterar o "caput" do art. 212 da Carta Magna 
Estadual. 

Publicada em 30/8/95, ficou a proposta sobre a Mesa, pelo 
prazo regimental, a fim de receber emendas. Esgotado o prazo 
e não tendo recebido emendas, foi encaminhada a esta 
Comissão Especial. para receber parecer de 1Q turno. 

Paralelamente, por meio da Mensagem nQ 43/95, o Governador 
do Estado remeteu a esta Casa uma proposta de emenda à 
Constituição. que, por guardar semelhança com a que ora 
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examinamos, foi a ela anexada, nos termos do art. 179 do 
Regimento Interno. 

Fundamentação o objetivo precípuo da Proposta de Emenda à Constituição nQ 
13/95 é o de equacionar duas graves questões que desafiam o 
Poder Executivo mineiro. 
A primeira delas refere-se à atual obrigatoriedade 

constitucional de repassar recursos correspondentes a 31. da 
receita orçamentária corrente à FAPEMIG, entidade de amparo 
e fomento à pesquisa. Lamentavelmente, em que pese ao 
reconhecimento da importância do setor de pesquisa para o 
desenvolvimento de nosso Estado, tal parcela jamais foi 
repassada integralmente àquela entidade. Todos os governos 
alegaram dificuldades financeiras que impediam fosse 
atendido o disposto no art. 212 da Constituição Estadual. 
Destarte, a proposta ora examinada procura possibilitar o 
atendimento à norma constitucional, reduzindo de 31. para 11. 
o montante dos recursos -o que é viável, pois que a 
proposta encaminhada pelo Executivo contempla este último 
percentual. 
A segunda questão, que se nos afigura premente. é a de 

garantir os recursos orçamentários necessários à completa e 
efetiva implantação da Universidade do Estado de Minas 
Gerais UEMG e ao desenvolvimento da Universidade 
Estadual de Montes Claros - UNIMONTES -. esta última já 
implantada, mas necessitando de mais recursos que lhe 
permitam continuar o trabalho que vem desempenhando em prol 
do crescimento da região em que está instalada. A Proposta 
de Emenda à Constituição nQ 13/95 procura atender as duas 
entidades, destinando-lhes 11. das receitas orçamentárias do 
Estado, pois considera que tais recursos serão suficientes 
para alcançar os objetivos a que essas duas entidades se 
propõem. 
Entendemos, portanto, que a Proposta de Emenda que estamos 

analisando é, em tese, oportuna e meritória, pois visa 
atender aos interesses da sociedade. Importa afirmar que a 
destinação de recursos à FAPEMIG e às duas universidades 
estaduais encontra respaldo no Programa Mineiro de 
Desenvolvimento Integrado, que prioriza a área de ciência e 
tecnologia, sem a qual nosso Estado fatalmente perderá a 
condição de competir nacional e internacionalmente. 

Por outro lado, como resultado dos amplos debates que esta 
Comissão realizou com as várias entidades interessadas, 
ressaltou-se que, com relação à UEMG, mais que dispor de 
verbas vinculadas, é necessário que a instituição seja 
repensada enquanto universidade voltada para o 
desenvolvimento regional. Com efeito, observando-se a atual 
estrutura da entidade, verifica-se que dificilmente ela 
poderá atingir os objetivos que lhe foram colimados 
constitucionalmente, pois nada acrescenta incorporar 
entidades do interior, com grandes passivos, e oferecer 
cursos Ja existentes em dezenas de outras instituições, 
públicas e particulares. Entendemos, portanto, que o momento 
é apropriado para que este Poder, ao reservar à UEMG 
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recursos vinculados, eXlJa - e esta Casa pode fazê-lo, pois 
foi ela que criou a UEMG que um novo modelo de 
universidade seja criado, moderno e sobretudo realmente 
comprometido com os interesses culturais, científicos e 
tecnológicos do Estado. 
Essas as razões que nos levam a propor um substitutivo à 

proposta examinada, no sentido de tornar claro que o 
investimento a ser feito somente será possível a partir de 
uma alteração do atual modelo. 
Outrossim, o exame atento da mensagem governamental que 

encaminhou a proposta do Executivo, a qual recebeu o nQ 
17/95 e foi anexada à que estamos discutindo, acena para a 
dificuldade de se repassar à FAPEMIG a totalidade dos 
recursos propostos. Acreditamos que nada obsta a que se 
inclua no substitutivo que apresentamos a ressalva prevista 
naquele documento. 

Com relação à outra questão, amplamente discutida com as 
entidades, de se garantir uma reserva de merc2Jo às 
instituições da administração direta e indireta do Estado no 
tocante à percepção das verbas destinadas à pesquisa, 
optamos por uma alteração do atual parágrafo Onico do art. 
212. Entendemos que. a partir de li~h2s de oescul~a 
definidas pelo Conselho Estadual dD c•en~·~ ~ ~~cn~:~oi·· -
CONECIT -, as instituições e p~squlsaa~~e~ ;~ula~v~ ~u~ 
tiverem interesse e qualificação ~oderão ~eqJero~ ss 
recursos junto à FAPEMIG, sem necessidade de reserva. 

Conclusão 
"Ex positis", opinamos pela aprovação da Proposta de Emenda 

à Constituição nQ 13/95 na forma do Substitutivo nQ 1, a 
seguir redigido. 

SUBSTITUTIVO No 1 À PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO NQ 13/95 

Altera os arts. 199 e 212. acrescenta parágrafo ao art. 201 
e inclui o art. 92 no Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias da Constituição do Estado de Minas Gerais. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprov2: 
Art. 1Q -O art. 199 da Constituição do Estado de Minas 

Gerais passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 199 -As universidades gozam de autonomia didático-

científica e administrativa, incluída a gestão financeira e 
patrimonial, observado o princípio da indissociabilidade 
entre ensino. pesquisa e extensão. 

§ 1Q - A UEMG adotará modelo de funcionamento acadêmico, 
cientifico e administrativo, a ser apresentado em lei, que 
realize uma estrutura organizacional que vise contemplar 
prioritariamente as necessidades culturais e de 
desenvolvimento cientifico e tecnológico do Estado. 

§ 2Q - A efetiva incorporação ou a absorção de unidades 
dependerão de seu ajustamento ao modelo adotado pela UEMG, 
nos termos do parágrafo anterior. 

§ 3Q - A lei definirá prazo para que as entidades já 
incorporadas se ajustem ao modelo previsto no § 1Q. 

§ 4Q - Os recursos financeiros atribuídos à UEMG, em 
virtude do disposto no § 6Q do art. 201, estarão 



662 

condicionados à realização, pela entidade, do previsto no§ 
1Q deste artigo.". 
Art. 2Q -Acrescente-se o seguinte § 6Q ao art. 201 da 

Constituição Estadual: 
"Art. 201 - ................................. . 
§ 6Q - O Estado atribuirá, no mínimo, 11. (um por cento) das 

receitas orçamentárias destinadas à educação à Universidade 
do Estado de Minas Gerais - UEMG - e à Universidade Estadual 
de Montes Claros - UNIMONTES , repassados em parcelas 
mensais equivalentes a 1/12 (um doze avos), no mesmo 
exercício, e por elas privativamente administrados.". 
Art. 3Q -O art. 212 da Constituição do Estado de Minas 

Gerais passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 212- O Estado manterá entidade de amparo e fomento à 

pesquisa e lhe atribuirá dotações e recursos necessários à 
sua efetiva operacionalização e por ela privativamente 
administrados, correspondentes a, no mínimo, 11. (um por 
cento) da receita orçamentária corrente ordinária do Estado, 
os quais serão repassados em parcelas mensais equivalentes a 
1/12 (um doze avos), no mesmo exercício. 
Parágrafo único - A entidade destinará, prioritariamente, 

os recursos de que trata este artigo a projetos que se 
ajustem às diretrizes básicas estabelecidas pelo Conselho 
Estadual de Ciência e Tecnologia - CONECIT - em projetos 
definidos como essenciais ao desenvolvimento cultural, 
científico e tecnológico do Estado, de conformidade com os 
princípios definidos nos Planos Mineiros de Desenvolvimento 
Integrado - PMDis - e contemplados nos Programas dos Planos 
Plurianuais de Ação Governamental - PPAGs. ". 
Art. 4Q Fica acrescentado ao Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado o 
art. 92, com a seguinte redação: 

"Art. 92 O percentual fixado no art. 212 será 
integralizado do seguinte modo: 
I - cinco décimos por cento no exercício de 1995; 
II - sete décimos por cento no exercício de 1996; 
III -oito décimos por cento no exercício de 1997; 
IV- um por cento no exercício de 1998.". 
Art. 5Q- Esta Emenda à Constituição entra em vigor na data 

de sua publicação. 
Sala das Comissões, 22 de novembro de 1995. 
Dílzon Melo, Presidente- Alberto Pinto Coelho, relator -

Gilmar Machado (voto contrário) - Arnaldo Penna - Péricles 
Ferreira Anderson Adauto Miguel Martini Ivair 
Nogueira. 

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 389/95 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O projeto de lei em análise, da Deputada Maria José 
Haueisen, objetiva disciplinar a divulgação dos recursos 
repassados aos municípios pelo poder público estadual. 
Publicada em 18/8/95, vem a matéria a esta Comissão para 

exame preliminar de juridicidade, constitucionalidade e 
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legalidade, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, v, "a", 
do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A divulgação dos recursos repassados aos mun1C1p1os pelo 

poder público estadual está prevista no art. 151 da 
Constituição Estadual, abaixo transcrito: 

"Art. 151 - O Estado divulgará, no órgão oficial, até o 
último dia do mês subseqüente ao da arrecadação, o montante 
de cada um dos tributos arrecadados, os recursos recebidos e 
os transferidos sob forma de convênio, os valores de origem 
tributária entregues e a entregar e a expressão numérica dos 
critérios de rateio. 
Parágrafo único - Os dados divulgados pelo Estado serão 

discriminados por município.". 
Pode-se argumentar que os 

firmados entre os municípios 
estadual já são passíveis de 
publicados no "Minas Gerais". 

atos relativos a convênios 
e a administração pública 

controle, uma vez que são 

Entretanto, sabe-se que é uma tarefa extremamente 
trabalhosa mapear todos os recursos destinados a determinado 
município apenas pelo acompanhamento do jornal. 
A proposta visa tão-somente aglutinar as inform~ções. 

facilitando assim o trabalh'-• ·"!.CJ '/2r·<:~c~':'"'' 0 ,,~'"~,.,s 

comunitários, e outros, ou seja, je tod·:Js ó~:,;.:i0;:; ..:;Js ::; ... :::, . ..:~''' 
maior controle dos gastos públicos mu~i=ipals. 

A Constituição mineira dispõe, no inciso II do art. 2Q, que 
um dos objetivos prioritários do Estado é assegurar o 
exercício, pelo cidadão, dos mecanismos de controle da 
legalidade e legitimidade dos atos do poder público e da 
eficácia dos serviços públicos. 

Assim, com a ampla publicidade dos recursos destinados aos 
municípios é que a comunidade, juntamente com seus 
representantes, terá efetivas condições de controlar os atos 
da administração pública. 

O projeto está em consonância com os dispositivos 
constitucionais que definem a competência legislativa, 
inexistindo óbice que possa comprometer sua tramitação nesta 
Casa. 
Entretanto, a fim de aprimorar a propos1çao em análise, 

somos conduzidos a apresentar, na conclusão deste parecer, o 
Substitutivo nQ 1 . 

Conclusão 
Pelas razões aduzidas, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
389/95 na forma do Substitutivo nQ 1, a seguir redigido . 

SUBSTITUTIVO No 1 AO PROJETO DE LEI No 389/95 
Disciplina a publicação dos atos administrativos que 

menciona e dá outras providências. 
Art. 1Q -A publicação dos atos administrativos referentes 

à celebração de convênios pelos órgãos e entidades da 
administração direta e indireta, destinados à liberação de 
recursos para municípios e entidades, será sistematizada por 
municípios. 
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Parágrafo único- Para o cumprimento do disposto no "caput" 
deste artigo, ficam criadas, no diário oficial do Estado, as 
seções "Repasses a Municípios" e "Repasses a Entidades". 
Art. 2Q -Os atos administrativos de que trata o art. 1Q 

desta lei serão enviados à Imprensa Oficial, discriminados 
por municípios e deverão conter: 

I - número do convênio; 
II - órgão repassador dos recursos; 
III - valor de convênio; 
IV - objeto do convênio. 
Art. 3Q -As informações publicadas na seção "Repasses a 

Municípios" serão armazenadas pela Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais e, no 5Q (quinto) dia útil de cada 
mês, republicadas, no diário oficial do Estado, na forma de 
suplemento. 

Parágrafo único - O suplemento de que trata este artigo 
conterá as informações referentes aos repasses efetuados no 
mês imediatamente anterior ao de sua publicação. 
Art. 4Q -Esta lei entra em vigor no exercício fiscal 

seguinte ao de sua publicação. 
Art. 5Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 21 de novembro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna, relator 

Ivair Nogueira - Anivaldo Coelho - Paulo Piau. 
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 517/95 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado Miguel Martini, o projeto em estudo 

dispõe sobre a instalação e o funcionamento de unidades 
lavadoras de batatas no Estado de Minas Gerais. 
Publicada em 7/10/95, a matéria foi distribuída às 

comissões competentes para receber parecer, atendendo ao 
disposto no art. 195, c/c o art. 103, do Regimento Interno, 
cabendo-nos, preliminarmente, examiná-la quanto aos aspectos 
de juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 

Em virtude de aprovação pelo Plenário, no dia 24/10/95, de 
requerimento do Deputado Carlos Pimenta, a matéria também 
foi distribuída à Comissão de Saúde e Ação Social. 

Fundamentação 
Em linhas gerais, a proposição objetiva condicionar a 

instalação e o funcionamento de unidades lavadoras de 
batatas a licenciamento do órgão responsável pela política 
ambiental. Estabelece também que as águas utilizadas na 
lavação dos tubérculos devem atender aos padrões da Classe 
II da Deliberação nQ 10 do Conselho Estadual de Pol itica 
Ambiental - COPAM; que as águas residuais só podem ser 
lançadas em curso de água, direta ou indiretamente, depois 
de prévio tratamento; que os infratores da lei ficarão 
sujeitos às penas previstas nos arts. 15 e 16 da Lei nQ 
7.772, de 8/9/80. Determina, ainda, que o poder público 
deverá desenvolver campanhas de esclarecimento para que a 
população consuma batatas escovadas, em substituição às 
lavadas. 
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Com efeito, o projeto trata de questão relativa ao meio 

ambiente, na medida em que busca preservar as águas e 
condicionar as unidades lavadoras de batatas ao 
licenciamento pelo CDPAM, e à saúde, no que toca ao consumo 
desse tubérculo pelo homem. 

A competência legiferante para tratar desses temas assiste 
à União, aos Estados membros e ao Distrito Federal, cabendo 
à primeira prescrever as normas gerais, conforme o art. 24, 
VI e XII, § 2Q, da Carta Magna. Verifica-se, no entanto, 
que, parcialmente, a matéria já se encontra disciplinada. 
A fim de evitarmos citação exaustiva de legislação, sem 

efeito prático, vamos reportar-nos ao exame da deliberação e 
da lei infraconstitucional anteriormente citadas, bem como 
do Decreto nQ 32.566, de 5/3/91, os quais, em nosso modo de 
ver, são suficientes para demonstrar a afirmativa. 

A Deliberação Normativa nQ 10, do COPAM, seguindo 
orientação da Resolução nQ 20, de 18/6/86, do Conselho 
Nacional do Meio Ambiente - CONAMA -, estabelece normas e 
padrões para a qualidade das águas, o lançamento de 
efluentes nas coleções de águas e dá outras providências. 
Observa-se que o principio adotado para a qualificaç~o das 

águas se baseia nos usos preponderantes. Trata-se de 
princípio já disseminado em paiS~S Csmr, ?. Cr'o:"'-:~'> (jé' f' 1.i.t :) 
Dinamarca, a Suéc-;a, a ex-União ->C•viét;ce; s •) J;<J.s::, r:::~· .. ·: 
outros, conforme estudo realizaco pel~ P~of. :1~ To~a~lt. 
Pompeu, em sua obra "Regime Jurídico da Polícia das Águas 
Públicas" (CETESB, 1976). 
A expressão uso preponderante assinala que a classificação 

dos corpos de águas interiores deve estar baseada não 
necessariamente no seu estado atual, mas nos parâmetros aos 
quais eles devem atender, para suprir as necessidades da 
comunidade. 

Com efeito, tendo por base a Resolução nQ 20 do CONAMA, 
adotou a citada deliberação cinco classes de água: Classe 
Especial, Classe I, Classe II. Classe III, Classe IV. A 
Classe II cuida das águas destinadas ao abastecimento 
doméstico, após tratamento convencional; à proteção das 
comunidades aquáticas; à recreação de contato primário 
(esqui aquático. natação e mergulho); à irrigação de 
hortaliças e plantas frutíferas; à criação natural e à 
criação intensiva (aqüicultura) de espécies destinadas à 
alimentação humana. Vê-se, pois, que já se encontra 
disciplinado o tratamento que se deve dispensar às batatas 
destinadas ao consumo da população. Consoante o dicionarista 
Aurélio Buarque, "hortaliça, do espanhol "hortaliza", é a 
designação vulgar de plantas leguminosas ou de plantas 
herbáceas, comestíveis sob a forma de saladas, ensopados, 
guisados, condimentos, etc., e que geralmente se cultivam 
nas hortas; verdura, erva". Por força de interpretação 
teleológica e lógica, o processo de limpeza das batatas, as 
quais, como demonstramos, inserem-se no conceito amplo de 
hortaliça, deve seguir os mesmos padrões das águas 
destinadas a sua irrigação, sem o que o sistema estaria 
sendo aviltado. 
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Quanto ao lançamento das águas residuais, o art. 15 daquele 
diploma estabelece que os efluentes de qualquer fonte 
poluidora somente poderão ser lançados, direta ou 
indiretamente, nos corpos de água, se forem obedecidas 
determinadas condições. Tais condições dizem respeito ao ph 
da água, a sua temperatura, aos materiais sedimentáveis, ao 
regime de lançamento com vazão máxima, aos óleos e às 
matérias graxas, entre outros componentes. Tudo isso é feito 
conforme acurados estudos técnicos, a fim de que as águas 
residuais não venham a contaminar os corpos de água, sendo 
vedado o lançamento que não atenda a tais requisitos. o projeto cuida, outrossim, da aplicação das penalidades 
previstas na Lei nQ 7.772/80. Trata-se de redundância, 
porque esse edito já se aplica a esses casos. Por outro 
lado, o art. 8Q condiciona a instalação, a construção, a 
ampliação ou o funcionamento de fonte de poluição indicados 
na regulamentação da lei à autorização do COPAM, mediante 
licença de instalação e de funcionamento, após exame do 
impacto ambiental e de acordo com o respectivo relatório 
conclusivo. 
O Decreto nQ 32.566, de 5/3/91, que dá nova redação a 

dispositivos do Decreto nQ 21.228, de 10/3/81, que 
regulamenta a mencionada lei, diz o seguinte: 

"Art. 8Q A instalação, construção, ampliação e o 
funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadoras 
de recursos ambientais, considerados efetiva ou 
potencialmente poluidoras, bem assim os empreendimentos 
capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, 
ficam sujeitos ao licenciamento do Conselho Estadual de 
Política Ambiental COPAM sem prejuízo de outras 
licenças legalmente exigíveis.". 
Nesse passo, qualquer estabelecimento que se utilizar de 

recurso ambiental deve necessariamente passar pelo crivo do 
COPAM, que irá verificar se a atividade ou o empreendimento 
causa ou não dano ambiental, e estabelecerá, se for o caso, 
as medidas adequadas a serem tomadas, após acurado estudo 
técnico. 
Dessarte, os temas tratados no projeto já estão devidamente 

regulamentados. Contudo, o projeto traz duas inovações ao 
mundo jurídico: a obrigatoriedade de as unidades lavadoras 
de batatas procederem a exame periódico de suas águas; e a 
obrigatoriedade de o poder público desenvolver campanhas, 
estimulando a população a consumir batatas escovadas, em 
substituição às lavadas. 

Dessa forma, estamos apresentando substitutivo à 
proposição, a fim de adequá-la à técnica legislativa e 
retirar matérias que, como vimos, já são contempladas na 
legislação em vigor. 

Conclusão 
Ante o aduzido, concluímos pela 

constitucionalidade e pela legalidade 
517/95 na forma do Substitutivo nQ 1, a 

SUBSTITUTIVO NQ 1 AO PROJETO DE 

juridicidade, pela 
do Projeto de Lei nQ 
seguir redigido. 
LEI NQ 517/95 
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Torna obrigatório o exame periódico das águas utilizadas 
pelas unidades lavadoras de batatas e demais fontes 
poluidoras e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q- Sem prejuízo da fiscalização do Poder Público, as 

unidades lavadoras de batatas e as demais fontes poluidoras 
das águas deverão proceder, em laboratório oficial ou 
autorizado pelo órgão ambiental competente, à análise das 
águas utilizadas no processo de produção. 

Parágrafo único A periodicidade das análises, que 
correrão às custas dos proprietários das fontes poluidoras, 
será estabelecida pelo órgão ambiental competente. 
Art. 2Q -Fica o poder público obrigado a desenvolver 

campanhas de esclarecimento junto à população sobre as 
vantagens do consumo de batatas escovadas em substituição às 
lavadas. 
Art. 3Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 4Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 21 de novembro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Paulo Piau, relator - Ivair 

Nogueira - Arnaldo Penna - Antônio Gena~o- Anivaldo Coelho. 
PARECER PARA O lo TURNO DO PRO-iETO D~ L~! 

No 526/9~ 
Comissão de Saúde e Ação Sociai 

Relatório 
De autoria do Deputado Paulo Schettino, o Projeto de Lei nQ 

526/95 visa a declarar de utilidade pública a Fundação de 
Apoio Comunitário FAC com sede no Município de 
Varginha. 

Após exame preliminar da Comissão de Constituição e 
Justiça, que não encontrou óbice legal nem constitucional à 
tramitação da matéria, vem o projeto a esta Comissão para o 
1Q turno de deliberação conclusiva, conforme disposições 
regimentais. 

Fundamentação 
A referida Fundação é uma sociedade civil, sem fins 

lucrativos, que tem como fim precípuo assistir aos menos 
favorecidos pela sorte, contribuindo para min1m1zar os 
efeitos da pobreza e da m1ser1a. Além disso, trabalha em 
prol do desenvolvimento e da divulgação das manifestações 
culturais e artísticas da comunidade. 

Pelo trabalho que a entidade vem desenvolvendo junto à 
população de Varginha, acreditamos ser justa e oportuna a 
aprovação da proposição em tela. 

Conclusão 
Pelas razões exaradas, somos pela aprovação do Projeto de 

Lei nQ 526/95 em sua forma original. 
Sala das Comissões, 22 de novembro de 1995. 
Jorge Hannas, relator. 

PARECER PARA O 

Comissão de 

lo TURNO DO PROJETO DE NQ 527/95 
Constituição e Justiça 
Relatório 

LEI 
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De autoria do Deputado Francisco Ramalho, o Projeto de Lei 
nQ 527/95 objetiva declarar de utilidade pública a 
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Centralina-
APAE -, com sede no Município de Centralina. 

Publicado o projeto em 12/10/95, 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 preenche os 

requisitos estabelecidos pela Lei nQ 5.830, de 6/12/71, o 
que foi amplamente demonstrado pela documentação anexada ao 
projeto de lei em apreço. 
A emenda apresentada ao final pretende adequar o projeto à 

técnica legislativa. Não há óbice para que a proposição 
possa tramitar. 

Conclusão 
Pelas razões aduzidas, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
527/95 com a Emenda nQ 1, apresentada a seguir. 

EMENDA No 1 
Dê-se ao art. 1Q a seguinte redãção: 
"Art. 1Q- Fica declarada de utilidade pública a Associação 

de Pais e Amigos dos Excepcionais de Centralina- APAE -, 
com sede no Município de Centralina.". 
Sala das Comissões, 21 de novembro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Leonídio Bouças, relator -

Anivaldo Coelho - Ivair Nogueira - Antônio Genaro - Arnaldo 
Penna. 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 540/95 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O projeto de lei em exame, do Deputado Ivair Nogueira, 
objetiva a declaração de utilidade pública da Associação 
Comunitária dos Moradores do Alto Alterosas - ACMAA -, com 
sede no Município de Betim. 

Publicado em 25/10/95, 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 Associação a que se refere o projeto de lei em tela 

apresentou documentos comprobatórios de sua personalidade 
jurídica e atestado de funcionamento por mais de dois anos, 
bem como da idoneidade e da não-remuneração dos membros de 
sua diretoria, conforme exigências da Lei nQ 5.830, de 
6/12/71, que regulamenta a declaração de utilidade pública 
de entidades. Não se encontra, portanto, impedimento legal 
ou constitucional à tramitação da matéria. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
540/95 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 21 de novembro de 1995. 
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Geraldo Santanna, Presidente- Leonídio Bouças, relator -

Ivair Nogueira - Arnaldo Penna - Anivaldo Coelho. 
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 541/95 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
O projeto em exame, do Deputado Sebastião Helvécio, 

objetiva declarar de utilidade pública a Irmandade de Nossa 
Senhora da Aparecida do Monte Calvário e da Santa Casa de 
Misericórdia de Santa Rita de Jacutinga, com sede no 
Município de Santa Rita de Jacutinga. 

Publicada em 26/10/95, 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 
A matéria em análise está de acordo com os requisitos 

exigidos pela Lei nQ 5.830, de 6/12/71, que regulamenta a 
declaração de utilidade pública de entidades. Não há, 
portanto, óbice legal ou constitucional à tramitação do 
projeto. 

Em face do exposto, 
constitucionalidade e 
541/95. 

Conclusão 
concluímos pela 
pela legal 'dar!;:~ 

juridicidade. 
'lO l:·r·Jj ·'? ... r. '!-? !. c::~ .. 1.~, 

Sala das Comissões, 21 de novembro de 1985. 
Geraldo Santanna, Presidente - Leonídio Bouças, relator -

Ivair Nogueira - Arnaldo Penna - Anivaldo Coelho. 
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 

'Nº 544/95 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado Geraldo Rezende, o projeto em exame 

tem como objetivo declarar de utilidade pública a Associação 
do Congado Moçambique Cor-de-Rosa, com sede no Município de 
Monte Alegre de Minas. 

Desarquivada nos termos do art. 185 do Regimento Interno e 
publicada em 26/10/95, vem a matéria a esta Comissão para 
exame preliminar, em conformidade com o art. 195, c/c o art. 
103, V, "a", do mencionado estatuto. 

Fundamentação 
Trata-se de matéria regida pela Lei nQ 5.830. de 6/12/71, 

que dispõe sobre a declaração de utilidade pública de 
entidades e os requisitos necessários para sua obtenção. 

Os documentos apresentados comprovam que a entidade atende 
às exigências legais, nada havendo que impeça a normal 
tramitação do projeto. 

Em face do exposto, 
constitucionalidade e 
544/95 como proposto. 

Conclusão 
concluímos pela 
pela legal idade 

juridicidade, pela 
do Projeto de Lei nQ 

Sala das Comissões, 21 de novembro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Leonídio Bouças, 

Ivaír Nogueira - Arnaldo Penna - Anivaldo Coelho. 
PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI 

relator -

~ 
~ 



No 545/95 
Comissão de CÕnstituição e Justiça 

Relatório 
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O Projeto de Lei nQ 545/95, do Deputado Geraldo Rezende, 
pretende declarar de utilidade pública a Associação do 
Congado Moçambique Marinheiro, com sede no Município de 
Monte Alegre de Minas. 

Desarquivado nos termos do art. 185 do Regimento Interno e 
publicado em 26/10/95, o projeto vem a esta Comissão para 
exame preliminar, em atendimento ao que dispõe o art. 195, 
c/c o art. 103, V, "a", do mencionado estatuto. 

Fundamentação 
A entidade que se pretende beneficiar preenche os 

requisitos estabelecidos pela Lei nQ 5.830, de 6/12/71, que 
dispõe sobre a declaração de utilidade pública de entidades. 

A referida associação tem personalidade jurídica, funciona 
há mais de dois anos, e sua diretoria é composta por pessoas 
idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções, não 
existindo, portanto, óbice que impeça a tramitação do 
projeto. 

Em face do exposto, 
constitucionalidade e 
545/95. 

Conclusão 
concluímos pela 
pela legalidade 

juridicidade, pela 
do Projeto de Lei nQ 

Sala das Comissões, 21 de novembro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Leonídio Bouças, relator -

Ivair Nogueira - Arnaldo Penna - Anivaldo Coelho. 
PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 546/95 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Geraldo Rezende, o projeto de lei em 
exame objetiva declarar de utilidade pública a Associação 
dos Congados Moçambique Verde, com sede no Município de 
Monte Alegre de Minas. 

Desarquivada nos termos do 
publicada em 26/10/95, vem 
exame preliminar, nos termos 
"a", do Regimento Interno. 

art. 185 do Regimento Interno e 
a matéria a esta Comissão para 
do art. 195, c/c o art. 103, V, 

Fundamentação 
Trata-se de matéria regida pela Lei nQ 5.830, de 6/12/71, 

que dispõe sobre declaração de utilidade pública de 
entidades e os requisitos necessários para sua obtenção. 
Verifica-se pelos documentos apresentados que a entidade, 

de fins culturais, tem personalidade jurídica, funciona há 
mais de dois anos e tem diretoria composta de pessoas 
idôneas que não são remuneradas por suas funções, atendendo 
assim às exigências dos dispositivos legais vigentes. 

Em face do exposto, 
constitucionalidade e 
546/95. 

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

Sala das Comissões, 21 de novembro de 1995. 
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Geraldo Santanna, Presidente - Leonídio Bouças, relator -

Ivair Nogueira - Arnaldo Penna - Anivaldo Coelho. 
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 

NQ 549/95 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado Miguel Martini, o Projeto 

549/95 objetiva declarar de utilidade pública a 
Entidades Filantrópicas do Vale do Jequitinhonha-
com sede no Município de Almenara. 

de Lei nQ 
União das 
UNIVALE-, 

Publicado em 27/10/95, 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 documentação apresentada comprova que a UNIVALE satisfaz 

as exigências da Lei nQ 5.830, de 6/12/71. 
A entidade não tem fins lucrativos e tem personalidade 

jurídica. Funcionando regularmente há mais de dois ancs, sua 
diretoria é composta por pessoas idôneas que não são 
remuneradas pelo exercício dos cargos que ocupam, confo1·me 
atestado do Juiz de Direito da Comarca. 

Conclusão 
Em face do exposto, 

constitucionalidade e 
549/95. 

concluímo~ f)ol;> 5u~;~·nric;>r1<> 

pela legal 1daja co rrujc~G ~~ -~~ :~ 

Sala das Comissões, 21 de novembro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Leonídio Bouças, relator -

Ivair Nogueira - Antônio Genaro - Arnaldo Penna - Anivaldo 
Coelho. 

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI 
'Nº 411/95 

Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer 

O projeto em exame, 
Vasconcellos, objetiva 
Sociedade Concepcionista 
Infantil Regina Pacis, 
Horizonte. 

Relatório 
de autoria 

declarar de 
do Ensino 
com sede no 

do Deputado Ronaldo 
utilidade pública a 
Escola de Educação 
Município de Belo 

Após aprovação do projeto no 1Q turno, sem emenda. cabe a 
esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria para 
o 2Q turno, nos termos regimentais . 

Fundamentação 
A entidade mencionada é uma instituição religiosa que tem 

por finalidade maior a promoção humana por meio do ensino e 
da evangelização . 

A declaração de utilidade pública é medida justa e oportuna 
para a instituição, que procura concorrer para a conquista 
da dignidade humana, tão necessária nos dias atuais. 

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

Lei nQ 411/95 na forma proposta . 
Sala das Comissões, 21 de novembro de 1995. 
Anderson Adauto, relator. 

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
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NQ 422/95 
comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer 

Relatório 
De autoria do Deputado Ermano Batista, o projeto de lei em 

análise tem por objetivo alterar o art. 1Q da Lei nQ 9.021, 
de 13/11/85, que dá denominação a escola estadual localizada 
no Município de Visconde do Rio Branco. 
Aprovado no 1Q turno, sem emenda, vem o projeto a esta 

Comissão para deliberação conclusiva no 2Q turno, nos termos 
regimentais. 

Fundamentação 
O autor da proposição em causa justifica a necessidade de 

se proceder à alteração do art. 1Q da mencionada lei, tendo 
em vista que a escola estadual a que se pretende dar a 
denominação de Marta Sérgio Ferreira na realidade se situa 
na localidade conhecida por Clemente do Meio e não Clemente 
de Baixo, como consta na lei em vigor. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 2Q turno, 

do Projeto de Lei nQ 422/95 na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 21 de novembro de 1995. 
João Leite, relator. 

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 452/95 
Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer 

Relatório 
De autoria do Deputado Djalma Diniz, o projeto de lei em 

tela tem por escopo declarar de utilidade pública a entidade 
Guarda Mirim de Inhapim, com sede no Município de Inhapim. 

A proposição foi aprovada no 1Q turno, na sua forma 
original e, nesta fase da tramitação, compete a esta 
Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria, nos 
termos regimentais. 

Fundamentação 
A Guarda Mirim de Inhapim é uma entidade constituída na 

forma de sociedade civil, com personalidade jurídica, sem 
fins lucrativos. Tem por objetivo precípuo promover o bem-
estar das crianças e dos adolescentes da comunidade por meio 
de atividades físicas e intelectuais e inculcar-lhes valores 
morais que ajudem a desenvolver sua personalidade e 
concorram para seu ajustamento ao meio familiar e social. 

Entendemos, portanto, que esta Casa deve reconhecer o 
caráter benemerente da instituição, declarando-a de 
utilidade pública. 

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

Lei nQ 452/95 no 2Q turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 21 de novembro de 1995. 
João Leite, relator. 

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 453/95 
Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer 

Relatório 
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De autoria do Deputado Wanderley Ávila, o projeto de lei em 
análise tem por objetivo declarar de utilidade pública a 
Creche Grazia Barreca Castagna, com sede no Município de 
Belo Horizonte. 
Aprovado o projeto no 1Q turno, na forma proposta, compete 

agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a 
matéria no 2Q turno, nos termos regimentais. 

Fundamentação 
Reafirmando o entendimento desta Comissão sobre o assunto 

consideramos justa e oportuna a declaração de utilidad~ 
pública da entidade objeto do projeto de lei em tela. 

Com efeito, a Creche Grazia Barreca Castagna é uma entidade 
civil sem fins lucrativos, cujos objetivos estatutários 
compreendem a guarda diurna de crianças até cinco anos e a 
melhoria das condições de vida de suas famílias, no que se 
refere à higiene, à saúde , à alimentação, à educação e ao 
trabalho. 

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

nQ 453/95 no 2Q turno, na forma original. 
Sala das Comissões. 21 de novembro de 1995. 
João Leite, relator. 

PARECER DE REDACÃO FINAL DO FRQ,JET~ ryE LEJ 
- NQ 52/93 

Comissão de Re~açã~ 
O Projeto de Lei nQ 52/95, do Deputado João Batista de 

Oliveira, que obriga os órgãos e entidades da administração 
direta e indireta do Estado a manter à disposição do 
público, impressos em braile, formulários oficiais e 
documentos de recolhimento de tributos estaduais, 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 52/95 

Obriga os órgãos e entidades da administração direta e 
indireta do Estado a manter à disposição do público, 
impressos em braile, formulários oficiais e documentos de 
recolhimento de tributos estaduais. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Ficam os órgãos e entidades da administração 

direta e indireta do Estado obrigados a manter à disposição 
do público, impressos em braile, formulários oficiais e 
documentos de recolhimento de tributos estaduais. 

§ 1Q - A identificação e a quantificação dos formulários e 
documentos a serem impressos em braile serão definidas com 
base na demanda apurada junto às entidades representativas 
dos deficientes visuais. 

§ 2Q - Compete à Coordenadoria de Apoio e Assistência à 
Pessoa Deficiente a apuração da demanda de que trata o 
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parágrafo anterior, assim como a produção e a distribuição 
dos formulários impressos em braile. 

Art. 2Q - Esta lei será regulamentada no prazo de 180 
(cento e oitenta) dias a contar da data de sua publicação. 
Art. 3Q - Esta lei entra em vigor no exercício financeiro 

subseqüente à sua aprovação. 
Art. 4Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 16 de novembro de 1995. 
Paulo Schettino, Presidente - Elbe Brandão, relatora 

Álvaro Antônio. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

NQ 212/95 
Comissão de Redação o Projeto de Lei nQ 212/95, de autoria do Deputado Ronaldo 

Vasconcellos, o qual declara de utilidade pública a entidade 
Pontenovense Futebol Clube, com sede no Município de Ponte 
Nova, foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda. 

Vem 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 212/95 

Declara de utilidade pública -a entidade Pontenovense 
Futebol Clube, com sede no Município de Ponte Nova. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a 

Pontenovense Futebol Clube, com sede no Município 
Nova. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 7 de novembro de 1995. 

decreta: 
entidade 
de Ponte 

de sua 

Elbe Brandão, Presidente Álvaro Antônio, relator 
Arnaldo Penna - Antônio Andrade. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 
NQ 300/95 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei nQ 300/95, de autoria do Deputado Geraldo 

Rezende, que declara de utilidade pública o Clube de Pesca 
Barra do Urucuia, com sede no Município de São Francisco, 
foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda. 

Vem, agora, o projeto a esta Comissão, a fim de que, 
segundo a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma 
adequada, nos termos do art. 270, § 1Q, do Regimento 
Interno. 
Assim sendo, 

redação final, 
opinamos por se dar à propos1çao a seguinte 
que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI NQ 300/95 
Declara de utilidade pública o Clube de Pesca Barra do 

Urucuia, com sede no Município de São Francisco. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
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Art. 1Q -Fica declarado de utilidade pública o Clube de 
Pesca Barra do Urucuia, com sede no Município de São 
Francisco. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 7 de novembro de 1995. 
Elbe Brandão, Presidente Álvaro Antônio, relator 

Antônio Andrade - Arnaldo Penna. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

NQ 322/95 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei nQ 322/95, de autoria do Deputado Romeu 
Queiroz, que declara de utilidade pública a Associação 
Comunitária Pequiense, com sede no Município de Pequi, foi 
aprovado nos turnos regimentais, sem emenda. 

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 322/95 

Declara de utilidade pública ; t>S''0C~-:::c'·i'"' r.orn·.:· .,,.,,; 
Pequiense, com sede no Município Je ?eqJl. 

A Assembléia Legislativa do Estado ~2 :n;r:.:.s ·3-2''::'.2 :::c.::!"'e:2. · 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a Associação 

Comunitária Pequiense, com sede no Município de Pequi. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 7 de novembro de 1995. 
Elbe Brandão, Presidente Antônio Andrade, relator 

Arnaldo Penna - Álvaro Antônio. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

NQ 324/95 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei nQ 324/95, de autoria do Deputado Hely 
Tarquínio, que declara de utilidade pública a Associação de 
Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Buritis - com sede 
no Município de Buritis, foi aprovado ~os turnos 
regimentais, sem emenda . 

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 324/95 

Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais - APAE de Buritis -, com sede no Município 
de Bur it i s. 

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 Buritis -, com 
sede no Município de Buritis. 
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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, 7 de novembro de 1995. 
Elbe Brandão, Presidente Antônio Andrade, relator 

Álvaro Antônio - Arnaldo Eenna. 
PARECER DE REDAÇAO FINAL DO PROJETO DE LEI 

NQ 333/95 
Comissão de Redação o Projeto de Lei nQ 333/95, de autoria do Deputado Paulo 

Schettino, que declara de utilidade pública a entidade Ponte 
Alta Esporte Clube, com sede no Município de Três Pontas, 
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 333/95 

Declara de utilidade pública a entidade Ponte Alta Esporte 
Clube, com sede no Município de Três Pontas. 

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

Ponte Alta Esporte Clube, com sede no Município 
Pontas. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data 

publicação. 

decreta: 
entidade 
de Três 

de sua 

Art. 3Q- Revogam-se as disposições ·em contrário. 
Sala das Comissões, 7 de novembro de 1995. 
Elbe Brandão, Presidente- Arnaldo Penna, relator - Álvaro 

Antônio - Antônio Andrade. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

NQ 334/95 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei nQ 334/95, de autoria do Deputado Paulo 
Schettino, que declara de utilidade pública a Loja Maçônica 
Paz e Liberdade João Mendes de Magalhães nQ 2.259, com sede 
no Município de Matipó, 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 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. 
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Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 7 de novembro de 1995. 
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Elbe Brandão, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Álvaro 
Antônio - Antônio Andrade. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 
NQ 347/95 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei nQ 347/95, de autoria do Deputado José 

Bonifácio, que declara de utilidade pública a entidade Ação 
Social da Comunidade Paroquial de Nossa Senhora Rainha da 
Paz, 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 347/95 
Declara de utilidade pública a entidade Ação Social da 

Comunidade Paroquial de Nossa Senhora Rainha da Paz, com 
sede no Município de Belo Horizonte. 

A Assembléia Leoislativa do Estado de Minas Gera~s decreta: 
Art. 1Q -Fica- declarada de u~11id2.'''" n•::s··'r-"' 2 e.-.·r;c;:~.::;c, 

Ação Social da Comunidade Paroquic:.: di2 l'l:>.ss.::: 3-:::,,G,·;:, < .. í .. :.: 
da Paz, com sede no Município de Belc H8~izon:E. 

Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 7 de novembro de 1995. 
Elbe Brandão, Presidente -Arnaldo Penna, relator - Antônio 

Andrade - Álvaro Antônio. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

NQ 352/95 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei nQ 352/95, de autoria do Deputado 
Sebastião Helvécio, que declara de utilidade pública o 
Grêmio Recreativo Assistencial Real Grandeza, 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. 

Declara de 
Assistencial 
Fora. 

PROJETO DE LEI No 352/95 
utilidade pública- o Grêmio Recreativo 

Real Grandeza, com sede no Município de Juiz de 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarado de utilidade pública o Grêmio 

Recreativo Assistencial Real Grandeza, com sede no Município 
de Juiz de Fora. 

Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
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Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 7 de novembro de 1995. 
Elbe Brandão, Presidente Álvaro Antônio, relator 

Antônio Andrade - Arnaldo Penna. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

No 353/95 
Comissão de Redação o Projeto de Lei nQ 353/95, de autoria do Deputado 

Sebastião Navarro Vieira, que declara de utilidade pública a 
casa da Cultura de Poços de Caldas, 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 No 353/95 

Declara de utilidade pública a Cãsa da Cultura de Poços de 
Caldas, com sede no Município de Poços de Caldas. 

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

Cultura de Poços de Caldas, 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, 7 de novembro de 1995. 
Elbe Brandão, Presidente Antônio Andrade, relator 

Álvaro Antônio- Arnaldo Penna. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

No 374/95 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei nQ 374/95, de autoria do Deputado João 
Leite, que declara de utilidade pública a Federação Mineira 
de Basketball - FMB , 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 374/95 

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 Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 16 de novembro de 1995. 
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Paulo Schettino, Presidente - Elbe Brandão, relatora 
Álvaro Antônio. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 
NQ 381/95 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei nQ 381/95, de autoria do Deputado Toninha 

Zeitune, que declara de utilidade pública o Centro Educativo 
Comunitário Israel Pinheiro, 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, 

redação f i na 1 , 
opinamos por se dar à proposição a seguinte 
que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI No 381/95 
Declara de utilidade pública o Centro Educativo Comunitário 

Israel Pinheiro, com sede no Município de Belo Horizo~te. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarado de utilidade púolica o Centro 

Educativo Comunitário Israel Pinheiro, com sede no Munici~io 
de Belo Horizonte. 
Art. 2Q Esta lei entra ~:!r"\ V'CJr•:- n~~ ·':'·~'"él r.,., :.~·é: 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposiçóes em co~trir'~. 
Sala das Comissões, 7 de novembro de 1995. 
Elbe Brandão, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Álvaro 

Antônio - Antônio Andrade. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

NQ 394/95 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei nQ 394/95, de autoria do Deputado 
Francisco Ramalho, que declara de utilidade pública o Centro 
Social Desportivo de Araçai CESDAI , com sede no 
Município de Araçaí, 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 segui~te 

redação final, que está de acordo com o aprovado . 
PROJETO DE LEI No 394/95 

Declara de utilidade pública o Centro Social Desportivo de 
Araçaí - CESDAI -, com sede no Município de Araçaí. 

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

Social Desportivo de Araçai CESDAI com sede no 
Município de Araçaí. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário . 
Sala das Comissões, 7 de novembro de 1995. 
Elbe Brandão, Presidente Álvaro Antônio, relator 

Arnaldo Penna - Antônio Andrade. 

~ 
~ 
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Comissão de Redação 
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O Projeto de Lei nQ 398/95, de autoria do Deputado Hely 
Tarquínio, o qual declara de utilidade pública a Caixa 
Escolar Padre Galdino Ferreira Diniz, com sede no Município 
de Carmo da Mata, foi aprovado nos turnos regimentais, sem 
emenda. 

Vem, agora, o projeto a esta Comissão a fim de que, segundo 
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, 
nos termos do art. 270, f 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 398/95 

Declara de utilidade pública a Cãixa Escolar Padre Galdino 
Ferreira Diniz, com sede no Município de Carmo da Mata. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a Caixa 

Escolar Padre Galdino Ferreira Diniz, com sede no Município 
de Carmo da Mata. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 7 de novembro de 1995 . 

. Elbe Brandão, Presidente Antônio Andrade, relator 
Alvaro Antônio - Arnaldo Penna. 
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ATA DA 101ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 22 DE NOVEMBRO DE 1995 

Pre~idência dos Deputados Agostinho Patrús e Rêmolo Aloise 
SUMARIO: ABERTURA - 1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -

Correspondência: Mensagens nQs 59 e 60/95 (Veto Parcial à 
Proposição de Lei nQ 12.797 e ao Projeto de Lei ng 580/95, 
respectivamente), do Governador do Estado; Ofício nQ 8/95, 
do Presidente do TRE-MG Ofícios Apresentação de 
Proposições: Projetos de Lei nQs 581 a 583/95 
Requerimentos nQs 911 a 914/95- Requerimentos da Comissão 
Especial para Proceder a Estudos Que Venham a Criar Melhores 
Condições de Comunicação no Estado de Minas Gerais e da 
Comissão Especial para Proceder a Estudos Destinados à 
Implantação da Plataforma de Ação, Documento 
Reivindicatório, Resultado da IV Conferência Internacional 
da Mulher, e dos Deputados Dilzon Melo, Maria Olivia e 
Péricles Ferreira - Comunicações: Comunicação da Comissão de 
Educação Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados 
Ronaldo Vasconcellos, Glycon Te~ra P~'l-r~. ~-e'·l~-::-:-~?n ~-.!~v?.'"u, 

Vieira, Ibrahim Jacob, Gera~do ~2z.e:·oe:. ,1c1,;· C.::.·"'..:.::..--~ 
Alencar da Silveira Júnior e Gilmar ~ac~ad0 2~ PA~T~ 
(ORDEM DO DIA): 1ª Fase: Abertura de inscrições - Le~tura de 
comunicação apresentada - Discussão e votação de pareceres: 
Relatório Final da Comissão Especial para Verificar "in 
Loco" a Situação do Projeto Jaíba, nos Municípios de Jaíba e 
Matias Cardoso; aprovação - Relatório Final da Comissão 
Especial para Apuração das Causas Que Levaram à Paralisação 
das Obras de Construção do Hospital CARDIOMINAS, Buscar 
Possíveis Soluções para a Retomada das Mesmas, Ampliação de 
Seus Objetivos Compatível com as Macroprioridades da 
Medicina Curativa e Verificar a Destinação, Localização e 
Armazenagem dos Aparelhos e Equipamentos; aprovação 
Requerimentos: Requerimento da Deputada Maria Olívia; 
deferimento - Requerimentos dos Deputados Péricles Ferreira 
e Dílzon Melo e das Comissões Especiais para Proceder a 
Estudos Que Venham a Criar Melhores Condições de Comunicação 
no Estado de Minas Gerais e para Proceder a Estudos 
Destinados à Implantação da Plataforma de Ação, Documento 
Reivindicatório, Resultado da IV Conferência Internacional 
da Mulher; aprovação- Requerimento nQ 673/95; aprovação-
Requerimento nQ 799/95; aprovação na forma do Substitutivo 
nQ 1 - 2a Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e 
votação de proposições: Discussão, em 1Q turno, do Projeto 
de Lei nQ 521/95; encerramento da discussão; votação do 
Substitutivo nQ 1; aprovação; votação da Emenda nQ 1; 
questão de ordem; leitura da emenda; aprovação - Discussão, 
em 1Q turno, do Projeto de Resolução nQ 354/95; aprovação -
ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA. 

ABERTURA 
-Às 14h15min, comparecem os Deputados: 
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Agostinho Patrús -Wanderley Ávila Sebastião Navarro 
Vieira- Paulo Pettersen Rêmolo Aloise Maria José 
Haueisen- Ibrahim Jacob- Ermano Batista- Antônio Júlio-
Aílton Vilela - Ajalmar Silva- Alberto Pi~to Coelho 
Alencar da Silveira Júnior - Almir Cardoso - Alvaro Antônio 
- Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio Andrade 
Antônio Genaro - Antônio Roberto Arnaldo Canarinho 
Arnaldo Penna - Bilac Pinto- Bonifácio Mourão Carlos 
Murta- Carlos Pimenta - Clêuber Carneiro- 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 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 Leonídio Bouças Luiz 
Antônio Zanto - Marcelo Cecé - Marcelo Gonçalves - Marco 
Régis- 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 - 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, lê a seguinte 

"MENSAGEM No 59/95* 
Belo Horizonte, 21 de novembro 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 12.797, 
que 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. 

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 
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Ao examinar a Proposição de Lei nQ 12.797, que 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, vejo-me no dever de vetar os artigos a seguir 
considerados, introduzidos no projeto de minha iniciativa no 
curso da tramitação legislativa, e o faço para resguardo da 
ordem constitucional e do interesse público. 

Assim é que veto o artigo 3Q da proposição, que destina 
cinqüenta por cento da receita resultante da cobrança da 
Taxa de Expediente à manutenção do sistema de saúde do 
Estado, como fonte complementar de recursos. 
Ocorre que a cobrança da Taxa de Expediente, na espécie, 

tem por finalidade cobrir os custos da atividade estatal 
relativa ao credenciamento e à fiscalização de sorteio nas 
modalidades denominadas bingo, bingo permanente, sorteio 
numer1co ou similar, tendo caráter de contraprestação de 
serviço utilizado. 
Sendo assim, a cobrança do tributo deve manter 

correspondência com o custo de tais atividades, e todo o 
recurso dele advindo deve se prestar única e exclusivamente 
a essa finalidade, não comportando destinação diferente, 
como sugerido no artigo em exame. 
Conquanto louvável o intuito de cri::Jr "'o.,tr: ·~o~·':'?'le,..,,.?.r '"'" 

recurso para os serviços de sa~~E: ;r..:,n: ;:_:c,s i-'"-' I:.> i::.!;::::.:::::. ZJ.,· 
razões acima expostas me levam a nega:· sançuc :!0 :~r: 'gc: 5:; 
da proposta, uma vez que a sua aceitação implicaria violação 
do artigo 145, II, da Constituição Federal e dos artigos 77 
a 80 do Código Tributário Nacional. 

Por sua vez, o artigo 4Q da proposição determina que será 
devida às entidades desportivas credenciadas e autorizadas a 
promover sorteios de modalidade bingo ou similar importância 
não inferior a dez por cento da receita bruta de tais 
eventos. 

A propósito, devo ressaltar que os recursos arrecadados em 
cada sorteio, segundo dispõe o Decreto Federal nQ 981, de 11 
de novembro de 1993, que regulamenta a Lei Federal nQ 8.672, 
de 6 de julho de 1993, têm destinação prefixada, não 
alterável por norma estadual. 

Além disso, não me parece que o Estado deva intervir nas 
relações comerciais entre entidades esportlvas e sociedades 
comerciais, ao disporem sobre a administração e a 
realização, por estas, do sorteio . 
Excluo ainda da sanção o parágrafo único do artigo 5Q, 

reportando-me, para tanto, às razões do veto oposto ao 
artigo 3Q da proposição. 

De fato, a Taxa de Expediente é contraprestação do custo da 
atividade estatal relativa ao credenciamento e à 
fiscalização dos eventos e é dimensionada tendo em vista a 
atividade exercida, não comportando a limitação que a 
proposta pretende introduzir. 

Deixo também de sancionar o artigo 6Q, que altera a 
composição da Comissão Permanente encarregada de fiscalizar 
os sorteios de bingos e similares, acrescentando-lhe um 
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membro, originário da Comissão de Educação, Cultura, 
Desporto e Turismo e Lazer da Assembléia Legislativa. 
Ressalto, nesse sentido, que a Comissão Permanente foi 

instituída e organizada por meio de decreto, pois ao Estado, 
através da Secretaria da Fazenda, cabe normatizar sobre 
bingo ou similar. Trata-se, como se vê, de matéria que se 
cumpre e se esgota no âmbito do Poder Executivo. 

A alteração pretendida deve, assim, submeter-se a 
procedimento formal adequado, fazendo-se por meio de 
decreto, podendo a proposta servir como sugestão para a 
pretendida alteração da composição da Comissão Permane~te. 
Quanto ao artigo 7Q, cabe aduzir que, em qualquer hipotese, 

segundo estabelece o Decreto nQ 981, de 11 de novembro de 
1993, que regulamenta a Lei Federal nQ 8.672, de 6 de julho 
de 1993, a autorização para a realização dos sorteios 
dependerá de prévia apresentação e aprovação de projeto para 
aplicação dos recursos arrecadados. 

Essa autorização inclui-se na competência da Comissão 
Permanente, uma vez que lhe cabe, nos termos do Decreto nQ 
36.900, de 24 de maio de 1993, autorizar previamente a 
impressão, a comercialização e o uso das cartelas e proceder 
ao controle delas. Vê-se, pois, que é a própria entidade 
promotora que determina o número de cartelas devidas, desde 
que demonstre a aplicação dos recursos em projeto detalhado. 
A proposta dispõe, pois, sobre matéria já regulada na 

legislação estadual, razão pela qual deixo de dar-lhe a 
minha adesão. 

De igual modo, deixo de sancionar o artigo 9Q, que dispõe 
sobre o preço da cartela no bingo permanente. A proposta 
introduz norma de alcance restrito, limitando a ação 
regulamentadora da Comissão Permanente, à qual incumbe, de 
acordo com o § 2Q do artigo 3Q do Decreto nQ 36.900, de 24 
de maio de 1993, estabelecer regras para o efetivo controle 
do bingo permanente. 

Esses são os motivos que me levam a excluir da sanção os 
artigos 3Q, 4Q, o parágrafo único do artigo 5Q, 6Q, 7Q e 9Q 
da Proposição de Lei nQ 12.797, que devolvo à Assembléia 
Legislativa, para reexame. 
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 21 de novembro 

de 1995. 
Ed~ardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais." 
- A Comissão Especial. 
* -Publicado de acordo com o texto original. 

"MENSAGEM NQ 60/95* 
Belo Horizonte, 21 de novembro 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 dispõe sobre autorização para 
prorrogação de noventa (90) contratos administrativos 
celebrados entre a Fundação Centro de Hematologia e 
Hemoterapia de Minas Gerais - Fundação HEMOMINAS e vinte e 
três (23) médicos, quatro (4) bioquímicos, três (3) 
assistentes sociais, dois (2) enfermeiros, vinte e três (23) 
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técnicos em patologia clínica, quatorze (14) auxiliares de 
enfermagem, dezenove (19) auxiliares administrativos e dois 
(2) motoristas. 
A prorrogação dos referidos contratos, que visam à 

prestação de serviços considerados essenc1a1s ao normal 
funcionamento da entidade contratante, já foi objeto de 
autorizações anteriores, sendo que a última delas foi 
concedida pelo prazo de seis meses, a partir de 21 de 
novembro de 1994, conforme previsto no artigo 3Q da Lei nQ 
11.730, de 30 de dezembro de 1994. 
É relevante ressaltar a importância da atual proposta para 

a área da saúde, face à circunstância de viabilizar medida 
capaz de suprir a necessidade premente de dar continuidade à 
prestação dos serviços públicos de atendimento médico e 
ambulatorial em Belo Horizonte e cidades do interior de 
Minas Gerais. 

O projeto de lei cuida, ainda, da extinção automática do 
contrato administrativo cujo cargo, a que S€ refere, criado 
pelo artigo 6Q da Lei nQ 11.171, de 29 de julho de 1993, for 
objeto de provimento por candidato aprovado em concurso 
público. 
Solicitando a Vossa Excelência aue atribua ao proieto de 

lei a tramitação prevista no arri90 ... ;o ci'.' 1 :r)..,S";-.,~;,-;-~o ·~:r~ 
Estado, reitero-ihe, na oportuniJé::d2. as C:X;jí2_:j3ê:·.;.:.. ::.., r 

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

PROJETO DE LEI No 580/95 
Dispõe sobre autorização para prorrogação de contratos 

administrativos firmados pela Fundação Centro de Hematologia 
e Hemoterapia de Minas Gerais - Fundação HEMOMINAS. 

Art. 1Q -Fica autorizada a prorrogação dos 90 (noventa) 
contratos administrativos firmados pela Fundação Centro de 
Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais Fundação 
HEMOMINAS - pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar de 21 de 
maio de 1995, tendo em vista o disposto no artigo 3Q da Lei 
nQ 11.730, de 30 de dezembro de 1994. 

§ 1Q - Em caso de provimento definitivo de cargo criado 
pelo artigo 6Q da Lei nQ 11.171, de 29 de julho de 1993, 
fica extinto, automaticamente, o contrato administrativo a 
ele correspondente. 

§ 2Q - A prorrogação de que trata este artigo observará os 
quantitativos e os termos contratuais anteriores e tem como 
objetivo garantir a continuidade dos serviços prestados pela 
HEMOMINAS. 

Art. 2Q 
publicação. 

Esta lei entra em vigor na data de sua 

as disposições em contrário." Art. 3Q- Revogam-se 
-Publicado, vai o 

Administração Pública 
parecer, nos termos 
Regimento Interno . 

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

do art. 220, c/c o art. 103, do 

*-Publicado de acordo com o texto original. 
"OFÍCIO NQ 8/95* 

Em 22 de novembro de 1995. 
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Exmo. Sr. Presidente: 
Em anexo, remeto a V. Exa. quadro sinótico que retrata os 

resultados das consultas plebiscitárias realizadas no dia 
19/11/95 em 6 (seis) distritos, cuja homologação por este 
Tribunal se deu em sessão de 21/11/95. 

Remeto, ainda, 2 (duas) relações, uma contendo os distritos 
que alcançaram as condições previstas no artigo 14 da Lei 
Complementar nQ 37/95 e outra contendo os distritos que 
deixaram de atingir um dos dois "quoruns" previstos no mesmo 
diploma legal. 
Saudações cordiais. 
Des. Sebastião Rosenburg, Presidente do Tribunal Regional 

Eleitoral de Minas Gerais. 
* - O quadro sinótico que retrata os resultados das 

consultas plebiscitárias foi publicada na edição do Diário 
do Legislativo de 24/11/95. 

* - O eleitorado do distrito em 19/1/95 era de 2.008 
eleitores. 

Relação dos Distritos Que Obtiveram a Maioria Absoluta do 
Comparecimento e Maioria de Votos dos Que Compareceram, 
Favoráveis à Emancipação 

* - O eleitorado do distrito em 19/1/95 era de 2.008 
eleitores. 

A relação mencionada foi publicada no Diário do 
Legislativo de 24/11/95. 

Relação Contendo os Distritos Que Deixaram de Alcançar Um 
ou Dois dos "Quoruns" Previstos no Art. 14 da Lei 

Complementar nQ 37, de 1995 
Obs.: incluíram-se nesta relação distritos que 

conjuntamente pretendem emancipar-se para a formação de um 
só município, quando um deles não alcançou os "quoruns", 
conforme a regra prevista no art. 14 da Lei Complementar nQ 
37, de 1995." 

- À Comissão de Assuntos Municipais. 
*-Publicado de acordo com o texto original. 

A relação mencionada foi publicada no Diário do 
Legislativo de 24/1/95. 

OFÍCIOS 
Do Sr. Jair Soares, Deputado Federal, agradecendo o envio 

de oficio relatando a audiência pública realizada pela 
comissão especial da Câmara dos Deputados que analisa a 
reforma da Previdência Social nesta Casa. 

Da Sra. Ana Luiza Machado Pinheiro, Secretária da Educação, 
comunicando, em atenção a requerimento do Deputado Dimas 
Rodrigues, a impossibilidade da criação de uma 
Superintendência Regional de Ensino no Município de Janaúba, 
pelos motivos que menciona. 

Da Sra. Irene Borges Ferreira, Diretora da Diretoria de 
Capacitação e Recursos Humanos da Secretaria da Educação, em 
atenção a requerimento do Deputado Dinis Pinheiro, prestando 
esclarecimentos a respeito de cursos oferecidos por aquele 
órgão. 

Do Sr. Reinaldo Borges de Oliveira, Venerável Mestre da 
Loja Maçônica Obreiros da Verdade nQ 52, agradecendo a 
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homenagem prestada aos maçons em seu dia e a consignação nos 
anais da Casa de voto de congratulações pela passagem do 
aniversário da entidade. 

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 581/95 

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de 
Santa Quitéria, com sede no Município de Congonhas. 

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

Comunitária de Santa Quitéria, com sede no Município de 
Congonhas. 

Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 20 de novembro de 1995. 
Anivaldo Coelho 
Justificação: A Associação Comunitária de Santa Quitéria. 

em funcionamento desde outubro oe H18~·. P u~a r:>r' i8:>.j''· ri··'' 
sem fins lucrativos, cujo objetiv:...: é a ;;õ'8't.sç;"c ...:.:.. :,é...;·>-·. :::.: 
família, da maternidade, da infância e da ve:~·i:E:, pc" IT:•:i: 
do combate à fome e à pobreza. Seus beneficios se estenaem 
ao mercado de trabalho, com a habilitação e reabilitação de 
pessoas portadoras de deficiência. Ainda divulga a cultura e 
o esporte e a preservação do meio ambiente. 

Conduzindo-se por tais princípios e trabalhando em prol dos 
mais necessitados, a entidade satisfaz os requisitos legais 
para ser declarada de utilidade pública, razão justa e 
oportuna para que este projeto seja acolhido pelos nobres 
pares. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para 

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

PROJETO DE LEI No 582/95 
Declara de utilidade pública a ~àritas Diocesana ae Pa~os 

de Minas, com sede no Município de Patos de Minas . 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a Cáritas 

Diocesana de Patos de Minas. com sede no Município de Patos 
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, 20 de novembro de 1995. 
Sebastião Navarro Vieira 
Justificação: A Cáritas Diocesana de Patos de Minas foi 

fundada em 6/1/60, pelo saudoso Dom José André Coimbra, 
primeiro Bispo de Patos de Minas. Sua primeira diretoria 
teve à frente o Pe. Almir Neves de Medeiros, que, em 
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18/2/70, registrou os estatutos no cartório de Registro 
Civil de Pessoas Jurídicas. 

A instituição tem como objetivo primário realizar estudos 
sobre os problemas de assistência social, de educação de 
base e de promoção humana, buscando soluções adequadas 
m~diante os processos de serviço social. 

E, po~s. uma entidade sem fins lucrativos, que não remunera 
seus d1retores, não distribui dividendos e aplica todos os 
seus recursos na atividade primordial de seus estatutos, 
notadamente junto às mães e às crianças da comunidade, sem 
distinção de credo político, religioso e sem preconceito de 
raça ou cor. 
Apresentou cópia autenticada de seus estatutos, bem como o 

atestado de funcionamento, firmado pelo Sr. Matheus Chaves 
Jardim, Juiz de Direito da Comarca de Patos de Minas. . 
O título declaratório de utilidade pública facilitara o 
~ra~alho tão louvável dessa instituição, facultando-lhe as 
ute1s prerrogativas previstas em 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 0 art. 104, inciso 
I, do Regimento Interno. 

Declara de 
Amigos dos 
Paranaíba. 

PROJETO DE LEI NQ 583/95 . 
utilidade pública a APAE- Associação de Pa1s e 

Excepcionais, com sede no Município de Rio 

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

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, com sede no 
Município de Rio Paranaíba. 
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 novembro de 1995. 
Sebastião Navarro Vieira 
Justificação: A APAE - Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais, de Rio Paranaíba, foi fundada em 14/12/92 e, 
desde então, vem desenvolvendo trabalho em prol das crianças 
portadoras de deficiências mental e física daquela região. 

Além de cuidar da parte patológica da criança excepcional. 
ainda desenvolve mecanismos e procedimentos para a sua 
readaptação social. 
Seria redundante afirmar a importância das APAEs na 

sociedade brasileira, principalmente ao considerar o número 
de crianças excepcionais existentes no País e a ausência de 
instituições especializadas no seu atendimento. 
O título declaratório de utilidade pública da entidade 

facilitará o seu trabalho tão louvável, facultando-lhe as 
úteis prerrogativas previstas em 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 
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NQ 911/95, do Deputado Marcelo Gonçalves, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a 
comunidade itapecericana, nas pessoas do Prefeito Municipal 
e do Presidente da Câmara Municipal de Itapecerica, pelas 
comemorações do 206Q aniversário de emancipação do 
município. (- À Comissão de Assuntos Municipais.) 

NQ 912/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçõnica Templários do Rio das Velhas, localizada no 
Município de Várzea da Pal~a. pelo transcurso do seu 16Q 
aniversário de fundação. (-A Comissão de Educação.) 

NQ 913/95, do Deputado Sebastião Navarro Vieira, 
solicitando sejam apresentados ao Comandante-Geral da PMMG, 
cumprimentos pelo sucesso da operação de resgate dos reféns 
do Bairro Coqueiros, no Município de Contagem, com destaque 
da ação do Ten.-Cel. Osvaldo Miranda da Silva. (-À Comissão 
de Defesa Social.) 

NQ 914/95, do Deputado Ibrahim Jacob, solicitando a 
transcrição nos anais da Casa do artigo "Líbano", publicado 
no jornal "Estado de Minas" em 22/11/95. 

- São também encaminhados á Mesa requerimentos da Comissão 
Especial para Proceder a Estudos Que Venham a Criar Melhores 
Condições de Comunicação no Estad~ 8e Mi~as ~0ra•s ~ 0~ 
Comissão Especial para Proceder a E:tu=~s ~2st :~~=~s 
Implantação da Plataforma de Aç~0. )cc~~e1t~ 
Reivindicatório, Resultado da IV Conferência Internacional 
da Mulher, e dos Deputados Dilzon Melo, Maria Olivia e 
Péricles Ferreira. 

COMUNICAÇÕES 
- É também encaminhada á Mesa comunicação da Comissão de 

Educação. 
Oradores Inscritos 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ronaldo 
Vasconcellos. 

O Deputado Ronaldo Vasconcellos*- Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, assessoria da Casa. galeria e imprensa, 
volto a este microfone para elogiar o Governador Eduardo 
Azeredo por sua determinação de enviar a esta Casa um 
projeto que cuida da redistribuição do ICMS no Estado de 
Minas Gerais. Sem entrar. por enquanto, no mérito desse 
projeto de lei - o que farei mais a frente -. gostaria de 
dizer que essa matéria é regulada pela Constituição Federal. 
que permite a distribuição de 25% desse imposto por 
legislação estadual, que seja, conseqüentemente, exercida 
pelos Deputados Estaduais e pelo Governador do Estado. o 
Governador Eduardo Azeredo achou por bem iniciar a discussão 
nesta Casa Legislativa. Isso é muito bom para resolver de 
vez essa questão. Assim, não ficaremos, nós, Deputados 
Estaduais, o próprio Governo e nossos líderes municipais, 
Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores discutindo a questão 
de maneira isolada. Os municípios mineradores foram 
contemplados com parte desses 25% por força de acordo 
celebrado nesta Casa quando da extinção do IUM - Imposto 
Único sobre Minerais. Os Deputados Estaduais de então 
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pegamos o mesmo valor financeiro e o passamos para o 
percentual adotado para compensar os municípios mineradores. 
Posteriormente, com o processo de emancipação, ocorrido na 
legislatura passada, quando alguns municípios perderam 
muitas das suas receitas, esta Casa elaborou um projeto de 
lei, depois transformado em lei, que deu compensação 
financeira a alguns municípios como foi o caso de Mesquita, 
no Vale do Aço, e de Mateus Leme, na Região Metropolitana de 
Belo Horizonte, em face das emancipações de Juatuba e, se 
não me engano, o caso de Santana, que se desmembrou de 
Mesquita. Fizemos mais uma lei compensando perdas 
financeiras dos mun1c1p1os denominados municípios-mãe ou 
municípios-sede, como querem alguns, também neste ano. 

Este ano apresentei um projeto de lei, cujo texto os 
colegas me ajudaram a melhorar e aprovar. No entanto, o 
Governador do Estado, Dr. Eduardo Azeredo, achou por bem 
vetá-lo. Entretanto, antes de vetá-lo, comunicou-se 
pessoalmente comigo, dizendo-me que 1r1a vetar o nosso 
projeto de lei, denominado "ICMS ecológico" ou "royalty 
verde", mas que, no segundo semestre deste ano, enviaria 
para esta Casa um projeto de lei sobre a redistribuição do 
ICMS com maiores detalhes. 
Pois bem, Sras. e Srs. Deputados, na semana passada, o Dr. 

Eduardo Azeredo enviou o projeto para esta Assembléia, pois, 
em primeiro lugar, é um projeto necessário; em segundo 
lugar, é momentoso e, em terceiro lugar, atende a um 
compromisso assumido à época do veto dado a um projeto de 
minha autoria. 
Já ocupei esta tribuna para dizer que entendi as razões do 

veto do Governador Eduardo Azeredo ao nosso projeto de lei 
que tratava da questão da distribuição do ICMS. Agora, esse 
projeto enviado pelo Governador aborda diversos aspectos do 
problema, inclusive da questão do meio ambiente. Introduz 
alguns itens - por exemplo, o índice de conservação do 
município - como o fator ambiental que tem muito a ver com a 
questão do ICMS ecológico. O Governador avançou muito, 
exigindo que seja feita a habilitação do município para que 
ele possa receber a parte de ICMS relativo à questão 
ambiental. O projeto também evoluiu, ao exigir que os 
municípios tenham tratamento ou instalações de disposição 
final de lixo urbano e esgotamento sanitário. Portanto, a 
cidade, para se habilitar a receber parte do ICMS, terá de 
ter um desses sistemas de proteção ao meio ambiente. Tais 
questões são muito importantes, pois estão relacionadas 
diretamente com o meio ambiente e, principalmente, com a 
saúde de cada um dos moradores de cada município mineiro. 

Portanto, gostaríamos de elogiar o projeto de lei enviado a 
esta Casa pelo Governador, sem entrar no mérito das outras 
questões, embora sejam também muito importantes. Vamos nos 
limitar, assim, à discussão da questão ambiental, à qual, 
modestamente, tenho me dedicado durante minha vida 
parlamentar, desde quando Vereador à Câmara Municipal de 
Belo Horizonte, pelos idos de 1983. O projeto contempla, 
então, de forma indireta, o "ICMS ecológico" ou "royalty 
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verde". É lógico que em nosso projeto queríamos percentuais 
maiores, além de termos nos restringido à condicionar que a 
cidade tivesse em seu território unidades de conservação 
ambiental. Creio que esse projeto de lei oriundo do Governo 
do Estado é mais detalhado e pode, a princípio, ser mais 
complicado e menos inteligível do que o projeto de lei feito 
por este Deputado. No entanto, após três, quatro ou cinco 
leituras, começa-se a entender um pouco mais tanto da 
distribuição do ICMS no Estado de Minas Gerais, quanto da 
questão ambiental. 

O percentual estabelecido de 1% do imposto é questionável, 
mas podemos discuti-lo e tentar melhorá-lo ou, em outras 
palavras, tentando aumentá-lo. Gostaria de dizer da nossa 
satisfação pelo fato de o Governador estar cumprindo um 
compromisso que não exigi, mas que foi assumido verbalmente 
comigo, especialmente por ser um compromisso também com a 
questão ambiental no Estado de Minas Gerais. Não se pode, 
Sras. e Srs. Deputados, falar sobre as questões do meio 
ambiente e da proteção ambiental, sem se falar em 
investimento. Ensinou-me o decano do meio ambiente em Minas 
Gerais, o Prof. Hugo Werneck, que o meio ambiente é, acima 
de tudo, uma questão de investimento. 

Com esse projeto de lei, ainda aue e'n. :l',:a ~"';,,~ n1'?'!'8r=-·y; 
nesta Casa, todos os municípios c:..12 ;;:cssL.e•·, d:~;.~.;;::::::.. 
conservação ambiental em seu terr•tér~o. serã•) ::::nt,~:r.~~c;cQ::. 
Refiro-me ao Município de Marliéria, que não conheço 
pessoalmente mas sei que grande parte de seu território foi 
cedido para o Parque Florestal do Rio Doce. O Município de 
Marliéria tem que ser contemplado, tem que ser recompensado 
por não poder fazer nenhuma construção habitacional, por não 
poder instalar um distrito industrial ou mesmo exercer a 
exploração agropastoril. Cito Marliéria porque é o exemplo 
mais contundente. Além do mais, tenho liberdade para fazê-
lo, uma vez que não faço política naquela cidade, mas se 
fizesse, ainda assim poderia citá-la. 

Por fim, gostaria de dizer que todo município, para receber 
essa compensação financeira, terá que dar aos seus moradores 
boas condições de higiene, boas condições sanitárias e boas 
condições ambientais. Esta é uma questão na qual o Governo 
avançou. Por isso aplaudo, desta tribuna, a determinação do 
Governador Eduardo Azeredo. Agradeço também ao nobre 
Deputado Geraldo Santanna, por ter me designado relator 
desse projeto pela Comissão de Meio Ambiente, que vai 
discuti-lo, debatê-lo e votá-lo amanhã. Muito obrigado. 
* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Glycon Terra 

Pinto. 
O Deputado Glycon Terra 

componentes da Mesa, Srs. 
senhores, minhas senhoras . 

Pinto - Sr. Presidente, Senhores 
Deputados, Sras. Deputadas, meus 

Algumas pessoas compartilham da errônea idéia de que, 
definitivamente calada a voz de um líder, isso fará com que 
também se cale sua influência e morram as idéias por ele 
difundidas. Porém, a história nos apresenta inúmeras provas 
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de que esse comportamento extremado tem, objetivamente, 
alcançado exatamente o contrário daquilo que pretende. 
A certeza de que a obra do Primeiro-Ministro de Israel 

Yitzhak Rabin pela paz no Oriente Médio alcançou enormes 
proporções e de que o movimento por ele deflagrado possui 
caráter irreversível acaba de ser definitivamente 
estabelecida. 

Rabin sempre foi um vencedor e, como grande estrategista, 
nunca deixou que suas percepções se cristalizassem, 
procurando, sempre, os caminhos que melhor beneficiassem o 
seu povo. 

Neste instante da história, quando, mais uma vez, o 
discernimento dessa figura humana tão eficiente e corajosa 
vislumbrava as ações necessárias à administração da 
discórdia existente no Oriente Médio, talvez na mais 
oportuna das tentativas de se levar ao convívio pacífico 
judeus, árabes e palestinos, eis que a trajetória de sua 
vida foi violentamente interrompida. 

Porém, ao contrário do que supunham aqueles que imaginavam 
dessa forma impedi-lo de alcançar os resultados almejados, 
as coisas parecem tomar rumos exatamente opostos. 
Manifestações de indignação, pesar e dor se sucederam em 

todas as partes do mundo. Não só sua família ficou enlutada, 
como cada um de nós sentiu como se tivesse perdido o pai, o 
avô, ou até mesmo um grande e carinhoso amigo. 

Doeu, e dói muito, a sua falta. Muitos de nós que sequer 
sabiam da existência desse grande homem hoje choram a dor de 
tê-lo perdido de forma tão violenta e ingrata. 
Todavia, um fenômeno humano acontece em nível mundial: 

todos os que têm consciência do que é viver em paz, e mesmo 
aqueles em que essa consciência parecia adormecida, 
acordaram num susto e de uma só vez. Um a um, empunham a 
bandeira da paz e defendem a causa do grande líder. Formou-
se um magnífico exército internacional disposto a acompanhá-
lo na defesa desse ideal, que é de todos, mas que precisou 
manifestar-se através desse valoroso soldado, e numa terra 
tão sacudida pela discórdia, para que seu significado fosse 
percebido com o respeito que a magnitude do tema merece. 
Decerto nem ele mesmo, Yitzhak Rabin, imaginaria um dia 

liderar tão grande multidão: o exército daqueles que amam a 
paz. 
Yitzhak Rabin não foi um homem comum, não poderia ter sido. 

Desse amor que toda a humanidade lhe devota, pouquíssimas 
pessoas puderam contar. De comum entre ele e outros grandes 
espíritos da humanidade, existe essa singular capacidade de 
se doar por inteiro em favor da união pacífica entre os 
homens. 
Seu túmulo, no Cemitério Monte Herzl, em Jerusalém, será 

sempre visitado com especial carinho, interesse e gratidão 
por peregrinos de todo o orbe, como um poderoso marco da 
luta pela paz. 
Seu caráter, seu valor, seu ideal serão sempre 

agora não mais por centenas, mas por milhares de 
ideal que visa preservar a vida de qualquer ser 

defendidos, 
pessoas: um 
humano, sem 
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distinção de raça, religião ou nação, neste nosso planeta 
tão sofrido e machucado pelas extravagâncias provocadas pela 
insensatez dos homens. 
Solicitamos a esta Assembléia seja consignada nos anais da 

Casa nossa solidariedade com a luta de Yitzhak Rabin. 
Solicitamos que também sejam considerados nossos mais 
profundos sentimentos de pesar a seus familiares, em 
particular, e a todos os seus patrícios, em geral, 
principalmente àqueles que vivem mais próximos de nós. 
Quando a semente de uma árvore foi bem selecionada e a muda 

foi devidamente cuidada, com toda certeza um abalo no tronco 
será sentido, é claro, mas isso nunca conseguirá arrancar 
sua raiz nem impedi-la de crescer e produzir suculentos e 
saborosos frutos. 

Encerremos lembrando as palavras do salmista, 51 122, 6-9: 
"Ora pela paz de Jerusalém; prosperarão aqueles que te amam. 
Haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus 
palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos, d~re 4 : haja 
paz em ti. Por causa da Casa do Senhor, nosso Deus. buscarei 
o teu bem". 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sebastiãc 
Navarro Vieira. 
o Deputado Sebastião Navarro Vieira - ~r. D"O~~de~~c. s~~ 

Deputados, estamos cnegando ao f:~., ao :y·j~.:c.! ·c. s:c. c:;;:·;·~-:..:: 

atuação na Assembléia de Minas. 11\és a .nê~, o cr'~us i .? . .S:':'C· ::::r 
esta Casa vem crescendo em ritmo mais e mais acelsrado. E 
não se trata de entusiasmo de neófito, visto que, quando 
aqui chegamos, já havíamos percorrido um bom caminho na 
senda difícil e desafiante da vida pública. Dois mandatos na 
Câmara dos Deputados e um à frente dos destinos de nossa 
querida Poços de Caldas deram-nos a experiência necessária 
para nos abstermos dos julgamentos apressados, dos elogios 
fáceis e das condenações radicais. 

É, entretanto, questão de justiça reconhecer a pos1çao 
destacada do parlamento mineiro no contexto nacional. Mesmo 
se não quiséssemos fazê-lo, os fatos o fariam por nós. Hoje, 
entretanto, queremos destacar apenas dois fatos que dão bem 
a medida do respeito que esta Casa vem conquistando entre 
suas congêneres. 

Participamos, recentemente, do Seminário Brasil-Estados 
Unidos. Aqui estiveram representantes de Assembléias 
Legislativas de 17 Estados brasileiros.· Vieram a Minas 
Senadores e Deputados americanos bem como técnicos do 
primeiro escalão do "staff" da Conferência Nacional dos 
Legislativos Estaduais dos EUA. O encontro foi, certamente, 
um marco importante para a elaboração de um novo pacto 
federativo nacional capaz de redesenhar a distribuição de 
poderes e competências e reforçar a autonomia das unidades 
federadas no Brasil. Estas montanhas que foram o berço dos 
primeiros movimentos libertários assistiram, recentemente, 
ao despertar de uma nova consciência inconformada com o 
centralismo vigente entre nós, uma consciência respeitosa 
das diversidades regionais e que cuer devolver aos Estados o 
papel de sujeitos destacados no processo decisório nacional. 
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Temos a certeza de que os que aqui estiveram, vindos dos 
quatro cantos do Brasil e também da América do Norte, 
voltaram para suas terras com a melhor impressão desta Casa. 

Ao avaliarmos os resultados do seminário, manda a justiça 
que destaquemos a atuação do Presidente Agostinho Patrús. 
Batalhador incansável, ele tem sido um autêntico apóstolo_ do 
federalismo e do fortalecimento dos parlamentos estadua1s. 
Sua atuação colocou-nos na vanguarda da defesa dessas duas 
causas e lhe valeu a escolha para coordenar o Colegiado de 
Presidentes das Assembléias Legislativas do Brasil. A 
instituição que camfnha para ser a versão brasileira da 
poderosa NCSL promete novos horizontes às relações 
interestaduais e intergovernamentais. 

Um outro fato merece ser destacado. Nos dias 16 e 17 deste 
mês de novembro, realizou-se no Rio Grande do Norte o 
Terceiro Encontro de Procuradores das Assembléias 
Legislativas. Durante os trabalhos, foi estudada, em 
profundidade, a reforma administrativa pretendida pelo 
Governo Federal e debateu-se a respeito da capacidade 
judicial dos parlamentos estaduais. Entre os resultados 
concretos dos conclaves, deve ser destacada a fundação de 
uma entidade nacional da classe, a ANPAL Associação 
Nacional dos Procuradores das Assembléias Legislativas, com 
os objetivos precípuos de defender o federalismo, o 
principio da independência dos três poderes de Estado e a 
atuação autónoma das procuradorias de cada um deles. 

Há que se ressaltar que procuradoria autónoma, para o 
Legislativo, diz respeito à própria independência da 
instituição, especialmente perante o Executivo. Trata-se de 
condição essencial para que a teoria dos "freios e 
contrapesos", "checks and balances" como a formulam os 
ingleses, teoria que se encontra na própria origem dos 
estados modernos, tenha aplicação plena. 

Nesse encontro, mais uma vez esta Casa teve presença 
destacada. Agora foi nosso corpo técnico que mostrou sua 
competência e liderança. Como primeira Presidente da ANPAL, 
foi eleita, por seus muitos méritos e pelo brilhantismo de 
sua atuação, a Procuradora-Geral da Assembléia Legislativa 
de Minas Gerais, Ora. Sueli Barbosa de Abreu. Inteligente, 
culta, dona de esmerada formação jurídica, Ora. Sueli 
ilustraria qualquer órgão a que pertencesse. Felizmente, 
contamos com o privilégio de tê-la conosco, oferecendo a 
o~ientação segura que emana de seu vasto conhecimento. 

E por fatos como esses que nos orgulhamos de pertencer à 
Assembléia de Minas. É por isso também que felicitamos os 
nobres pares que conosco têm essa honra. Muito obrigado. 
* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ibrahim Jacob. 
O Deputado Ibrahim Jacob - Sr. Presidente, Srs. Deputados. 

Descendente direto de libaneses, não poderia me furtar a 
estar presente nesta tribuna para, em nome de vários co-
irmãos libaneses, levar ao conhecimento da Casa e do povo em 
geral o aniversário da Independência do Líbano. Para isso, 
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apresentamos a esta Casa, através de sua Presidência, o 
seguinte requerimento. 
-Lê requerimento em que solicita seja consignado nos anais 

da Casa voto de congratulações com o povo libanês, pelo 
transcurso do aniversário da Independência do Líbano, e com 
o jornalista Charles Lofti, Presidente da Federação Nacional 
das Entidades Líbano-Brasileiras, pelo seu artigo sobre o 
evento, publicado no jornal "Estado de Minas", em 22/11/95. 

O Deputado Ibrahim Jacob- Diz o articulista: (-Lê:) 
"Lubnan é o nome que ganhei na aurora dos tempos. Ele é 

citado, com louvor, 72 vezes no Livro dos Livros. Meus 
feitos foram registrados, ao longo da história, pelos 
estudiosos da trajetória do homem. Ironia das ironias, 
dediquei-me, durante 6 mil anos, às coisas do espírito e à 
fraternidade entre os homens. Todavia, vejo-me, vez e 
outras, vítima da cobiça de povos conduzidos por senhores da 
guerra. Destroem meus templos de saber, sacrificam meus 
jovens, incendeiam meus campos, mas não conseguem silencia~ 
minha voz nem tolher meu espírito de liberdade. Eis porque 
minha ânsia de renascer é forte e minha determinação de dar 
livre curso à minha mensagem civilizatória, irreversívei. 
Dia 22 de novembro é a data aue escolheram oara c~lebrar 

meu aniversário, ou melhor, minha indE:pr,,r:Jêr:c'::> o?."? •.'S2'' ,.1 
1 i nguagem das naçoes. No Bras i i . c.1oe s·:.-. •..:c.:1;JSc: ::..~. ,.., _." 
nome de Líbano, tenho milhõ.-~s :;e f~l·:.::s ·2 ::::iJo;:: 
incontáveis. 

Uma velha e fraterna amizade entre nós vem sendo 
fortalecida por vários episódios: a visita que me fez, em 
1876, D. Pedro II; juntos, eu e o Brasil assinamos, há meio 
século, a Carta Constitutiva da Organização das Nações 
Unidas e juntos destacamos, através de nossos filhos, o 
brasileiro Austregésilo de Athayde e o libanês Charles Malik 
como os principais artífices do documento mais importante do 
século XX: a Declaração Universal dos Direitos do Homem. 
Praza a Deus que permaneçamos unidos trabalhando pela 
sublimação do homem e pelo império da paz no mundo. 

Quero me valer desta data para pedir a todos que não 
esmoreçam na luta pela liberdade. Para que ajudem este velho 
guerreiro a preservar sua identidade humanística. 

Sim, hoje preciso, mais que nunca, da ajuda de meus amigos 
brasileiros para recuperar minha soberania e para erradicar 
de meu solo toda violência à dignidade do homem. Conto com 
vocês.". 

Publicado, como eu disse, no "Estado de Minas" de hoje, 
22/11/95. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Geraldo 
Rezende. 

O Deputado Geraldo Rezende Sr. Presidente. Srs. 
Deputados, os jornais de hoje e as notícias que nos 
chegaram, de meio-dia até as 14 horas, trouxeram os valores 
que o Banco Central terá que desembolsar para cobrir o rombo 
do Banco Nacional. Quando ouvi o valor, fiquei assustado. 
Mas, como não sou um homem rico, passado aquele impacto, 
pensei: "Sou, realmente, muito pequeno. Nosso País é 
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extremamente rico, de primeiríssimo mundo". Assim, pensei 
que eu é que estava "fora do ar". 

Mas, o Banco Central, Sr. Presidente, Srs. Deputados, vai 
desembolsar a "bagatela" de R$4.000.000.000,00 para cobrir o 
rombo do Banco Nacional. 
Ora, os senhores, há poucos dias, ouviram o meu 

pronunciamento, desta tribuna, a respeito da quebra do Banco 
Econômico. Nessa época, já dizia que, até abril do ano que 
vem, iria quebrar mais meia dúzia ou mais desses 
"tamboretes", dessas espeluncas, dessas arapucas de pegar 
dinheiro do trabalhador, pois rico não entrega seu dinheiro 
às mãos dos banqueiros. Este País é o país dos banqueiros. 
Apenas os banqueiros são respeitados aqui. O trabalhador, o 
carregador de reboco na construção civil, aquele que agarra 
o cabo do guatambu na roça, na fazenda, para produzir o 
arroz, o feijão, esses não possuem valor nenhum. Valor tem o 
banqueiro. Como não tive a felicidade de ser banqueiro no 
Brasil, tenho que ficar pasmo ao ouvir, pela imprensa, a 
notícia de que o Banco Central vai desembolsar a "bagatela" 
de R$4.000.000.000,00 para cobrir a falcatrua que aconteceu 
nesse "tamborete", o Banco Nacional. 
Ontem, à noite, conversava com um amigo e comentava o fato 

de eu já ter anunciado a quebra desses banquinhos. Ele 
alegou que o Banco Nacional não é um banquinho, e eu 
reafirmei que ele é um "tamborete". ~como esses outros 
"tamboretes" que são montados para lesar os brasileiros. No 
dia do fiasco do Banco Econômico, eu já dizia que o Governo 
iria colocar dinheiro nesses bancos e, agora, vejo que isso 
vai acontecer mesmo. O Banco Central vai tirar de uma conta 
de R$36.000.000.000,00 "apenas" R$4.000.000.000,00 para 
colocar no Banco Nacional. Naquela oportunidade, em que 
falava a respeito do Banco Econômico, trouxe documentos e os 
apresentei aos Deputados, que, naturalmente, irão se lembrar 
desse fato, comprovando o prejuízo que este Deputado teve 
com Bancos falidos em 1985, ou seja, há dez anos atrás. Cito 
os nomes desses Bancos: Banco Auxiliar e COMINO, ou ex-Banco 
Auxiliar e ex-COMINO. Eles quebraram e levaram o dinheiro 
deste trabalhador, e, até o presente momento, dia 22/11/95, 
às 14h55min, este cidadão não recebeu nada. Quando vejo o 
Governo colocando dinheiro nessas arapucas, fico esperançoso 
de que, às vezes, ele se lembre daqueles Bancos e devolva 
meu dinheiro. Seria bom receber o que está perdido. Lutamos, 
trabalhamos e, depois, entregamos o dinheiro às mãos desses 
malandros. Os banqueiros brasileiros são malandros, ladrões, 
safados, e ninguém fala nada. Quero dizer em alto e bom som, 
desta tribuna, que banqueiro brasileiro é ladrão. Isso está 
provado. O Deputado Geraldo Rezende tem haver com eles e não 
recebeu nada. Eles receberam o dinheiro deste trabalhador, 
sumiram com ele há 10 anos e continuam roubando sem ninguém 
falar nada. 
O povo não vai mais arcar com isso. Ora, se o dinheiro está 

saindo do Banco Central, quem é que vai arcar com esse 
rombo? Pergunto ao Governo Federal: quem é que vai arcar? ~ 
o brasileiro, é o trabalhador, sim, Sr. Presidente. E 
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ninguém fala nada, ninguém grita. Mas nós estamos aqui para 
isso, para fiscalizar, para denunciar, para dizer que o povo 
brasileiro já está cheio dessas questões: Previdência Social 
quebrada, trabalhador aposentado com salarinho de R$100,00 -
de 80% a 90% dos brasileiros aposentados recebem um 
salarinho de R$100,00. Não é mais do que isso. Quem ganha 
mais de um salário de aposentadoria, hoje, é cerca de 20% a 
15%, se tanto. 
Rombos no INSS vemos todo dia. Sou contribuinte, também, 

dessa outra arapuca institucionalizada. Banco privado, no 
Brasil, é uma arapuca institucionalizada para tomar o 
dinheiro do trabalhador, assim como o INSS. Tenho 33 anos de 
contribuição de INSS. Paguei, recolhi durante 23 anos e meio 
de carteira assinada e, agora, pago como autônomo. Nesse 
resto de ano estarei com 33 anos. E quem me garante que vou 
me aposentar? Se me aposentar, vou cair nessa coisa 
esquisita, nessa desgraça que é o salarinho do aposentado. 

Falo, Sr. Presidente, Srs. Deputados, desta tribuna, que é 
o local dos debates que envolvem fundamentalmente as 
questões sociais, que envolvem fundamentalmente a nossa v1da 
aqui, em Minas Gerais e no Brasil. E, toda vez que 
acontecerem essas anomalias, essas ooucas-vergonhas. o 
Deputado Geraldo Rezende vai estar· ?.n.'l' no""' ... ! t-r~(J,,,~o n-"., 
falar a verdade, para analisar <..: ·Jer:~adG, !Jã;·;c. ;J ~~ .. :·,, 
debater a verdade. A verdade es-::á .:::í. c lar._.:. Se c ::a:·,cc 
Central vai entrar com R$4.000.000.000,00 nesse negócio do 
Nacional, o povo brasileiro vai ter um prejuízo de 
R$4.000.000.000,00. 

Vou encerrar, Sr. Presidente, mas gostaria de fazer um 
debate mais acirrado desta tribuna e, em outra oportunidade, 
quero me inscrever num expediente maior, em que nosso 
Regimento Interno permita esse debate, para podermos fazê-
lo. E virei com documento na mão. É só prevenir que o 
Deputado Geraldo Rezende vem com documento na mão os 
senhores se lembram do dia do Econômico, aqui. Faremos um 
debate pela solidificação da democracia em Minas e no 
Brasil. Democracia é a distribuição da renda com justiça; é 
a igualdade da qualidade de vida do povo, mas, enquanto 
houver fatos como esses acontecendo, não vamos ver 
democracia neste País. É o que tinha a dizer. 
o Sr. Presidente - Com a palavra. o Deputado Almir Cardoso. 
o Deputado Almir Cardoso - Sr. Presidente. Srs. Deputados, 

Sras. Deputadas, público das galerias, imprensa, estamos 
aqui para apresentar alguns requerimentos que foram 
elaborados pela Consultoria da Casa, em função do debate 
realizado ontem na Comissão Especial encarregada de discutir 
a Proposta de Emenda à Constituição nQ 18/95, do Deputado 
Jairo Ataíde, e sobre ela emitir parecer. 
Compareceram à reunião os ilustres convidados Dr. Edgard 

Amorim, Procurador-Geral do Município de Belo Horizonte; Dr. 
Vicente Calí, Auditor-Geral do Estado; e Dr. Antônio Claret, 
do setor jurídico da RURALMINAS. 

Como é do conhecimento dos Deputados, a proposta em questão 
amplia de 250ha para 2.500ha a área das terras passíveis de 



698 

titulação, das terras devolutas passíveis de titulação pelo 
Estado, passando, portanto, pela Assembléia Legislativa. E, 
também, estabelece o valor de 100ha como limite de área das 
terras devolutas que a RURALMINAS poderá titular 
diretamente, sem passar pela Assembléia Legislativa. 
Gostaria de, rapidamente, discutir com os Srs. Deputados a 

nossa preocupação com relação às prerrogativas deste Poder, 
com relação às prerrogativas da Assembléia Legislativa, que 
estariam sendo comprometidas com essa proposta. Gostaria 
também de expor a nossa avaliação de que a proposta de 
emenda constitucional apresentada pelo Deputado Jairo Ataíde 
é uma reforma agrária às avessas e depõe contra todo o 
esforço que está sendo conduzido, em nível nacional, nos 
últimos meses, pela Presidência da República, pelo Governo 
Federal e pelo INCRA. 
Entendemos e é importante dizer que a própria 

RURALMINAS admite como sendo de 30% as terras públicas 
devolutas do Estado de Minas Gerais. Portanto, um volume 
considerável de terras públicas. Entendemos que a 
Constituição do Estado, quando prevê a elaboração de um 
programa estadual de reforma agrária, conta, •a priori", com 
as terras devolutas que deveriam ser, primeiramente, 
discriminadas, posteriormente, arrecadadas e, então, 
distribuídas segundo critérios de justiça social, ou seja, 
deveriam ser dirigidas prioritariamente para os pequenos 
produtores, para os trabalhadores sem terras do Estado. 
Ficou bastante evidente, nas exposições dos convidados -

todos eles com grande conhecimento sobre a questão jurídica 
das terras devolutas do Estado -, que não há, como argumenta 
o Deputado Jairo Ataíde, um hiato na legislação que 
compreende as terras entre 250ha e 2.500ha. É clara, é 
verdadeira nossa argumentação de que, acima de 2.500ha, 
essas terras, para serem tituladas, devem ser encaminhadas 
ao Congresso Nacional. Até aí, tudo bem, está correto. 
Quando o constituinte mineiro, em 1989 - isso foi dito 

ontem, com todas as letras, com muita clareza -, estabeleceu 
em 250ha o limite para titulação de terras devolutas do 
Estado, a intenção clara era a de colocar um impedimento a 
que áreas superiores a esse patamar pudessem ser 
distribuídas, pudessem ser tituladas. 
Gostaríamos que o nobre relator, Deputado Clêuber Carneiro, 

considerasse todas as questões colocadas ontem na reunião, 
para que seu relatório contemplasse o desejo, a intenção de 
fazer justiça social com as terras públicas do Estado de 
Minas Gerais. Caso tal proposta venha a ser aprovada, venha 
a ser institucionalizada por esta Casa, essas mesmas terras 
públicas serão regularizadas como verdadeiros latifúndios. 
Sr. Presidente, o Antônio Claret, do setor jurídico da 

RURALMINAS, declarou que a Assembléia Legislativa do Estado 
de Minas Gerais estaria retardando o processo de titulação 
de terras devolutas no Estado de Minas Gerais. Sabemos que 
isso não é verdade e que esses projetos estão tramitando na 
Casa de forma morosa, podemos assumir, mas estão 
tramitando. Entendemos que não andam mais rápido porque esta 

-~-=-----
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Casa vem fazendo um trabalho extremamente responsável de 
averiguação e conferência de todos os dados, para que a 
nossa intenção de tornar público todo esse processo de 
terras devolutas possa, além da publicidade, garantir também 
a responsabilidade que a nós é transferida pelo conjunto da 
sociedade mineira. 

Nesse sentido, gostaria de apresentar inúmeros 
requerimentos, solicitando que os Projetos de Resolução nQs 
354, 416, 437, 539 e 565/95 tramitem em regime de urgência 
nesta casa para que, se possível, ainda este ano, consigamos 
aprová-los. Devemos demonstrar a intenção da Assembléia 
Legislativa de aprová-los com a maior urgência possível e de 
não prejudicar aqueles que estão interessados em ver 
solucionado seu processo de legitimação de terras devolutas. 
E que essa argumentação de que a Assembléia Legislativa está 
travando os processos possa, de uma vez por todas, ser 
sepultada com a sua agilização. Muito obrigado. 
o Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Alencar da 

Silveira Júnior. 
o Deputado Alencar da Silveira Júnior -Não vo~ gastar 

tanto tempo. 
Sr. Presidente, Srs. Deoutados. público au9 nos visi:a. 

meus companheiros da imprensa, ') '=:'!"' !T!'" t "" 7 ;o •"'<:: "~" :: .,. ~' tl· ,,. 'í 
é o relato de um fato ocorrido es::D. ~•an.õ3. 

Há uma semana apresentamos requeriffiant~ ~ Cc~iss5o jc 
Defesa do Consumidor para tentar acertar a situação do 
transporte em Belo Horizonte. já que, pelo motivo do não 
repasse da tarifa para os empresários, o sistema está 
ficando sucatado e falido.·Nesta manhã, as rádios noticiaram 
que sete veículos de uma empresa de Belo Horizonte foram 
apreendidos por falta de pagamento da mesma empresa. 
Sabemos, perfeitamente, que não é necessário aumento na 

tarifa para que essa situação seja acertada. É necessário, 
sim, o repasse do que é justo pela BHTrans e pelo DER aos 
empresários do transporte coletivo. 

Fizemos convite aos órgãos interessados no assunto 
BHTrans, que é dirigida pelo ex-Deputado Carlão, SINDPAS, 
SETRANSP e outros. Mais surpreso fiquei pelo não-
comparecimento de representante da BHTrans. Peço a atenção 
do Líder do PT nesta Casa, Deputado Gilmar Machado, pois 
estranhei a atitude do Carlão, porque. na última 
legislatura, era quem mais solicitava e fazia convites a 
autoridades para comparecerem à Assembléia Legislativa e 
prestar esclarecimentos. Quando essas não compareciam, o 
Deputado armava as maiores brigas. Então, fica aqui, Sr. 
Presidente, o meu protesto contra o PT, porque é muito 
simples praticar o que diz o provérbio "quando é bodoque é 
uma coisa, quando vira vidraça é outra''. Isso é o que vemos 
hoje na administração do PT, pelo menos em Belo Horizonte. 
Eles fazem hoje o que sempre combateram. Então, a ausência 
de um representante do PT, da administração do BHTrans, da 
administração do PT em Belo Horizonte, na reunião da 
Comissão de Direito dos Consumidores, foi muito estranha, 
Sr. Presidente. É uma total falta de respeito do BHTrans 
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para com esta Casa 
discutindo os problemas 
Horizonte, e, sem dúvida 
e vai parar. 

e esta Comissão, porque estamos 
da Região Metropolitana de Belo 
nenhuma, o transporte está sucatado 

Faço apelo ao Deputado Gilmar Machado, Líder do PT nesta 
casa, para que ensine a conduta correta aos governantes do 
seu partido, a mesma conduta que v. Exa. cobra das 
autoridades, porque, hoje, o PT mostrou total desrespeito ao 
Legislativo Estadual e, acima de tudo, ao povo mineiro. 
Deputado Gilmar Machado, transmita nosso recado ao Sr. 
carlão e mostre o que v. Exa. faz nesta Casa e o que V. Exa. 
cobra do Governo Estadual. Queremos, no mínimo, uma atitude 
de respeito do BHTrans. Muito obrigado. 

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

O Deputado Gilmar Machado- Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
Sras. Deputadas, só queremos dizer para o ilustre Deputado 
Alencar da Silveira Júnior que nós do PT entendemos sua 
colocação. 
Gostaria de fazer um esclarecimento ao ilustre Deputado: a 

BHTrans não é subordinada à Assembléia Legislativa; é um 
órgão da Prefeitura, e se a Câmara Municipal for convocada, 
pode ter certeza de que estará presente. 

No que diz respeito à Assembléia, foi feito um convite. 
Hoje, o convidado não p6de comparecer, mas terá o maior 
prazer em estar aqui prestando todas as informações, como 
antes já o fez. Estou falando do ex-Deputado e atual 
Presidente da BHTrans, Antônio Carlos Pereira, que aqui já 
esteve duas vezes para discutir sobre tarifas de táxi. 
Se algum membro do nosso Partido não comparecer a uma 

convocação da Assembléia, dou ao Deputado o total direito de 
requerer que realmente se cumpra o texto constitucional. Mas 
não fazemos aqui nenhuma convocação a órgãos municipais ou 
federais; cobramos de órgãos estaduais, o que é da nossa 
competência. Então, gostaria de alertar ao ilustre Deputado 
que a órgãos da Prefeitura são feitos convites, e que não 
pode ser feito nenhum tipo de convocação. Mas pode ter 
certeza de que estaremos sempre prontos a atender a esses 
convites, porque não queremos fugir do debate; muito pelo 
contrário, o debate é enriquecedor e tenho certeza de que o 
Carlão irá debater não só com o senhor, mas com toda a Casa. 
Muito obrigado. 

2ª PARTE (ORDEM DO DIA) 
1ª Fase 

Abertura de Inscrições 
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) 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 Comunicação Apresentada 
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário da 

comunicação apresentada nesta reunião pela Comissão de 
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Educação - aprovação, na 19ª Reunião Ordinária, do Projeto 
de Lei nQ 246/95, do Deputado Wanderley Ávila, e dos 
Requerimentos nQs 818 a 821/95; 830 a 833/95; 842/95; 847 a 
850/95; 855 e 856/95, do Deputado Wanderley Ávila; 824/95 
do Deputado Wilson T~ópia; 843/95, da Comissão de Educação; 
846/95, do Deputado Alvaro Antônio, e 858/95, do Deputado 
Alencar da Silveira Júnior (Ciente. Publique-se.). 

Discussão e Votação de Pareceres 
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - Relatório 

Final da Comissão Especial para Verificar "in Loco" a 
Situação do Projeto Jaíba, nos Municípios de Jaíba e Matias 
Cardoso. O relatório recomenda, entre outras medidas, que se 
requeira ao Governador do Estado e ao Diretor-Geral do DER-
MG providências imediatas para a pavimentação da rodovia que 
liga Jaíba ao núcleo de Mocambinho; á RURALMINAS e ao INCRA 
maior agilidade no processo de regularização da posse das 
terras; à COPASA a elaboração de estudos sobre a viabilidade 
de implantação de rede de abastecimento de água no referido 
Projeto; e propõe à Mesa da Assembléia a implantação de 
programa de acompanhamento permanente do Proieto. Em 
discussão, o relatório. Não há oradores inscritos.-Encerr2-
se a discussão. Em votação, o relatório. Os Deoutados oue o 
aprovam permaneçam como se encont:r:?r·. 1 - r.•é\'!S" • :,!7'~·:"''2'~·:·. 
Cumpra-se. 
Relatório Final da Comissão Especi&l para .L\:Ju:-aç2:J ·j2.:: 

Causas Que Levaram à Paralisação das Obras de Construção do 
Hospital CARDIOMINAS, Buscar Possíveis Soluções para a 
Retomada das Mesmas, Ampliação de Seus Objetivos Compatível 
com as Macroprioridades da Medicina Curativa e Verificar a 
Destinação, Localização e Armazenagem dos Aparelhos e 
Equipamentos. O relatório conclui pelo envio de cópia deste 
trabalho ao Tribunal de Contas, com as especificações que 
menciona; pela solicitação ao referido Tribunal de agilidade 
no julgamento do processo do CARDIOMINAS e pelo envio de 
cópias deste relatório ao Departamento Estadual de Obras 
Públicas e a comissões desta Casa as quais menciona. Em 
discussão, o relatório. Não há oradores inscritos. Encerra-
se a discussão. Em votação, o relatório. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. 
Cumpra-se. 

Requerimentos 
o Sr. Presidente- Requerimento da Deputada Maria Olívia, 

em que solicita, na forma regimental, seja destinada a 1ª 
parte de uma das reuniões ordinárias a uma homenagem 
especial à Sra. Maria das Graças Gerônimo, a mulher mais 
idosa do mundo. A Presidência defere o requerimento de 
conformidade com o inciso XXII 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 Péricles Ferreira, solicitando regime de urgência 
para a tramitação da Proposta de Emenda à Constituição nQ 
13/95, do Governador do Estado; e Dílzon Melo, solicitando 
regime de urgência para a tramitação do Projeto de Lei nQ 
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526, do Deputado Paulo Schettino; da Comissão Especial para 
Proceder a Estudos Que Venham a Criar Melhores Condições de 
Comunicação no Estado de Minas Gerais, atendendo a 
requerimento aprovado em reunião do dia 16 de novembro, 
solicitando a prorrogação, por mais 30 dias, do prazo de 
funcionamento desta Comissão; e da Comissão Especial para 
Proceder a Estudos Destinados à Implantação da Plataforma de 
Ação, Documento Reivindicatório, Resultado da IV Conferência 
Internacional da Mulher, solicitando a suspensão dos 
trabalhos desta Comissão e a reabertura prevista para o 
primeiro período da próxima sessão legislativa; e o 
Requerimento nQ 673/95, do Deputado Kemil Kumaira, em que 
solicita a transcrição, nos anais da Casa, do artigo "Máfia 
do Leite há tudo de podre no reino da Dinamarca", 
publicado no periódico "Objetivo", de Nanuque, na edição que 
menciona (Cumpra-se.). 
O Sr. Presidente - Requerimento nQ 799/95, do Deputado 

Dinis Pinheiro, solicitando ao BDMG o envio, a esta Casa, de 
informações acerca de convênio firmado entre o Banco e o 
Município de Ibirité, relativo ao projeto SOMMA. A Mesa da 
Assembléia opina pela aprovação do requerimento na forma do 
Substitutivo nQ 1, que apresenta. Em votação, o 
substitutivo. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado o 
Requerimento nQ 799/95 na forma do Substitutivo nQ 1. 
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 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 6 e 368/95, o Projeto 
de Resolução nQ 500/95 e a Proposta de Emenda à 
Constituição nQ 16/95, em virtude de sua ~preciação na 
reun1ao extraordinária realizada ontem, a noite. A 
Presidência faz retirar da pauta desta reunião os Projetos 
de Lei nQs 562 e 554/95 e o Projeto de Lei Complementar nQ 
12/95, por não apresentarem os pressupostos regimentais para 
a sua aprovação. 

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

Lei nQ 521/95, do Governador do Estado, que prorroga a 
vigência do art. 2Q e seu§ 1Q da Lei nQ 11.821, de 15/5/95, 
e dá outras providências (autoriza o Presidente do IPSEMG a 
recrutar médicos, com a finalidade de assegurar o 
atendimento no serviço médico de urgência do Hospital 
Governador Israel Pinheiro). A Comissão de Justiça conclui 
pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo 
nQ 1, que apresenta. A Comissão de Administração Pública 
opina pela sua aprovação na forma do Substitutivo nQ 1, da 
Comissão de Justiça, com a Emenda nQ 1, que apresenta. A 
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do 
projeto na forma do Substitutivo nQ 1, da Comissão de 
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Justiça, com a Emenda nQ 1, da Comissão de Administração 
Pública. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. 
Encerra-se a discussão. Em votação, o substitutivo da 
Comissão de Justiça, salvo emenda. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. 
Em votação, a Emenda nQ 1, que recebeu parecer pela 
aprovação. 

Questão de Ordem 
O Deputado Gilmar Machado -Sr. Presidente, solicito a 

leitura da emenda. 
O Sr. Presidente - É 

Secretário que faça a 
parecer pela aprovação. 

regimental. Solicito ao Sr. 1Q-
leitura da Emenda nQ 1, que recebeu 

O Sr. Secretário (Deputado Remoto Aloise) 
referida emenda.) 

(- Lê a 

-A Emenda nQ 1, lida pelo Deputado Rêmolo Aloise, é a 
publicada nesta edição. 

O Sr. Presidente- Em votação, a Emenda nQ 1. Os Deputa~os 
que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovada. Fica, portanto, aprovado, em 1Q turno, o Projeto 
de Lei nQ 521/95 na forma do Substitutivo nQ 1, com a Emenda 
nQ 1. À Comissão de Fiscalização Financeira. 
Discussão, em 1Q turno, do Pro~~-ro (")e PPst:·iw::3n :-v, :.;SL>/~'5. 

da Com i ssão de Agropecuária, que ;.:p:--ov2. e;;, c:J••; .~.rr,;. ::i2v.~.:: ,,:;.;:·. 
o disposto no art. 62, XXXIV, da Const:t~lçãu ~J Esta~o. as 
alienações das terras devolutas que especifica. A Comissão 
de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. As 
Comissões de Agropecuária e de Fiscalização Financeira 
opinam pela sua aprovação. 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 Fiscalização Financeira. 

ENCERRAMENTO 
O Sr. Presidente Esgotada a matéria da pauta, a 

Presidência encerra a reunião, convocando os Deputados para 
as extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, 
dia 23, às 9 horas, nos termos dos respectivos 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 SOBRE O VETO À PROPOSIÇÃO DE LEI 
NQ 12.798 

Comissão Especial 
Por meio da Mensagem nQ 57/95, o Governador do Estado 

comunicou-nos a oposição de veto parcial à Proposição de Lei 
nQ 12.798, nos termos do art. 90, VIII, c/c o art. 70, II, 
da Constituição Estadual . 

Publicada no dia 10/11/95, foi a matéria submetida a esta 
Comissão Especial para, em conformidade com o disposto no 
art. 234 do Regimento Interno, receber parecer. 
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Fundamentação 
A oposição de veto parcial pelo Governador do Estado 

incidiu sobre artigo que concedia ao Secretário da Fazenda, 
em conjunto com o Superintendente do Tesouro, a faculdade de 
promover o ajuste dos débitos da divida tributária, ajuizada 
ou não. As razões do veto, conforme podemos observar na mensagem 
que o encaminha, relacionam-se ao entendimento de que o 
artigo trata de matéria estranha à proposição, que tinha 
como objetivo instituir a empresa pública Caixa de 
Amortização da Divida - CADIV. 
Tal entendimento é correto e deve ser objeto de nosso 

apoio. A elaboração de textos legais é matéria de extrema 
complexidade e acarreta grandes conseqüências para a 
sociedade civil. Ora, se é nosso desejo que as leis sejam 
cumpridas, é dever desta Casa zelar para que elas sejam 
elaboradas de forma tal, que permita à sociedade 
compreender, de maneira clara, os mandamentos que daqui 
emanam. A inclusão de dispositivo estranho ao tema que norteia 
determinado projeto é fato causador de transtornos àqueles 
que necessitam acompanhar as mudanças cotidianas do 
ordenamento jurídico. Seria o próprio Estado dificultando à 
população o cumprimento das disposições que dele emanam. 
Isso deve ser evitado por esta Casa. 
Sob o ponto de vista legal, manifestamo-nos contrariamente 

à autorização legislativa concedida, a qual não atende às 
disposições legais que regem a matéria. Tal entendimento 
baseia-se, inicialmente, no próprio Código Tributário 
Nacional, que, em seu art. 170, exige estipulem-se condições 
e garantias para que haja compensação de créditos 
tributários. Adicionalmente, destacamos que o direito 
tributário é regido pelo princípio da legalidade, fato que 
impede, em nossa opinião, a delegação de poderes nos moldes 
realizados no dispositivo que veio a ser vetado pelo 
Governador do Estado. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela manutenção do Veto 

Parcial à Proposição de Lei nQ 12.798, originada do Projeto 
de Lei nQ 428/95. 
Sala das Comissões, 22 de novembro de 1995. 
Arnaldo Penna, Presidente - Jairo Ataide relator - Marcos 

Helênio. ' 
PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR NQ 

10/95 
Comissão de Administração Pública 

Relatório 
O projeto de lei complementar em tela, do Deputado Gilmar 

Machado, altera o art. 108, alínea "e", da Lei nQ 869, de 
5/7/52, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários 
Públicos Civis do Estado de Minas Gerais. 
Publicada em 14/9/95, foi a propos1çao distribuída à 

Comissão de Constituição e Justiça, que se manifestou pela 
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juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da 
matéria. 

Em virtude de requerimento do autor, foi anexado à matéria 
o Projeto de Lei Complementar nQ 7/95, do Deputado Leonídio 
Bouças, nos termos do art. 179 do Regimento Interno, por se 
tratar de matéria semelhante. Além disso, saliente-se que a 
proposição em apreço, inicialmente recebida como Projeto de 
Lei nQ 447/95, foi transformada em projeto de lei 
complementar, por força de despacho do 1Q Secretário, 
motivado por requerimento do Deputado Anivaldo Coelho, com 
base no art. 65, § 2Q, III, da Carta mineira. 

Vem, agora, a matéria a esta Comissão, para receber parecer 
quanto ao mérito, em conformidade com o disposto no art. 
103, I, do mencionado Diploma Regimental. 

Fundamentação 
A proposição sob comento visa a alterar a alínea "e" do 

art. 108 do Estatuto dos Funcionários Públicos, a qual 
dispõe sobre as doenças que ensejam a aposent2coria de 
servidor. Entre essas doenças está citada a lepra, termo 
estigmatizante usado para designar a hanseníase e cuja 
alteração é uma reivindicação antiga dos servido-es 
públicos. 

Além disso, o orojeto, conforme~ tny+n o~1~~~~i. : 1 s·! a 
acrescentar à legislaç~o vigen[e ou:ra~ :~0Jd: l~~~2~ ~~ 
doenças a serem abrangidas pelo Estat~tG, co~~ a :es52 J~r 
esforços repetitivos - LER -, a síndrome da imunodeficiência 
adquirida - AIDS -, a doença de Adison, ou as doenças que, 
ainda que desconhecidas, incapacitem o indivíduo para o 
exercício da função pública, em qualquer caso com a 
comprovação de junta médica. 
Merece reparo técnico a redação proposta para omitir do 

texto a expressão "ou doenças que, ainda que desconhecidas'', 
substituindo-a pela expressão ''e outras doenças". Justifica-
se essa alteração uma vez que doenças desconhecidas são 
consideradas inexistentes. 

Visando, ainda, ao aprimoramento da proposição, julgamos de 
bom alvitre substituir a expressão "que incapacitem para o 
exercício da função pública"; pela expressão "desde que 
comprovadamente incapacitem para o exerc1c1o da função 
pública". Tais alterações justificam a apresentação do 
Substitutivo nQ 1, que propomos na conclusão deste parecer. 

Analisando a matéria, constata-se que a proposta tem o 
objetivo de ampliar as hipóteses que proporcionam a 
aposentadoria dos servidores estaduais, que estão impedidos 
de solicitar tal beneficio devido ao fato de algumas doenças 
não se encontrarem catalogadas no Código Internacional de 
Doenças - CID. 

Entendemos, portanto, que a matéria é oportuna, conveniente 
e justa, tornando-se relevante a aprovação do projeto nesta 
Casa, a bem do interesse público. 

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

Lei Complementar nQ 10/95 na forma do Substitutivo nQ 1, a 
seguir redigido. 
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SUBSTITUTIVO NQ 1 AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 
NQ 10/95 

Altera a alínea "e" do art. 108 da Lei nQ 869. de 5 de 
julho de 1952. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -A alínea "e" do art. 108 da Lei nQ 869, de 5 de 

julho de 1952, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários 
Públicos Civis do Estado de Minas Gerais, passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

"Art. 108 - ........................... · · · · · · · · 
e quando acometido de tuberculose ativa, alienação 

mental, neoplasia maligna, cegueira, cardiopatia 
descompensada, hanseníase, leucemia, pênfigo foliácio ou 
paralisia, lesão por esforços repetitivos (LER), sínd~ome da 
imunodeficiência adquirida - AIDS -, doença de Ad1son e 
outras doenças, desde que incapacitem para o exercício da 
função pública.". 
Art. 2Q - Esta lei complementar entra em vigor na data de 

sua publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 22 de novembro de 1995. 
Ajalmar Silva, Presidente- Elbe Brandão, relator - Durval 

Ângelo - Arnaldo Penna - Bonifácio Mourão. 
PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 185/95 

Comissão de Meio Ambiente 
Relatório 

De autoria do Deputado Carlos Murta, o projeto de lei em 
apreço visa a alterar a Lei nQ 10.629, de 17/1/92, que 
dispõe sobre o conceito de rio de preservação permanente, e 
a estabelecer as restrições de uso dessa categoria de 
unidade de preservação. 
A matéria foi distribuída, nos termos regimentais, à 

Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, 
apresentando-lhe a Emenda nQ 1. Cabe a esta Comissão, agora, 
emitir parecer quanto ao mérito da proposição. 

Fundamentação 
O Projeto de Lei nQ 185/95 altera a Lei nQ 10.629, de 1992, 

para incluir, entre os rios declarados como de preservação 
permanente, o Jequitinhonha e seus afluentes, no trecho 
entre a nascente e a confluência com o rio Tabatinga. 
Alega o autor da proposição que esse rio de montanha, que 

percorre uma região cujos habitantes desenvolvem uma cultura 
de alta criatividade, imbuída de elevado sentido social, 
ainda tenta manter sua integridade frente a todo tipo de 
ameaças, entre as quais as incessantes e intensas atividades 
garimpeiras e mineradoras. 
A inclusão desse segmento do rio na categoria de 

preservação permanente, segundo se afirma, atende ao fato de 
que, embora seja preciso atuar na recuperação do rio ao 
longo de todo seu percurso, a primeira opção deveria atender 
ao Alto Jequitinhonha, englobando a região de suas 
cabeceiras. Acrescente-se que a medida de proteção proposta 
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não inviabiliza o possível aproveitamento hidroenergético da 
bacia do rio Jequitinhonha, pois indicações técnicas sobre 
as partições de queda mostram que é exeqüível um projeto de 
13 usinas com potência total de 2.354MW, todas, porém, 
situadas a jusante da foz do rio Tabatinga. 

A proposição introduz, também, em seu art. 2Q, as 
proibições relativas ao uso dos recursos hídricos dos rios 
declarados como de preservação permanente. Nesse sentido, 
ela visa a complementar as disposições já constantes na Lei 
nQ 10.629, de 1992, que definem o conceito de rio de 
preservação permanente, enumeram seus objetivos e declaram 
como tais alguns rios de características excepcionais. Essas 
disposições, porém, não tratam das restrições ao uso dos 
recursos hídricos dessa unidade de preservação. Pelo projeto 
ora em exame, proíbem-se modificações no leito e nas 
margens, incluindo-se o revolvimento de sedimentos para 
exploração de recursos minerais. 

Tal comando não excepciona os cursos d'água de domínio 
federal. Essa questão motivou a Comissão de Constituição e 
Justiça a apresentar emenda que, no caso da proibição de 
modificação de leitos e margens, ressalva a compecênc~a da 
União relativa aos rios de seu domi~io. 

Em relação ao rio de preservac~a neftM~~~n·p. o~~·~e-r~. 

ainda, tanto o exercício de ati·:iaade qu~ ar:,t;;o;._e ~.·.\.·.::;-.·:. 
espécie da fauna aquática ou que ;:;~s..;a ::oioc::-.::· e!·,~ I'~Sc·; c 
equilíbrio dos ecossistemas quanto a execução de obras ou 
serviços que estejam em desacordo com os objetivos de 
preservação expressos pela mencionada lei. São proibidas, 
enfim, as atividades que prejudiquem o rio em seu equilíbrio 
ecológico e na sua diversidade biológica ou que possam 
alterar suas paisagens naturais. Não se impedem, contudo, as 
práticas de recreação em contato com a água, a pesca 
amadorística ou turística e outras práticas que não firam o 
equilíbrio da natureza. 

Pelo que se expôs, vemos na proposição uma iniciativa 
sensata e apta a ampliar o conceito de rio de preservação 
permanente, tornando, assim, possível a proteção especial de 
um precioso patrimônio natural do Estado. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de 

Lei nQ 185/95 com a Emenda nQ 1. apresentada pela Comissão 
de Constituição e Justiça . 
Sala das Comissões, 5 de julho de 1995. 
Ivo José, Presidente - Antônio Roberto, relator - Ronaldo 

Vasconcellos- Wilson Trópia. 
PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 391/95 

Comissão de Administração Pública 
Relatório 

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Júnior, o 
projeto de lei em epígrafe dispõe sobre o ingresso gratuito 
nos estádios de esportes sob a administração do Estado. 

Publicado no "Diário do Legislativo" em 18/8/95, o projeto 
sujeita-se a tramitação em regime de urgência, por 
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solicitação do autor, em conformidade com o disposto no art. 
274, II, do Regimento Interno. 
Submetida à apreciação da Comissão de Constituição e 

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade, a matéria vem, agora, a 
esta Comissão, para receber parecer quanto ao mérito. 

Fundamentação 
Trata o projeto de regulamentar o ingresso gratuito, nos 

estádios de esportes sob a administração do Estado, de 
menores de 12 anos, de profissionais ligados à área 
esportiva, de autoridades públicas e do pessoal encarregado 
da segurança. 
A proposição trata, ainda, da emissão de convites, 

determinando que somente os clubes participantes do evento e 
a entidade esportiva a que se filiaram, além da 
administradora dos estádios, poderão emiti-los. Outrossim, 
assegura o débito, na conta do emitente, dos convites 
lançados em seu nome. 
Nesse sentido, o projeto procura definir, com clareza, as 

hipóteses em que se permite a entrada gratuita nos eventos 
esportivos realizados nos estádios sob a administração do 
poder público estadual. 
A Constituição mineira atribui ao Estado competência para 

legislar, concorrentemente com a União, sobre desporto e 
proteção do patrimônio cultural, artístico, turístico e 
paisagístico. Os estádios de esportes administrados pelo 
Estado constituem, indubitavelmente, parte desse patrimônio. 
Assim, buscando assegurar a supremacia do interesse 
coletivo, princípio norteador de todos os atos da 
administração pública, o projeto de lei em tela objetiva 
disciplinar a utilização desses bens de uso público, zelando 
por sua guarda, manutenção e uso adequado e garantindo o 
recolhimento e a aplicação justa e útil dos recursos 
correspondentes aos eventos neles promovidos. 

Todavia, ainda que seja indiscutível o mérito da 
proposição, constatamos nela algumas falhas, seja de 
conteúdo, seja de técnica legislativa. 

O inciso I do art. 1Q, por exemplo, refere-se a menores de 
12 anos, quando deveria referir-se à faixa etária de 5 a 12 
anos, pela necessidade de prevenir acidentes e preservar a 
saúde e a segurança, preocupação que se impõe com relação a 
todos, mas, especialmente, com relação às crianças de até 5 
anos, em razão de sua fragilidade. 

Por outro lado, trata o projeto de disciplinar questões 
afetas à autarquia Administração do Estádio Minas Gerais, 
bem como a outros estádios pertencentes ao patrimônio 
público mineiro, e as medidas propostas merecem ser 
estendidas às praças de esportes. Além disso, foram 
apresentadas pelos Deputados Ajalmar Silva, José Bonifácio e 
Ronaldo Vasconcellos enriquecedoras sugestões com referência 
ao projeto, o que justifica a formulação do Substitutivo nQ 
1, que apresentamos ao final deste parecer. 

Conclusão 
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Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação, no 10 
turno, do Projeto de Lei nQ 391/95 na forma do SubstitutivÕ 
nQ 1, a seguir apresentado. 

SUBSTITUTIVO No 1 AO PROJETO DE LEI 
NQ 391/95 

Autoriza o Poder Executivo a conceder gratuidade de 
ingresso aos menores de 5 (cinco) a 12 (doze) anos de idade 
e aos profissionais e às autoridades que menciona nas 
competições esportivas realizadas nos estádios e nas praças 
de esportes de propriedade do Estado e dá outras 
providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica o Poder Executivo autorizado a conceder 

gratuidade de ingresso aos menores de 5 (cinco) a 12 (doze) 
anos de idade, aos profissionais e às autoridades nas 
competições esportivas realizadas em estádios e praças de 
esportes de propriedade do Estado. 

§ 1Q -Os profissionais a que se refere o "caput" deste 
artigo são aqueles comprometidos com os trabalhos de 
imprensa, inclusive o pessoal técnico, e credenciados pela 
Associação Mineira dos Cronistas Esportivos - AMCE -, se~dc 
que, nos eventos interestaduais e inte~nacionals. o 
credenciamento será feito pela .~r..~c-;: """" c:~·;'~""'·) r~:-:1 ::1 
Associação Brasileira de Cronista.:; E.spo:·tivc..s- .:,c,",;.::.;:. 

§ 2Q - As autoridades a que se ret 2r8 c "..::ao·..!:" dE. :t '=-
artigo são os policiais civis e militares responsáveis pela 
segurança pública e credenciados pelo respectivo superior 
hierárquico, observado o seguinte: 

I - os superiores hierárquicos competentes ficam obrigados 
a enviar, com 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, à 
Administração do Estádio Minas Gerais - ADEMG - a relação 
nominal dos policiais credenciados para prestar serviços 
durante a realização do evento. 

II - em portaria exclusivamente destinada ao ingresso dos 
policiais referidos neste parágrafo, deverá constar a 
relação nominal mencionada no inciso anterior. 

§ 3Q -Nos eventos esportivos realizados em praças de 
esportes, o controle do ingresso das autoridades policiais 
referidas no parágrafo anterior ficará a cargo do 
administrador ou da entidade administradora responsável . 

§ 4Q -Será permitida a entrada dos menores de 5 (cinco\ a 
12 (doze) anos somente se acompanhados dos pais ou 
responsáveis, observadas as condições de segurança adequadas 
a sua faixa etária. 
Art. 2Q -A gratuidade a que se refere o artigo anterior 

alcança os ex-jogadores profissionais, que terão acesso ao 
local do evento por portaria especial, a critério do 
administrador ou da entidade administradora responsável. 
Art. 3Q -Outras gratuidades poderão ser concedidas, desde 

que mediante prévio entendimento entre a ADEMG, a Federação 
Mineira de Futebol - FMF - e os clubes participantes do 
evento. 

Parágrafo un1co -Nos eventos realizados nas praças de 
esportes do Estado, o prévio entendimento a que se refere o 

8 . 
' 
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•caput" deste artigo será mantido entre o administrador ou a 
entidade administradora responsável pelo evento e os clubes 
participantes. Art. 4Q- As autoridades dos Poderes Legislativo, Executivo 
e Judiciário, bem como os membros do Tribunal de Justiça 
Desportiva, terão lugares de destaque reservados e acesso 
por portaria designada pela administradora dos estádios e 
pagarão ingresso correspondente ao de cadeira. 

§ 1Q - Até 2 (dois) acompanhantes por autoridade mencionada 
neste artigo, desde que associados da AMCE, terão acesso às 
dependências destinadas àquela Associação mediante o 
pagamento de ingressos ao preço de arquibancada. 

§ 2Q -Nos eventos esportivos realizados nas praças de 
esportes do Estado, as autoridades referidas no "caput" 
deste artigo pagarão ingresso correspondente ao de maior 
valor pecuniário, ficando a reserva de lugares e as 
condições de acesso dessas autoridades a cargo do 
administrador ou da entidade administradora responsável pelo 
evento. 

Art. 5Q- São permitidos convites emitidos: 
I - pelos clubes participantes do acontecimento; 
II- pela entidade esportiva à qual sejam filiados os 

clubes referidos no inciso anterior; 
III pela administradora dos estádios ou pelo 

administrador ou entidade administradora responsável por 
evento esportivo realizado nas praças de esportes do Estado. 

§ 1Q - O ingresso dos convidados será debitado à conta do 
emitente do convite no borderõ do espetáculo. 

§ 2Q - A administradora dos estádios ou o administrador ou 
entidade administradora responsável por evento realizado em 
praça de esportes pública designará portaria para acesso dos 
convidados. 

Art. 6Q- A ADEMG poderá firmar acordos com os clubes e com 
a FMF objetivando a participação conjunta nas receitas e nas 
despesas relacionadas com: 

I - a conservação do estádio; 
II- o estacionamento oferecido ao público; 
III - o espaço disponível para propaganda; 
IV - o serviço oferecido nos bares. 
Parágrafo único- Participarão conjuntamente nas receitas e 

nas despesas relacionadas com os eventos esportivos 
realizados em praças de esportes do Estado os seus 
promotores e o administrador ou entidade administradora 
responsável pelo acontecimento. 
Art. 7Q - Ficam ratificadas 

cativas pelo prazo previsto nos 
Art. 8Q Esta lei entra 

as permissões de cadeiras 
respectivos contratos. 
em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 9Q Revogam-se as disposições em contrário, 

especialmente a Lei nQ 6.847, de 22 de julho de 1976. 
Sala das Comissões, 22 de novembro de 1995. 
Ajalmar Silva, Presidente Arnaldo Penna, relator 

Bonifácio Mourão - Durval Ângelo. 
PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 



"' -~ 
'"' E 
2 
c: 

"' "' "' E 
.!: 
V> 
(ij 

"' 'tJ 

"' "' ·.:t 
"' c;; 
a 
o 
V> 
V> 

~ 
a 
E 

NQ 459/95 
Comissão de Administração Pública 

Relatório 

711 

De autoria do 
epígrafe dispõe 
Gera i s". 

Deputado José Bonifácio, o projeto de lei em 
sobre a publicação de matéria no "Minas 

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. 

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça 
emitiu parecer pela juridicidade, pela constitucionalidade e 
pela legalidade do projeto com a Emenda nQ 1, por ela 
apresentada. 

Cabe, agora, a esta Comissão emitir parecer quanto ao 
mérito da proposição. 

Fundamentação 
Destinado à publicidade dos atos do poder público, o "Minas 

Gerais", órgão oficial dos Poderes do Estado, pub~ica ~ão só 
as matérias referentes aos Poderes Executivo, Legislativo e 
Judiciário como também as de interesse particular. desde que 
de acordo com as normas da Imprensa Oficial. destaca~do-se 
aquelas publicadas sob o título "Publicação de Terceiros" 

Ao propor nova forma de r.";hl i c;c,s8.'"' C''."'· :C""T"'r ·é; c 
concernentes aos atos oficiais dos ?od•~re..s, .J. 0• ct,;c.s~·~.:.:.:: . .:.< 
apreço objetiva oferecer clareza e si~p:icicade ~o ace:sc ~~ 
informações pertinentes aos atos de divulgação obrigatória 
do poder público. 

A relevância da iniciativa ora proposta está fundada no 
princípio da indisponibilidade dos interesses públicos, uma 
vez que em um Estado democrático de direito todos os atos 
emitidos por qualquer de seus Poderes devem ser divulgados 
para a coletividade. 
A propósito, cumpre ressaltar que a publicidade, como 

princípio da administração pública erigido na própria Carta 
Magna, abrange toda a atuação estatal e reforça o princípio 
da legalidade, ao qual se subordinam todos os órgãos e 
entidades administrativas. 

Conclusão 
Concluímos, portanto, pela aprovação do Projeto de Lei nQ 

459/95 com a Emenda nQ 1, apresentada pela Comissão de 
Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 22 de novembro de 1995. 
Ajalmar Silva, Presidente- Arnaldo Penna, relator- Durval 

Ângelo - Bonifácio Mourão. 
PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LEI 

NQ 488/95 
Comissão de Administração Pública 

Relatório 
De autoria do Deputado Anderson Adauto, o projeto em tela 

tem por objetivo acrescentar parágrafos ao art. 99 e alterar 
o inciso III do art. 100 da Lei nQ 9.444, de 25/11/87, que 
dispõe sobre licitações e contratos da administração 
centralizada e autárquica do Estado e dá outras 
providências. 
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Publicado, o projeto foi encaminhado à Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade. Agora, vem a matéria a 
esta Comissão, para receber parecer de mérito, consoante o 
disposto no art. 103, I, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Como se pode constatar da interpretação da Lei nQ 9.444, de 

1987, em seu art. 99 e incisos, que dispõe sobre licitações 
e contratos, deu-se ao administrador público grande 
discricionariedade na aplicação das multas, estabelecendo-se 
três critérios diferentes como balizamento do entendimento 
do que seria gravidade da infração, critérios esses também 
limitativos do valor a ser cobrado. 
Ora, o projeto pretende alcançar as "obras de grande 

vulto", estipulando as margens mínima e max1ma de 
penalização (20 a 30%) sobre o valor da obra não realizada, 
sendo todavia necessário conjugá-lo, na sua aplicação, com o 
"caput" do já citado art. 99, que pretende seja feita a 
graduação da multa pela administração de acordo com a 
gravidade da infração. _ 

Recorrendo à doutrina para melhor entendimento da questao, 
pudemos entender que, enquanto nos ajustes privados a 
liberdade contratual é ampla, sendo permitido a qualquer dos 
contratantes renunciar a direitos e assumir as obrigações 
que lhes aprouver, nos contratos administrativos, uma das 
partes a administração está sempre vinculada ao 
interesse público e não pode abrir mão de seus direitos e 
poderes por mera liberalidade para com a outra parte. Assim, 
as cláusulas dos contratos de direito público equivalem a 
atos administrativos, gozando, portanto, da presunção de 
legitimidade, só elidível por prova bastante em contrário. A 
interpretação de tais cláusulas deverá ser sempre restritiva 
das vantagens outorgadas ao particular, para que não se 
erijam numa injusta discriminação entre cidadãos, nem 
atentem contra o interesse geral da coletividade. 
Correta a pretensão do agravamento da punição a ser 

imputada, desde que se cumpram também os dispositivos da Lei 
Federal nQ 8.666, de 1993, que estabelece normas gerais 
sobre licitações e contratos administrativos no âmbito da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. 
Cai a discricionariedade contida no "caput" do art. 99 em 

face do disposto no art. 92 da Lei nQ 8.666, de 1993, 
modificado pela Lei nQ 8.883, de 1994, que assim dispõe: 

"Art. 92 -Admitir, possibilitar ou dar causa a qualquer 
modificação ou vantagem, inclusive prorrogação contratual, 
em favor do adjudicatório, durante a execução dos contratos 
celebrados com o poder público, sem autorização em lei, no 
ato convocatório da licitação ou nos respectivos 
instrumentos contratuais, ou, ainda, pagar fatura com 
preterição da sua exigibilidade, observado o disposto no 
art. 121 desta lei". 
Quanto ao agravamento da penalidade prevista no art. 100, 

inciso III, da já citada lei, ou seja, a suspensão 
temporária do direito de licitar com a administração por 
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dois anos, nos casos em que a inadimplência acarretar 
prejuízo para o poder público, tem natureza de sanção civil, 
de caráter externo, após a apuração da falta pelos meios 
sumários facultados ao poder público. 

O agravamento das penalidades quando do descumprimento dos 
contratos de obras de grande vulto nos parece de todo 
oportuno, tendo em vista a conveniente e constante busca de 
melhoria do funcionamento da máquina pública que o momento 
político-social do nosso Estado requer. 

Conclusão 
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto 

de Lei nQ 488/95 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 22 de novembro de 1995. 
Ajalmar Silva, Presidente- Bonifácio Mourão, relator 

Durval Ângelo - Arnaldo Penna. 
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 

NQ 492/95 
Comissão de Administração Pública 

Relatório 
De autoria do Deputado Leonídio Bouças, o projeto de lei em 

tela dispõe sobre o atendimento prioritário às pessoas que 
menciona nas reoartições oúblicas. 

Publicada, foi a proposição 8~c~~,~~?~? i r~~i~~~~ r0 
Constituição e Justiça, que ccn=i~lu 0cr sva j~~lJIC1G6~~ 
constitucionalidade e legalidade. 

Vem, agora, a matéria a esta Comissão para exame de mérito, 
nos termos do art. 195, c/c o art. 103, I, "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
O projeto de lei em análise almeja garantir atendimento 

prioritário a aposentados, idosos, deficientes físicos e 
doentes graves. Com efeito, as repartições públicas deverão 
afixar, em locais visíveis ao público, placas informativas 
indicadoras do atendimento especial. 
A Lei nQ 10.837, de 1992, dispõe sobre o atendimento 

prioritário a idosos, deficientes físicos e grávidas apenas 
nas agências bancárias. Daí, nada mais justo que 
acrescentar, também, no art. 1Q do projeto em auestão, como 
merecedora de atenção especial, entre os já constantes nos 
incisos I a IV, a grávida, quando necessitar de atendime~to 
nas repartições públicas. 

Ademais, a matéria é relevante, do ponto de vista social, e 
vai ao encontro das diretrizes constitucionais de 
favorecimento a essa camada da população que, pelas 
condições que apresenta, necessita de maior atenção do poder 
público. 

Conclusão 
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto 

de Lei nQ 492/95 com a Emenda nQ 1, a seguir redigida . 
EMENDA No 1 

Acrescente-se ao art. 1Q o seguinte inciso V: 
"Art. 1Q - ............................. · · · · · · · 
V- grávidas.". 
Sala das Comissões, 22 de novembro de 1995. 
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Ajalmar Silva, Presidente Arnaldo Penna, relator 
Bonifácio Mourão - Durval Ângelo. 

PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 521/95 
Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça, 
de Administração Pública e de Fiscalização Financeira e 

Orçamentária 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
O projeto em tela é de autoria do Governador do Estado e 

visa a prorrogar a vigência do art. 2Q e seu§ 1Q da Lei nQ 
11.821, de 15/5/95. 
Encaminhada a esta Casa por meio da Mensagem nQ 49/95 e 

publicada no "Diário do Legislativo" de 12/10/95, a 
proposição tramita em regime de urgência, por solicitação do 
Chefe do Poder Executivo, que se utiliza da prerrogativa 
constante no art. 69 da Constituição do Estado. 

Distribuída a matéria às Comissões supracitadas para 
apreciação em reunião conjunta, em face do preceito contido 
no art. 222 do Regimento Interno, passamos a nos manifestar 
sobre o projeto quanto aos aspectos de juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade. 

Fundamentação 
Por força do citado art. 2Q da Lei nQ 11.821, de 1995, o 

IPSEMG foi autorizado a recrutar pessoal, sob o regime de 
contrato de direito administrativo, até o limite de 32 
vagas, pelo prazo máximo de seis meses, a contar de 1Q/1/95. 
O projeto de lei em análise pretende a prorrogação desses 
contratos por tempo indeterminado, até o provimento 
definitivo dos cargos a eles correspondentes. O texto da 
proposição indica que os contratados em questão são 32 
médicos do Serviço Médico de Urgência do Hospital Governador 
Israel Pinheiro. 
A Constituição Federal fixa as linhas mestras às quais a 

administração deverá se ater no relacionamento com aqueles 
que estão a seu serviço. No art. 39, prescreve que os entes 
da Federação, no âmbito de sua competência, instituirão 
regime jurídico un1co para os servidores da administração 
pública direta, autárquica e fundacional. A esse propósito, 
cumpre notar que o IPSEMG constitui uma autarquia, e, 
portanto, os seus servidores estão abrangidos pelo regime 
estatutário, consagrado pela Lei nQ 10.254, de 20/7/95, como 
regime jurídico único dos servidores civis do Estado. 

Como exceção à regra geral do regime único, a Carta Maior 
estatui, no art. 37, IX, assim como a Constituição mineira, 
no art. 22, que a lei estabelecerá os casos de contratação 
por tempo determinado para atender a necessidade temporária 
de excepcional interesse público. 
O legislador ordinário possui competência para dispor 

detalhadamente sobre esses dois regimes de contratação de 
pessoal, no âmbito da respectiva unidade da Federação. 
Entretanto, é importante deixar esclarecido que ele não está 
autorizado a criar formas novas pelas quais a administração 
possa colocar pessoas a seu serviço. Daí resultar inequívoca 
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a impossibilidade de a lei infraconstitucional autorizar o 
recrutamento de pessoal por tempo indeterminado sob regime 
de contrato de direito administrativo, como quer a 
proposição. Noutras palavras, nos termos em que foi 
proposto, o projeto é incompatível com a ordem 
constitucional vigente, por implicar o estabelecimento de 
regime jurídico destituído de fundamento no Estatuto Maior. 
Aprofundando o exame da matéria, não podemos deixar de 

registrar que, pelo menos desde 1990, os serviços públicos 
de saúde do Estado suprem uma grande deficiência de seu 
quadro de pessoal mediante a contratação, em caráter 
precário, por tempo determinado, dos profissionais 
indispensáveis. o art. 11 da Lei nQ 10.254, de 20/7/90, que 
instituiu o regime jurídico un1co do servidor civil do 
Estado, limita tais contratações ao prazo de seis meses. 
Entretanto, em face da manifesta inconveniência da 
substituição desses profissionais, a cada semestre, vem-se 
procedendo á reiterada prorrogação dos respectivos 
contratos. Paralelamente, verifica-se um permanente 
movimento de desligamentos voluntários e novas contratações, 
certamente porque o regime de contrato de direito 
administrativo se traduz, oara o orestacionis~a. em não +~r 
direito a férias, a ~3Q sa~::;r;:; n.?"' ::. '~r:'to~r':'!r·:, 

previdenciária, seque:- a remune:·&çà·J c.u d ~c~:a · ''"' .. ~'" 
apenas direito a um preço mensal. 

O atual Governo do Estado deparou com essa situação 
lamentável ao 1n1c1ar sua gestão exatamente num período de 
incomum contenção de gastos. Ademais, a iminência de 
profundas modificações no capítulo constitucional referente 
á administração pública recomenda, se é que não torna 
inevitável, a espera da redefinição das regras para, só 
depois, efetivarem-se atos de maiores implicações nessa 
área. 
Se, de um lado, é inegável que as contingências do momento 

retardam a solução definitiva da séria carência de pessoal 
que aflige os serviços de saúde do Estado, por outro lado, é 
igualmente certo que as autoridades públicas não podem se 
omitir, devendo diligenciar para garantir a continuidade 
desses serviços, tanto mais que a saúde é direito de todos e 
dever do Estado, como se lê no art. 196 da Constituição da 
República . 

Assim, evidenciado o excepcional interesse PÚblico em 
questão e tendo em vista a autorização contida nos citados 
arts. 37, IV, e 22 das Cartas Federal e Estadual, 
respectivamente, concluímos pela constitucional idade da 
prorrogação contemplada no projeto, desde que fixado um 
prazo máximo para sua duração. Entendemos que tal prazo deve 
ser de um ano, a contar de 1Q/7/95, a fim de que a 
administração disponha do tempo necessário á resolução 
definitiva do problema e para que não haja solução de 
continuidade entre a vigência da lei resultante do projeto 
em exame e a vigência do dispositivo legal prorrogado. Por 
isso, apresentamos o Substitutivo nQ 1, ao final deste 
parecer . 
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Conclusão 
Pelas razões aduzidas, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
521/95 na forma do Substitutivo nQ 1, a seguir transcrito. 

SUBSTITUTIVO No 1 AO PROJETO DE LEI No 521/95 
Autoriza o Presidente do Instituto de Previdência dos 

Servidores do Estado de Minas Gerais - IPSEMG - a prorrogar 
os contratos administrativos firmados com base no art. 2Q da 
Lei nQ 11.821, de 15 de maio de 1995. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q- Fica o Presidente do Instituto de Previdência dos 

Servidores do Estado de Minas Gerais - IPSEMG - autorizado a 
prorrogar os contratos de direito administrativo firmados 
com base no art. 2Q da Lei nQ 11.821, de 15 de maio de 1995, 
pelo prazo máximo de 1 (um) ano, a contar de 1Q de julho de 
1995, com o objetivo de garantir o atendimento no Serviço 
Médico de Urgência do Hospital Governador Israel Pinheiro. 
Parágrafo único - O contrato de direito administrativo a 

que se refere o "caput" deste artigo extingue-se com o 
provimento definitivo do cargo a ele correspondente. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 21 de novembro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna, relator 

Jairo Ataíde- Marcos Helênio- Aílton Vilela. 
Comissão de Administração Pública 

Relatório 
Por meio da Mensagem nQ 49/95, o Governador do Estado 

encaminhou a esta Casa Legislativa o Projeto de Lei nQ 
521/95, que prorroga a vigência do art. 2Q e seu §1Q da Lei 
nQ 11.821, de 15/5/95, e dá outras providências. 

Publicada em 12/10/95, a proposição, que tramita em regime 
de urgência, foi distribuída às comissões competentes a fim 
de receber parecer, em reunião conjunta, nos termos do art. 
222, c/c os arts. 195 e 103, do Regimento Interno. 
Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça 

emitiu parecer pela juridicidade, pela constitucionalidade e 
pela legalidade do projeto na forma do Substitutivo nQ 1. 
Cabe, agora, a esta Comissão emitir parecer quanto ao 

mérito da proposição. 
Fundamentação 

A proposição em estudo objetiva, precipuamente, prorrogar a 
vigência do art. 2Q e seu § 1Q da Lei nQ 11.821, de 1995, 
que autoriza o Presidente do IPSEMG a recrutar médicos, sob 
o regime de contrato de direito administrativo, com a 
finalidade de assegurar o atendimento no Serviço Médico de 
Urgência do Hospital Governador Israel Pinheiro. 
Trata-se, pois, da prorrogação do contrato firmado com base 

no referido dispositivo legal, até o provimento definitivo 
do cargo a ele correspondente, segundo propõe o art. 2Q do 
projeto. 
Observe-se, ainda, que os contratos realizados por força do 

art. 2Q da Lei nQ 11.821, de 1995, encontram seu fundamento 
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no art. 11 da Lei nQ 10.254, de 1990, que institui o regime 
jurídico único do servidor público civil no Estado de Minas 
Gerais. 

Cuida o citado art. 11 da contratação, por prazo 
determinado, para atender a necessidade temporária, de 
excepcional interesse público. 

Por razões principiológicas e que se reforçam ante diversos 
dispositivos do texto constitucional vigente, o regime 
jurídico dos servidores públicos é o regime de direito 
público, notadamente de cargo público, uniformemente 
estabelecido para a administração direta, para as autarquias 
e fundações. 

Entre os princ1p1os constitucionais que regem a 
administração pública, direta e indireta, destaca-se, como 
vetor condicionante da atividade estatal, a exigência de 
concurso público (art. 37, II), ressalvadas as eventuais 
exceções proclamadas no próprio texto constitucional. 

Nesse particular, está em pauta a questão ~elativa ã 
contratação, por tempo determinado, prevista no art. 37, IX, 
para enfrentar contingências excepcionais. Nele se cogita de 
casos em que o Estado necessita, por razões de excepcio1a1 
interesse público, admitir pessoas. em carátP~ temporério. 
alocando-as em seu aparelho ~~~1r•~·r~~•·1~ r~~ ~~l?~ 

determinado. 
O cerne da questão está no recornecimento cc qJe 3ejJ ~ 

situação excepcional ensejadora do contrato a ser feito. 
O§ 1Q do art. 11 da Lei nQ 10.254, de 1990, determina que 

a contratação prevista no artigo far-se-á exclusivamente 
para atender a situações declaradas de calamidade pública; 
para permitir a execução de serviços técnicos por 
profissional de notória especialização e para realizar 
recenseamento. 

Os serviços de saúde são de relevância pública, e as 
dificuldades com que a administração pode se defrontar nessa 
área muitas vezes ensejam situações especiais que pedem 
pronta solução do poder público. 

Na esteira desse entendimento. o IPSEMG foi autorizado, por 
meio da Lei nQ 11.821, de 1995, a contratar médicos, em 
caráter temporário, com a finalidade de assegurar o 
atendimento no Serviço Médico de Urgência do Hospital 
Governador Israel Pinheiro. 

A prorrogação do contrato, a que se refere o art. 2Q da lei 
supracitada, na forma proposta pelo projeto de lei em 
apreço, ou seja, por um tempo indeterminado, não se coaduna 
com a índole do preceito constitucional pertinente. 

Tal proposta configura a necessidade de se manter 
servidores habilitados ao desempenho de atividade 
permanente, haja vista que os contratos serão extintos com o 
provimento definitivo dos cargos a eles correspondentes. 
Ora, uma vez que o poder público reconhece a necessidade de 

preenchimento dos cargos em caráter definitivo, impõe-se o 
dever indeclinável de instaurar, no período mais breve 
possível, o concurso público para o provimento definitivo. 
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De acordo com o art. 20, I, da Carta mineira, a atividade 
administrativa permanente é exercida em qualquer dos Poderes 
do Estado, nas autarquias e nas fundações públicas, por 
servidor público, ocupante de cargo público, em caráter 
efetivo ou em comissão, ou de função pública. 

Assim, entendemos que a contratação de médicos para atender 
ao serviço Médico de Urgência do Hospital Governador Israel 
Pinheiro há de ser por tempo determinado, até o provimento 
definitivo do cargo, como diz o art. 2Q da proposição. 
Caso contrário, a temporariedade que se pretende atribuir à 

contratação estará em desacordo com a Constituição, 
especialmente com os princípios da moralidade e da 
impessoalidade, que norteiam os atos da administração 
pública. Ressalte-se o posicionamento da douta Comissão de 
Constituição e Justiça, que estabeleceu um prazo máximo de 
um ano para a prorrogação contemplada no projeto. 

No intuito de aprimorar o texto do art. 1Q do substitutivo 
citado, propomos a Emenda nQ 1. Com efeito, reconhecida a 
necessidade de preenchimento dos cargos em caráter 
definitivo, faz-se mister estabelecer um prazo para o início 
do processo de seleção, a fim de que o atendimento no 
Serviço Médico de Urgência do Hospital Governador Israel 
Pinheiro não seja interrompido. 

Finalmente, cumpre destacar a oportunidade e a conveniência 
do objetivo colimado no projeto, o qual se coaduna com as 
necessidades e os interesses das pessoas que dependem dos 
serviços médicos prestados pelo IPSEMG. 

Conclusão 
Concluímos pela aprovação do Projeto de 

forma do Substitutivo nQ 1, apresentado 
Constituição e Justiça, com a Emenda 
transcrita. 

Lei nQ 521/95 na 
pela Comissão de 
nQ 1, a seguir 

EMENDA No 1 
Acrescente-se ao art. lQ do Substitutivo nQ 1 o seguinte§ 

2Q, transformando-se o parágrafo único em § 1Q: 
"Art. 1Q- ................................... . 
§ 2Q- O edital para o concurso público de provas e títulos 

para o preenchimento dos cargos ocupados com base nos 
contratos administrativos a que se refere este artigo deverá 
ser publicado até o dia 1Q de maio de 1996. ". 
Sala das Comissões, 21 de novembro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna, relator 

Jairo Ataíde - Péricles Ferreira. 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
De autoria do Governador do Estado, o projeto em tela 

prorroga a vigência do art. 2Q e seu§ 1Q da Lei nQ 11.821, 
de 15/5/95, e dá outras providências. 
Distribuída a proposição à Comissão de Constituição e 

Justiça, esta opinou pela juridicidade, pela 
constitucionalidade e pela legalidade da matéria na forma do 
Substitutivo nQ 1, que apresentou. A Comissão de 
Administração Pública concluiu pela aprovação do projeto na 
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forma do Substitutivo nQ 1, da Comissão de Constituição e 
Justiça, com a Emenda nQ 1, por ela apresentada. 

Vem, agora, a proposição a esta Comissão, para receber 
parecer, nos termos regimentais. 

Fundamentação 
O projeto em pauta prorroga dispositivo legal que autoriza 

o Presidente do IPSEMG a recrutar médicos, sob o regime de 
contrato de direito administrativo, com a finalidade de 
assegurar o atendimento no Serviço Médico de Urgência do 
Hospital Governador Israel Pinheiro. Trata-se de medida 
administrativa que visa a assegurar a continuidade do 
atendimento médico no referido Hospital enquanto não ocorrer 
o provimento definitivo dos cargos. 

A proposição é omissa com relação à indicação dos recursos 
que ocorrerão às despesas decorrentes da futura lei. Leva-
nos a presumir que eles serão retirados das dotações jà 
previstas no orçamento estadual. As normas estatuídas no 
art. 167, inciso II, da Constituição da Repú!:Jlic2. e n:> a"t. 
68, inciso I, da Constituição do Estado deverão ser 
observadas, ou seja, não deverá ocorrer aumento de despesa 
que exceda os créditos orçamentários. Caso se verifique essa 
hipótese, deverá ser feita a suplementação da dot?ção. oue é 
autorizada por lei 

Conclusã.::. 
Em face do exposto, somos pela apro~a~ãc de Pr=j~~c je -~ 

nQ 521/95, no 1Q turno, na forma do Substitutivo nQ 1, 
apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, com a 
Emenda nQ 1, da Comissão de Administração Pública. 
Sala das Comissões, 21 de novembro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Péricles Ferreira, relator -

Geraldo Rezende - Arnaldo Canarinho - Marcos Helênio. 
PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI 

NQ 530/95 
Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça, 

de Administração Pública, de Agropecuária e Política Rural e 
de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em 
apreço tem por objetivo alterar dispositivos d2 Lei nQ 
6.310, de 8/5/74 . 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 19/10/95, a 
matéria, que tramita em regime de urgência por solicitação 
do autor, foi distribuída às comissões competentes para, em 
reunião conjunta, receber parecer, nos termos do art. 220, 
c/c o art. 222, do Regimento Interno. 

Por força do requerimento do Deputado Paulo Piau, aprovado 
em Plenário no dia 31/10/95, a matéria sujeita-se também ao 
exame da Comissão de Agropecuária e Política Rural . 

Preliminarmente, cabe-nos apreciar a matéria nos seus 
aspectos jurídico-constitucionais, o que fazemos nos termos 
da seguinte fundamentação. 

Fundamentação 
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Por intermédio da propos1çao em apreço, o Chefe do Poder 
Executivo objetiva alterar a redação do art. 8Q e seus §§ 1Q 
e 2Q da Lei nQ 6.310, de 1974, que autorizou a criação da 
Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais - EPAMIG. 
A modificação pretendida incide basicamente sobre a 

estrutura de seu corpo diretivo, propondo a criação de uma 
Diretoria Executiva e alterando a composição do Conselho de 
Administração. O assunto está diretamente relacionado com a 
discricionariedade do Governador do Estado, que tem 
competência privativa para dispor sobre a organização e a 
atividade dos órgãos e das entidades integrantes das 
administrações direta e indireta do Poder Executivo, em 
conformidade com a prescrição do art. 90, XIV, da 
Constituição do Estado. 

É oportuno assinalar que a EPAMIG é empresa pública 
componente da administração descentralizada e, como tal, 
sujeita-se aos princípios norteadores da atividade 
administrativa, entre os quais se destaca o postulado da 
legalidade, previsto no art. 37 da Constituição da República 
e no art. 13 da Carta mineira. 
Trata-se de matéria que deve ser disciplinada por meio de 

lei aprovada por esta Casa Legislativa e sancionada pelo 
titular do Poder Executivo, a teor do comando normativo 
previsto no art. 61, X, da Constituição Estadual. Além 
disso, o art. 66, III, "e", da mencionada Carta, confere 
iniciativa privativa ao Governador do Estado para estruturar 
entidade da administração indireta, o que demonstra a 
necessidade de lei para qualquer alteração relativa à 
organização da empresa. 

Dessa forma, pode-se constatar que, sob o ponto de vista 
formal, a proposição encontra-se em consonância com os 
preceitos básicos do ordenamento jurídico vigente. 

Conclusão 
Ante o aduzido, concluímos pela jurídicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
530/95 na forma original. 
Sala das Comissões, 21 de novembro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna, relator 

Romeu Queiroz - Marcelo Gonçalves - Paulo Piau. 
Comissão de Administração Pública 

Relatório 
Por meio da Mensagem nQ 50/95, o Governador do Estado 

encaminhou a esta Casa o projeto de lei em análise, que 
altera dispositivos da Lei nQ 6.310, de 8/5/74. 
Distribuída a matéria inicialmente à Comissão de 

Constituição e Justiça, esta emitiu parecer que concluiu por 
sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 

Vem, agora, a proposição a esta Comissão para receber 
parecer quanto ao mérito, consoante o art. 195, c/c o art. 
103, I, "c", do Regimento Interno, fundamentado nos termos 
seguintes. 

Fundamentação 
Com a Lei nQ 9.738, de 1988, alterou-se profundamente a 

estrutura do corpo diretivo da EPAMIG. Tal modificação, que 
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introduziu sistema presidencialista de administração naquela 
empresa pública, mostrou-se, na visão do Chefe do Executivo, 
problemática. porquanto vem acarretando sérios conflitos de 
hierarquia na condução da entidade. 

Assim sendo, faz-se mister solucionar tais problemas, a fim 
de que aquela entidade, dotada de um sistema gerencial mais 
adequado, desenvolva melhor suas atribuições. 

Com efeito. o projeto, para sanar essas dificuldades, 
propõe o retorno do antigo sistema de gerenciamento, criando 
um órgão colegiado: a Diretoria Executiva, que se compõe de 
um Presidente. um Diretor de Operações Técnicas e um Diretor 
de Administração e Finanças, nomeados em comissão pelo 
Governador do Estado. Propõe também seja o Conselho de 
Administração composto de 7 membros, em vez de 6, como 
atualmente é, tendo como membros natos o Secretário de 
Estado da pasta a que se vincula a EPAMIG, na qualidade de 
Presidente, um dirigente da EMBRAPA, entidade federal que 
cuida da pesquisa agropecuária, o Presidente da EPAMIG e 
mais 4 membros e respectivos suplentes, escolhidos entre 
pessoas de nível universitário e de reconhecida capacidade 
técnica em atividades de ciência. tecnologia e 
desenvolvimento rural. 

Em nossa aná 1 i se. essa flova corn;v1s; -:-?..o r"' rr:.~;:-'.' <i i"'~"" í '/0 c-:~ 
EPAMIG é meritór-ia. Sendo a e.1t ;.~a::J<.:: oe~( illãJJ 2.·:' 
desenvolvimento de pesquisas e experi:-ne;•taçôe:; :·2~acic,~ãd:::::, 
direta e indiretamente. com a agropecuária, em consonància 
com os objetivos, metas e planos desenvolvidos pela EMBRAPA, 
o modelo gerencial colegiado se ajusta mais adequadamente às 
suas finalidades. Por outro lado, a composição do Conselho 
de Administração. tal como proposta, permite melhor 
integração da política governamental na área de 
agropecuária. Isso se dá na medida em que o Secretário de 
Estado da Agricultura passa a integrar aquele órgão 
colegiado na qualidade de Presidente e membro nato e na 
medida em que nesse órgão também tem assento um dirigente da 
EMBRAPA. Outra medida bastante acertada é que os demais 
membros devem ser escolhidos. obrigatoriamente, entre 
pessoas de nível universitário e com conhecimentos 
comprovados em atividades de ciência. tecnoiogia e 
desenvolvimento rural. Tudo isso demonstra o firme propósito 
do Chefe do Executivo de tornar a EPAMIG altamente 
qualificada e competente no desempenho de suas atribuições, 
não deixando margem às nomeações de cunho diverso, que não 
somam à competência e à finalidade da entidade . 

Conclusão 
Ante o aduzido. opinamos pela aprovação do Projeto de Lei 

nQ 530/95. 
Sala das Reuniões. 21 de novembro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Bonifácio Mourão, relator -

Sebastião Costa - Durval Ângelo Carlos Murta Elbe 
Brandão- Ajalmar Silva. 

Comissão de Agropecuária e Política Rural 
Relatório 
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o Projeto de Lei nQ 530/95, do Governador do Estado, tem 
por objetivo alterar o art. 8Q da Lei nQ 6.310, de 8/5/74, 
cuja redação foi modificada pela Lei nQ 9.738, de 9/12/88, e 
que dispõe sobre a composição do corpo diretivo da EPAMIG. 

Após publicada, a matéria foi distribuída às comissões 
competentes, nos termos regimentais. A Comissão de 
Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, pela 
constitucionalidade e pela legalidade do projeto. A Comissão 
de Administração Pública opinou por sua aprovação. 

Por força de requerimento do Deputado Paulo Piau, aprovado 
no Plenário, a matéria sujeita-se também ao exame desta 
Comissão. Cumpre-nos, portanto, opinar sobre o mérito da proposição 
quanto às suas implicações no âmbito da agropecuária e da 
política rural. 

Fundamentação 
O projeto de lei em análise tem por objetivo alterar a 

estrutura do corpo diretivo da EPAMIG, cuja composição é a 
prevista pela Lei nQ 9.738, de 9/12/88, que modificou o art. 
8Q da Lei nQ 6.310, de 8/5/74. 

A mudança que ora se propõe é bastante louvável e oportuna, 
visto que o modelo atual, presidencialista, mostra-se 
desajustado às necessidades da instituição, comprometendo 
seu desempenho administrativo. O sistema colegiado de 
gerenciamento, previsto na criação da empresa e que se 
pretende reintroduzir, nos parece mais apropriado aos 
objetivos do organismo, que são os de desenvolver e executar 
a pesquisa agropecuária no Estado. 

Com o intuito de contribuir para o aprimoramento do 
projeto, apresentamos a Emenda nQ 1, porque entendemos que a 
EPAMIG, a exemplo do que se verifica em outras empresas 
públicas e privadas, deve contar com a presença de um 
representante dos empregados no seu Conselho. Com isso, 
busca-se conferir maior transparência às decisões 
administrativas da empresa. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de 

Lei nQ 530/95 com a Emenda nQ 1, a seguir redigida. 
EMENDA No 1 

Dê-se ao § 1Q do art. 8Q da Lei nQ 6.310, de 8 de maio de 
1974, a seguinte redação: 

"Art. 8Q- ................................... . 
§ 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 e 1 
(um) dirigente da EMBRAPA; e mais 4 (quatro) membros, com 
seus respectivos suplentes, nomeados pelo Governador do 
Estado e escolhidos da seguinte forma: 

I - 1 (um) representante dos empregados da EPAMIG, indicado 
a partir de lista tríplice por eles elaborada e enviada ao 
Governador do Estado; 

II 3 (três) pessoas de nível universitário e de 
reconhecida capacidade técnica em atividades de ciência, 
tecnologia e desenvolvimento rural.". 
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Sala das Comissões, 21 de novembro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Paulo Piau, relator - Marcos 

Helênio- Ajalmar Silva- Aílton Vilela. 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
Encaminhada a esta Casa pela Mensagem nQ 50/95 do 

Governador do Estado, a proposição em análise altera o art. 
8Q da Lei nQ 6.310, de 8/5/74, cuja redação foi modificada 
pela Lei nQ 9.738, de 9/12/88. 
A matéria foi examinada pela Comissão de Constituição e 

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade, pela Comissão de 
Administração Pública, que opinou por sua aprovação, e pela 
Comissão de Agropecuária e Política Rural, que opinou por 
sua aprovação, com a Emenda nQ 1, que apresentou. 

Passamos, agora, a analisar a proposição, nos termos do 
art. 195, c/c o art. 103, X, "d", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Como se depreende da análise da legislação supracitada, o 

modelo de administração da EPAMIG, em 1974, era o de 
colegiado: um Conselho de Administração. composto por oito 
membros, e uma Diretoria Executiva. comoosta oor u~ 
Presidente e um D•retor de Ad~injstrar~n ~ ~1~~~c~~ TO~~~ 

nomeados, em comissão, pelo Govern&dor JC ~SllG~. · 
A alteração feita pela Lei nQ 8.738, je S/~2/88. ~~cc~fi:.:: .. 

o modelo anterior, de colegiado para presidencialista: um 
Conselho de Administração, formado por seis membros, e um 
Presidente, todos nomeados, em comissão, pelo Governador do 
Estado, num total de sete. 

A proposta governamental em tela pretende restabelecer o 
"status quo ante": sete membros para o Conselho de 
Administração e uma Diretoria Executiva, composta por um 
Presidente, um Diretor de Operações Técnicas e um Diretor de 
Administração e Finanças, também nomeados pelo Chefe do 
Executivo Estadual. 
A proposição não menciona a indicação dos recursos que 

farão jus às despesas decorrentes da futura lei. No entanto, 
é fácil presumir que serão retirados das dotações 
orçamentárias já previstas, relativas à transferência de 
recursos, por meio de subvenções. um2 vez que se trata de 
empresa subvencionada. 

As determinações consubstanciadas no art. 167, II, da 
Constituição da República e no art. 68, II, da Constituição 
do Estado deverão ser observadas. Vale dizer: não deverá 
ocorrer aumento de despesa que ultrapasse os créditos 
orçamentários. Entretanto, mesmo no caso da ocorrência dessa 
hipótese, poderá ser prevista a suplementação da dotação, 
que é autorizada por lei. 

Tomando-se por base a publicação no "Minas Gerais" do dia 
29/3/95 referente ao Demonstrativo de Remuneração dos 
Empregados da EPAMIG, pode-se dimensionar a repercussão 
financeira em torno de R$4.000,00 mensais por diretor, o que 
redunda no total de R$8.000,00 por mês, excluídos os 
encargos. 
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Conclusão 
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nQ 

530/95, no 1Q turno, com a Emenda nQ 1, apresentada pela 
Comissão de Agropecuária e Política Rural. 
Sala das Comissões, 21 de novembro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Paulo Piau, relator - Marcos 

Helênio- Geraldo Rezende - Romeu Queiroz. 
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 550/95 

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

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

Por meio da Mensagem nQ 56/95, o Chefe do Executivo 
encaminhou o projeto de lei em apreço, que autoriza o Estado 
de Minas Gerais a realizar operação de crédito. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 28/10/95, a 
matéria, que tramita em regime de urgência por solicitação 
do autor, com base no art. 69 da Constituição do Estado, foi 
distribuída às supracitadas Comissões para, em reunião 
conjunta, receber parecer, atendendo ao disposto no art. 
220, c/c o art. 222, do Regimento Interno. 
Preliminarmente, cabe-nos examinar a matéria quanto aos 

aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, 
o que fazemos a seguir. 

Fundamentação 
Objetiva a proposição autorizar o Estado de Minas Gerais a 

realizar operação de crédito até o valor de R$20.000.000,00 
com a Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP -, empresa 
pública federal vinculada ao Ministério da Ciência e 
Tecnologia, oferecendo como garantia dessa transação quota 
do Fundo de Participação do Estado - FPE. Tais recursos 
serão destinados à contratação de serviços técnicos 
especializados para a elaboração de determinados projetos 
previstos no Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado -
PMDI - e no Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG. 

Com efeito, trata-se de matéria sujeita a disciplinamento 
em lei. De conformidade com o art. 37 da Carta Federal e com 
o art. 13 da Carta mineira, a atividade dos Poderes do 
Estado sujeita-se, entre outros princípios, ao da 
legalidade. Nesse passo, a Constituição Estadual prescreve, 
no art. 61, IV, que cabe à Assembléia Legislativa, com a 
sanção do Governador, dispor sobre dívida pública, abertura 
e operação de crédito. Por sua vez, o art. 161, X, veda a 
realização, pelo Estado, de operação de crédito interna e 
externa sem prévia autorização da Assembléia Legislativa. 
Frise-se também que a matéria deve atender às normas da 
Resolução nQ 11 do Senado, de 31/1/94. 

No tocante à garantia oferecida com base no FPE registre-se 
o permissivo da Emenda Constitucional nQ 3/93, em operação 
de crédito, quando realizada com a União, como é o caso em 
tela. 
Releva notar que a Carta Estadual atribuiu privativamente à 

Assembléia Legislativa, de acordo com o teor do art. 62, 
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XXXII, tratar de matéria relativa à garantia oferecida pelo 
Estado em operações de crédito. Cotejando-se esse 
dispositivo com o do art. 61, IV, parece haver conflito, de 
sorte que parte da proposição deveria ser assunto de projeto 
de resolução e não de matéria sujeita à sanção do 
Governador, ato esse inexistente quando se trata de 
resolução. Na verdade, o conflito é apenas aparente, podendo 
a matéria processar-se pelas duas formas: por projeto de 
resolução e por projeto de lei. O conteúdo do art. 61 se 
apresenta mais adequado à análise de questões específicas, 
como a operação de crédito em pauta; e o conteúdo do art. 
62, ao estabelecimento de parâmetros de endividamento e de 
garantia oferecida pelo Estado em operações de crédito, 
genericamente, tal como ocorre com as determinações da Carta 
Federal, que dão competência ao Senado para disciplinar os 
limites globais para as operações de crédito externo e 
interno dos entes federados e para dispor sobre limites e 
condições para a concessão de garantia da União em ope~aç5es 
de crédito externo e interno, por força do art. 52, VII e 
VIII, c/c o art. 48, II, que confere ao Congresso Nacionai a 
competência de dispor sobre operações de crédito e dív~da 
pública. 

É oportuno observar a~noa que o r!<?Sri.;)~J'·,:>rno~•·) r.-:. D"~.,..,,0 "'r:: 
análise em dois poderá trazer proulema.; :J•:: d ~··,.~,; ::,:.: . ..:.:; .. ~. 
tendo em vista que a garantia e aces3ório d2 oç~~a;ào de 
crédito, de sorte que, se não for aprovada a operação de 
crédito, a garantia perde a razão de ser. 

Contudo, alguns reparos se fazem necessários ao projeto. Em 
primeiro lugar, a vinculação do projeto ao PMDI e ao PPAG, 
em tramitação nesta Casa, constitui irregularidade. Se, do 
ponto de vista fático, o PMDI e o PPAG são realidades, por 
outro lado, ainda não se converteram em lei. Quanto ao 
inciso II do art. 2Q, é preciso esclarecer que o Plano Real 
somente admite o estabelecimento de índice de correção 
monetária nos contratos em raras hipóteses. Assim, estamos 
condicionando a aplicação do dispositivo à observância das 
normas legais pertinentes. Por último, apresentamos emenda 
ao art. 3Q, a fim de adequá-lo à técnica legislativa. 

Conclusão 
Ante o aduzido, concluímos pela juridicidade. p~la 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
550/95 com as Emendas nQs 1 a 3, a seguir redigidas: 

EMENDA No 1 
Dê-se ao "caput" do art. 1Q a s~guinte redação: 
"Art. 1Q -Fica o Estado de Minas Gerais autor·izado 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:". 

EMENDA NQ 2 
Dê-se ao inciso II do art. 2Q a seguinte redação: 
"Art. 2Q- ................................... . 
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II - o índice de correção das parcelas do repasse do valor 
do empréstimo, observada a legislação federal do Plano 
Real.". 

EMENDA NQ 3 
Dê-se ao art. 3Q a seguinte redação: 
"Art. 3Q - Fica o Poder Executivo autorizado a vincular 

quota parte do Fundo de Participação do Estado- FPE - em 
garantia da operação de crédito de que trata esta lei.". 
Sala das Comissões, 22 de novembro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Leonídio Bouças, relator -

Simão Pedro Toledo - Arnaldo Penna. 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em 

tela dispõe sobre a autorização legislativa ao Estado de 
Minas Gerais para realizar operação de crédito junto à 
Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP. 

Por solicitação do Governador do Estado, o projeto de lei 
em exame tramita em regime de urgência, nos termos do art. 
274, I, do Regimento Interno, e tem sua apreciação feita em 
reunião conjunta das Comissões de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária e de Constituição e Justiça, conforme o art. 
129, II, do Regimento Interno. 
A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela 

juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade do 
projeto de lei em análise, com as Emendas ncs 1 a 3. 
Compete, agora, a esta Comissão emitir seu parecer sobre os 

aspectos financeiros e orçamentários do supracitado projeto 
de lei, nos termos do art. 103, X, "d", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
Os recursos advindos da operação de crédito serão 

destinados à elaboração de projetos que trarão indiscutíveis 
benefícios à sociedade e ao aperfeiçoamento das instituições 
governamentais do Estado de Minas Gerais. 
Quanto ao volume de recursos, no total de R$20.000.000,00, 

há que se destacar que ele tem cobertura na proposta 
orçamentária para o exercício de 1996 na rubrica 2110.00.00 
- Operações de Crédito Internas (Receita) - no montante de 
R$841.374.928,00 do Orçamento Fiscal, atendendo, portanto, à 
exigência do art. 3Q da Lei Federal nQ 4.320, de 17/3/64, e 
do "caput" do art. 3Q da Resolução nQ 11, de 31/1/94, do 
Senado Federal. 

Quanto às garantias oferecidas no art. 3Q do projeto de lei 
em apreço, estão conforme o§ 4Q do art. 167 da Constituição 
Federal, dispositivo este introduzido pela Emenda 
Constitucional nQ 3/93, que passou a permitir a vinculação 
de receitas, sob determinadas condições, e a prestação de 
garantias às operações de crédito por antecipação de 
receita. 
Portanto, não vemos nenhum impedimento legal-orçamentário 

para a aprovação do projeto de lei em tela. 
Conclusão 
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Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nQ 
550/95, no 1Q turno, com as Emendas de nQs 1 a 3, 
apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 22 de novembro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente- Miguel Martini, relator-

Ajalmar Silva- Marcos Helênio- Jairo Ataíde. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

NQ 185/95 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei nQ 185/95, do Deputado Carlos Murta, o 
qual dá nova redação ao art. 4Q da Lei nQ 10.629, de 
16/1/92, que dispõe sobre rios de preservação permanente, 
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 185/95 

Dá nova redação ao art. 4Q da Lei nQ 10.629, de 16 de 
janeiro de 1992, que dispõe sobre rios ~e preservação 
permanente e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativé'. do Estar:!~ r:l"? ,.~;,.,-'!::- ''"'""'s ~.:~r0··:,· 
Art. 1Q -O art. 4Q da Lei nQ :c..329, dê:-.:. .:Je _j.":;(.~:.:; ~~·~ 

1992, passa a vigorar com a seguinte rejaçâo: 
"Art. 4Q- Ficam declarados rios de preservação permanente: 
I o rio Cipó, afluente do rio Paraúna, e seus 

tributários, integrantes da bacia hidrográfica do rio das 
Velhas; 

II - o rio São Francisco, no trecho entre a Barragem 
Hidrelétrica de Três Marias e a cidade de Pirapora; 
III -o rio Pandeiros e o rio Peruaçu, integrantes da bacia 

hidrográfica do rio São Francisco; 
IV - o rio Jequitinhonha e seus afluentes, no trecho entre 

a nascente e a confluência com o rio Tabatinga.". 
Art. 2Q- Ficam proibidos no rio de preservação permanente: 
I - a modificação do leito e das margens, ressalvada a 

competência da União sobre os rios de seu domínio; 
II - o revolvimento de sedimentos para exploração de 

recursos minerais; 
III - o exercício de atividade que ameace extinguir espécie 

da fauna aquática ou que possa colocar em risco o equilíbrio 
dos ecossistemas; 
IV- a utilização de recursos hídricos ou a execução de 

obras ou serviços com eles relacionados que escejam em 
desacordo com os objetivos de preservação expressos no art. 
2Q da Lei nQ 10.629, de 16 de janeiro de 1992. 
Art. 3Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação . 
Art. 4Q- Revogam-se as disposições em contrário . 
Sala das Comissões, 16 de novembro de 1995 . 
Paulo Schettino, Presidente - Álvaro Antônio, relator 

Elbe Brandão. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 
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No 311/95 
Comissão de Redação o Projeto de Lei nQ 311/95, de autoria do Deputado G~yc?n 

Terra Pinto que declara o ano de 1997 o Ano da B1bl1a 
sagrada, foi aprovado nos turnos_re~imenta~s, sem emenda. 

vem agora o projeto a esta com1ssao, a f1m de que, segundo 
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, 
nos termos do art. 270, § 1Q, do Regi~ento In~e~no. . 
Assim sendo, opinamos por se dar a propos1çao a segu1nte 

redação final, que está de acordo com o aprovado. 
PROJETO DE LEI No 311/95 

Declara o ano de 1997 o Ano da Bíblia Sagrada e dá outras 
providências. A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica o ano de 1997 declarado Ano da Bíblia 

sagrada, que é a palavra de Deus. . _ 
Art. 2Q- O Poder Executivo, por intermédio de seus orgaos, 

estimulará a realização das atividades alusivas ao evento no 
âmbito da administração pública. Art. 3Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. Art. 4Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 7 de novembro de 1995. 
Elbe Brandão, Presidente Álvaro Antônio, relator 

Antônio Andrade - Arnaldo Penna. 
PARECER SOBRE AS EMENDAS Nos 5 E 6, APRESENTADAS EM 

PLENÁRIO, AO PROJETÕ DE LEI NQ 235/95 
Comissão de Administração Pública 

Relatório 
De autoria do Tribunal de Contas, o projeto de lei em 

análise dispõe sobre o reajustamento dos símbolos e dos 
padrões de vencimento dos servidores do Quadro de Pessoal da 
Secretaria do Tribunal de Contas e dos integrantes do Quadro 
Especial de Pessoal, inclusive inativos, e dá outras 
providências. Publicado em 18/5/95, o projeto foi analisado pelas 
Comissões de Constituição e Justiça, de Administração 
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária, cujos 
pareceres foram pela sua aprovação com as Emendas nQs 1 a 4, 
apresentadas pelas citadas Comissões, sendo, a seguir, 
encaminhado ao Plenário, para discussão e votação no 1Q 
turno. 
Durante a discussão da 

apresentadas as Emendas nQs 
termos do art. 195, § 2Q, 

matéria em Plenário, foram 
5 e 6, sobre as quais, nos 

do Regimento Interno, emitimos 
este parecer. 

Fundamentação 
As emendas em exame, de autoria do Deputado Antônio Júlio, 

pretendem incorporar ao projeto matérias relativas às 
atribuições institucionais do Tribunal de Contas do Estado. 
São matérias q~e. pela sua própria natureza, já estão 
contempladas, a1nda que de forma diversa da pretendida pelo 
Deputado, na lei orgânica daquele importante órgão, que 
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auxilia o Poder Legislativo em suas funções fiscalizadoras 
das atividades do poder público. 

A Emenda nQ 5 pretende isentar de apreciação, pelo Tribunal 
de contas, os convênios assinados até o ano de 1992 que não 
atinjam valor superior a 250 UPFMGs. Ainda que, quanto ao 
mérito, possam ser arrolados alguns argumentos em favor da 
proposta, especialmente no que diz respeito à necessidade de 
racionalização das atividades exercidas pelo Tribunal sua 
aprovação encontra óbices intransponíveis no si~tema 
jurídico-constitu~io~a~ em vigor. Segundo o inciso XI do 
art. 76 da Const1tu1çao Estadual, compete ao Tribunal de 
contas "fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos 
repassados ou recebidos pelo Estado, por força de convênio, 
acordo, ajuste ou instrumento congênere". A Constituição, 
que se refere_ a "quaisquer recursos", não estabelece, 
portanto, isençoes em face do valor do conven1o. 

Da mesma forma, o art. 55 da Lei Complementar nQ 33, de 
28/6/94 - lei orgânica do Tribunal de Contas -, dlspõe sobre 
a obrigatoriedade do exame da legalidade de quaisquer 
contratos ou instrumentos congêneres que se traauzam em 
despesas para os órgãos e as entidades da administrar.ão 
pública no Estado. Assim, não se nos afigv~a oossível' 2 
isenção proposta, sem que, previam~n~~. SP ren~~ m~n·+ica·:~s 
nos dispositivos constitucionais le~a;~ ~w~ 
regulamentam a matéria, modificação c~~c ~u·; ~ão ~~~e ;e· 
produzida em projeto de lei ordinária, como é o caso ao 
Projeto de Lei nQ 235/95, que se pretende emendar. 

Em relação à Emenda nQ 6, são semelhantes os motivos que 
apontam para sua rejeição. Em primeiro lugar, deve-se 
lembrar que os arts. 53 e 54 da Lei Complementar nQ 33, já 
citada, estabelecem procedimentos específicos para a 
apreciação das contas municipais, com a fixação de prazos 
determinados para o recebimento e a emissão de pareceres. o 
possível não-cumprimento, por parte do Tribunal, dos prazos 
legais, não implica a emissão de novas normas- pois quem, 
em hipótese, desconhece prazos legais fixados em lei 
complementar, certamente desconhecerá prazos fixados em lei 
ordinária -, mas deve dar ensejo a ações administrativas, ou 
até mesmo a interpelações judiciais, para que seja obedecida 
a lei já existente. 

A aprovação tácita das contas não ap~eciadas nos prazos 
legais previstos, conforme se pretende no parágrafo único da 
proposta de emenda, por sua vez, esbarra em imperativos de 
ordem constitucional e administrativa. O princípio da 
moralidade, consagrado na doutrina e nas leis que tratam da 
atividade administrativa, tem como corolário o exercício da 
atividade de fiscalização, que é um poder e um dever do 
Estado, dos quais não se pode abrir mão. A proposta 
apresentada encontra óbices no disposto no art. 180 da 
Constituição Estadual, que estabelece claramente a 
necessidade de parecer prévio, para que possam ser as contas 
municipais apreciadas pelo Poder Legislativo municipal. 

Conclusão 
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Em face do exposto, opinamos pela reJelçao das Emendas nQs 
5 e 6, apresentadas em Plenário ao Projeto de Lei nQ 235/95. 
Sala das Comissões, 22 de novembro de 1995. 
Ajalmar Silva, Presidente Arnaldo Penna, relator 

Bonifácio Mourão - Elbe Brandão - Carlos Murta Durval 
Ângelo. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO NQ 822/95 
Comissão de Meio Ambiente 

Relatório 
De autoria do Deputado Alencar da Silveira Júnior, o 

requerimento em tela solicita da Mesa da Assembléia que seja 
pedido aos órgãos competentes abertura de inquérito pol~c~al 
para apuração e punição dos culpados pelo crime ecolog1co 
ocorrido no rio das Velhas. 

Publicado em 26/10/95, foi o requerimento enviado a esta 
Comissão para apreciação conclusiva, nos termos do art. 104, 
III, do Regimento Interno. Compete-nos, agora, emitir 
parecer sobre a matéria. 

Fundamentação 
O autor do requerimento, ao dizer "crime ecológico ocorrido 

no rio das Velhas", refere-se, certamente, à mortandade de 
peixes verificada nesse rio no início de outubro, conforme 
foi divulgado amplamente pelos meios de comunicação. 

Embora se trate, sem dúvida, de um desastre ecológico, a 
ocorrência não foi caracterizada como um "crime ecológico", 
uma vez que em sua origem identificaram-se vários fatores, 
como as múltiplas descargas de poluentes ao longo do tempo, 
o revolvimento de agentes tóxicos depositados no leito do 
rio, em especial agrotóxicos e metais pesados (arsênio e 
cobre), combinados com as fortes chuvas ocorridas na região 
metropolitana de Belo Horizonte pouco tempo antes. 

Diga-se de passagem que esta Comissão reagiu prontamente 
aos fatos divulgados, tendo realizado reunião extraordinária 
no dia 15/10/95 para ouvir as explicações das autoridades 
ambientais sobre aquele e outros acidentes registrados nas 
bacias dos rios Paraopeba, Piracicaba e São Francisco. 

Na ocasião, prestaram depoimentos, entre outras 
autoridades, o Secretário do Meio Ambiente, o 
Superintendente do IBAMA no Estado e o Presidente da FEAM. 
As informações prestadas não foram suficientemente 
conclusivas, pois as análises encaminhadas aos institutos de 
pesquisa e respectivos laudos ainda não estavam prontos. 
Fez-se referência, na reunião, ao imenso passivo ambiental 
que atinge algumas bacias hidrográficas, devido aos 
problemas gerados em função da superpopulação, dos 
desmatamentos, dos depósitos de lixo e sedimentos, etc. 
Conquanto procedente, o requerimento mereceria alguma 

alteração, para que se solicite não o inquérito policial 
propriamente dito, mas sim as informações sobre as apurações 
levadas a cabo pelas autoridades competentes, o que não 
descarta a necessidade de se punir criminalmente os 
culpados, se assim ficar comprovado. 
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Com esse pressuposto, estamos apresentando a emenda a 
seguir redigida, procurando adequar os termos dessa 
sol i citação. 

Conclusão 
Diante do exposto, somos pela aprovação do Requerimento nQ 

822/95 com a Emenda nQ 1, a seguir redigida. 
EMENDA NQ 1 

Dê-se ao Requerimento nQ 822/95 a seguinte redação: 
"0 Deputado que este subscreve requer a V. Exa., na forma 

regimental, sejam solicitadas ao Secretário de Estado de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, ao 
Superintendente do IBAMA no Estado de Minas Gerais e ao 
Procurador-Geral de Justiça do Estado informações sobre as 
providências tomadas com relação ao desastre ecológico que 
resultou em grande mortandade de peixes no rio das Velhas, 
no 1n1c1o de outubro, conforme amplamente divulgado nos 
meios de comunicação.". 
Sala das Comissões, 22 de novembro de 1995. 
Wilson Trópia, relator. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO NQ 829/95 
Mesa da Assembléia 

Relatório 
De autoria do Deputado Gilmar ''~2(:1'Vl0'• n ''P"''"'';!T~'..,TCl e;r 

apreço tem por final idade sol ic:tar· a.; Gc.~. i·,,;;·~..; i•:: ·. '. :~,: '"'· 
Governador o envio a esta Casa de có~ia ~J Cc~~r2~~ ~~ 
36/95, celebrado entre aquele órgão e a MGS - Minas Gerais 
Administração e Serviços S.A. 

Publicada em 28/10/95, 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-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;". 
Trata-se, ainda, de matéria sujeita à apreciação do 

Plenário, conforme estatui o art. 245, XII, do Regime~tc 
Interno . 

As Constituições Federal e Estadual ampliaram as 
atribuições do Legislativo, que passou a exercer o controle 
e a fiscalização dos atos da administração direta e 
indireta . 
Nesse sentido, a Assembléia Legislativa tem competência 

para exercer fiscalização contábil, financeira, 
orçamentária, operacional e patrimonial sobre o Estado e a~ 
entidades da administração indireta, quanto à legalidade, a 
legitimidade, à economicidade e à razoabilidade de ato 
gerador de receita ou determinante de despesa e de ato do 
qual resulte nascimento ou extinção de direito ou obrigação, 
consoante dispõe o art. 74, § 1Q, I, da Constituição 
Estadual. 
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Em 28/6/95, foi celebrado entre o Gabinete Militar do 
Governador e a MGS - Minas Gerais Administração e Serviços 
S.A. o Contrato nQ 36/95, cujo objeto é a locação de uma 
aeronave Aircraft Beechcraft Super King Air, modelo B. 200, 
série 1446, no valor de R$5.652.504,38, conforme resumo de 
contrato publicado no "Minas Gerais", em 29/9/95. 

Embora a publicação de contratos administrativos seja, 
geralmente, formalidade exigida pelas normas 
administrativas, não é necessária a reprodução do documento 
na íntegra, bastando a publicação do seu resumo na imprensa 
oficial, como ocorreu com o contrato em apreço. 

Acontece, porém, que o presente contrato, além de ter como 
objeto a locação de uma aeronave, o que é incomum, envolve a 
contraprestação pecuniária pela administração de quantia 
vultosa. 

Para que possa verificar se a finalidade e o interesse 
público estão presentes no contrato e, ainda, se as normas 
pertinentes foram observadas, a Assembléia Legislativa 
necessita conhecer o inteiro teor do contrato mencionado, 
razão pela qual se torna imprescindível a obtenção da cópia 
integral. 
Por outro lado, para imprimir maior clareza ao texto do 

requerimento e, tendo em vista que, pelas prev1soes 
constitucional e regimental, os pedidos de informação devem 
ser encaminhados aos titulares dos respectivos órgãos ou 
entidades, optamos por apresentar, após a conclusão deste 
parecer, 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 829/95 na forma do Substitutivo nQ 1, a seguir redigido. 
SUBSTITUTIVO NQ 1 AO REQUERIMENTO NQ 829/95 

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 
Chefe do Gabinete Militar do Governador e Coordenador 
Estadual de Defesa Civil o envio a esta Casa de cópia 
integral do Contrato nQ 36/95, celebrado entre aquele 
Gabinete e a MGS - Minas Gerais Administração e Serviços 
S.A., cujo resumo foi publicado no "Minas Gerais", em 
29/9/95. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 22 de novembro de 

1995. 
Wanderley Ávila, Presidente- Antônio Júlio, relator 

Sebastião Navarro Vieira Rêmolo aloise Maria José 
Haueisen- Ibrahim Jacob- Ermano Batista. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO No 835/95 
Mesa da Assembléia -

Relatório 
De autoria do Deputado Alencar da Silveira Júnior, o 

requerimento em tela solicita seja transcrito nos anais da 
Casa o artigo "Tragédia Ecológica - um Cemitério de Peixes 
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no Rio das Velhas", de Karla Monteiro de Corinto, veiculado 
no jornal "Estado de Minas", edição de 17/10/95. 
Publicada em 2/11/95, vem a proposição à Mesa para receber 

parecer, nos termos dos arts. 246 e 80, VIII, "c", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
O requerimento em exame está sujeito à apreciação do 

Plenário, conforme estatui o art. 245, XIII, do aludido 
estatuto, "in verbis": 

"Art. 245- Será submetido a votação o requerimento escrito 
que solicitar: 

XIII - inserção, nos anais da Assembléia, de documentos e 
pronunciamentos não oficiais, especialmente relevantes para 
o Estado;". 

Os limites dentro dos quais pode ou não ser acolhido o 
pedido de transcrição de matéria nos anais da Casa são 
inferidos da própria redação do supracitado inc~so, o quQ1 
estabelece que os documentos ou pronunciamentos não oficiais 
a serem transcritos devem ser especialmente relevantes para 
o Estado. 

A matéria cuja transcrição é proposta oelo requerimento e~ 
exame contém reportagem sobre a rr.0""~"~·V!é'r:1P cj·? ,-,c~x"'" "<:l •. ·.r, 
das Velhas, ocorrida em outubro ~~ssas0 

Cumpre informar que, atua 1 mente, 2 ;,)<e.3tT'/&';:~o d::. r."· c; c 
ambiente constitui uma das grandes preocupações do Estado e 
da sociedade, o que se refletiu, de forma bem acentuada, nas 
Constituições Federal e Estadual, que introduziram em seus 
textos vários dispositivos dedicados à matéria, destacando-
se o "caput" do art. 225 da Carta Magna, que transcrevemos a 
seguir: 

"Art. 225 Todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 
essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo 
para as presentes e futuras gerações.". 
Vale ressaltar, ainda, que, conforme disposto no art. 23, 

VI, do mesmo diploma, é competência comum da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos municípios proteger o 
meio ambiente e combater a poluição em qualquer ae suas 
formas . 

Entendemos que o artigo que ora se requer seja transcrito 
nos anais da Casa, conquanto exprima uma opinião pessoal, 
reveste-se de grande importância para o Estado, enquadrando-
se plenamente dentro dos limites estabelecidos pelo a1't. 
245, XIII, do Regimento Interno, uma vez que servirá como 
alerta às autoridades às quais a matéria está afeta e como 
conclamação àqueles que, de alguma forma, puderem colaborar 
na solução do problema. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento 

nQ 835/95. 
Sala das Reuniões da Mesa da Assembléia, 22 de novembro de 

1995. 
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Ávila, Presidente- Sebastião Navarro Vieira, 
Rêmolo Aloise - Maria José Haueisen Ibrahim 

Ermano Batista- Antônio Júlio. 
Wanderley 

relator 
Jacob -

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO No 836/95 
Mesa da Assembléia -

Relatório 
De autoria do Deputado Alberto Pinto Coelho, o requerimento 

em epígrafe postula a inserção, nos anais da Casa, da 
matéria intitulada "Portugal - Itamar Agradece Elogios ao 
Brasil", veiculada no "Diário da Tarde" de 23/10/95. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 2/11/95, veio a 
proposição à Mesa para receber parecer, nos termos do art. 
80, VIII, "c", c/c o art. 245, XIII, ambos do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
A proposição encontra fundamento no art. 245, XIII, do 

Regimento Interno, o qual prevê a possibilidade de 
"inserção, nos Anais da Assembléia, de documentos e 
pronunciamentos não oficiais, especialmente relevantes para 
o Estado". 

A matéria cuja transcrição se pretende noticiar o 
posicionamento do futuro Primeiro-Ministro de Portugal com 
relação ao Brasil e à criação da Comunidade dos Países de 
Língua Portuguesa - CPLP. Traz ainda o teor de comunicação 
dirigida pelo Embaixador brasileiro Itamar Franco àquela 
autoridade, em resposta às suas declarações. 

Sem dúvida, o relacionamento de nosso Pais com Portugal e a 
criação da CPLP constituem questões de grande interesse para 
os brasileiros, por suas implicações econômicas e culturais. 

Assim, é relevante que esta Casa não só acompanhe o 
encaminhamento de tais matérias, mas também registre os 
trabalhos jornalísticos publicados a seu respeito. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento 

nQ 836/95. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 22 de novembro de 

1995. . 
Wanderley Ávila, Presidente- Maria José Haueisen, relatora 

- Sebastião Navarro Vieira - Rêmolo Aloise - Ibrahim Jacob -
Antônio Júlio. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO No 837/95 
Mesa da Assembléia -

Relatório 
De autoria do Deputado Antônio Júlio, o requerimento em 

apreço tem por finalidade solicitar à Secretaria de Estado 
da Fazenda o envio a esta Casa de informações sobre o plano 
de modernização daquele órgão. 

Publicada em 2/11/95, vem a proposição à Mesa para receber 
parecer, nos termos dos arts. 246 e 80, VIII, "d", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
O requerimento em exame submete-se ao comando do art. 54, § 

2Q, da Carta Estadual, transcrito abaixo: 
"Art. 54- .................................... . 
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§ 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. 

As informações cujo envio à Casa ora se requer constituem 
importante subsídio à atuação fiscalizadora da Assembléia 
Legislativa, na medida em que possibilitam averiguar se o 
plano de modernização mencionado vem se processando com 
observância dos princípios básicos da administração, 
mormente o da economicidade, pois é notório que qualquer 
processo de modernização implica gastos vultosos. 
Por outro lado, tendo em vista que os pedidos de 

informações, pelas previsões constitucional e regimental, 
devem ser dirigidos aos titulares dos respectivos órgãos ou 
entidades a que a matéria está afeta, e também objetiva,do 
imprimir maior clareza ao texto do requerimento, optamos por 
apresentar o Substitutivo nQ 1. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação ao Reauerimento 

nQ 837/95 na forma do Subst it ut i v0 ~"'0 , =1 c. é'>')"'·,.. r '?C', CJ' d···. 
SUBSTITUTlVO NQ 1 AO RE.Q:JE:RIME,HD t:g li:f//E-5 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legisl&t!~a do ~staco je 
Minas Gerais: 

O Deputado que este subscreve requer a V. Exa, nos termos 
do art. 245, XII, do Regimento Interno, seja solicitado ao 
Secretário de Estado da Fazenda o envio a esta Casa de 
informações sobre o plano de modernização daquele órgão. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 22 de novembro de 

1995. 
Wanderley Ávila, Presidente- Ermano Batista, relator 

Sebastião Navarro Vieira Rêmolo Aloise Maria José 
Haueisen- Ibrahim Jacob- Antônio Júlio. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO NQ 854/95 
Mesa da Assembléia 

Relatório 
De autoria da Comissão de Saúde e Ação Social, a proposição 

em apreço requer seja enviado oficio ao Diretor-Gerai do 
Departamento Estadual de Obras Públicas- DEOP -, conforme 
modelo anexado ao requerimento em exame, solicitando o envio 
a esta Casa de informações complementares àquelas contidas 
no Oficio nQ 1.559/95/SGM, encaminhado pelo mencionado órgão 
à Assembléia Legislativa . 

Publicada em 10/11/95, 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 - .......................................... . 



736 

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. 
Cumpre informar, inicialmente, que a propos1çao foi 

encaminhada à Mesa pela Comissão de Saúde e Ação Social em 
virtude de requerimento do Deputado Hely Tarquínio, 
devidamente aprovado pela mencionada Comissão. 
O Diretor-Geral do DEOP encaminhou à Casa o Ofício OF/DG 

0873/95, contendo a relação dos pagamentos efetuados no 
período de 22/11/91 a 30/8/95, referentes às obras de 
reforma e ampliação do Hospital Antônio Dias, em Patos de 
Minas- Contratos nQ 41/90, 113/90, 44/93 e 16/94. 

Note-se que a proposição em exame requer o envio de oficio 
ao Diretor-Geral do DEOP, conforme modelo anexado ao 
requerimento, no qual constam, detalhadamente, todas as 
informações que se devem solicitar, complementares àquelas 
mencionadas anteriormente, quais sejam a relação, para cada 
medição, dos serviços realizados em termos físicos e 
financeiros; e os escopos contratuais e os critérios de 
pagamento, nos casos de apoio técnico operacional e 
gerenciamento do contrato. 
Isso posto, vale ressaltar que a Assembléia Legislativa tem 

competência para exercer fiscalização contábil, financeira, 
orçamentária, operacional e patrimonial sobre o Estado e as 
entidades da administração indireta, quanto à legalidade, à 
legitimidade, à economicidade e à razoabilidade de ato 
gerador de receita ou determinante de despesa e de ato do 
qual resulte nascimento ou extinção de direito ou obrigação, 
consoante dispõe o art. 74, f 1Q, I, da Constituição 
Estadua 1. 

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 
atividade fiscalizadora da Assembléia em questão de 
interesse público. 
Por outro lado, com o propósito de aprimorar o texto da 

proposição, apresentamos o Substitutivo nQ 1, que integra 
este parecer. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento 

nQ 854/95 na forma do Substitutivo nQ 1, a seguir redigido. 
SUBSTITUTIVO NQ 1 AO REQUERIMENTO No 854/95 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais: 
O Deputado que este subscreve, na qualidade de Presidente 

da Comissão de Saúde e Ação Social, requer a V. Exa., nos 
termos dos arts. 101, VIII, e 245, XII, do Regimento 
Interno, seja expedido ofício ao Diretor-Geral do 
Departamento de Obras Públicas - DEOP , conforme modelo 
anexo, solicitando o envio a esta Casa de informações 
complementares àquelas contidas no Ofício nQ 1.559/95/SGM, 
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encaminhado pela mencionada instituição à Assembléia 
Legislativa. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 22 de novembro de 

1995. 
Wanderley Ávila, Presidente- Ibrahim Jacob, relator 

Sebastião Navarro Vieira Rêmolo Aloise Maria José 
Haueisen- Ermano Batista- António Júlio. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO No 857/95 
Comissão de Meio Ambiente 

Relatório 
De iniciativa do Deputado Almir Cardoso, o requerimento em 

epígrafe tem por objetivo solicitar à Fundação Estadual do 
Meio Ambiente - FEAM - a elaboração de estudos técnicos 
visando à criação de área de preservação na bacia do rio 
Paracatu. 

Nos termos do art. 104, III, "c", do Regimento Interno, vem 
a matéria a esta Comissão, para deliberação conclusiva. 

Fundamentação 
A criação de unidades de conservação pelo poder público 

constitui um dos instrumentos da política ambiental, a qual 
se estrutura a partir do Sistema Nacional do Meio Ambiente 
(Lei nQ 6.938, de 1981), com a estrita colabo~rtcão de o~aãos 
ou entidades federais. estaduais ~ ~u~1r1o2 1 s -

Em Minas, a Secretaria Esta:.Jl .. a.: .;,c f';c,.c. ;<.;r.;;,:_'·~·"-
Desenvolvimento Sustentável agru~a 0rgâos 2 ]~t~ja~0~ 
responsáveis pela elaboração e execução da política desse 
setor. 

Ao Conselho Estadual de Política Ambiental COPAM 
subordinado à nova Secretaria, compete estabelecer as 
diretrizes da política de meio ambiente, respondendo pelos 
aspectos ambientais do desenvolvimento e pelo controle da 
poluição. Para dar suporte técnico ao COPAM, instituiu-se em 
1989 a FEAM, que, na condição de Secretaria Executiva do 
Conselho, tem atribuições para realizar vistorias, emitir 
pareceres técnicos, desenvolver pesquisas, estudos, padrões 
e normas que garantam a boa gestão da política ambiental. 

O requerimento do Deputado Almir Cardoso, ao solicitar à 
FEAM a elaboração de estudos técnicos com o objetivo de 
criar área de preservação permanente é. portanto, 
pertinente. O código florestal assim como a lei florestal de 
Minas (Lei nQ 10.561, de 27/12/91) preconizam que o poder 
público poderá declarar como de preservação permanente as 
florestas e demais formas de vegetação natural consideradas 
de relevante interesse para a preservação dos ecossistemas. 
Essa disposição refere-se às categorias não enquadradas 
legalmente como de preservação permanente, ou seja, não 
pertencentes às faixas marginais dos cursos d'água, lagos e 
nascentes, à vegetação das encostas, dos topos de morros ou 
montanhas, etc . 

O ato de criação de qualquer unidade de conservação deve 
necessariamente implicar a existência de atributos 
ecológicos especiais que o justifiquem. Tal procedimento 
aplica-se, igualmente, em relação à área de preservação 
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permanente, objeto da propos1çao em análise. Esse é um dos 
motivos para se requerer a elaboração dos estudos técnicos. 

O mérito da iniciativa é inquestionável em seu objetivo de 
preservar o valioso patrimônio ecológico da sub-bacia do 
Paracatu. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento 

nQ 857/95 em sua forma original. 
Sala das Comissões, 22 de novembro de 1995. 
Antônio Roberto, relator. 
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ATA DA 102ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 23 DE NOVEMBRO 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: Projetos de Lei nQs 584 a 
587/95 - Requerimentos nQs 915 e 916/95 - Requerimentos da 
Comissão Parlamentar de Inquérito para Investigar a 
Existência de Escravidão por Dividas de Trabalho no 
Desmatamento e Produção de Carvão Vegetal na Região Norte de 
Minas e dos Deputados Miguel Martini, Almir Cardoso (7) e 
Marcos Helênio (2) - Comunicações: Comunicações da Comissã~ 
de Meio Ambiente e dos Deputados Paulo Schettino e Marco 
Régís Oradores Inscritos: Discursos dos ueputaGos 
Bonifácio Mourão, Paulo Piau, Marco Régis e Leonídio Bou;as 
- 2ª PARTE (ORDEM DO DIA): 1ª Fase: Abertura de inscrições -
Palavras do Sr. Presidente : .. ei"t·Jra c!•? .:::c:m·Jr:·~i!C>~•f:':, 
apresentadas- Discussão e votac~o oe ~a:~:2rc5: i~::~~ ~ 
Final da Comissão Especial para P"ocejer a ~studo3 s~or~ c 
MERCOSUL e Seu Impacto Político, Econômico e Social em Minas 
Gerais; aprovação - Requerimentos: Requerimento do Deputado 
Miguel Martini; encaminhamento à Comissão de Fiscalização 
Financeira Requerimento do Deputado Marcos Helênío; 
encaminhamento à Comissão Especial para Emitir Parecer sobre 
a Proposta de Emenda à Constituição nQ 13/95- Requerimento 
do Deputado Marcos Helênio; deferimento - Requerimento da 
Comissão Parlamentar de Inquérito para Investigar a 
Existência de Escravidão por Dívidas de Trabalho no 
Desmatamento e Produção de Carvão Vegetal na Região Norte de 
Minas Gerais; aprovação- Requerimentos do Deputado Almir 
Cardoso (7); aprovação- Requerimento nQ 503/95; deferimento 
- Requerimento nQ 795/95; aprovação na forma do Substitutivo 
nQ 1 2ª Fase: Discussão e votação de proposições: 
Requerimento do Deputado Leonídio Bouças (alteração da 
pauta); aprovação; verificação de votação; existência de 
"quorum" para discussão; anulaç~o da votação - Discussão, em 
1Q turno, da Proposta de Emenda à Constituição nQ 13/95; 
discurso do Deputado Marcos Helênio; questão de ordem; 
inexistência de "quorum" qualificado Discussão, em 2o 
turno, do Projeto de Lei Complementar nQ 12/95; aprovação nã 
forma do vencido em lQ turno, com a Emenda nQ 1 - Discussão, 
em 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 554/95; aprovação na forma 
do vencido em 1Q turno - Discussão, em 1Q turno, do Projeto 
de Lei nQ 535/95; apresentação da Emenda nQ 12; encerramento 
da discussão; encaminhamento à Comissão de Defesa Social -
Discussão, em 1Q turno, do Projeto de Lei nQ 550/95; 
apresentação da Emenda nQ 4; encerramento da discussão; 
encaminhamento à Comissão de Fiscalização Financeira 
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Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 521/95; 
aprovação na forma do vencido em 1Q turno - Discussão, em 2Q 
turno, do Projeto de Lei nQ 530/95; aprovação na forma do 
vencido em 1Q turno - Discussão, em 2Q turno, do Projeto de 
Lei nQ 562/95; encerramento da discussão; aprovação na forma 
do vencido em 1Q turno; votação das Emendas nQS 1 a 3; 
questão de ordem; leitura das emendas; aprovação 
Discussão, em 1Q turno, do Projeto de Lei nQ 199/95; 
apresentação das Emendas nQs 4 e 5; encerramento da 
discussão; encaminhamento à Comissão de Administração 
Pública- Questão de ordem- Discussão, em 1Q turno, do 
Projeto de Lei nQ 62/95; rejeição - Discussão, em 1Q turno, 
do Projeto de Lei nQ 207/95; apresentação das Emendas nQs 1 
a 3; encerramento da discussão; encaminhamento à Comissão de 
Administração Pública -Discussão, em 1Q turno, do Projeto 
de Lei nQ 220/95; apresentação da Emenda nQ 1; encerramento 
da discussão; encaminhamento à Comissão de Educação 
Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 70/95; 
aprovação - Suspensão e reabertura da reunião - Discussão e 
votação de pareceres de redação final: Parecer de Redação 
Final do Projeto de Lei Complementar nQ 12/95; aprovação -
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nQs 554, 521, 
562 e 70/95; aprovação - 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- 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- Dilzon 
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 Irani 
Barbosa - Ivair Nogueira - Ivo José - Jairo Ataide - João 
Batista de Oliveira- João Leite- Jorge Eduardo de Oliveira 
- Jorge Hannas - José Bonifácio - José Braga - José Henrique 
-José Maria Barros- Kemil Kumaira- Leonídio Bouças- Luiz 
Antônio Zanto - Marcelo Gonçalves - Marco Régís - Marcos 
Helênio- Maria Olívia - Mauri Torres- Miguel Barbosa-
Miguel Martini Olinto Godinho Paulo Piau Paulo 
Schettino- Péricles Ferreira -Raul Lima Neto Romeu 
Queiroz- Ronaldo Vasconcellos- Sebastião Costa- Sebastião 
Helvécio- Simão Pedro Toledo- Toninha Zeitune -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. 
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1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE) 
Ata 

- A Deputada Mar;a José Haue;sen, 2ª-Secretária, procede à 
leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem 
restrições. 

- O Deputado Rêmolo 
correspondência: 

Correspondênc;a 
Alo;se, 1Q-Secretárío, lê a seguinte 

Do Sr. 
envio do 
1995. 

OFÍCIOS 
Paulo Paíva, Ministro do 
relatório das audiências 

Trabalho, agradecendo 
públicas regionais 

o 
de 

Do Sr. Renan Calheiros, Senador, 
Casa a participar de debates no 
Movimentos em defesa do rio São 

convidando o Presidente da 
dia 23/11/95 sobre o tema 
Francisco. (- À CIPE São 

Francisco.) 
Do Sr. Jair 

contribuição da 
21/10/95, para 
preside. 

Soares, Deputado 
audiência pública 
os trabalhos da 

Federal, agradecendo a 
realizada nesta Casa. em 
comissão especial que 

Do Sr. Marcelo José Godoy Madureíra. Diretor de Apoio 
Didático e Pedagógico do Ministério da Educação. 
encaminhando cópia de convênio f i rmaor, "!r>t r.,, -" .:.u'l~">ç:3o C'·: 
Assistência ao Estudante- FAE- 0 a Sscrs:a·i~ cs ~=~ca;~: 
para a execução do Programa Naciona; do Livro ~·~é~ :cc, (- i 
Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 
da Constituição Estadual, c/c o art. 101, XV, do Regimento 
Interno.) 

Do Sr. Antônio Carlos Jacob, Presidente da Câmara Municipal 
de Ubá, e outros, encaminhando abaixo-assinado contra a 
demissão do Sr. Munir Jacob do cargo de Diretor Regional de 
Saúde de Ubá. 

Do Sr. Fábio Álvares Cabral, Presidente da Câmara Municipal 
de Sete Lagoas, solicitando sejam envidados esforços junto 
aos órgãos competentes com yistas à manutenção de unidade do 
SESC naquele município. (- A Comissão de Educação.) 

Do Sr. Aluízio Fantíní Valéria, Presidente da RURALMINAS, 
encaminhando cópia do ofício envidados à Deputada Maria 
Olívia, prestando esclarecime~tos sobre a entrega de títulos 
de legitimação de terras. (- A Comissão de Agropecuária.) 

De representantes da CUT-MG, da FETAEMG, da Associação dos 
Sindicatos dos Trabalhadores Rurais do Sul de Minas e de 
Vereadores à Câmara Municipal de Campo do Meio, enviando 
relatório sobre irregularidades na Usina de Aríadínópolis e 
solicitando empenho da Casa com vistas à solução do 
problema. (- À Comissão de Direitos e Garantias 
Fundamentais.) 

Do Sr. Ben-Hur Silva de Albergaria, Chefe de Gabinete da 
Secretaria de Administração (2), em atenção a requerimentos 
dos Deputados Antônio Roberto e Álvaro Antônio, encaminhando 
cópias de informações prestadas respectivamente pela 
Superintendência Central de Pagamento de Pessoal e pela 
Diretoria de Aposentadoria e Proventos. 
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Da Sra. Eurídice Vidigal, Chefe da Assessoria Parlamentar 
do Gabinete do Ministro da Fazenda em exercício,_em atenção 
a requerimento do Deputado Raul Li~a Neto (m?çao de eesar 
pela majoração, para até 70%, das al1quotas ~e 1mportaçao de 
alguns produtos), esclarecendo que ess~ med1da: ~dotada_por 
meio do Decreto nQ 1.427, de 1995, fo1 necessar1a em v1sta 
do comportamento da economia brasileira no momento. . 

Da Sra. Maria de Fátima Pereira Macedo, S~cretaria 
Coordenadora da Subsecretaria de Administração do S1stema de 
Ensino da Secretaria da Educação (2), em atenção a 
requerimentos dos Deputados Geraldo Nascimento e Paulo 
Schettino, informando que as Escolas Estaduais Getúlio 
Vargas e José Moreira Bowem, localizadas no Município de 
Timóteo, receberam, respectivamente, 30 conjuntos de 
carteiras escolares e as quantias de R$1.200,00 e R$5.200,00 
para aquisição de mobiliário para sala de aula. 

Do Sr. Sérgio Carvalho de Castro, Diretor Superintendente 
de Bens Imóveis da Secretaria de Administração, informando, 
em atenção a requerimento da Comissão de Justiça, que 
consultou o DER-MG a respeito do Projeto de Lei ng 498/95 e 
está aguardando o pronunciamento desse órgão. (- A Comissão 
de Justiça.) Do Sr. Ademir Neves de Oliveira, de Governador Valadares, 
solicitando o empenho desta Casa junto ao CEASA-MG para que 
seja recontratado. Do Sr. Ademir Neves de Oliveira, de Governador 
denunciando à CPI sobre o trabalho escravo 
irregularidades na sua demissão pelo CEASA-MG. 
Escravidão.) 

Valadares, 
no Estado 
(- À CPI -

TELEGRAMAS 
Do Sr. Arlindo Porto, Senador, parabenizando esta Casa pela 

realização do Seminário Turismo: Caminho das Minas. 
Dos Srs. Raul Belém, Deputado Federal, e Ademir Lucas, 

Secretário de Esportes, cumprimentando esta Casa pela 
realização da reunião especial em homenagem ao 90Q 
aniversário de fundação do Rotary Clube Internacional. 

CARTÕES 
Do Sr. Fernando Alberto Diniz, Deputado Federal, 

agradecendo o convite para a reunião especial em homenagem 
ao 90Q aniversário de fundação do Rotary Clube 
Internacional. Do Sr. José Henrique Santos Portugal, Chefe de Gabinete do 
Governador do Estado, encaminhando cópia do "Perfil da 
Remuneração do Magistério Público em 1995", elaborado pela 
Secretaria de Administração. (- À Comissão de Educação.) 

Do_ Sr: Ernani Ornellas de Sousa, agradecendo a 
sol1dar1edade dos Deputados Marco Régis e Rêmolo Aloise 
quando do falecimento de sua esposa. 
O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a 

conceder a palavra aos oradores inscritos para o Pequeno 
Expediente. 

Apresentação de Proposições 
- Nes~a- oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes 

prOpOSlÇOeS: 
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PROJETO DE LEI NQ 584/95 
Declara de 

Auditivos de 
Horizonte. 

utilidade pública a Congregação dos Deficientes 
Beagá - CODABE -, com sede no Município de Belo 

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

dos Deficientes Auditivos de Beagá - CODABE -, 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, 15 de outubro de 1995. 
João Batista de Oliveira 
Justificação: A Congregação dos Deficientes Auditivos de 

Beagá - CODABE - presta relevantes serviços aos portadores 
de deficiência auditiva de Belo Horizonte, guiada sempre 
pelo objetivo de proporcionar-lhes as condições para o 
exercício pleno da cidadania. Além disso, preenche as 
condições legais para a declaração de sua utilidade pública. 

Pelo exposto, solicito o apoio dos ilustres colegas ã 
aprovação deste projeto de lei. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça. oar2 

exame preliminar, e de Direitos e Ci::ran~ia~; t='•n':l?.rr'.'""Hc·s. 
paradeliberação, nos termos dc:z::-t. E•S, l;'c.o<.:~:. i:::. 
inciso I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI NQ 585/95 
Declara de utilidade pública a Associação Beneficente 

Pastor José Francisco de Abreu, com sede no Município de 
Belo Horizonte. 

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

Beneficente Pastor José Francisco de Abreu, 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, 20 de novembro de 1995. 
Raul Lima Neto 

José Justificação: A Associação Beneficente Pastor 
Francisco de Abreu é associação sem fins lucrativos, com 
prazo de funcionamento indeterminado. 

Tem por finalidade beneficente a promoção de serviços 
sociais, dando especial atenção à assistência a maternidade 
e infância, por meio de apoio moral, social e espiritual a 
mães solteiras, órfãs e viúvas. 

Nos últimos três anos, especificamente, a Associação 
Beneficente Pastor José Francisco de Abreu tem comprado e 
distribuído cobertores, roupas e calçados usados a pessoas 
carentes e, mensalmente, cestas básicas a famílias carentes, 
além de implementar cursos profissionalizantes e dar 
assistência espiritual a pessoas drogadas, alcoólatras e 
fumantes. 
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cumpre salientar que a referida entidade possui todos os 
documentos necessários para que seja declarada 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, I, do 
Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI No 586/95 
Declara de utilidade pública o Movimento Comunitário de 

Unidade da Vila Cafezal - MOCOUVICA -, com sede no Município 
de Belo Horizonte. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarado de utilidade pública o Movimento 

comunitário de Unidade da Vila Cafezal - MOCOUVICA -, 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, 20 de novembro de 1995. 
Raul Lima Neto 
Justificação: O Movimento Comunitário da Unidade da Vila 

Cafezal - MOCOUVICA com sede no Município de Belo 
Horizonte, desde a sua fundação, em 19/6/85, vem 
desenvolvendo trabalho de atendimento gratuito às pe~soas 
carentes da comunidade do Bairro Serra e adjacências. E uma 
entidade civil, sem fins lucrativos e com prazo de 
funcionamento indeterminado. 

Ao reunir os moradores da Vila Cafezal, no Bairro Serra, 
tem por objetivo apresentar seus interesses reais e 
individuais, atuando nas áreas social, cultural e 
educacional. Foi a primeira entidade do Bairro Serra a 
colaborar com o Governo Federal na distribuição de tiquetes 
de leite e cestas básicas do Programa de Assistência Social 
- PAS. 
O MOCOUVICA, com recursos próprios e contribuições 

voluntárias, vem mantendo atendimento gratuito à comunidade, 
distribuindo cestas básicas, remédios e material escolar, 
entre outros serviços gratuitos. 

Cumpre salientar que a referida entidade reúne todas as 
condições para que seja declarada de utilidade pública, 
conforme os documentos em anexo. 
-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, I, do 
Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI NQ 587/95 
Declara de utilidade pública o Centro Espírita Irmã 

Sheilla, com sede no Município de Viçosa. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarado de utilidade pública o Centro 

Espírita Irmã Sheilla, com sede no Município de Viçosa. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 



Sala das Reuniões, 21 de novembro de 1995. 
Durval Ângelo 
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Justificação: Fundado em 29/3/82, com sede no Município de 
Viçosa, o Centro Espírita Irmã Sheilla foi declarado de 
utilidade pública municipal pela Lei nQ 574, de 1988. Está 
em pleno funcionamento. 
Trata-se de entidade civil sem fins lucrativos, de caráter 

religioso-beneficente, o que objetiva o estudo do 
espiritismo e a propaganda ilimitada de seus ensinamentos 
doutrinários e a prática da caridade espiritual, moral e 
material por todos os meios ao seu alcance. Realiza sessões 
públicas para estudo da doutrina sob os aspectos filosófico, 
cientifico e moral, versando tal estudo sobre obras de Alan 
Kardec e outros, e sessões privativas para obtenção e 
pesquisa dos fenómenos espíritas, visando principalmente às 
suas aplicações morais. 

Pelo trabalho que a entidade vem desenvolvendo em prol da 
comunidade, contamos com o apoio dos nobres pares par~ a 
aprovação desta proposição. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para 

exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, p~ra 
deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104. i~ciso 
I, do Regimento Interno. 

REQUERIMENTOS 
NQ 915/95, do Deputado Wanderley Ávila, Ec~jcl~a~j~ .. 

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçónica Lealdade e Trabalho, localizada no Município de 
Governador Valadares, por seus 14 anos de existência. 

NQ 916/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçónica Brumadinense, localizada no Município de 
Brumadinho, por seus dois anos de existência. (-
Distribuídos à Comissão de Educação.) 

São, também, encaminhados à Mesa requerimentos da 
Comissão Parlamentar de Inquérito para Investigar a 
Existência de Escravidão por Dívidas de Trabalho no 
Desmatamento e Produção de Carvão Vegetal na Região Norte de 
Minas Gerais e dos Deputados Miguel Martini, Almir Cardoso 
(7) e Marcos Helênio (2). 

- São, 
de Meio 
Régis. 

COMUNICAÇÕES 
também, encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão 
Ambiente e dos Deputados Paulo Schettino e Marco 

oradores Inscritos 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Depurado Bonifácio 

Mourão. 
O Deputado Bonifácio Mourão Sr. Presidente, Srs. 

Deputados, faremos nesta tarde, algumas considerações a 
respeito do projeto de criação de Juizados Especiais em 
Minas Gerais. 

Os anais da história da humanidade registram que em 
determinadas épocas os conflitos de interesse eram 
resolvidos pelas próprias pessoas litigantes ou pelos 
membros de seu respectivo grupo social, sem a mínima 
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interferência estatal. Séculos depois, o Estado assumiu o 
monopólio da distribuição da justiça, com a resolução das 
contendas através do processo, permitindo, porém, aos 
demandantes decidirem as pendências mediante arbitragem. 
A sociedade cresceu e, com seu crescimento, multiplicaram-

se os atritos, tornando hipermorosa a prestação 
jurisdicional. E, por diversas razões, o Estado não consegue 
dela se desincumbir. Essa situação tem levado os povos 
modernos à busca de formas alternativas para evitar o 
retrocesso primitivo da justiça pelas próprias mãos e/ou a 
impunidade dos mais fortes. Os Estados Unidos adotaram o 
"Neighbourhood Justice Center"; a Inglaterra criou o "Office 
Of Fair Trading" (O.F.T.) e "Advisory Conciliation and 
Arbitration Service" (A.C.A.S.); a França optou pelos 
Conciliadores. o Brasil preferiu adotar a m1n1m1zação dos ritos, pois 
tornou-se insustentável continuar como estava. Era notória a 
insatisfação pública e a necessidade de profundas 
transformações no sistema judiciário brasileiro, na busca de 
meios alternativos que permitissem o acesso da população à 
justiça, a rapidez de sua obtenção e a reconquista de sua 
credibilidade. 
A magistratura sempre reivindicou melhores condições de 

trabalho, autonomia financeira, modernização estrutural e, 
recentemente, a utilização da informática. 

As reclamações dos magistrados, mesmo se atendidas 
integralmente, não seriam, por si só, suficientes para 
solucionar o abismo de atrição existente entre o 
jurisdicionado ansioso por sentença transitada em julgado e 
o julgador que a produz. A demanda, fruto dos 
desentendimentos gerados na subjetividade das diferenças 
sociais e no egoísmo humano, aumenta na velocidade da 
proliferação demográfica, enquanto o quantitativo de juízes 
não é crescente no mesmo ritmo, por limitações da 
independência do Judiciário e por imposições limitadoras do 
Texto Magno (art. 96, alínea "e", c/c art. 169 da 
Constituição Federal). Conseqüentemente, a capacidade 
produtiva de decisões sentenciais é infinitamente menor que 
a atividade postulatória dos que delas são destinatários. 

É que o Estado brasileiro elegeu como prioridades apenas a 
educação, a saúde e a segurança pública. A justiça foi 
sempre alvo de críticas, mas nunca foi prioridade dos 
governos. Priorizar a justiça não é simplesmente escrever no 
texto constitucional que o Poder Judiciário tem autonomia 
financeira e deixá-lo peregrinando em portas alheias, 
pedindo liberação de seus recursos monetários. 
O País precisa vivenciar a independência dos Poderes, tendo 

seus membros, nos limites da lei, plena liberdade decisória 
e cada Poder a chave de seu próprio cofre, formado pela 
arrecadação direta do tributo recolhido pelo contribuinte em 
contas individualizadas e fiscalizadas pelo Tribunal de 
Contas competente. Sem isso, a tripartição de Poderes 
teorizada por Montesquieu será sempre letra morta das magnas 
cartas e instrumento de disfarce da hegemonia do Executivo. 
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Em verdade, priorizar a justiça é garantir sua 

independência e produzir uma legislação adequada aos tempos 
modernos. Ninguém desconhece que o ordenamento jurídico 
vigente entre nós, quase que em sua totalidade, remonta aos 
tempos romanos. Quer no direito civil, quer no direito 
penal, quer no direito de família, baseia-se nossa 
codificação nas exper1encias e nos raciocínios dos pretores 
da velha Roma. O nosso Código Civil data do ano de 1916, 
guando éramos apenas pouco mais de 20 milhões de habitantes. 
E inconcebível que atualmente, já na virada do milênio, 
tenhamos esse mesmo Código como instrumento para atender aos 
reclamos de um contingente populacional superior a 150 
milhões de pessoas. O Código de Processo Civil, apesar de 
ser mais recente, não trouxe nenhuma inovação segura para 
garantir a celeridade processual. Manteve a complexidade, as 
formalidades e as exigências do procedimento tradicional, 
s~lvo exceções minimizadoras. 

E impressionante e estarrecedor vermos o desenvolvimento 
tecnológico tornando as viagens espac1a1s uma rotina, os 
transplantes de coração e outros órgãos vitais uma realidade 
cotidiana, os computadores armazenarem livros e bibliotecas 
inteiras em minúsculos disquetes e as comunicacões serem 
instantâneas entre os mais dist?~~es nnnT~s n~ T~r:~. N~: 
entanto, no mundo jurídico cons~r~amo:: urr ~~00c u8~~~s ~: 
pelas suas raizes romanas da an:ig~iadde. Pe"s~s··;m~s e~ 
impor a um corpo social dinâmico normas processualisticas 
estáticas e divorciadas da realidade em que vivemos. 

Minimizar os ritos não é o bastante. Foi o que demonstraram 
as medidas cautelares, que ao longo do tempo se tornaram 
lentas. Adveio o rito sumaríssimo ou sumário, destinado a 
pôr fim a um litígio em 90 dias, mas que nunca conseguiu seu 
objetivo. Instituíram-se a antecipação da lide e a 
antecipação da tutela ou tutela liminar, que já se 
revelaram, por suas condicionantes, pouco ágeis. Os únicos 
remédios que continuam ágeis são os de origem no Direito 
anglo-saxão: o mandado de segurança e o habeas corpus. 

Por outro lado, não se pode ocultar que, mesmo nos 
processos minimizados, a execução da sentença neles 
prolatada não se consegue consumar antes de seu primeiro 
aniversário. É grande o número daqueles que buscaram a 
justiça e anos depois morreram sem que a vissem realizada. 

Os Constituintes de 1988, escolhidos pelo povo para 
procederem às reformas de que o Pais necessitava, não 
poderiam se omitir diante da angustiante questão judiciária 
brasileira e, baseando-se na vivência da Lei nQ 7.244, de 
1984, estabeleceram, no art. 98, I, da Constituição Federal: 

"Art. 98 -A União, no Distrito Federal e nos Territórios, 
e os Estados criarão: 

I - juizados especiais, providos por juizes togados, ou 
togados e leigos, competentes para a conciliação, o 
julgamento e a execução de causas cíveis de menor 
complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo, 
mediante os procedimentos oral e sumariissimo, oermitidos, 

~ 
~ 
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nas hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento 
de recursos por turmas de juizes de primeiro grau;". 
A Constituição fixou as bases de um novo sistema jurídico-

processual para colocar a justiça ao alcance de todos. É 
fundamental observar que não se trata da justiça das 
pequenas causas, sem a figura da coercibilidade, mas sim de 
uma Justiça de Alçada, com força coercitiva inserida em sua 
competência decisória e executória. 
Promulgada a Constituição, na prática nada se modificou. 

Alguns, movidos por interesses contrariados em decisões 
judiciais, exigem o controle externo do judiciário. Outros, 
motivados por sua impossibilidade de acessar e obter 
justiça, também exigem o controle externo do Poder 
Judiciário. Nessa linha de pensamento, dias v1rao em que 
terá de ser criado o controlador do controle externo. Com 
respeito, devo dizer que isso é apenas o reflexo de uma 
ordem jurídica ultrapassada e de um sistema judiciário 
obsoleto, os quais têm de sofrer profundas modificações. A 
Nação repudia duas justiças: a do rico e a do pobre. Só 
aceita a justiça una, indivisível e igual para todos, como 
elemento essencial à dignidade e à felicidade dos 
indivíduos. 
Traduzindo os anseios populares, o Congresso Nacional 

discutiu, por cinco anos, e recentemente aprovou a mais 
revolucionária inovação na sistemática processual 
brasileira, que fora transformada na nQ Lei 9.099, de 
27/9/95, que "dispõe sobre os JuizaQos Especiais Cíveis e 
Criminais e dá outras providências". E a justiça alternativa 
do Brasil. Abandona-se o conservadorismo tradicional e 
adota-se um sistema processual totalmente novo, condizente 
com o viver contemporâneo e com o espírito conciliador que 
há de presidir as relações humanas no terceiro milênio. 
A oralidade, a simplicidade, a informalidade, a economia e 

a celeridade constituem a espinha dorsal do processo, 
buscando sempre a conciliação ou a transação. Quem antes não 
buscava a justiça por falta de condições para pagar as 
despesas, por incredulidade na tramitação burocratizada ou 
por repudiar a demora, poderá, a partir de agora, acioná-la 
com facilidade. Basta comparecer a um dos Juizados, fazer 
uma reclamação verbal ou escrita, e será imediatamente 
instaurada a instância, com designação da audiência, citação 
postal da outra parte para se apresentar à audiência 
designada, na qual se tentará o acordo. Se inexitoso, 
proceder-se-á à instrução em atos orais, registrando-se 
apenas resumo simplificado, e se proferirá a sentença. 
Recorrível somente para as Turmas Recursais do próprio 
Juizado Especial, sediadas na localidade ou na região. 

Um só juiz togado poderá presidir mais de um Juizado 
Especial e realizar audiências simultâneas com a co-
participação do Juiz leigo, que também poderá prolatar 
sentenças. Isso significa dezenas de sentenças. Isso 
significa dezenas de sentenças diárias centenas mensais e 
milhares anuais. ' 
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Outra novidade é a permissão de as partes, em litígios de 

valor inominado, resolvê-los em acordo extrajudicial 
referendado pelo poder público com força de título 
executivo-extrajudicial, ou, melhor ainda, firmarem acordo 
escrito e submetê-lo diretamente ao Juiz competente, que o 
homologará por sentença, gerando título executivo judicial. 

No âmbito criminal, a lei traz um conjunto de medidas 
extraordinárias, máxime a suspensão condicional do processo, 
por um biênio ou por um quadriênio; a transação com a 
composição amigável dos danos civis com efeito extintivo da 
pena e a penalidade de multa e conversão da pena em 
atividade laboral. Merece destaque a dinâmica veloz na 
tramitação dos feitos dentro da filosofia de que "a lei tem 
por finalidade garantir a sobrevivência do homem, na 
comunidade onde vive, mas sua aplicação deve estimulá-lo à 
cooperação e à solidariedade conscientes". 

A abrangência dos Juizados Especiais decorrente do art. 61 
da Lei nQ 9.099, de 1995, bem como do seu art. 3Q, c/= o 
art. 275, II, do Código do Processo Civil, e com o a~t. 80 
da Lei nQ 8.245, de 1991, e com as disposições da Lei nQ 
8.078, de 1990, e o seu teor desburocratizante elevarão a 
prestação da tutela jurisdicional em níveis comoatíveis com 
os índices postulatórios. Se a ;:;v::-leõ'J?~<taç~~~ t;i;::,:;s.:> ré'":1'e··:'~. 
sistema processua 1 não mergu 1 ha:-- :;o O·~sa;·.c ~~- .·.;:,.:.:.c.:.: ::..: ~ :.-· 
burocrática nem cair na teia das filig~a~as l~st~:~ci~~a's. 
operar-se-á em Minas e no Brasil, a verdadeira 
universalização do acesso à justiça. 

Na esteira de critérios, princípios e objetivos dessa 
revolução procedimental, é da maior importância uma mudança 
de mentalidade; uma tomada de consciência de que todos devem 
abraçá-la e implantar os Juizados Especiais em todas as 
comarcas, para garantir ao cidadão o pleno gozo de seus 
direitos. Meta somente possível quando o homem não mais 
depender dos bens que porventura possua ou dos dotes de 
paciência para alcançar o que lhe é de direito. 

A Lei nQ 9.099, de 1995, é, portanto, em matéria 
processual, o que de melhor existe na produção legislativa 
desta década. Contudo, os sábios sempre nos ensinaram: 

"A lei não proporciona resultados apenas pelas virtudes que 
em si encerra, mas, sobretudo, por sua execução realizada de 
forma séria, competente e abnegada." 

Essa assertiva deverá servir de bússola ao legislador 
estadual na elaboração da norma instituidora dos Juizados em 
nosso Estado. Providência que merece tramitação com urgência 
urgentíssima, pois retardá-la é privar a nossa gente dos 
beneficios que a lei lhe oferece, por imperativo do 
mandamento constitucional. 

Negar aos mineiros a imediata instalação e funcionamento 
dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais é negar-lhes a 
cidadania. Preservados os princípios de honestidade e 
moralidade pública, que ninguém cometa o ousio de questionar 
o custo de concretização desse ideal, pois a dignidade e a 
cidadania dos mineiros não têm preço. 
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Estão acima de qualquer valor material. Foi pela dignidade 
de nossa gente que morreu Tiradentes. E é por esse mesmo 
povo que temos o dever de dar nosso sacrifício de ordem 
financeira ou de doação da própria vida. Caso contrário, não 
seremos dignos do mandato que ele nos outorgou. 

Finalmente, senhores, tornai como vosso o apelo da 
sociedade, e implantemos, em cada comarca do Estado de Minas 
Gerais, no mínimo, um Juizado Especial Cível e um Juizado 
Especial Criminal. o sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Paulo Piau. 
o Deputado Paulo Piau* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

senhores presentes na Casa, movido por um profundo 
sentimento de respeito aos municípios mineiros, gostaria de 
destacar três deles que foram citados pela revista Exame do 
mês de novembro. Entre os quatro primeiros municípios do Brasil mais bem 
estruturados e adequados para receberem investimentos, 
Uberaba, Uberlândia e Juiz de Fora foram os eleitos, segundo 
pesquisa realizada pela Trevisan Consultores. 
Considerando-se também a classificação de Sete Lagoas, 

Minas Gerais apresenta ao Brasil quatro cidades entre as 13 
melhores para a realização de negócios. A pesquisa Trevisan-
Exame adotou cinco diferentes quesitos para classificar as 
126 cidades relacionadas - todas elas situadas num raio 
prox1mo à rede nacional de fibras ópticas da EMBRATEL. Dos 
cinco itens abaixo relacionados, a disponibilidade de mão-
de-obra qualificada foi o mais valorizado. 

Na logística, levou-se em consideração: o número de 
rodovias; o de ferrovias; a proximidade de hidrovias; a 
distância do porto; a distância do aeroporto. 

Na infra-estrutura considerou-se: o número de habitantes-
km2; a ligação de água nos domicílios; a ligação de esgoto 
nos domicílios; a área do distrito industrial. 

No item qualidade da mão-de-obra levou-se em consideração: 
o número de médicos, engenheiros, advogados e outros 
profissionais liberais; o de escolas técnicas; a distância 
de centros de pesquisa e universidades. 

Na qualidade de vida destacou-se o número de leitos 
hospitalares; o número de escolas de 1Q e 2Q graus; o número 
de faculdades; as vias urbanas pavimentadas; a área coberta 
por transporte coletivo; os programas de habitação. 
Quanto à política de incentivos levaram-se em consideração 

os incentivos fiscais municipais e estaduais; o custeio de 
despesas de instalação. 

Portanto, peço à direção desta Casa para cumprimentar e 
registrar nos anais votos de congratulações com os Prefeitos 
Luiz Guaritá Neto, Paulo Ferolla da Silva, Custódio Antônio 
de Mattos e Múcio José Reis Júnior, em nome dos quais são 
cumprimentados também as laboriosas comunidades e as 
lideranças que ajudaram a construir com tanta eficiência e 
responsabilidade essas verdadeiras tecnópolis. 

No caso específico de Uberaba, primeira colocada no 
"ranking" nacional, os motivos que a levaram a essa 
magnífica condição são muito simples: uma comunidade 
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laboriosa; lideranças autênticas e comprometidas; probidade 
e seriedade do poder público. 

Dispensando aplausos a todos os Prefeitos que comandaram os 
destinos de Uberaba nos seus 175 anos de existência, 
gostaria de destacar o trabalho de Hugo Rodrigues da Cunha e 
Luiz Guaritá Neto. 

Hugo Rodrigues da Cunha, que no segundo mandato, de 1989 -
1992, tirou Uberaba do fosso e ordenou a vida da comunidade, 
foi considerado no final de sua gestão o melhor Prefeito do 
município, prestando uma contribuição fundamental para a 
melhoria da cidade. 

Igualmente, Luiz Guaritá Neto, uma das maiores revelações 
políticas do nosso Estado, vem mostrando sua habilidade no 
trato com as demais instâncias do Governo, com seus 
companheiros Prefeitos, com a iniciativa privada e com a 
própria comunidade, na busca permanente de parceria, 
colocando Uberaba como uma das primeiras do País em 
qualidade de vida de sua população. 
Honestidade, competência e compromisso social são as razões 

pelas quais Uberaba foi e continua sendo orgulhosamente & 
capital do zebu, transformando-se na maior produtora de 
grãos de Minas Gerais, atingiu níveis elevados de 
industrialização, até chegar ã con1iÇ~G dP ~~·h~r ~~~~de sr; 

Brasil para receber investimentos. 
Ao Governo de Hélio Garcia e recent2me~te a~ c0 [j~a··cc 

Azeredo, queremos registrar toda nossa gratidão pela sólida 
parceria conquistada. 

Uberaba empresta ao Brasil um bom exemplo de seriedade e 
competência. 

Obrigado. 
* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marco Régis. 
O Deputado Marco Régis - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

até hoje, aguardei que alguém se manifestasse sobre a morte 
do grande empresário do jornalismo e das comunicações no 
Brasil, Adolpho Bloch. Nós teríamos menos intimidade com a 
área de comunicação, mas, como até agora ninguém reverenciou 
a memória de Bloch nesta augusta Assembléia Legislativa, 
fazemo-lo hoje, com o espírito aberto, para reconhecer sua 
trajetória como empresário e como homem. 
Adolpho Bloch faleceu domingo, em São Paulo e foi sepultado 

no último dia 20, no Rio de Janeiro. Morreu justamente no 
dia da Bandeira Nacional, ele que era ucraniano, nascido em 
Kiew, antiga União Soviética, portanto era judeu-russo; que 
assistiu, aos 9 anos de idade, à grande epopéia da Revolução 
Russa de 1917 e aos primeiros movimentos do governo 
provisório instalado por Kerensky. Por problemas étnicos e 
religiosos, mudou-se da União Soviética para a Itália, logo 
nos primeiros anos da Revolução Russa. 

Na Itália, sua família, principalmente o pai com mais três 
irmãos, trabalhou no serviço gráfico; tornaram-se 
experimentados profissionais do ramo e trouxeram essa 
experiência para o Brasil. Instalaram-se no Rio de Janeiro e 
realizaram, com desenvoltura, o trabalho das artes gráficas. 
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Deslancharam quando, nos primeiros anos, seu parque gráfico 
passou a fabricar um tipo especial de papel para embalar 
laranjas; sua aptidão foi reconhecida no mundo empresarial 
do Rio de Janeiro de então. 

Daí para frente, foi uma carreira de sucessos a vida dos 
Bloch no Brasil; uma vida construída com base no trabalho. 
com a morte do pai, Adolpho Bloch assumiu o comando da 
gráfica, que, mais tarde, viria a transformar-se, nos idos 
de 1952, na revista "Manchete", tão conhecida de todos nós, 
brasileiros; para a revista foram redatores da estirpe de 
Carlos Drummond de Andrade, Paulo Mendes Campos, Otto Lara 
Rezende e muitos outros escritores e articulistas famosos da 
literatura nacional. O deslanchar da "Manchete" levou a 
empresa a fundar uma série de revistas, entre as quais 
"Fatos e Fotos", "Desfile", "Sétimo Céu" e outras, que 
construíram o patrimônio de Adolpho Bloch. Mais tarde, ele 
enveredaria para outro ramo das comunicações: o das ondas 
hertzianas das rádios AM e, posteriormente, das rádios FM. 
Além de haverem fundado a TV Manchete, as empresas Bloch 
possuem, ainda, a Rede Manchete de Televisão. 
Sabemos que Adolpho Bloch tinha extrema veneração pelo 

Estado de Minas Gerais, e não poderíamos, na data em que 
reverenciamos sua memória (e, por meio de comunicação 
enviada à Mesa, pedimos seja formulado um voto de pesar a 
sua família, no Rio de Janeiro), deixar de dizer que ele 
cultivava por um mineiro ilustre uma amizade sincera, 
verdadeira, não uma falsa amizade. Refiro-me à amizade que 
Adolpho Bloch nutria pelo ex-Presidente Juscelino 
Kubitschek, o grande estadista. Ele a construiu com 
profundidade, e ela o levou a reconhecer o amigo no período 
de ostracismo, quando a grande maioria dos políticos que com 
ele convivera lado a lado, "mamando nas tetas" do Governo de 
Minas e, depois, do Governo Federal, abandonou-o, pois a 
grande maioria das pessoas vive do fisiologismo, cultiva a 
chamada amizade efêmera, e não, a sincera e duradoura, que é 
um dos valores do ser humano. Adolpho Bloch cultivou tanto 
essa amizade com Juscelino, que lhe abriu espaço, em sua 
revista, durante os anos negros da ditadura e, mesmo sob a 
proibição da censura militar, ele reverenciava, em suas 
páginas, sempre que podia, a imagem e a dignidade do ex-
Presidente. Tamanha era a sua amizade, que foi a Portugal 
para batizar a primeira neta de Juscelino Kubitscheck. 
Dessa forma, cabe, hoje, a um Deputado socialista desta 

Casa reverenciar e homenagear Adolpho Bloch e transmitir o 
voto de pesar da Assembléia Legislativa e de todo o Estado 
de Minas Gerais aos familiares do grande empresário das 
comunicações, Adolpho Bloch, falecido no último domingo. 
Muito obrigado, Sr. Presidente e Srs. Deputados. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Leonidio 

Bouças. 
o Deputado Leonidio Bouças 

Deputados, quero, 
requerimentos. 

apenas, 
Sr. Presidente, Srs. 

encaminhar determinados 
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O primeiro requer a V. Exa., na forma regimental, seja 

formulado apelo ao Exmo. Sr. Governador do Estado para que 
sejam nomeados os aprovados no concurso para o cargo de 
Defensor Público do Estado, cujo resultado foi homologado no 
dia 12/5/95 e publicado no "Minas Gerais" do dia 17/5/95. 

Nem é preciso falar muito sobre quanto é notória a carência 
de Defensores Públicos no Estado de Minas Gerais. 

O segundo requer a V. Exa., na forma regimental, seja 
formulado apelo ao Exmo. Sr. Ministro do Trabalho e ao Exmo. 
Sr. Delegado Regional do Ministério do Trabalho para que 
sejam nomeados os Fiscais do Trabalho aprovados em concurso 
público. 
O terceiro requer a V. Exa., na forma regimental, seja 

formulado apelo ao Exmo. Sr. Governador do Estado, Dr. 
Eduardo Azeredo, com vistas a impedir o fechamento da Escola 
Estadual anexa ao Educandário Eunice Weaver e da Escola 
Estadual Professora Katy Belém, ambas no Município de 
Araguari. 

O quarto requer a v. Exa., na forma regimental, seja 
formulado apelo ao Exmo. Sr. Governador do Estado, jr. 
Eduardo Azeredo, para autorizar o re1n1c1o das obras de 
pavimentação da rodovia MG-188, trecho Coro~andel-Alea~e. no 
Triângulo. 

No outro requerimento soliCiia-s2 se:a ~=r~~~~ao z;~:u ~~ 
Exmo. Sr. Governador do Estado para ~ue suj2~ · ibsra~0~ 
recursos para as obras do Hospital Evangélico do Mun1cípio 
de Governador Va'adares. 

O último requer a V. Exa., na forma regimental, seja 
formulado apelo ao Secretário da Saúde, Dr. José Rafael 
Guerra, para viabilizar a aquisição de móveis e equipamentos 
para colocar em funcionamento o novo prédio da Santa Casa de 
Monte Alegre de Minas, que está com a obra totalmente 
concluída e só não está em funcionamento por falta de 
equipamentos. Muito obrigado, Sr. Presidente. 

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 12 fase da 
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de 
pareceres e a votação de requerimentos. Estão abertas as 
inscrições para o expediente da próxima reunião ordiná~ia. 

Palavras do Sr. Presidente 
A Presidência informa ao Plenário que. conforme o disposto 

no art. 212 do Regimento Interno, inicia-se hoje, dia 23, e 
se encerra segunda-feira, dia 27, o prazo de três dias para 
apresentaç~~ de emendas, no 2Q turno, à Proposta de Emenda à 
Constituição nQ 16/95, do Governador do Estado, que altera a 
redação do art. 31 da Constituição do Estado no tocante às 
férias-prêmio. 

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

comunicações apresentadas nesta reunião pela Comissão de 
Meio Ambiente - aprovação, na 26a Reunião Ordinária, dos 
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Requerimentos nQs 822/95 do Deputado Alencar da Silveira 
Júnior, e 857/95 do 'Deputado Almir Cardoso (Ciente. 
Publique-se.); e 'pelos Deputados Paulo Schettino . -
transcurso do 11Q aniversário da Galoucura, torclda 
organizada do Clube Atlético Mineiro, e Marco Régis 
falecimento do Sr. Adolpho Bloch, no Rio de Janeiro (Ciente. 
Oficie-se.). 

Discussão e Votação de Pareceres . 
O Sr. Presidente - Relatório Final da Comissão Espec,al 

par~ ~roceder a Estudos sobre o MERCOSUL e Seu Im~a~to 
Pol1t1co, Econômico e Social em Minas Gerais. O relatorlO, 
em ~ua conclusão, propõe a realização, se possível, em Belo 
H?r1zonte, de evento que reúna os países do MERCOSUL e, 
a1nda, o Chile, para discussão dos problemas levantadoS, com 
a ~articipação dos parlamentos e dos demais Poderes ~esses 
pa1ses; destaca, também, a importância, em relaçao ao 
MERCOSUL, dos aspectos turístico e de comunicação do Estado. 
e propõe medidas relativas a eles. Em discussão, 0 

relatório. Não há oradores inscritos. Encerra-se a 
discussão. Em votação, o relatório final. Os Deputados que 0 

aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. 
Cumpra-se. 

Requerimentos .. 
O Sr. Presidente- Requerimento do Deputado Miguel Mart1~ 1 · 

solicitando, nos termos regimentais, seja formulado convlte 
aos membros da Comissão de Compatibilização e Acompanhament~ 
Orçamentário para que compareçam nesta casa L~gislati~a, a 
Comissão de Fiscalização Financeira. Ciente. A Comissao de 
Fiscalização Financeira. . 
Requerimento do Deputado Marcos Helênio, solicitando seJa 

formulado convite ao Prof. Aluísio Pimenta para qu~ 
compareça nesta Casa, para discutir a Proposta de Emenda a 
Constituição nQ 13/95. Ciente. À Comissão Especial para 
Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição nQ 
13/95. 
Requerimento do Deputado Marcos Helênio, solicitando, nos 

termos dos arts. 134, I, e 140, do Regimento Interno, seja o 
Projeto de Lei nQ 478/95, de sua autoria, que dispõe sobre o 
livre acesso da sociedade aos estabelecimentos policiais~ 
carcerários, encaminhado à comissão seguinte a que fol 
distribuído por ter vencido o prazo para a Comissão de 
Defesa Social emitir seu parecer. A Presidência defere o 
requerimento, de conformidade com o inciso VII do art. 244, 
c/c com o art. 140, do Regimento Interno. 

Requerimento da Comissão Parlamentar de Inquérito 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, em cumprimento a 
requerimento aprovado na reunião do dia 22 de novembro, 
solicitando a prorrogação, por mais 60 dias, do prazo de 
funcionamento da Comissão. Em votação, o requerimento. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. 
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- A seguir, são submetidos a votação e aprovados, cada um 

por sua vez, requerimentos do Deputado Almir Cardoso (7), 
solicitando, nos termos do art. 245, XX, do Regimento 
Interno, seja atribuído regime de urgência à tramitação dos 
Projetos de Resolução nQs 354/95, 437/95, 416/95, 539/95 e 
565/95, e sejam apreciados em reunião conjunta das comissões 
a que foram distribuídos, os Projetos de Resolução nQs 
539/95 e 565/95. Cumpra-se. 

O Sr. Presidente - Requerimento nQ 503/95, do Deputado 
Kemil Kumaira, solicitando a transcrição nos anais da Casa 
da matéria que menciona, referente à passagem do centenário 
de nascimento do Cônsul Antônio Cadar, incluído em ordem do 
dia para os fins do art. 288 do Regimento Interno. Sobre a 
mesa, requerimento do Deputado Kemil Kumaira, solicitando a 
retirada de tramitação da matéria. A Presidência defere o 
requerimento, nos termos do inciso VIII do art. 244 do 
Regimento Interno. Arquive-se. 

Requerimento nQ 795/95, do Deputado Miguel Martlni, em que 
solicita ao Diretor-Geral do DER-MG o encaminhamento a esta 
Casa das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras da 
concorrência internacional para a execução aas obras de 
duplicação da rodovia Fernão Dias. BR-381 à Mes2 d2 
Assembléia opina pela aprovaç~o do rea•JarimenTn r? f~r~2 s0 
Substitutivo nQ 1, que apresenta. E~ vo:aç~~. 0 3ucJti :~: ·~· 
nQ 1. Os Deputados que o aprovam parm3ne;are c~~o 8St!J. r-
Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado o Requerimento nQ 
795/95 na forma do Substitutivo nQ 1. 

2ª Fase 
O Sr. Presidente (Deputado Sebastião Navarro Vieira) 

Esgotada a matéria destinada à 1ª 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 Requerimento do Deputado Leonidio 

Bouças, em que solicita alteração da ordem do dia, de modo 
que os Projetos de Lei nQs 535, 550, 199, 62, 207, 220 e 
70/95 sejam apreciados em primeiro lugar. Em votação, o 
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. 

O Deputado Gilrnar Machado Sr. Presidente, peço 
verificação de votação. 

O Sr. Presidente- É regimental. A Presidência solicita que 
os Deputados ocupem seus lugares para verificação de 
votação. Os Deputados que votaram a favor do requerimento 
queiram se levantar. (- Pausa.) Podem se sentar. Os 
Deputados que votaram contra queiram se levantar. (- Pausa.) 
Votaram a favor do requerimento 14 Deputados; votaram contra 
3 Deputados, e houve uma abstenção. Encontram-se nas 
Comissões 9 Deputados, perfazendo um total de 27 Deputados 
presentes. Não há "quorum" para votação, mas o há para 
continuação dos nossos trabalhos. A Presidência torna sem 
efeito a votação do requerimento. 

Discussão, em 1Q turno, da Proposta de Emenda à 
Constituição nQ 13/95, do Deputado Anderson Adauto, aue 
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acrescenta parágrafo ao art. 199 e altera o "caput" dO art. 
212 da Constituição do Estado (destinação de recursos ~a 
receita orçamentária à UEMG e à UNIMONTES). A comissao 
Especial opina pela aprovação da proposta na forma dO 
Substitutivo nQ 1, que apresenta. Em discussão. a proposta. 
(-Pausa.) Para discuti-la, com a palavra o Deputado Marcos 
Helênio. 

O Deputado Marcos Helênio Sr. Presidente. Sras. 
Deputadas, Srs. Deputados, público presente, imprensa. vamos 
falar da emenda à Constituição que está sendo colocada em 
discussão. Queremos mostrar qual será o reflexo e 0 

significado de sua aprovação, ou seja, quais serão as 
conseqüências para a pesquisa a cultura, a tecnologia e as 
universidades públicas. Temos que mostrar com clareza essa 
proposta de emenda do Deputado Anderson Adauto. que recebeU 
o Substitutivo nQ 1. Ela objetiva acrescentar parágrafo ao 
art. 199, que trata da criação da universidade pública. e2 alterar o "caput• do art. 212 da Carta Estadual. O art. 21. 
trata da c1encia, da tecnologia e das verbas destinadas_a 
FAPEMIG. Vou ler alguns trechos do parecer da Comissao 
Especial. 

"Publicada em 30 de agosto de 1995, ficou a proposta sobre 
a Mesa pelo prazo regimental, a fim de receber emendas: 
Esgotado o prazo e não tendo recebido emendas. fol 
encaminhada a esta Comissão Especial para receber parecer de 
1Q turno. 
Paralelamente, por meio da Mensagem nQ 43/95, o Governado~ 

do Estado remeteu a esta Casa uma proposta de Emenda a 
Constituição, que, por guardar semelhança com a que ora 
examinamos, foi anexada a ela, nos termos do art. 179 do 
Regimento Interno." 
A emenda enviada pelo Governador reduz o percentual de 3%. 

passando a conceder 11. parcelado à FAPEMIG. Não é esse 0 
mérito da discussão, mas está implícito. _ 

•o objetivo precípuo da Proposta de Emenda à Constituiçao 
nQ 13/95 é o de tentar equacionar duas graves questões que 
ora desafiam o Poder Executivo mineiro. 

A primeira delas refere-se à atual obrigatoriedade 
constitucional de repassar recursos correspondentes a 3% da 
receita orçamentária corrente à FAPEMIG, entidade de amparo 
e fomento à pesquisa. Lamentavelmente, em que pese ao 
reconhecimento da importância do setor de pesquisa para ? 
desenvolvimento de nosso Estado, tal parcela jamais fOl 
repassada integralmente." 
Concordamos que realmente nunca, jamais foi cumprido esse 

aspecto do art. 212 da Constituição. 
"Todos os Governos alegaram dificuldades financeiras que 

impediam que fosse atendido o disposto no art. 212 da 
Constituição Estadual. Destarte, a proposta ora examinada 
procura possibilitar o atendimento à norma constitucional, 
reduzindo de 3% para 1% o montante dos recursos. o que é 
viável, pois a proposta encaminhada pelo Executivo contempla 
esse último percentual." Então, a primeira questão é a da 
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redução do percentual da FAPEMIG, de três para um, 
parcelado. 

"A segunda questão, que se nos afigura premente, é a de 
garantir os recursos orçamentários necessários à completa e 
efetiva implantação da UEMG e ao desenvolvimento da 
Universidade Estadual de Montes Claros - UNIMONTES -, esta 
última já implantada, mas necessitando de mais recursos que 
lhe permitam continuar o profícuo trabalho que vem 
desempenhando em prol do crescimento da região em que está 
instalada. A Proposta de Emenda à Constituição ng 13/95 
procura atender às duas entidades, destinando-lhes 1% das 
receitas orçamentárias do Estado, pois considera que tais 
recursos serão suficientes para que elas alcancem seus 
objetivos." 

Quem ouve isso tem a impressão de que realmente o objetivo 
seria dar condições à implantação da universidade. Aí vem a 
questão da interpretação. Fala-se em 1% das receitas 
orçamentárias do Estado relativas à educação, ou seja, é 1% 
de 25, o que dá 0,25%. Quer dizer, com todo esse discurso 
está-se inviabilizando totalmente a universidade. Vamos 
mostrar, em detalhes, que a universidade passa a ser ape•as 
uma estrutura que não vai cumprir seus objetivos. O 
percentual de 0,25% significa meno! ~o 0ue ~0~~ PST~ nrçl~~ 
para essa entidade. ~ interessa~te po·quc ~a~ J;~c~: ;~ 
mas, na verdade, existirá menos ao qJe hojE ~~ e~~2:s 
Estamos cansados de falar que São Paulo é o maior Estado da 
América Latina, mas lá destina-se 10% do orçamento para as 
universidades públicas. Aqui 1% já seria um avanço, mas não 
é isso; é apenas 0,25%. 

"Entendemos, portanto, que a proposta de emenda que estamos 
analisando é, em tese, oportuna e meritória, pois visa 
atender aos interesses da sociedade." Que interesses são 
esses, se em quase todas as audiências públicas foi 
revindicada a incorporação ou a implantação de uma unidade 
da UEMG e aqui, de acordo com o substitutivo, paralisa-se 
qualquer reivindicação? Vamos mostrar isso. 

"Importa afirmar que a destinação de recursos à FAPEMIG e 
às duas universidades estaduais encontra respaldo no 
Programa Mineiro de Desenvolvimento Integrado." ~engraçado, 
encontra respaldo mas não está fundamentado aqui. Pode ser 
até uma proposta do PMDI, mas não está claro que vai haver 
incentivo à implementação da UEMG. Isso não é verdade. Pode 
estar havendo uma proposta de incentivo à pesquisa e à 
cultura, não ao ensino de 3Q grau. E continua: (-Lê:)" ... 
que prioriza a área de ciência e tecnologia, sem a qJal 
nosso Estado fatalmente perderá a condição de competir 
nacional e internacionalmente", com o que concordamos. 

"Por outro lado, como resultado dos amplos debates que esta 
Comissão realizou com as várias entidades interessadas, 
ressaltou-se que, com relação à UEMG, mais que dispor de 
verbas vinculadas, é necessário que a instituição seja 
repensada." Ela não tem que ser repensada aqui dentro das 
comissões, nem no Palácio da Liberdade. Quem tem que 
repensar a instituição são as pessoas inseridas no processo 
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educacional. Nesse caso, entrei com requerimento e ele foi 
aprovado. Eu gostaria que fosse mantido assim. Temos que 
respeitar o trabalho de uma figura histórica que está no 
Governo, Aloísio Pimenta. ex-Reitor da UFMG, ex-Ministro da 
Cultura e, para mim e para quase todos que o conhecem, um 
dos maiores educadores do mundo, idealista pela implantação 
da UEMG. Ele terá uma frustração tão grande, caso passe 
essa proposta ou seu substitutivo, que tenho certeza de que 
não irá associar-se à idéia. Pelo que conhecemos do Dr. 
Aluísio Pimenta, tenho certeza de que ele não vai querer 
dirigir uma entidade que seria apenas uma entidade de 
fachada. O ensino privado está sendo priorizado em 
detrimento do ensino público. Nosso requerimento é no 
sentido de convocar o Prof. Aluísio Pimenta, que é a maior 
autoridade para discorrer sobre o assunto. e dizer se a 
proposta é ou não benéfica. Ao que nos parece, querem acabar 
com a UEMG. Isso é uma disputa interna. que todos conhecem. 
Acontece que o Secretário do Planejamento é dono de escola 
particular e nunca priorizou a escola pública. E o Prof. 
Aluísio é uma pessoa que deseja ver nosso Estado na 
vanguarda do ensino público de 3Q grau, na vanguarda de 
projetos regionais de pesquisa, de desenvolvimento. Ele quer 
para Minas uma universidade que possa ser regionalizada. E é 
aí que estão "puxando o tapete". ~ nesse sentido que 
manifestamos nossa preocupação. 

Observando-se a atual estrutura da entidade. verifica-se 
que dificilmente ela poderá atingir seus reais objetivos. 
Como observamos, se já existem dificuldades nesse aspecto, 
essa proposta será o golpe final. 
O Substitutivo nQ 1 à Proposta de Emenda à Constituição nQ 

13/95 diz, em seu art. 199, que as universidades gozam de 
autonomia didático-científica e administrativa. incluída a 
gestão financeira e patrimonial e observado o principio da 
indissociabilidade entre ensino. pesquisa e extensão. O§ 1Q 
do referido artigo diz que a UEMG adotará modelo de 
funcionamento acadêmico, científico e administrativo. a ser 
apresentado em lei, que realiza uma estrutura 
organizacional. Eles tinham colocado "moderna e atualizada", 
termos que foram cortados pelo ridículo que representavam de 
levarem a se pensar que a universidade seria retrógrada ou 
desatualizada. Quem criou a UEMG foi a Assembléia 
Legislativa, que está matando o filho por ela gerado na 
Constituição de 1989. 
O§ 2Q do já referido substitutivo diz que a efetiva 

incorporação, ou a absorção de unidades, dependerá de seu 
ajustamento ao modelo adotado pela UEMG. nos termos do 
parágrafo anterior. Enquadrar a UEMG dentro desse novo 
modelo não priorizando o ensino público gratuito de boa 
qualidade, de 3Q grau, mas, sim, priorizando o campo da 
pesquisa e da cultura paralisa qualquer tipo de incorporação 
em processo de andamento. Isso frustra totalmente aquelas 
audiências, em que milhares de pessoas apresentaram suas 
reivindicações no tocante à incorporação ou à implantação. 
Isso é, realmente, acabar com a UEMG. 
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Nossa preocupação vai mais além. No§ 3Q do Substitutivo nQ 

1 observamos que a lei definirá prazo para que as entidades 
já incorporadas se ajustem ao modelo previsto no § 1o. 
Então, essas entidades, já incorporadas, deverão se adequar. 
Em Português claro, essa adequação quer dizer que o Estado 
vai se eximir de certas responsabilidades. Nesse caso, as 
universidades que não estão cobrando precisarão passar a 
cobrar, e esse é o caso da UNIMONTES. Nela, o ensino é 
gratuito, faz-se um bom trabalho, mas vão ter que passar a 
cobrar anuidades. Essa a adequação que estão pedindo. 
Praticamente acaba com a universidade pública, gratuita e de 
boa qualidade. Esse substitutivo arrasa com a UEMG. 

Os recursos financeiros atribuídos à UEMG em virtude do 
disposto no § 6Q estarão condicionados às realizações da 
entidade. Está tudo vinculando ao§ 1Q. Se não houvesse 
adequação, não haveria recurso. Vem, então, o§ 6Q do art. 
201 da Constituição: "0 Estado destinará, no mínimo, 1% das 
receitas orçamentárias vinculadas à educação, previstas no 
"caput" desse artigo à UEMG e á UNIMONTES, repassados em 
parcelas mensais." ~ 0,25% dos 25% e, mesmo assim, da 
seguinte forma: 0,5% em 1995, 0,7% em 1996. 0,8% em 1997 e 
1% somente em 1998. Na verdade. oraticamente. vão fica~ se~ 
condições de funcionamento, tant('· ?. U"'li.~G é'CY1"" ;o li1·E~·"! .. I~!F'.::. 
Não v a i haver queda nas verbas Cia pasqu. sa. IYX :..jcJ2 , ;~;-.::~~ '-
cumprido o art. 212 da Constittnção, qu2 d·2s·c;na 3:~ p~-:-. 
essa área. O art. 212 da Constituição passa a vigorar com a 
seguinte redação: "0 Estado manterá entidade de amparo e 
fomento à pesquisa e lhe atribuirá dotações e recursos 
necessários à sua efetiva operacionalização e por ela 
privativamente administrados, correspondentes a, no mínimo, 
1% da receita orçamentária corrente ordinária do Estado, os 
quais serão repassados em parcelas mensais." Está aqui o que 
falamos: é 1% dos 25%, parcelados, começando com 0,5%. 
"Parágrafo único - A entidade destinará, prioritariamente, 
os recursos de que trata este artigo a projetos que se 
ajustem às diretrizes básicas estabelecidas pelo Conselho 
Estadual de Ciência e Tecnologia - CONECIT - em projetos 
definidos como essenciais ao desenvolvimento cultural, 
cientifico e tecnológico do Estado, de conformidade com os 
princípios definidos nos Planos Mineiros de Desenvolvimento 
Integrado - PMDis - e contemplados nos Programas dos Planos 
Plurianuais de Ação Governamental PPAGs." Traduzindo: 
hoje, são previstos 2/3 para projetos de pesquisa de órgãos 
públicos. Isso passa a não ser respeitado, também. Se o 
Conselho achar que os projetos melhores são da área privada, 
passa essa verba também para essa área. Estão aqui todas as 
brechas para se acabar com a universidade, para se 
desestimular qualquer tipo de pesquisa através de entidade 
pública e abrindo-se perspectiva para entidades privadas . 

Pedimos respeito ao que a Assembléia Legislativa votou na 
Constituição Estadual, que previa a implantação de uma 
universidade pública, em respeito às audiências públicas que 
colocaram como prioridade a implantação ou a incorporação de 
unidades pela UEMG. Isso tudo vai frustrar a todos. e 
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devemos respeito, também, ao próprio Prof. Aluísio Pimenta. 
Gostaria que, no mínimo, fosse feito um debate com ele, para 
que conhecêssemos a sua posição atual. Pelo que nos consta, 
como reitor, ele deve ter um amplo conhecimento das 
conseqüências dessa emenda, desse substitutivo. 

Portanto, vamos agir para que essa votação não possa ser 
realizada hoje, quinta-feira, com o Plenário vazio. Ela 
precisa ser feita na semana que vem, após amplo debate com o 
Prof. Aluísio Pimenta e outras personalidades da área do 
ensino. Caso contrário, vamos desestruturar totalmente a 
UEMG e a UNIMONTES, trazendo conseqüências que não sabemos 
até onde podem chegar. A frustração seria grande para os 
municípios que reivindicaram a implantação de uma unidade da 
UEMG. Parece-me que o Prof. Aluísio Pimenta está lá como um 
Dom Quixote, lutando para implantar a instituição, e fica 
todo mundo tirando-lhe verbas. Da forma como estão querendo 
fazer, realmente vão acabar com a perspectiva de uma 
universidade estadual com boa qualidade, regionalizada e que 
busque projetos em parceria com as Prefeituras, conforme foi 
amplamente debatido pelo Prof. Aluísio Pimenta. durante 
esses anos em que essa universidade está sendo implantada. 
Agora, vem uma emenda, vem uma proposta, praticamente 
desestruturando a UEMG. Assim, solicitamos o adiamento dessa 
votação para que possamos discutir com profundidade essa 
matéria, na semana que vem. 

Questão de Ordem 
O Deputado Marcos Helênio- Solicitamos ao Presidente que, 

verificando de plano não haver "quorum" para a votação, 
encerre a reunião. Muito obrigado. o Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) Esta 
Presidência verifica de plano que há "quorum" para a 
continuação de nossos trabalhos, mas que, realmente, não há 
"quorum" qualificado para a votação da Proposta de Emenda á 
Constituição nQ 13/95, do Deputado Anderson Adauto. 
Portanto, a Presidência deixa de votar essa matéria e passa 
á discussão e á votação dos demais projetos constantes na 
pauta. 
Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei Complementar nQ 

12/95, do Tribunal de Justiça, que dispõe sobre o Sistema de 
Juizados Especiais Cíveis e Criminais e dá outras 
providências. A Comissão de Fiscalização Financeira opina 
pela aprovação do projeto na forma do vencido em 2Q turno, 
com a Emenda nQ 1, que apresenta. Em votação, o projeto, 
salvo emenda. A Presidência retifica. Em discussão, o 
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. 
Em votação, o projeto, salvo emendas. Com a palavra, o Sr. 
Secretário, para proceder á chamada dos Deputados. 
o Sr. Secretário (Deputado Ronaldo Vasconcellos)- (-Faz a 

chamada.) 
Responderam "sim" á chamada de votação nominal os 

seguintes Deputados: 
Agostinho Patrús Sebastião Navarro Vieira Paulo 

Pettersen - Maria José Haueisen - Ibrahim Jacob - Ermano 
Batista- Almir Cardoso- Anderson Adauto - Anivaldo Coelho 
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- Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna 
Carlos Murta - Carlos Pimenta - Clêuber Carneiro - Dinis 
Pinheiro - Djalma Diniz - Elbe Brandão - Geraldo Santanna -
Glycon Terra Pinto- João Batista de Oliveira- João Leite-
Jorge Hannas - José Bonifácio - José Braga - José Henrique -
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 
Toninha Zeitune- Wilson Trópia. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 41 Deputados. Não houve 
voto contrário. Está, portanto, aprovado o projeto de lei 
complementar, salvo emenda. Em votação, a Emenda nQ 1, que 
recebeu parecer pela aprovação. Com a palavra, o Sr. 
Secretário para proceder à chamada dos Deputados. 

O Sr. Secretário-(- Faz a chamada.) 
Responderam "sim" à chamada de votação nominal os 

Deputados: 
Agostinho Patrús Sebastião Navarro Vieira Paulo 

Pettersen - Maria José Haueisen - Ibrahim Jacob - Ermano 
Batista- Alencar da Silveira Júnior - Anderson Adauto-
Anivaldo Coelho Antônio Andrade Antônio Rob~r~o 
Arnaldo Canarinho -Arnaldo Penn2- !.;>r!GS r•1""+? ·· ··.2r'::_.<:: 
Pimenta- Clêuber Carneiro- Dil~cn ~e o- D.n;o? ~~~~r •. 
Djalma Diniz - Elbe Brandão - Geraldo Na3ci~e~to ·· ~::a d: 
Santanna- Gilmar Machado Glycon Terra Pinto João 
Batista de Oliveira- João Leite -Jorge Hannas José 
Bonifácio - José Braga - José Henrique - Marcelo Cecé 
Marcelo Gonçalves - Marco Régis - Marcos Helênio - Maria 
Olívia- Mauri Torres -Miguel Martini - Olinto Godinho-
Paulo Schettino - Péricles Ferreira- Raul Lima Neto 
Ronaldo Vasconcellos -Sebastião Costa- Sebastião Helvécio 
-Wilson Trópia. 

O Sr. Presidente - Responderam "sim" 45 Deputados. Não 
houve voto contrário. Está aprovada a emenda. Fica, 
portanto, aprovado, em 2Q turno, o Projeto de Lei 
Complementar nQ 12/95 com a Emenda nQ 1. À Comissão de 
Redação. 
Discussão em 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 554/95, do 

Tribunal de Justiça, que cria cargos no Quadro de Servidores 
da Justiça de Primeira Instância e dá outras providências. A 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária co~cluiu 
pela aprovação da matéria na forma do vencido em 1Q turno. 
Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-
se a discussão. Em votação. (- Pausa.) Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. 
Fica, portanto, aprovado, em 2Q turno, o Projeto de Lei nQ 
554/95 na forma do vencido em 1Q turno. À Comissão de 
Redação. 
Discussão, em 

Governador do 
Lei nQ 6.763, 
tributária do 
providências. 

1Q turno, do Projeto de Lei 
Estado, que acrescenta inciso 
de 26/12/75, que consolida 

Estado de Minas Gerais 
A Comissão de Justiça 

nQ 535/95, do 
ao art. 4Q da 
a legislação 

e dá outras 
conclui pela 
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constitucionalidade do projeto com as Emendas nQS 1 a 8, que 
apresen!a· A Comissão de Defesa Social opina pela sua 
aprovaçao com as Emendas nQs 1 a 8, da Comissão de Jus!iça. 
A Comissão de Defesa do Consumidor opina pela aprovaçao do 
projeto com as Emendas nQs 1 a 8, da Comissão de Justiça, e 
com as Emendas nQs 9 e 10, que apresenta. A Comissão de 
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto com 
as Emendas nQs 1 a 8, da Comissão de Justiça; 9 e 10, da 
Comissão de Defesa do Consumidor, e 11, que apresenta. Em 
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. 
- Vem à Mesa: 

EMENDA NQ 12 AO PROJETO DE LEI NQ 535/95 
Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... -Será gratuito o fornecimento de documento de 

identidade pela Secretaria da Segurança Pública, nos termos 
da legislação federal que regulamenta as eleiç6es de 1996.". 
Sala das Reuni6es, 22 de novembro de 1995. 
Geraldo Santanna 
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da 

discussão, foi apresentada ao projeto emenda do Deputado 
Geraldo Santanna, a qual recebeu o número 12. Nos termos § 
2Q, do art. 195, a Presidência vai devolver o projeto e a 
emenda à Comissão de Defesa Social, para que sobre ela se 
emita parecer. 
Discussão, em 1Q turno, do Projeto de Lei nQ 550/95, do 

Governador do Estado, que autoriza o Estado de Minas Gerais 
a realizar operação de crédito para os fins que menciona. A 
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do 
projeto com as Emendas nQs 1 a 3, que apresenta. A Comissão 
de Fiscalização Financeira opina pela sua aprovação com as 
Emendas nQs 1 a 3, da Comissão de Justiça. Em discussão, o 
projeto. Não há oradores inscritos. 
- Vem a Mesa: 

EMENDA No 4 AO PROJETO DE LEI NQ 550/95 
Acrescente-se onde-convier: 
"Art ..... -Serão destinados R$5.000.000,00 (cinco milh6es 

de reais) para a realização da discriminatória das terras 
públicas estaduais.". 
Sala das Reuni6es, 23 de novembro de 1995. 
Gilmar Machado 
Justificação: O País passa hoje por grave conflito no meio 

rural, o que pode, sem exagero, ser classificado de 
verdadeira "guerra civil". Essa situação tem sua origem em 
dois fatos largamente comprovados: de um lado, uma estrutura 
fundiária extremamente concentrada, com a posse da terra nas 
mãos de poucas pessoas; de outro, uma parte imensa da 
população que não tem trabalho e vive em condiç6es 
absolutamente desumanas. A reforma agrária é, atualmente, 
não apenas uma exigência do Movimento dos Sem-Terra, mas sim 
de todos aqueles que acreditam na possibilidade de superação 
do quadro de desemprego, violência e miséria vivido tanto na 
área rural como, e principalmente, na área urbana. 
O Governo do Estado precisa e pode, a exemplo do Governo 

Federal, tomar iniciativas que contribuam para a solução 
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desse grave problema. Essa iniciativa pode ser tomada por 
meio desta emenda, que, além do mais, cumpre uma 
determinação da Constituição. 

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da 
discussão, foi apresentada ao projeto emenda do Deputado 
Gilmar Machado, que recebeu o nQ 4. Nos termos do§ 2Q, do 
art. 195, a Presidência vai devolver o projeto e a emenda à 
Comissão de Fiscalização Financeira, para que sobre ela 
emita parecer. 

Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 521/95, do 
Governador do Estado, que prorroga a vigência do art. 2Q e 
seu§ 1Q da Lei nQ 11.821. A Comissão de Fiscalização 
Financeira conclui pela aprovação da matéria na forma do 
vencido em 1Q turno. Em discussão, o projeto. Não há 
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 2Q turno, o 
Projeto de Lei nQ 521/95 na forma do vencido em 1Q turno. A 
Comissão de Redação. 

Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 530/95, do 
Governador do Estado, que altera dispositivos da Lei ng 
6.310, de 8/5/74. A Comissão de Fiscalização Finnnce'ra 
opina pela aprovação da matéri2 n~ tnrm~ ~n v~r~~~~ em 10 
turno. Em discussão, o projeto. f·;ã.:.>t~.: o;:::.o')i~~; !:,~,.::..-'.~--~·. 
Encerra-se a discussão. Em votaçãc. 03 Dep~tajos. ~Je r 

aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. 
Fica, portanto, aprovado, em 2Q turno, o Projeto de Lei nQ 
530/95 na forma do vencido em 1Q turno. À Comissão de 
Redação. 
Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 562/95, da 

Comissão de Assuntos Municipais, que cria municípios e dá 
outras providências. A Comissão de Fiscalização Financeira 
opina pela aprovação da matéria na forma do vencido em 1Q 
turno, com as Emendas nQs 1 a 3, que apresenta. Em 
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se 
a discussão. Em votação, o projeto, salvo emendas. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação as Emendas nQs 1 a 3, que 
receberam parecer pela aprovação . 

Questão de Ordem 
O Deputado Gilmar Machado -Solicito leitura das emendas, 

Sr. Presidente . 
O Sr. Presidente- É regimental. Solicito ao Deputado 

Ronaldo Vasconcellos que proceda à leitura das Emendas nQs 1 
a 3, que foram apresentadas, em 2Q turno, pela Comissão de 
Assuntos Municipais. 

O Deputado Ronaldo Vasconcellos -Sr. Presidente, se V. 
Exa. me permitir, além de ler as emendas, poderei explicá-
las, já que fui relator pela Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária. Sr. Presidente e Srs. Deputados, 
Emenda nQ 1: "inclua-se no inciso I do art. 1Q os Municípios 
de COnego Marinho, Gameleiras, Glaucilãndia e Reduto". A 
Emenda nQ 2 introduz esses quatro novos distritos a serem 
emancipados com suas respectivas comarcas e com os 
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t ta apenas municipios cemanescentes. A Emenda no 3 ca ·pados cujas de dar os llmites aos novos dlstcltos a secem eman;'s ceaÍizadoS populações votacam favocavelmente, em Pleb1sc' o . 
pelo TRE-MG. distcl!OS 
o sr. Presidente- Poctanto, esses quatc~ nov~s opulações 

focam exatamente os que cecebecam apcovaçao da ~tação, as 
no segundo plebiscito cealizado pelo TRE-MG. Em vpecmaneçam 
Emendas nos 1 a 3. Os Deputados que as apc~vam poctanto. 
como se encontcam. (- Pausa.) Apcovada~. F~~~jg5 na toc~a 
apcovado, em 2o tucno, o PcoJeto de Le1 no 

3 
Ã Comissao do vencido em 1Q turno, com as Emendas nQs 1 a · 

de Redação. . 
19

9/95, da 
Discussão, em 10 tucno, do Pcojeto de Le1 no 

1
1.181, 

Pcocucadocia-Gecal de Justiça, Que alteca ~ L~' ~~ Justiça 
de 10/8/93, e dã outcas pcovidências. A_Com1ssao menda no 
conclui pela constitucionalidade do PCOJeto_com.~lEca opina 
1, que apcesenta. A Comissão de Administcaçao Pu ~ssão de 
pela sua apcovação com a Emenda no 1, da Com' com as 
Justiça, na focma da Subemenda no 1, que apcesenta, ~lização 
Emendas nos 2 e 3, que apcesenta. A Comissão de Flsc 

1
, da 

Financeica opina Pela sua apcovação com a Emenda 8gmissão 
Comissão de Justiça, na focma da Subemenda no 1, da

3 
também 

de Administcação PUblica, e com as Emendas nos 2_e 'são o 
da Comissão de Administração Pública. Em d1scus ' projeto. Não há oradores inscritos. -Vêm à Mesa: 

EMENDAS AO PROJETO DE LEI NQ 199/95 
EMENDA No 4 Accescente-se onde conviec, - de 20 

"Act ..... -O secvidoc abcangido Pela Lei no 10.25
4

, .
1 

de 
de JUlho de 1990, ou Pela Lei no 10.470, de i5 de abc~ de 
1991, que, em 5 de outubco de 1988, contava 5 ano -se 
execcicio e QUe, em 15 de outubco de 1995, encontcav~ 

3
o pce~tanoo secvlços ao Ministêcio PUblico, tecã o pcaz~ d aca 

(tc,nta) d1as a contac da data de Publicação desta lel, P da OPta~ Poc_ sua inclusão no quadco de Secviços Auxil~ac~~ de 
lnst,tu,çao, em cacgo equivalente ao que ocupava no ocga oc1g~m. . . _ que 
Pacagcato un1co - Não execcendo o secvidoc a opçao_de ado !~ata ~ste actigo no pcazo fixado e sendo JUlg eu d1s~ensave1 ao Ministêcio PUblico, seca ele devolvido ao 

5 
orgao de Origem.". 
Sala das Reuniões, de de 1995. Jose 8onifãcio , 

Justific~ção, A emenda suge'ida tem como escopo cegulacl~~' 
a Sltuaçao funcional de alguns secvidoces do Po ao Exe~utiv~. Que, emboca Pcestando celevantes secviços us 
"'"!'lec,o Publico, se acham ainda Vinculados aos '~ua 
ocgaos. de oc,gem, com cepeccussão negativa na Produt,v,dade. 

EMENDA No 5 1 
No Anexo li, Onde se lê "Tabeli de Escalonamento vectlca. 

de Venc,mentos -Vigência lo/11/94", supcimam-se os tecmos. 
"vigência 1o/11/g4", e onde se lê "AOl • R$104,82", leia-se 
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~A01= R$104,82, com vigência a partir de 1Q/11/94; A01= 
$145,85, com vigência a partir de 1Q/7/95. 
Sal~ das Reuniões, de de 1995. 
Jose Bonifácio 
Justificação: Propõe-se esta emenda como forma de corrigir 

a data de vigência da tabela de escalonamento vertical 
apresentada no Anexo II do projeto. A mudança não implica 
~lteração_nos índices propostos originalmente para o cálculo 
Pos venc1mentos dos servidores pertencentes ao Quadro 
P ~brm~nente e Especial dos Serviços Auxiliares do Ministério 
u 11 co. 
~ Sr. Pres;dente - Encerra-se a discussão. No decorrer da 

~ls~ussão: ~o~am apresentadas ao projeto emendas do Deputado 
Pose_ ~on:facl?, as quais receberam os nQs 4_ e ~- _A 
dres1d~n~1a va2 de~olver o projeto e as emendas a Com1s~ao 
e Adm1n1straçao Publica, para que sobre elas se em1ta 

Parecer, nos termos do 9 2Q do art. 195. 
Questão de Ordem 

O Deputado Ronaldo Vasconcellos- Sr. Presidente, parece-me 
~ue está_ havendo um acordo, em Plenário, de que a Comi~são 
e Redaçao Final já discuta e vote, se for o caso. o PrOJ8to 

de_Lei ng 562/95. Sendo assim. inclusive corno au1:or do 
Proximo projeto a ser discutir:Jo E vo~?:.i'"' :1.::>'" P":e·,;:;r··~·. 
9ostaria de pedir a v. Exa. qu...: ;1ze.>Sf.' a s..:sp<::11::,~ .. : ,;:;.: 
nossos trabalhos por parcos 15 minutcs. 
O Sr. Pres;dente - A Presidência continuará a votação dos 

grojetos e, no final, decidirá sobre a questão de ordem do 
e~utado Ronaldo Vasconcellos. 
D1scussão, em 1Q turno, do Projeto de Lei ng 62/95, do 

D
2
eputado Ronaldo Vasconcellos (ex-Projeto de Lei nQ 
-1~2/95), que autoriza a FHEMIG a doar à Prefeitura 

Mun1cipa1 de Oliveira imóvel que menciona. A Comissão de 
Justiça conclui pela antijuridicidade do projeto. A Comissão 
de Fiscalização Financeira opina pela sua rejeição. Em 
votação, o projeto. os Deputados que o aprovam permaneçam 
co~o se encontram. (- Pausa.) Rejeitado. Arquive-se. 
D1scussão, em 1Q turno, do Projeto de Lei _n~ ~07/95, do 

Deputado Ibrahim Jacob, que dispõe sobre os cr1ter1os para a 
Cobrança de multas decorrentes de infrações de trânsito. O 
Pa~ecer da Comissão de Justiça pela inconstitucionalidade 
f? 1 ~ejeitado pelo Plenário. As comissões de Administ~ação 
Pub~1ca e de Defesa do consumidor opinam pela aprovaçao da 
materia. Em discussão, 0 projeto. Não há oradores inscritos. 

-Vêm à Mesa: 
EMENDAS AO PROJETO DE LEI NQ 207/95 

EMENDA No 1 
~crescente-se onde convier: -
Art. 1Q -o Conselho Estadual de Trânsito deverá ser 

con~tituído de 3 (três) representantes do Poder Executivo, 2 

((do~s) representantes indicados pelo Poder Legislativo, 2 
do1s) representantes da OAB, 1 (um) representante da 
~ederação dos Trabalhadores em Transportes Rodoviá~io~ no 
stado de Minas Gerais e 1(um) representante do S1nd1cato 
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Autônomos de Veículos Rodoviários (Sindicato 

§ 1Q - O Conselho deverá ser constituído no prazo d~ 6~ 
(sessenta) dias a partir da data de publicação desta. 1 ~ 1 ' a 0 mandat~ de seus membros será de 2 (dois) anos, prolblda reconduçao. 
§ 2Q - O _Presidente será eleito por voto secreto, e seu 

mandato sera de 1 (um) ano, proibida a recondução. 0 § 3Q .-.Das decisões do Conselho haverá recurso para e 
Secretar1o de Estado da Segurança Pública que terá prazo d 
60 (ses~enta) dias para julgar, sob 'pena de: havendo 
condenaçao para pagamento da multa, esta ficar ext1nta. . 

§ 4Q - O Conselho terá também prazo de 60 (sessenta) dla~ 
par~ decidir. Não o fazendo nesse prazo, a multa ficara ext1nta. 
Art. 2Q -Para efeito de recurso ao Conselho, fica 0 

proprietário do veículo desobrigado do pagamento da mul~~ 
até decisão do Conselho e da secretaria de Estado 
Segurança Pública, se for o caso. 

Art. 3Q -Sendo necessário ou havendo requerimento da 
parte, poderá ser convocada para esclarecimentos a 
auto~idade policial militar que efetuou a multa. podendo 
tambem o proprietário do veículo fazer sua defesa 
pessoalmente ou por meio de seu advogado. . . 
Art. 4Q -Publicada a última decisão se for condenatorla. 

terá o proprietário o prazo de 30 (tri~ta) dias para pagar a 
multa sem juros e sem correção monetária.". 
Sala das Comissões, de junho de 1995. 
José Bonifácio 

EMENDA No 2 
Acrescente-se onde convier: -
"Art. ·· .. -Se o proprietário do veículo multado efetuar 0 

pagamento no prazo de 60 (sessenta) dias após o recebimento 
da notificação, poderá fazê-lo com o abatimento de 50%.". 
Sala das Comissões, junho de 1995. 
José Bonifácio 

EMENDA No 3 
Acrescente-se onde convier: -
"Art ..... -O Estado repassará 50% (cinqüenta por cento) 

do produto de arrecadação das multas de que trata o art. 1Q, 
ao município em que ocorrer a infração.". 
Sala das Reuniões, de de 1995. 
Ivair Nogueira 
Justificação: Os municípios, em verdade, oferecem ao Estado 

toda infra-estrutura para o funcionamento de Delegacias_de 
Polícia e setores especializados de trânsito, inclus,ve 
pessoal administrativo. Contudo, não participam do produto 
da arrecadação das multas cobradas pelo Estado, o que J~ e 
tempo de ser reparado, para que os municípios seJam 
compensados financeiramente por parte dos gastos que 
realizam em face de convênios celebrados com o Estado para o 
funcionamento das Delegacias e de setores do DETRAN. 

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da 
discussão, foram apresentadas ao projeto emendas do Deputado 



José Bonifácio, as quais receberam os nQs 1 e 
Deputado Ivair Nogueira, a qual recebeu o 
Presidência vai devolver o projeto e as emendas 
de Administração Pública para que sobre elas 
parecer, nos termos do § 2Q, do art. 195. 
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2, e do 
nQ 3. A 

à Comissão 
se emita 

Discussão, em 1Q turno, do Projeto de Lei nQ 220/95, do 
Deputado Geraldo Rezende, que dispõe sobre a criação da 
Escola Técnica Estadual de Minas Gerais. A Comissão de 
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma 
do Substitutivo nQ 1, que apresenta. A Comissão de Educação 
opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo no 
2, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeirã 
opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nQ 
2, da Comissão de Educação. Em discussão, o projeto. Não há 
oradores inscritos. 

-Vem à Mesa: 
EMENDA NQ 1 AO PROJETO DE LEI NQ 220/95 

Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... -Os municípios cuja população seja inferior a 

100.000 (cem mil) habitantes e que possuam, comprovadamence. 
características exclusivamente industriais serão tam~ém 
beneficiados com a criação da escola técnica es~adu21." 
Sala das Reuniões. de d~ 1°05 
Carlos Murta 
Justificação: Faz-se necessária a ap~ovaçâ~ jes:~ a~e~c: 

por conhecermos de perto as dificuldades dos municípios 
eminentemente industriais, que, em função da carência de 
mão-de-obra local especializada, buscam alternativas em 
locais distantes de suas sedes. 
A criação de escolas técnicas estaduais irá formar mão-de-

obra que será absorvida pelas unidades industriais situadas 
nos municípios industriais, melhorando a qualidade da 
produção, gerando empregos especializados e diminuindo 
custos, além do aumento da receita e, conseqüentemente, dos 
repasses aos municípios. 

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da 
discussão, foi apresentada ao projeto a Emenda nQ 1, do 
Deputado Carlos Murta. A Presidência vai devolver o projeto 
e a emenda à Comissão de Educação para que sobre ela seja 
emitido parecer, nos termos do § 2Q, do art. 195 do 
Regimento Interno. 

Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 70/95, ao 
Deputado Romeu Queiroz (ex-Projeto de Lei nQ 2.270/94), que 
autoriza o DER-MG a fazer reverter imóvel que menciona ao 
Município de Jequitinhonha. A Comissão de Fiscalização 
Financeira opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o 
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. 
Em votação. Os Deputados que o _aprovam permaneçam como se 
encontram. (-Pausa.) Aprovado. A Comissão de Redação. 

Suspensão da Reunião 
O Sr. Presidente - A Presidência, atendendo a insistentes 

apelos das Lideranças da Casa neste Plenário, suspende a 
reunião por 3 minutos, para que seja complementada a redação 
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final dos 3 projetos votados hoje à tarde. Estão, portanto, 
suspensos os trabalhos por 3 minutos. 

Reabertura da Reunião 
o sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos. 

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

aprovados, cada um por sua vez, na forma regimental, os 
Pareceres de Redação Final do Projeto de Lei Complementar nQ 
12/95 e dos Projetos de Lei nQs 554, 521, 562 e 70/95. (A 
sanção.) ENCERRAMENTO 
o Sr. Presidente- Esgotada a matéria da 

havendo oradores inscritos para o Grande 
Presidência encerra a reunião, convocando os 
a ordinária de debates de amanhã, dia 24, 
Levanta-se a reunião. 

pauta e não 
Expediente. a 
Deputados para 
às 9 horas. 

ATA DA 25a REUNIÃO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLÉIA E DA 
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Às dez horas do dia cinco de outubro de mil novecentos e 
noventa e cinco, comparecem na sala 2 do 12Q andar do 
Edifício Tiradentes os Deputados Agostinho Patrús. Wanderley 
Ávila, Sebastião Navarro Vieira, Maria José Haueisen e 
Ibrahim Jacob, membros da Mesa da Assembléia; Marcos 
Helênio, Glycon Terra Pinto, Geraldo Rezende e Alencar da 
Silveira Júnior, membros da Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária. Verificando a existência de 
número regimental, o Presidente, Deputado Agostinho Patrús, 
declara abertos os trabalhos do dia, e é lida e aprovada a 
ata da reunião anterior. O Presidente informa que, nos 
termos do art. 3Q, III, da Lei nQ 11.815, de 24/1/95, e do§ 
4Q do art. 2Q da Resolução nQ 5. 143, de 22/6/94, a reunião 
tem por finalidade apreciar os processos de prestação de 
contas da aplicação de recursos oriundos de subvenções 
sociais. Logo após, passa a palavra ao relator no âmbito da 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, Deputado 
Clêuber Carneiro, que emite pareceres pela aprovação dos 
processos das seguintes entidades: Prefeitura Municipal de 
Rio Piracicaba, SSVP de Carmo da Cachoeira, Obras Sociais da 
Paróquia de São Joaquim de Bicas, Associação de 
Desenvo~vimento e Assistência Social, Educacional e 
Desport1vo de Pará de Minas, Associação dos Catadores de 
Papel, Papelão e Material Reaproveitável. Associação 
Esportiva Estrela de Ouro, Prefeitura Municipal de Virgem da 
Lapa, Loja Maçónica Templários do Itapiraçaba nQ 208, 
Prefeitura Municipal de Lontra, Conselho de Desenvolvimento 
Comunit~rio _de Barreirinho, Associação Evangélica Nova 
Jerusalem, V1la Esporte Clube, Associação Guararense de 
Assistência, União Sindical de Patos de Minas. Prefeitura 
Municipal de Caputira, Clube de Serviços dos Amigos da 
Comunidade de Sapé, Associação Comunitária de Jampruca, 
Associação dos Moradores do Distrito de Vera Cruz de Minas, 
Caixa Escolar Alzira Albuquerque Mosqueira, Associação de 
Desenvolvimento da Região do Pindorama, Associação 
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Comunitária Indígena Pataxó Thyundayba, Associação de 
Motociclismo do Norte de Minas, Associação do Grupo Jovem 
Monte Sínai de Salinas, Sociedade Filantrópica Nosso Lar, 
Associação Beneficente das Mulheres de Santa Cruz, Caixa 
Escolar Bom Jesus de Aguada Nova, Prefeitura Municipal de 
Buritis, Prefeitura Municipal de Paula Cândido, Prefeitura 
Municipal de Diogo de Vasconcelos, Prefeitura Municipal de 
Abre-Campo, Sociedade de Proteção à Infância, Caixa Escolar 
Professor José Maria Guimarães. Submetidos a discussão e 
votação, são os pareceres aprovados. Em seguida, os 
processos são apreciados pela Mesa, sendo relator da matéria 
o Deputado Wanderley Ávila, 1Q-Vice-Presidente, que emite 
pareceres por sua aprovação. Submetidos a discussão e 
votação, cada um por sua vez, são aprovados os pareceres. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
presença dos parlamentares, convoca os membros da Mesa e da 
Comissão para a próxima reunião, determina que se lavre a 
ata e encerra os trabalhos. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 19 de outubro de 

1995. 
Agostinho Patrús, Presidente- Rêmolo Aloise - Sebast:ão 

Navarro Vieira - Ibrahim Jacob - Errn3no B<Jtist:=J - Migu,:;1 
Martini - Romeu Queiroz - Marcos Ho,16!C·:r·, - ('1cj;_''.'"r· (:;._.~..,.,.·i···~·

ATA DA 26a REUNIÃO CONJUNTA DA MESA CA ASSEM~Lê.~ - ~~ 
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E O:tÇArliEN";A;;ut. 
Às dez horas do dia dezenove de outubro de mil novecentos e 
noventa e cinco, comparecem na Sala 2 do 12Q andar do 
Edifício Tiradentes os Deputados Agostinho Patrús, Rêmolo 
Aloise, Sebastião Navarro Vieira, Ibrahim Jacob e Ermano 
Batista, membros da Mesa da Assembléia; Miguel Martini, 
Romeu Queiroz, Clêuber Carneiro e Marcos Helênio, membros da 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. 
Verificando a existência de número regimental, o Presidente, 
Deputado Agostinho Patrús, declara abertos os trabalhos do 
dia, sendo lida e aprovada a ata da reunião anterior. o 
Presidente informa que, nos termos do art. 3Q, III, da Lei 
nQ 11.815, de 24/1/95, e do§ 4Q do art. 2Q da Resolução nQ 
5.143, de 22/6/94, a reunião tem por finalidade apreciar os 
processos de prestações de contas da aplicação dos recursos 
oriundos de subvenções sociais. Logo após, passa a palavra 
ao relator pela Comissão de fiscalização Financeira e 
Orçamentária, Deputado Clêuber Carneiro, que emite pareceres 
pela aprovação dos processos das seguintes entidades: Obras 
Sociais da Paróquia de N. S. da Boa Viagem, Smart Futebol 
Clube, Lira Ceciliana, Conselho Particular Nossa Senhora Mãe 
da Igreja, Caixa Escolar Renato Franco Bueno, Conferência 
São Sebastião de Biquinhas, APAE de Rio Paranaíba, 
Prefeitura Municipal de Aracitaba, Associação Comunitária e 
Desportiva do Bairro Novo Horizonte, Prefeitura Municipal de 
Ritápolis, Prefeitura Municipal de Bocaiúva, Associação 
Comunitária dos Produtores e Trabalhadores Rurais de Tijuca, 
Cruzeirinho Esporte Clube, Associação Batista do Bem-Estar 
Social, Projeto Hélio Caldeira Sistema Unificado de 
Combate ao Desemprego Internacional, Loja Maçônica Cristal 
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do Oriente, Conselho de Desenvolvimento Comunitário do 
Ginete, Associação Comunitária dos Moradores de Goiabeira, 
Associação dos Moradores do Vale das Mangueiras, Associação 
casa da Criança, Associação Comunitária do Bairro Durval de 
Barros, Hospital Imaculada Conceição, Creche Comunitária 
Leonardo Fernandes Franco, Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais de Padre Paraíso, Hospital São Vicente de Paulo de 
Araçuai, Conselho Central de Salinas da Sociedade São 
Vicente de Paulo, Associação dos Pequenos Produtores Rurais 
de Laranjeiras, Associação dos Carroceiros de Salinas e 
Associação de Motociclismo do Norte de Minas. Submetidos a 
discussão e votação, são os pareceres aprovados. Em seguida, 
os processos são apreciados pela Mesa, sendo relator da 
matéria o Deputado Ermano Batista, 4Q-Secretário, que emite 
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 das Reuniões, 31 de outubro de 1995. 
Agostinho Patrús, Presidente- Sebastião Navarro Vieira -

Rêmolo Aloise - Maria José Haueisen Ermano Batista 
Miguel Martini - Marcos Helênio - Glycon Terra Pinto 
Clêuber Carneiro. 
ATA DA 27ª REUNIÃO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLÉIA E DA 
ÇOMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
As dez horas do dia trinta e um de outubro de mil novecentos 
e noventa e cinco, comparecem na sala nQ 2 do 12Q andar do 
Edifício Tiradentes os Deputados Agostinho Patrús, Sebastião 
Navarro Vieira, Rêmolo Aloise, Maria José Haueisen e Ermano 
Batista, membros da Mesa da Assembléia; Miguel Martini, 
Clêuber Carneiro, Marcos Helênio e Glycon Terra Pinto, 
membros da Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária. Verificando a existência de número regimental. 
o Presidente, Deputado Agostinho Patrús, declara abertos os 
trabalhos, sendo lida e aprovada a ata da reunião anterior. 
O Presidente informa que, nos termos do art. 3Q, III, da Lei 
nQ 11.815, de 24/1/95, e do§ 4Q do art. 2Q da Resolução nQ 
5.143, de 22/6/94, a reunião tem por finalidade apreciar os 
processos de prestação de contas da aplicação dos recursos 
oriundos de subvenções sociais. Logo após, passa a palavra 
aos Deputados Clêuber Carneiro e Glycon Terra Pinto, 
relatores na Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária, os quais emitem pareceres pela aprovação dos 
processos das seguintes entidades: Associação de Deficientes 
de Monte Carmelo; APAE de Abadia dos Dourados; Conselho 
Comunitário do Bairro Providência; Associação Protetora da 
Infância de Itambacuri; Caixa Escolar José Leitão de Souza; 
Peregrinos do Caminho de São Tiago Instituto Tiago 
Apóstolo; Guarany Esporte Clube; Caixa Escolar Frei 
Concórdia; Comercial Esporte Clube; Associação Cultural 
Educacional e Beneficente Dom Inocêncio; Associação de 
Desenvolvimento Social Comunitária Vale do Lenheiro; 
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Associação Municipalista do Bem Estar e Expansão Social; 
Associação dos Deficientes Físicos de Patos de Minas; Vila 
Esporte Clube; Associação Santa Luzia de Governador 
Valadares; Associação dos Pequenos Produtores Rurais do 
Córrego da Peroba; Prefeitura Municipal de Pedras de Maria 
da Cruz; Lions Clube de Januária; Prefeitura Municipal de 
Passos; Prefeitura Municipal de Passos; Associação de 
Auxílio ao Deficiente Físico; Grêmio Recreativo Assistencial 
Escola de Samba Unidos de Piraúba; Associação Beneficente 
Santo Antônio de Pádua; Associação Rubens Nogueira Milagres; 
Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Goiânia; 
Associação Comunitária Santa Terezinha; Corporação Musical 
Nossa Senhora da Conceição; Conselho Central de Itaúna; 
Clube Recreativo e Social Pinheiro; Associação dos Moradores 
da Fazenda Tigre; Associação dos Moradores das Fazendas 
Santa Rosa, Volta Alegre, Campo Novo e Lagoa Grande; 
Associação Comunitária Rural de São Miguel; Conselho de 
Desenvolvimento Comunitário de Barrinha e Mestiça; Ob~as 
Sociais do Caladinho; Associação Comunitária Margarida Rosa 
de Azevedo; Prefeitura Municipal de Santo Antônio do 
Jacinto; Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Jacin~o; 
Fundação José Bonifácio Lafayette de Andr3d~: Esco12 1e 
Menores São Vicente de Paulo: Dr<:fc.it;!~:., ~.,,.,.,;.~·i;:"·' ~·:· 

Jacinto; Prefeitura Municipal de Jé.cinL•: :_é::ó")úi'clCdu ,;,. ... ::;i.~,,· 
Santa Cecilia; Associação Comunitã;--ia jos ~~rajoras a: 
Goiabeira; Associação Comunitária dos Moradores de 
Goiabeira; Creche Nosso Lar; Associação dos Moradores do 
Conjunto Habitacional Santo Antônio; Prefeitura Municipal de 
Frutal; Creche Comunitária Maria Bessa, Associação Luta pela 
Vida do Bairro Sombra da Manhã; Associação Luta pela Vida do 
Bairro Sombra da Manhã; Conselho Desenvolvimento Comunitário 
de Vargem Grande; Associação Comunitária do Bairro Bernardo 
Monteiro; Associação de Amigos das Comunidades Pedreira e 
Fomento; Associação dos Moradores das Fazendas Santa Rosa, 
Volta Alegre, Campo Novo e Lagoa Grande; Prefeitura 
Municipal de Cataguases. Submetidos a discussão e votação, 
são os pareceres aprovados. Em seguida, esses processos são 
apreciados pela Mesa, sendo relator da matéria o Deputado 
Ermano Batista, 4Q-Secretário, que emite seus pareceres pela 
aprovação dos processos, os quais. submetidos a discussão e 
votação, cada um por sua vez, são aprovados. Em seguida, c 
Deputado Ermano Batista emite seu parecer pela rejeição das 
contas do Conselho Comunitário de Habitação Popular da 2a 
Seção- Bairro Felicidade, o qual é aprovado pelos membros 
da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária e da 
Mesa da Assembléia. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca 
os membros da Comissão e da Mesa para a próxima reunião 
ordinária, determina que se lavre a ata e encerra os 
trabalhos. 
Sala das Reuniões, 9 de novembro de 1995. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Maria José Haueisen 

- Ibrahim Jacob- Ermano Batista -Antônio Júlio- Miguel 
Martini - Clêuber Carneiro - Marcos Helênio - Romeu Queiroz. 
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ATA DA 28ª REUNIÃO CQNJUNTA DA MESA DA ASS~MBLÉIA E DA 
COMISSÃO DE FISCALIZAÇAO FINANCEIRA E ORÇAMEN:ARIA 
Às dez horas do dia nove de novembro de m1l novecentos e 
noventa e cinco, comparecem na sala 2 do 12Q andar do 
Edifício Tiradentes os Deputados Sebastião Navarro Vieira, 
Maria José Haueisen, Ibrahim Jacob, Ermano Batista e Antônio 
Júlio, membros da Mesa d~ .Assembléia; ~iguel Martini, 
Clêuber Carneiro, Marcos Helen1o e Romeu Que1roz, membros da 
comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. 
verificando a existência de número regimental, o Presidente, 
Deputado Sebastião Navarro Vieira, declara abertos os 
trabalhos do dia, sendo lida e aprovada a ata da reunião 
anterior. O Presidente informa que, nos termos do art. 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 processos de prestação de contas da a~licação de 
recursos oriundos de subvenções sociais. Logo apos, 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: Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, 
Juventus Esporte Clube, Caixa Escolar Professor Franco da 
Rosa, Associação Comunitária Santana da Vila Pinho, 
Prefeitura Municipal de Lagamar, Prefeitura Municipal de 
Lagamar, Prefeitura Municipal de Guarda-Mor, Casa do Homem 
de Nazaré, Prefeitura Municipal de Antônio Dias, Recanto São 
Sebastião, Prefeitura Municipal de Lagoa Formosa, Centro 
Cultural Feminino, Caixa Escolar Gaspar Maria Pereira, 
Associação Comunitária Nossa Senhora Aparecida, Prefeitura 
Municipal de Lagamar, Prefeitura Municipal de Lagamar. Ação 
Social Dona Mariinha Leite, Movimento de Assistência Social 
de Vespasiano, Associação Comunitária Unidos de Bonito, 
Prefeitura Municipal de Icaraí de Minas. Associação dos 
Moradores do Bairro Alvorada, Prefeitura Municipal de Lagoa 
Formosa, Associação Comunitária de Piranguita, Associação 
Comunitária de Piranguita, Sociedade Unidos Cachoeirense, 
Departamento de Assistência Médico-Social da Loja Maçônica 
Fraternidade Ubaense, Grupo de Desenvolvimento da Comunidade 
de Serraria, Obras Sociais do Caladinho, Movimento da 
Terceira Idade, Associação da Pastoral da Mulher 
Marginalizada, Associação dos Congados do Centro-Oeste do 
Estado de Minas Gerais, Ação Manhuaçuense de Promoção ao 
Menor, Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Jacinto, 
Associação das Comunidades de Ibiaí, Associação Comunitária 
dos Moradores da Rua São Geraldo, Inspetoria Madre 
Mazzarelo, Prefeitura Municipal de Barão de Cocais, Hospital 
Nossa Senhora Auxiliadora, Associação Comunitária de Formosa 
e Alto Tamarindo, Associação Comunitária do Distrito de 
Sertão~inho, Associação de Mães da Igreja Deus É Amor, 
Fundaçao Cultural de Belo Horizonte, Associação dos 
Moradores do Bairro São José, Associação de Desenvolvimento 
dos Pequenos Produtores Rurais do Distrito de Patis, 
Prefeitura Municipal de Cambuí, Associação Comunitária São-
Geraldense, Creche Comunitária Tia Neli, Associação 
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Comunitária dos Moradores do Bairro Nova Cintra, Prefeitura 
Municipal de Olaria, Associação Comunitária do 
Desenvolvimento Rural Creche e Assistência Social de 
Jequitibá, Associação de Reabilitação e Apoio Bem-Me-Quer, 
União Estudantil de Teófilo Otóni. Submetidos a discussão e 
votação, são os pareceres aprovados. Em seguida, esses 
processos são apreciados pela Mesa, sendo relator da matéria 
o Deputado Ermano Batista, 4Q-Secretário, que emite 
pareceres pela aprovação dos processos, os quais, submetidos 
a discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados. 
Cumprida a finalidade da reun1ao, 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, 16 de novembro de 

1995. 
Agostinho Patrús, Presidente- Wanderley Ávila- Sebastião 

Navarro Vieira - Maria José Haueisen - Ermano 8atist2 
Miguel Martini - Geraldo Rezende - Marcos Helênio - Clêuber 
Carneiro. 
ATA DA 2a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 
EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUtCÃO No 
13/95 -
Às quatorze horas e quarenta e c,~c~ m.nutcs ~o~\~ J~~0.i~ 
de outubro de mil novecentos e novent~ G ci·1co, co~p~re·:e~ 
na Sala das Comissões os Deputados Gilmar Machado, Anderson 
Adauto, Anivaldo Coelho, Alberto Pinto Coelho, José 
Bonifácio e Hely Tarquínio (substituindo os dois últimos, 
respectivamente, aos Deputados José Maria Barros e Aílton 
Vilela, por indicação da Liderança do PSDB). Paulo Piau 
(substituindo o Deputado Bilac Pinto, por indicação da 
Liderança do PFL) e Ivair Nogueira (substituindo o Deputado 
Marcelo Gonçalves, por indicação da Liderança do PDT), 
membros da Comissão supracitada. Encontram-se presentes, 
também, os Deputados Ibrahim Jacob e João Leite. Havendo 
número regimental, o Deputado Gilmar Machado assume a 
Presidência, 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. O Presidente esclarece que a reunião se 
destina a promover a discussão sobre a Proposta de Emenda à 
Constituição nQ 13/95, do Deputado Anderson Adauto, que visa 
à destinação de recursos da receita orçamentária corrente do 
Estado para as Universidades do Estado de Minas Gerais e de 
Montes Claros e para a FAPEMIG. O Presidente registra a 
presença do Sr. João Batista Arantes Silva. Prefeito 
Municipal de Ituiutaba; da Ora. Gilca Alves Weinstein, 
Presidente da Fundação Norte-Fluminense; dos Srs. Léo 
Heller, Pró-Reitor Adjunto de Pós-Graduação da UFMG; António 
Orlando Macedo Ferreira, Chefe da Assessoria de Planejamento 
de Cooperação Técnica da FAPEMIG; Robson José de Cássia 
Franco Afonso, da Associação dos Servidores de Sistema 
Operacional de Ciência e Tecnologia- ASSECT -; Marcílio 
Vieira Oliveira e Sérgio Evandro Andrade, representantes da 
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EPAMIG. O Presidente destaca a presença do Deputado Alberto 
Pinto Coelho, Presidente da Comissão de Ciência e 
Tecnologia. Ato contínuo, o Deputado José Bonifácio faz uso 
da palavra e indaga ao Presidente se, além de ouvir os 
convidados, a Comissão irá, também, apreciar o parecer do 
relator. O Presidente informa que a finalidade da reunião é 
ouvir os convidados; a exposição deles irá subsidiar o 
parecer do Deputado Alberto Pinto Coelho, relator da 
proposição em tela, o qual será apreciado em reunião a ser 
convocada. O Presidente passa a palavra ao Deputado Anderson 
Adauto, autor do requerimento que motivou o convite. Logo 
após, passa a palavra aos convidados, e eles fazem seu 
pronunciamento. Participam dos debates os Deputados e os 
convidados presentes, conforme consta nas notas 
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reun1ao, o 
Presidente agradece a presença dos parlamentares e dos 
demais participantes, determina a lavratura da ata e encerra 
os trabalhos. 
Sala das Comissões, 22 de novembro de 1995. 
Dílzon Melo, Presidente- Gilmar Machado- Arnaldo Penna-

João Leite- Romeu Queiroz- Aílton Vilela- Anderson Adauto 
-Gil Pereira- Bilac Pinto -Sebastião Costa- Anivaldo 
Coelho- Marcelo Gonçalves - Ajalmar Silva- Alberto Pinto 
Coelho - Paulo Piau. 
ATA DA la REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 
EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO NQ 
18/95 Às quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia trinta e 
um de outubro de mil novecentos e noventa e cinco, 
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Simão Pedro 
Toledo, Maria Olivia, Dimas Rodrigues, Almir Cardoso, Olinto 
Godinho, Elbe Brandão (substituindo esta ao Deputado Mauri 
Torres, por indicação da Liderança do PSDB), António Andrade 
e Marcos Helênio, membros da Comissão supracitada. Havendo 
número regimental, o Deputado Simão Pedro Toledo assume a 
Presidência, declara abertos os trabalhos e solicita ao 
Deputado Dimas Rodrigues que proceda à leitura da ata da 
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos 
Deputados presentes. A seguir, o Presidente esclarece que a 
reunião se destina à discussão e votação de proposições de 
autoria da Comissão e, logo após, passa a palavra ao 
Deputado Almir Cardoso, que apresenta requerimento em que 
solicita sejam convidados os Srs. José Edgard Penna Amorim 
Pereira, Procurador-Geral do Município de Belo Horizonte, e 
Luís Vicente Ribeiro Calicchio, Auditor-Geral do Estado de 
Minas Gerais, a fim de se debater a proposta de emenda à 
Constituição em tela. Submetido a votação, é aprovado o 
requerimento. Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente 
agradece o comparecimento dos parlamentares, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 21 de novembro de 1995. 
Dílzon Melo, Presidente- Maria Olívia- Clêuber Carneiro-

Almir Cardoso- Ivo José- Ivair Nogueira- Olinto Godinho-
Dinis Pinheiro - Jairo Ataíde - Álvaro António. 
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ATA DA 2a AUDIÊNCIA PÚBLICA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE 
Às dez horas do dia primeiro de novembro de mil novecentos e 
noventa e cinco, reúnem-se na Sala das Comissões os 
Deputados Ivo José, Ronaldo Vasconcellos, Antônio Roberto e 
Wilson Trópia, membros da Comissão supracitada. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado Ivo José, declara 
abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Ronaldo 
Vasconcellos que proceda à leitura da ata da reunião 
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros 
presentes. A seguir, a Presidência informa que a reunião se 
destina a debater com representantes de entidades os 
aspectos da elaboração do Estudo de Impacto Ambiental - ElA 
- e do Relatório de Impacto Ambiental - RIMA - e sua relação 
com a legislação e a gestão ambientais. O Presidente anuncia 
a presença dos seguintes convidados: Srs. Maurício Andrés 
Ribeiro, Presidente da FEAM; Murilo Fonteboa G. Moreira, 
representante do Sr. Mauro Roberto Soares de Vasconcelos, 
Diretor-Geral do DER-MG; Floriano Bernardino da Costa 
Santos, do IEF; José Mendo Mízael de Souza. Secretário 
Executivo do IBRAM; Caio Márcio B. Rocha, Gerente de 
Mineração da FEAM; Guálter de Moura Alves. Presidente de 
Conselho Empresarial do Meio A~biente. d?. ~ssociação 
Comercial de Minas: José Aleix0 c,b~ 4 ra ~~ As~~:~3~?~ 
Comercial de Minas; João Carlos de M8:a. c~ l8~~~. ~- -
Fernando Butakka de Menezes, do CDi-~3; ~ata~ RJze~OaJ~. 
Diretor Técnico do CDI-MG; José Machado Lopes Cançado, Chefe 
de Obras do CDI-MG; Carlos Roberto S. Silva, da ECOPLAN 
Engenharia, e James Gomes B. Simpson, da CEMIG. Em seguida, 
a Presidência passa a palavra ao Deputado Ronaldo 
Vasconcellos, autor do requerimento que motivou a reunião, o 
qual informa que o objetivo desta é encontrar formas de 
desburocratizar a elaboração do ElA e do RIMA e discutir 
seus mecanismos. Afirma, ainda, que a Assembléia participa 
do processo de "ecologização" do Estado, que busca fazer os 
órgãos públicos internalizarem a consciência ecológica. Após 
a exposição do Deputado Ronaldo Vasconcellos, dá-se início 
aos debates, com a participação dos convidados e dos 
parlamentares. Fazem uso da palavra os Srs. Natan Rozembaum, 
Mauricio Andrés Ribeiro, José Aleixo Ribeiro, Caio Márcio B. 
Rocha, Cláudio Beleza, José Mendo Mizael de Souza, Guálter 
de Moura Alves, Leomar Fagundes, Deputado Wilson Trópia, 
James Gomes B. Simpson e Floriano Bernardino da Costa 
Santos. Cumprida a finalidade da reun1ao, o Presidente 
agradece a presença dos parlamentares e dos convidados 
presentes, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 
Sala das Comissões, 22 de novembro de 1995. 
Ivo José, Presidente- Antônio Roberto- Wilson Trópia. 

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE 
INQUÉRITO 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 
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Às quinze horas do dia primeiro de novembro de mil 
novecentos e noventa e cinco, reúnem-se na Sala das 
Comissões os Deputados Marcelo Gonçalves, Almir Cardoso, 
Carlos Pimenta, Arnaldo Penna e Gil Pereira, membros da 
Comissão supracitada. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Marcelo Gonçalves, declara abertos os 
trabalhos e solicita ao Deputado Gil Pereira que proceda à 
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é 
subscrita pelos membros presentes. A seguir a Presidência 
informa que a reunião se destina a ouvir o Sr. João Salim 
Gonçalves, Gerente Executivo da COSIGUA, e o Sr. Venâncio 
Carlos de Oliveira Neto, Diretor-Superintendente da 
ITALMAGNÉSIO. O Presidente convida a compor a mesa o Sr. 
Luiz Ângelo Coelho, Gerente Florestal da COSIGUA, 
representante do Sr. João Salim Gonçalves, e o Sr. Abele 
Travaglia, Consultor da ITALMAGNÉSIO, representante do Sr. 
Venâncio Carlos de Oliveira Neto. O Deputado Almir Cardoso 
apresenta requerimento solicitando a inversão da pauta para 
que seja apresentado requerimento antes de serem ouvidos os 
convidados. Colocado em votação, é o requerimento aprovado. 
Em seguida, o Deputado Almir Cardoso apresenta requerimento 
solicitando seja encaminhado ofício à Sra. Ruth Beatriz 
Vilela, Secretária Nacional de Fiscalização do Trabalho do 
Ministério do Trabalho, solicitando a cópia do relatório da 
inspeção realizada por aquele órgão em agosto de 1994. 
Colocado em votação, é o requerimento aprovado. A 
Presidência passa a palavra ao Deputado Almir Cardoso, autor 
do requerimento que motivou o convite. Neste momento, 
comparece à reunião a Deputada Elbe Brandão. Segue-se amplo 
debate. Fazem uso da palavra o Sr. Luiz Ângelo Coelho, o Sr. 
Abele Travaglia, o Deputado Almir Cardoso, o Sr. Paulo 
Roberto Torres, Gerente Empresarial da Agro-Flor Ltda., e a 
Deputada Elbe Brandão, conforme consta nas notas 
taquigráficas. Nada mais havendo a ser tratado, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, dos 
convidados e dos demais participantes, determina a lavratura 
da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 22 de novembro de 1995. 
Almir Cardoso, Presidente - Djalma Diniz - Carlos Pimenta -

Gil Pereira. 
ATA DA 17a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR-
Às nove horas e quinze minutos do dia oito de novembro de 
mil novecentos e noventa e cinco, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Marcos Helênio, Dinis Pinheiro, Gil 
Pereira e Carlos Pimenta, membros da Comissão supracitada. 
Estão presentes, também, os Deputados Marcelo Gonçalves e 
Alencar da Silveira Júnior. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Marcos Helênio, declara abertos os 
trabalhos e solicita ao Deputado Dinis Pinheiro 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 a 
matéria constante na ordem do dia e a ouvir os Srs. Ant6nio 
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Carlos Pereira, Ernani Duarte, Gilberto Antônio Lisboa, José 
Duarte Carvalho, Marco Aurélio Carone, Rubens Lessa 
Carvalho, Presidentes, respectivamente, da BHTRANS 
Assembléia Metropolitana de Belo Horizonte- AMBEL -. d~ 
TRANSBETIM, do Sindicato das Empresas de Transporte de 
Passageiros de Belo Horizonte - SETRANSP -, da Associação 
Mineira dos Usuários de Transporte de Passageiros e Carga -
AMUTP&C -. do Sindicato das Empresas de Transportes de 
Passageiros do Estado de Minas Gerais - SINDPAS -; Francisco 
de Assis Maciel, Diretor de Transportes da Federação das 
Associações de Moradores de Bairros, Vilas e Favelas de Belo 
Horizonte - FAMOBH -, e Osias Batista Neto, Diretor de 
Transporte Metropolitano, representante do Dr. Mauro Roberto 
Soares de Vasconcelos, Diretor-Geral do DER-MG. Os 
convidados e os Deputados discutirão as condições de 
operações dos transportes coletivos na região metropolitana 
de Belo Horizonte, tendo em vista a busca de uma maior 
participação do consumidor nas esferas de decisão sobre o 
assunto, bem como a tentativa da celebração de uma convenção 
coletiva de consumo para garantir um tratamento equânime ac 
consumidor mineiro que se utiliza de serviços dessa 
natureza. A seguir, a Presidência leva ao con~8cimento 1os 
Deputados que a Comissão recetl8•! r::':'rr•r:.s~·')-.rh:-'-~'' c~.': '.'''?. 
Teresinha Dirce Antonucci, que tl'ata ae urr.~ ;J·~r,uilC:.J. J::: E.,·.:. 
médico contra os médicos do Hospital Fel ici~ ~cc~c. r 
Presidente informa que será realizada uma reunião conjunta 
das Comissões de Defesa do Consumidor e de Saúde e Ação 
Social para se tratar do assunto. Passa-se à discussão e à 
votação de proposições da Comissão. O Deputado Marcos 
Helênio passa a Presidência ao Deputado Dinis Pinheiro e faz 
a leitura de três requerimentos, de sua autoria: no 
primeiro, solicita seja apresentada emenda desta Comissão à 
proposta orçamentária ora em tramitação nesta Casa, relativa 
ao exercício de 1996, consignando-se nela dotação 
orçamentária para o Fundo de Proteção de Defesa do 
Consumidor; no segundo, pede que seja solicitado ao Tribunal 
de Contas cópias de auditorias ou processos que envolvam 
órgãos ou entidades ligadas aos transportes coletivos, 
especialmente do processo relativo ao terminal rodoviário de 
Belo Horizonte; e, no terceiro, solicita que seja marcada 
uma reunião dos membros desta Comissão com o Presidente 
desta Casa, para se viabilizarem propostas de reedição da 
cartilha do consumidor, criação de um informativo desta 
Comissão e realização de um seminário para se debater a 
questão da defesa do consumidor. O Deputado Dinis Pinheiro 
coloca em votação os três requerimentos, que são aprovados. 
O Deputado Marcos Helênio reassume a direção dos trabalhos e 
submete à votação o requerimento do Deputado Alencar da 
Silveira Júnior, no qual se solicita sejam convidados os 
representantes das entidades mencionadas para se discutirem 
questões acerca de tarifas de transporte coletivo na região 
metropolitana de Belo Horizonte, do funcionamento e dos 
critérios da câmara de compensação, da margem de lucro das 
empresas, entre outros assuntos pertinentes ao tema. O 
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requerimento é aprovado. Prosseguindo, a Presidência passa à 
2ª fase da ordem do dia, compreendendo a discussão e a 
votação de parecer sobre proposição sujeita à apreciação do 
Plenário da Assembléia. Com a palavra, o Deputado Gil 
pereira, relator do Projeto de Lei nQ 278/95, emite parecer 
mediante o qual conclui pela aprovação da matéria no 1Q 
turno, na forma do Substitutivo nQ 1, da Comissão de 
constituição e Justiça. Submetido a discussão e votação, é o 
parecer aprovado. Em seguida, o Presidente registra a 
presença dos convidados e dos demais participantes e tece 
considerações relativas ao objetivo da reunião. Ato 
contínuo, concede a palavra aos convidados para que façam as 
suas explanações. Abrem-se os debates entre Deputados e 
convidados. 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, 22 de novembro de 1995. 
Marcos Helênio, Presidente Dinis Pinheiro Ant6nio 

Andrade- Carlos Pimenta- Gil Pereira. 
ATA DA 28a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS 
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO 
Às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia oito de 
novembro de mil novecentos e noventa e cinco, comparecem na 
Sala das Comissões os Deputados José Henrique, Dílzon Melo, 
Dimas Rodrigues, José Maria Barros, João Batista de 
Oliveira, Ivair Nogueira e Bilac Pinto (substituindo o 
Deputado Sebastião Costa por indicação da Liderança do PFL), 
membros da Comissão supracitada. Está presente também o 
Deputado José Braga. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado José Henrique, declara aberta a reunião 
e solicita ao Deputado João Batista de Oliveira que proceda 
à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, 
é subscrita pelos membros presentes. A seguir, o Presidente 
comunica o recebimento de ofício do Sr. Sebastião Rosenburg, 
Presidente do Tribunal Regional Eleitoral, encaminhando a 
esta Casa o resultado das consultas plebiscitárias 
realizadas no dia 22/10/95 e a correspondência da comissão 
emancipacionista dos distritos de Ibitira e Alberto 
Isaacson, no Município de Martinho Campos, solicitando à 
Comissão seja encaminhado ao Plenário desta Casa projeto de 
lei criando o município de Ibitira. A seguir, a Presidência 
passa a leitura do parecer sobre o processo de emancipação 
de distritos, que discorre sobre a tramitação, até o 
momento, dos processos de criação de municípios. o 
Presidente, por seu parecer, conclui pela criação de 90 
municípios, na forma do projeto de lei que apresenta e 
submete-o à apreciação da Assembléia Legislativa, conforme o 
disposto no art. 7Q, IX, da Lei Complementar, nQ 37/1995, 
com as alterações da Lei Complementar nQ 39, de 1995. Feita 
a leitura do projeto de lei, o qual é submetido à análise 
dos parlamentares presentes, o Deputado João Batista de 
Oliveira sugere duas correções ao Anexo I do mencionado 
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projeto de lei, as quais são acatadas pelo Presidente. 
Estando todos de acordo com o projeto de lei, o Presidente 
solicita aos membros da Comissão que o subscrevam a fim de 
que possa ser enviado à Mesa da Assembléia para tramitação. 
A seguir, o Deputado Dimas Rodrigues solicita ao Presidente 
que envie a correspondência da comissão emancipacionista dos 
Distritos de Ibitira e Alberto Isaacson para análise da 
Gerência-Geral de Consultoria. O Presidente esclarece que 
não existem dúvidas quanto à interpretação do art. 14 da Lei 
Complementar nQ 37, de 1995, e que a emancipação do Distrito 
de Ibitira ficara prejudicada, uma vez que a população do 
Distrito de Alberto Isaacson votou no plebiscito 
contrariamente à emancipação. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece o comparecimento dos 
Deputados, convoca os membros para a próxima reunião 
ordinária da Comissão, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 21 de novembro de 1995. 
José Henrique, Presidente Sebastião Costa Dimas 

Rodrigues - Dílzon Melo- Ivair Nogueira. 
ATA DA 21a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO o: ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA -
ÀS dez horas dO dia Oito de novernn~o 1~ ~11 n~v~~:"TO~ ~ 
noventa e cinco, comparecem na Sal~ u~~ C0missLs~ G~ 
~eputados Ajalmar Silva, Arnaldo Pe~na, Jairo Atai~J. J~r;&' 
Angelo e Elbe Brandão, membros da supracitada Comissão. 
Encontram-se presentes, também, os Deputados José Bonifácio, 
Ronaldo Vasconcellos, Paulo Schettino, Antônio Júlio e Ivair 
Nogueira. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado 
Ajalmar Silva, declara abertos os trabalhos e solicita ao 
Deputado Carlos Murta que proceda à leitura da ata da 
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos 
membros presentes. A seguir, a Presidência informa que a 
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e 
a ouvir os Srs. Deputado Ademir Lucas, Secretário de 
Esportes, Lazer e Turismo, que se faz representar pelo Sr. 
Wilson Piazza, Presidente da Administração dos Estádios 
Minas Gerais - ADEMG - e da Associação de Garantia do Atleta 
Profissional AGAP , Sr. Geraldo Márcio Ferreira, 
Superintendente Administrativo da Federação Mineira c~ 
Futebol - FMF -; Geraldo Vieira, Vice-Presidente do CluG~ 
Atlético Mineiro; José Augusto Tavares Trani, Diretor de 
Futebol Profissional do Cruzeiro Esporte Clube, para 
debaterem e fornecerem subsídios ao Projeto de Lei nQ 
391/95, do Deputado Alencar da Silveira Júnior. O Presidente 
informa que o Sr. Santos Moreira da Silva, Secretário da 
Segurança Pública, e o Sr. Carlos Onório de Freitas, 
Presidente do América Futebol Clube, não puderam comparecer, 
por motivo de viagem; e que o Sr. Afonso Alberto Teixeira 
dos Santos, Presidente da Associação Mineira de Cronistas 
Esportivos AMCE , não justificou sua ausência. 
Prosseguindo, o Deputado Ajalmar Silva passa a palavra ao 
Deputado Ronaldo Vasconcellos, autor do requerimento que deu 
origem aos convites, para fazer suas considerações iniciais. 
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Registra-se, nesta oportunidade, a presença do Deputado 
Alencar da Silveira Júnior, que tece comentários sobre o 
projeto de lei, de sua autoria. Em seguida, os convidados 
fazem suas exposições sobre o tema objeto do projeto de lei 
mencionado. Passa-se à fase dos debates, com a participação 
dos Deputados e dos convidados. Ato contínuo, a Presidência 
suspende a reunião por 2 minutos para os cumprimentos e a 
despedida das autoridades e, verificando a inexistência de 
"quorum" para o prosseguimento dos trabalhos, agradece o 
comparecimento dos Deputados, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 22 de novembro de 1995. 
Ajalmar Silva, Presidente- Durval Ângelo- Anderson Adauto 

- Arnaldo Penna - Elbe Brandão. _ 
ATA DA 8a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇAO 
Às quinze horas do dia oito de novembro de mil novecentos e 
noventa e cinco, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Paulo Schettino, José Maria Barros e Elbe Brandão, 
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, 
o Presidente, Deputado Paulo Schettino, declara aberta a 
reunião e solicita à Deputada Elbe Brandão que proceda à 
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é 
subscrita pelos membros presentes. Em seguida, a Presidência 
distribui ao Deputado José Maria Barros os Projetos de Lei 
nQs 299, 303 e 346/95 e à Deputada Elbe Brandão o Projeto de 
Lei nQ 335/95. Passa-se, a seguir, à fase de apreciação das 
proposições de deliberação conclusiva das Comissões. Com a 
palavra, o Deputado José Maria Barros emite pareceres, 
mediante os quais conclui pela aprovação dos Projetos de Lei 
nQs 299, 303 e 346/95. Submetidos a discussão e votação, 
cada um por sua vez, são os pareceres aprovados. Com a 
palavra, a Deputada Elbe Brandão emite parecer mediante o 
qual conclui pela aprovação do Projeto de Lei nQ 335/95. 
Submetido a discussão e votação, é o parecer aprovado. 
Cumprida a finalidade da reun1ao, a Presidência agradece a 
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão 
para a próxima reunião, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 16 de novembro de 1995. 
Paulo Schettino, Presidente Elbe Brandão Álvaro 

Antônio. 
ATA DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DE AGROPECUÁ~IA E 
POLÍTICA RURAL E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA 
Às quinze horas e trinta minutos do dia oito de novembro de 
mil novecentos e noventa e cinco, reúnem-se na Sala das 
Comissões os Deputados Geraldo Santanna, Sebastião Costa 
(substituindo este ao Deputado Leonídio Bouças, por 
indicação da Liderança do PFL), Arnaldo Penna, Ivair 
Nogueira e Marcos Helênio (substituindo este ao Deputado 
Anivaldo Coelho, por indicação da Liderança do PT), membros 
da Comissão de Constituição e Justiça; Ajalmar Silva, 
Arnaldo Penna, Geraldo Rezende (substituindo este ao 
Deputado Bonifácio Mourão, por indicação da Liderança do 
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PMDB) e Sebastião Costa (substituindo o Deputado Jairo 
Ataíde, por indicação da Liderança do PFL), membros da 
Comissão de Administração Pública; Paulo Piau, Miguel 
Martini (substituindo este ao Deputado Arnaldo Canarinho, 
por indicação da Liderança do PSDB), Ronaldo Vasconcellos 
(substituindo o Deputado Olinto Godinho, por indicação da 
Liderança do PL) e Ajalmar Silva, membros da Comissão de 
Agropecuária e Política Rural; e Miguel Martini, Geraldo 
Rezende, 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 esta reunião se 
destina a apreciar os Pareceres para o 1Q Turno do Projeto 
de Lei nQ 530/95, do Governador do Estado, que altera 
dispositivos da Lei nQ 6.310, de 1974 (autoriza o Poder 
Executivo a constituir e organizar empresa pública para o 
desenvolvimento e execução de pesquisas no setor 
agropecuário), e que, nos termos do § 1Q do art. 135 do 
Regimento Interno, os Deputados Simão Pedro Toledo. Ajalmar 
Silva, Paulo Piau e Miguel Martini foram designados 
relatores, respectivamente, pelas Comissôes de Constituiç~o 
e Justiça, de Administração Pública. de A~~opecu~~i2 0. 
Política Rural e de Fiscalizaç~a Fi~a"~~·~~ ~ 0~ca~c~~~~ ·~. 
Neste passo, a Presidência suspend~ a r~un~~o pa;·a u~~ oo~~~ 
ter prosseguimento a reunião conjunta ~as Cç~iss6es ca ~~~= 
Ambiente e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. 
Reabertos os trabalhos, com o mesmo "quorum" anteriormente 
mencionado, e não havendo ata a ser lida por ser esta a 1ª 
reunião conjunta dessas Comissôes, a Presidência, na 
ausência do Deputado Simão Pedro Toledo, relator da Comissão 
de Constituição e Justiça, redistribui a matéria ao Deputado 
Arnaldo Penna, que emite parecer pela constitucionalidade, 
pela legalidade e pela juridicidade do Projeto de Lei nQ 
530/95. Na fase de discussão. o Deputado Marcos Helênio, nos 
termos do art. 136 do Regimento Interno, requer vista da 
proposição em exame, e seu pedido é deferido pelo 
Presidente. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura 
da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissôes, 21 de novembro de 1995. 
Geraldo Santanna. Presidente Romeu Quei~oz 

Ângelo Sebastião Costa Geraldo Rezende 
Gonçalves - Ant6nio Roberto Bonifácio Mourão 
Brandão - Marcos Helênio - Paulo Piau - Carlos Murta. 

Durval 
Marcelo 

Elbe 

ATA DA 8a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, 
CULTURA, ÕESPORTO E TURISMO E LAZER 
Às quatorze horas do dia treze de novembro de mil novecentos 
e noventa e cinco, comparecem na Sala das Comissôes os 
Deputados Irani Barbosa, Anderson Adauto, Gilmar Machado, 
João Leite, .Geraldo Rezende e Almir Cardoso, membros da 
supracitada Comissão. A pedido do Presidente, Deputado Irani 
Barbosa, o Deputado Gilmar Machado assume a direção dos 
trabalhos e, havendo número regimental. declara aberta a 
reunião, solicitando ao Deputado João Leite que Proceda à 
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leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é 
subscrita pelos membros presentes. Prosseguindo, a 
Presidência informa que a reunião se destina a ouvir os Srs. 
Eduardo Matarazzo Suplicy, Senador da República; Paulo Vale, 
Secretário Adjunto de Educação do Distrito Federal. e 
Arnaldo Machado de Souza, Secretário do Governo de Campinas, 
representando o Sr. José Roberto Magalhães Teixeira, 
Prefeito do referido município, que irão discorrer sobre o 
Projeto de Lei nQ 380/95, do Deputado Almir Cardoso, que 
institui o Programa de Garantia de Renda Mínima para 
Famílias com Filhos em Situação de Risco. A Presidência os 
convida a tomarem assento à mesa, e, logo após, registra a 
presença dos Srs. Nilmário Miranda e Agostinho Valente, 
Deputados Federais; Rogério Correa, Vice-Presidente da 
Câmara de Belo Horizonte; João Paulo Pires, Assessor de 
Assuntos Sindicais do Governo do Estado; Célio de Castro, 
Vice-Prefeito do Estado de Minas Gerais; Virgílio Guimarães, 
Vereador à Câmara Municipal de Belo Horizonte, e Rogério de 
Souza, do Fórum Estadual de Ação da Cidadania Contra a Fome 
e a Miséria e pela Vida. A Presidência os convida também a 
comporem a mesa e registra a presença do Vereador Totó 
Teixeira. Logo após, passa a palavra ao Deputado Almir 
Cardoso, autor do requerimento que suscitou a reunião. A 
seguir, os convidados discorrem sobre o assunto em pauta. 
Passa-se à fase de debates, com a participação de todos os 
convidados, parlamentares e dos Srs. José Roberto, 
funcionário público, e José da Fonseca Filho, administrador 
financeiro, conforme consta nas notas taquigráficas. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
presença dos convidados, Deputados e outros participantes, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião 
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 
Sala das Comissões, 21 de novembro de 1995. 
Anderson Adauto, Presidente- João Leite- Gilmar Machado-

Irani Barbosa. 
ATA DA 15ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS 
~UNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO 
As dezesseis horas e quinze minutos do dia vinte e um de 
novembro de mil novecentos e noventa e cinco, comparecem na 
Sala das Comissões os Deputados José Henrique, Sebastião 
Costa, Dílzon Melo, Dimas Rodrigues e Ivair Nogueira, 
membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os 
Deputados José Braga, Carlos Pimenta, Olinto Godinho, 
Antônio Andrade, Romeu Queiroz, Gil Pereira e José 
Bonifácio. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado 
José Henrique, declara abertos os trabalhos e solicita ao 
Deputado Sebastião Costa que proceda à leitura da ata da 
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos 
membros presentes. A Presidência informa que a finalidade da 
reunião é apreciar o parecer do Deputado Dílzon Melo sobre 
as Emendas nQs 1 e 2, de autoria do Deputado Antônio 
Andrade, e 3, de autoria do Deputado José Bonifácio, 
apresentadas em Plenário, durante a discussão em 1Q turno, 
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ao Projeto de Lei nQ 562/95, de autoria desta Comissão, que 
cria munic1p1os e dá outras providências. Dando 
prosseguimento, o Deputado Carlos Pimenta, com a palavra, 
solicita ao Presidente que dê conhecimento à Comissão do 
conteúdo das emendas. Feita a leitura das emendas, os 
Deputados Carlos Pimenta e José Braga fazem uso da palavra, 
conforme consta nas notas taquigráficas. A seguir, a 
Presidência indaga ao relator da matéria, Deputado Dílzon 
Melo, se está em condições de emitir seu parecer. O relator 
solicita o prazo regimental, que é concedido pelo 
Presidente. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece o comparecimento dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 22 de novembro de 1995. 
José Henrique, Presidente - Dimas Rodrigues - José Braga -

João Batista de 01 iveira - José Maria Barros. 
ATA DA 3a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 
EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA Á CONSTITUIÇÃO NQ 
13/95 
Às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia vin:e e dois 
de novembro de mil novecentos e novent3 e CiGco. comna~e~e~ 
na Sa 1 a das Comissões os Dep•.1t: :::de" r '1 :c·-.n n.~"' ·, ·':1 ··: ~ 1·;?.-
Machado, Arnaldo Penna, Joãu 1...ei .e:. !{0'11-=:U ~~s1. G_: 
(substituindo este ao Deputadc Jcsé rJ:ar1d 3a•:·c:.:... ;)·:;,:-
indicação da Liderança do PSDB), Aílton Vilela, Anderson 
Adauto, Gil Pereira, Alberto Pinto Coelho, Bilac Pinto, 
Sebastião Costa, Anivaldo Coelho, Marcelo Gonçalves e 
Ajalmar Silva, membros da Comissão supracitada. Estão 
presentes também os Deputados Elbe Brandão, Geraldo 
Santanna, Ivair Nogueira, Paulo Piau e José Bonifácio. 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Dílzon 
Melo, declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado 
Sebastião Costa que proceda à leitura da ata da reun1ao 
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros 
presentes. A seguir, o Deputado Romeu Queiroz faz uso da 
palavra e solicita ao Presidente a distribuição de avulso do 
parecer do relator, Deputado Alberto Pinto Coelho. Cumprida 
a finalidade da reunião, o Presidente agradece a presença 
dos parlamentares, determina a 1avra1ura da ata e encerra os 
trabalhos . 
Sala das Comissões, 22 de novembro de 1995 . 
Dílzon Melo, Presidente- Gilmar Machado -Alberto Pinto 

Coelho - Arnaldo Penna - Anderson Adauto - Péricles Ferreira 
- Ivair Nogueira - Miguel Martini - Sebastião Cos1a - Elbe 
Brandão - Irani Barbosa - Clêuber Carneiro - Romeu Queiroz -
Olínto Godinho- Marcos Helênio- Maria Olívia. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR NQ 
12/95 

~ 
~ 
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Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça, de 
Administração Pública e de Fiscalização Financeira e 

Orçamentária 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
o projeto de lei em epígrafe, do Tribunal de Justiça do 

Estado, tem como objetivo dispor sobre o Sistema de Juizados 
Especiais Cíveis e Criminais e dá outras providências. 

Encaminhada a esta Casa por via do Ofício nQ 8/95, 
subscrito pelo Presidente daquela Corte, foi a matéria 
publicada em 1Q/11/95 e distribuída às Comissões 
supracitadas. 

Em razão de requerimentos aprovados em Plenário, 
subscritos, respectivamente, pelos Deputados Sebastião 
Navarro Vieira e José Bonifácio, ficou o projeto sujeito a 
apreciação em reunião conjunta de comissões e em regime de 
urgência, em conformidade com o disposto nos arts. 245, XV, 
e 274, II, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição em tela deve ser avaliada à luz do ordenamento 

jurídico-constitucional, considerando-se os seguintes 
dispositivos aplicáveis à espécie. 

Da Constituição Federal: 
"Art. 24 -Compete à União, aos Estados e ao Distrito 

Federal legislar concorrentemente sobre: 
I - ......................................... . 
X criação, funcionamento e processo do juizado de 

pequenas causas"; 
"Art. 98 -A União, no Distrito Federal e nos Territórios, 

e os Estados criarão: 
I - juizados especiais, providos por juizes togados, ou 

togados e leigos, competentes para a conciliação, o 
julgamento e a execução de causas cíveis de menor 
complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo, 
mediante os procedimentos oral e sumariissimo, permitidos, 
nas hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento 
de recursos por turmas de juizes de primeiro grau". 

Da Constituição Estadual: 
"Art. 10- Compete ao Estado: 
I - ......................................... . 
XV legislar privativamente nas matérias de sua 

competência e, concorrentemente com a União, sobre: 
a) .......................................... . 
j) criação, funcionamento e processo do juizado de pequenas 

causas •. 
Da Lei Federal nQ 9.099, de 26/9/95: 
"Art. 93- Lei estadual disporá sobre o Sistema de Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais, sua organização, composição e 
competência". 
Infere-se, pois, que o projeto em tela está de acordo com 

os comandos expressos das Constituições Estadual e Federal e 
da lei que regulamentou os juizados especiais. 

Em relação ao processo legislativo, não encontramos óbice à 
tramitação do projeto. Pelo contrário, foram cumpridas as 
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formalidades estabelecidas no art. 66, IV, "c", da Carta 
mineira, que assegura ao Presidente do Tribunal de Justiça a 
iniciativa para disciplinar a matéria. 
Porém, a fim de corrigir tecnicamente a redação do art. 1Q 

do projeto e de introduzir modificações que adaptam a 
matéria às necessidades estaduais, sugerimos, após a 
conclusão de nosso parecer, as Emendas nQs 1 a 4. 

Conclusão 
Pelas razões aduzidas, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei 
Complementar nQ 12/95 com as Emendas nQs 1 a 4, a seguir 
transcritas. 

EMENDA NQ 1 
Suprimam-se, no art. 1Q, os termos "providos de juizes 

togados, ou togados e leigos". 
EMENDA NQ 2 

Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... -Nas comarcas onde haja prev1sao para 3 (tr-2s) 

juizes titulares, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas 
Gerais designará, prioritariamente, os JUlzes suostitutos 
para atuarem junto aos Juizados Especiais, quando de 3Ua 
instalação.". 

EMENDA Hg 3 
Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... -Haverá na Comarca de Be1o r-;cr~z:x.t2, ~;::. 

mínimo, 5 (cinco) Juizados Especiais; nas comarcas onde haja 
7 (sete) juízes ou mais, 2 (dois) Juizados Especiais; nas 
comarcas com mais de 4 (quatro) e menos de 7 (sete) juízes, 
1 (um) Juizado Especial.". 

EMENDA NQ 4 
Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... -As Turmas Recursais serão instaladas nas 

comarcas onde haja no mínimo 4 (quatro) juízes titulares." 
Sala das Comissões, 21 de novembro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna, relator 

Aílton Vilela- Durval Ângelo. 
Comissão de Administração Pública 

(Nova Redação, nos Termos do Art. 138, § 1Q, do Regimento 
Interno) 
Relatório 

De autoria do Tribunal de Justiça do Estado de Minas 
Gerais, o projeto de lei complementar em análise dispõe 
sobre o Sistema de Juizados Especiais Cíveis e Criminais e 
dá outras providências. 

Publicada em 1Q/11/95, a proposição foi examinada 
preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que 
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade com as Emendas nQs 1 a 4, que apresentou. A 
seguir, veio a matéria a esta Comissão, para exame quanto ao 
mérito, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, I, "a", do 
Regimento Interno. Durante a discussão da proposição, foram 
apresentadas propostas de emendas pelos Deputados Geraldo 
Rezende e José Bonifácio, as quais, com a anuência do 
relator, são apresentadas neste novo parecer, que substitui 
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retirado pelo 

A prestação da justiça é um dos atributos fundamentais do 
Estado moderno. A evolução do Direito somente pode ser 
compreendida em sua totalidade quando associada ao movimento 
histórico em que se retira de indivíduos poderosos, sejam 
eles monarcas esclarecidos ou tiranos perversos, a 
possibilidade de administrarem, segundo sua exclusiva 
convicção, a resolução dos conflitos existentes nas 
sociedades. 

A prestação jurisdicional por parte do Estado baseia-se, 
entretanto, em alguns pressupostos universalmente válidos, 
que conferem legitimidade e garante a eficácia generalizada 
dos julgamentos. John Rawls, em sua consagrada obra "Uma 
Teoria da Justiça", aponta, entre outras, quatro importantes 
condições para que se tenha a correta prestação 
jurisdicional: que todos os casos situados de modo igual se 
decidam de modo igual; que todas as partes obtenham uma leal 
oportunidade de expor seu ponto de vista; que o julgador não 
jogue na balança o peso de seus próprios interesses; que dos 
julgamentos não resultem conseqüências positivas ou 
negativas para os juízes. 
O pressuposto básico para a correta prestação jurisdicional 

está alicerçado, portanto, em que todos tenham oportunidade 
de expor seus pontos de vista, ou seja, que todos tenham 
acesso à justiça distributiva. Como corolário da afirmação 
precedente, temos que o acesso universal à justiça deve ser 
completado pela presteza na apresentação de soluções, 
evitando-se, sempre que possível, o protelamento que gera 
descrédito e desconfianças. 
A agilidade na resolução dos conflitos, a facilidade de 

acesso, principalmente por parte dos cidadãos menos 
favorecidos, e a transparência no decorrer dos processos e 
nos julgamentos, conseguida mediante a adoção de 
procedimentos simplificados, são elementos presentes na 
proposta de criação dos Juizados Especiais, que apontam para 
a necessidade de sua efetiva implantação no menor espaço de 
tempo possível. 
A implantação dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, 

conforme prevista nos textos constitucionais federal e 
estadual, regulamentada, na esfera federal, pela Lei nQ 
9.099, de 26/9/95, que estabelece as normas gerais aplicadas 
à matéria, e prevista na Lei Complementar nQ 38, de 13/2/95, 
somente se completa com a criação dos cargos destinados à 
efetiva instalação dos juizados. Trata-se, portanto, de 
matéria de grande importância, pois vem a complementar um 
processo que, conforme já mencionamos, contribui para o 
fortalecimento da confiança dos indivíduos, notadamente dos 
mais desfavorecidos, nas instituições existentes no estado 
democrático de direito. 
Acrescentamos, ao final deste parecer, a Emenda nQ 5, que, 

dentro da linha de argumentação que adotamos, nos parece 
coerente com a proposta original, pois é fundamental para a 
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garantia do efetivo acesso à prestação jurisdicional. 
Segundo o art. 9Q da Lei nQ 9.099, de 1995, a presença de 
advogado, nos Juizados Especiais, é dispensada, em primeira 
instância, nas causas que tenham valor inferior a 20 
salários mínimos. Entretanto, segundo esse mesmo artigo, em 
seu § 1Q, se uma das partes comparecer acompanhada por 
advogado, a outra terá, se assim se manifestar, direito a 
assistência judiciária prestada por órgão instituído junto 
ao Juizado Especial, na forma da lei local. Parece-nos, 
portanto, necessário que a lei que regulamenta, no Estado, a 
matéria, fixe, desde já, a necessidade de instalação de 
órgão da Defensoria Pública junto aos Juizados Especiais, 
dando cumprimento à norma geral sancionada pela União, a fim 
de também contribuir para que todos tenham acesso 
igualitário às garantias jurisdicionais. 
Acatamos, também, a proposta do Deputado José Bonifácio, 

apresentada durante a discussão do projeto, a qual visa 
possibilitar a regulamentação das eleições para o provimento 
dos cargos de Juízes de Paz no Estado. Essa proposta mostra-
se pertinente à matéria constante no projeto, e é bastante 
oportuna, especialmente quando se tem em vista a realização 
de eleições municipais no dia 3 de outubro da ano vindouro. 
quando, de acordo com o art. 1'7 ~?. tnn~:~i-,·'~"'-:-> , .. ,..,r;·1··;;. 
deverão ser eleitos os Juízes de 1-'óz. 

Finalmente, acatamos a proposta apre3entada ~ale De~wt~cs 
Geraldo Rezende. Entretanto, na medida em que a matéria tem 
conteúdo bastante semelhante àquele já aprovado pela 
Comissão de Constituição e Justiça, na Emenda nQ 4, 
sugerimos, para que não surjam dúvidas quanto á 
compatibilização dos dois dispositivos, a aprovação da 
proposta do Deputado na forma de subemenda. 

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

Lei Complementar nQ 12/95 com as Emendas nQs 1 a 3, 
apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça, com a 
Emenda nQ 4, daquela Comissão, na forma da Subemenda nQ 1, 
que apresentamos, e com as Emendas nQs 5 e 6, a seguir 
redigidas. 

EMENDA NQ 5 
Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... -Funcionará junto a cada Juizado Especial, 

instalado na forma desta lei, órgão da Defensoria Pública 
estadual, dotado de pessoal e estrutura adequados para o 
cumprimento de suas funções institucionais.". 

EMENDA NQ 6 
Acrescentem-se, onde convier, os seguintes artigos: 
"Art. . . . . - Será realizada no Estado de Minas Gerais, no 

dia 3 (três) de outubro de 1996, a eleição para Juiz de Paz, 
de que trata o art. 117 da Constituição Estadual. 

§ 1Q - Será considerado eleito para o cargo o candidato que 
obtiver maioria de votos, não computados os em branco e os 
nulos. 

§ 2Q -Além dos requisitos previstos na Lei nQ 9.100, de 
1995, os candidatos ao cargo de Juiz de Paz deverão, 
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comprovadamente, possuir bons antecedentes, idoneidade moral 
e reputação ilibada. 
Art. . . . . - Para o provimento do cargo 

candidato eleito deverá satisfazer, no 
exigências necessárias para o ingresso 
previstas na legislação federal e estadual 
matéria. 

de Juiz de Paz, o 
que couber, as 

na magistratura, 
que regulamenta a 

Parágrafo único - Durante o exercício do cargo de Juiz de 
Paz, o seu titular não poderá exercer atividade político-
partidária, devendo requerer o seu desligamento, ainda que 
temporário, de partido político a que for filiado. 
Art ..... -O Tribunal de Justiça deverá, no prazo de 60 

(sessenta) dias a contar da publicação desta lei, publicar, 
no órgão oficial do Estado, a relação de cargos de Juiz de 
Paz existentes no Estado, discriminando o seu número por 
comarcas e municípios. 
Parágrafo único -Cópia da relação de que trata o artigo 

será encaminhada a todos os partidos políticos regularmente 
registrados. 
Art ..... -A posse dos Juízes de Paz eleitos no dia 3 de 

outubro de 1996, perante o Juiz de Direito titular da 
comarca, dar-se-á no dia 1Q de janeiro de 1997, mantidos nos 
cargos até essa data os seus atuais ocupantes. 
Art ..... -O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais 

encaminhará ao Tribunal Regional Eleitoral as informações 
necessárias para a regulamentação da eleição para o cargo de 
Juiz de Paz, observadas, no que couber, as disposições da 
Lei nQ 9.100, de 1995.". 

SUBEMENDA No 1 À EMENDA No 4 
Dê-se à Emenda nQ 4 a seguinte redação: -
"Acrescente-se onde convier: 
Art. As Turmas Recursais serão instaladas 

preferencialmente nas comarcas onde haja, no mínimo, 4 
(quatro) Juízes litulares.". 
Sala das Comissões, 22 de novembro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Jairo Ataíde, relator 

Marcos Helênio - Bonifácio Mourão - Arnaldo Penna. 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
De autoria do Tribunal de Justiça, o Projeto de Lei 

Complementar nQ 12/95 dispõe sobre o Sistema de Juizados 
Especiais Cíveis e Criminais e dá outras providências. 

Publicada, foi a proposição remetida às Comissões de 
Constituição e Justiça, de Administração Pública e de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária para que fossem 
elaborados os respectivos pareceres. A primeira das 
Comissões concluiu pela juridicidade, pela 
constitucionalidade e pela legalidade da matéria com as 
Emendas nQs 1 a 4, que apresentou. A segunda Comissão opinou 
pela sua aprovação com as Emendas nQs 1 a 3, da Comissão de 
Constituição e Justiça, com a Subemenda nQ 1 à Emenda nQ 4 e 
com as Emendas nQs 5 e 6, que apresentou. 

Passamos, agora, a fundamentar nosso parecer nos limites de 
nossa competência. 
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Fundamentação 

Criados pela Lei nQ 9.099, de 26/9/95, os Juizados 
Especiais Cíveis e Criminais representam, indubitavelmente, 
a perspectiva de substancial agilização nos trabalhos do 
Poder Judiciário brasileiro. 
Destaque-se, sob o ponto de vista financeiro e 

orçamentário, que a proposição acarretará relevante aumento 
no montante dos gastos de pessoal realizados no âmbito do 
Poder Judiciário, a serem cobertos, no ano de 1996, pelos 
créditos adicionais, cuja abertura é autorizada no art. 5Q 
do projeto de lei que examinamos. 

Esse aumento de gastos, a principio, não 
considerado condizente com as aspirações da 
com a situação financeira atualmente vivida 
Estadual. 

poderia ser 
sociedade nem 
pelo Governo 

Percebe-se que, hoje, o percentual da receita destinado a 
despesas com pessoal já supera muito o que seria desejável. 

Acreditamos, no entanto, que a organização dos juizados 
especiais pode acelerar enormemente a solução das lides pelo 
Poder Judiciário, melhorando de forma substancial sua 
prestação de serviços ã comunidade, fato que justifica c 
aumento de gastos decorrente da oro~osiçãc. 

Esse aumento, er~retanto, dever~ ~~r cfa~i''?~~ 1~ fo·~~ 
paulatina, pois a instalação aos JU1Z3GOb 1b0 ac0~:s~e U( 
maneira súbita, sendo necessária, para sua c:~crat~zaçic. 
uma série de providências que se complementam. Nesse 
sentido, a utilização de crédito adicional deve ficar 
condicionada ã efetiva implantação das respectivas varas, 
razão pela qual apresentamos a Emenda nQ 7, que modifica a 
redação do art. 5Q da proposição, estabelecendo um limite 
máximo em vez de um valor fixo para a abertura de crédito 
pretendida. 

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

Lei Complementar nQ 12/95 no 1Q turno, com as Emendas nQs 1 
a 3, da Comissão de Constituição e Justiça; 5 e 6, da 
Comissão de Administração Pública; com a Subemenda nQ 1 ã 
Emenda nQ 4 e com a Emenda nQ 7, que apresentamos a seguir. 

EMENDA No 7 
Dê-se ao art. 5Q a seguinte redaÇão: 
"Art. 5Q -Fica o Poder Executivo autorizado a abrir 

crédito adicional no valor de até R$2.638.230,76 (dois 
milhões seiscentos e trinta e oito mil duzentos e trinta 
reais e setenta e seis centavos), no exercício financeiro de 
1996, para atender ãs despesas decorrentes desta lei. 
Sala das Comissões, 22 de novembro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Ivair Nogueira, relator -

Bonifácio Mourão Marcos Helênio Miguel Martini 
Sebastião Costa. 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 378/95 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
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De autoria do Deputado José Bonifácio, o projeto de lei em 
epígrafe autoriza o Poder Executivo a ceder, em regime de 
comodato, cadeiras cativas aos clubes mineiros que 
especifica. 

Cumpridas as formalidades regimentais, o projeto foi 
encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça, que emitiu 
parecer por sua constitucionalidade, legalidade e 
juridicidade na forma do Substitutivo nQ 1. 

Por sua vez, a Comissão de Educação, Cultura, Desporto e 
Turismo e Lazer manifestou-se pela aprovação do projeto na 
forma do Substitutivo nQ 1, e apresentou as Emendas nQs 1 e 
2. 
Agora, vem o projeto a esta Comissão para ser analisado sob 

a ótica da fiscalização financeira e orçamentária. 
Fundamentação 

A proposição não provoca impacto na execução orçamentária, 
devendo ser assinalado que também não haverá comprometimento 
da receita da ADEMG, uma vez que a Emenda nQ 1 atribui aos 
clubes de futebol profissional a exclusiva responsabilidade 
financeira para arcar com os custos de manutenção de novas 
cadeiras cativas. 

É de se observarem ainda reflexos financeiros positivos na 
receita do SERVAS, cujo caixa será contemplado com o 
montante de 1% do total arrecadado, em cada jogo, pelas 5 
mil novas cadeiras cativas a serem instaladas no Estádio 
Governador Magalhães Pinto. 

Conclusão 
Diante do exposto, nosso parecer é pela aprovação do 

Projeto de Lei nQ 378/95, no 1Q turno, na forma do 
Substitutivo nQ 1, apresentado pela Comissão de Constituição 
e Justiça, com as Emendas nQs 1 e 2, da Comissão de 
Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer. 
Sala das Comissões, 23 de novembro de 1995. 
Miguel Martini, Presidente- Glycon Terra Pinto, relator-

José Braga - Mauri Torres. 
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 418/ss 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

De autoria 
exame dispõe 
Estado para 
municipais. 

Relatório 
do Deputado Arnaldo Penna, o projeto de lei em 
sobre a transferência de subvenções sociais do 

as caixas escolares das escolas públicas 

O projeto recebeu parecer da Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade, e da Comissão de 
Administração Pública, que apresentou o Substitutivo nQ 1. 

Vem, agora, a matéria a esta Comissão para receber parecer, 
nos termos do art. 103, X, "d", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
As subvenções sociais são transferências correntes que o 

Estado faz a instituições destinadas à prestação de serviços 
essenciais de assistência social, médica e educacional, 
sempre que a suplementação de recursos de origem privada 
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aplicados a esse objetivo revelar-se mais econômica, nos 
dizeres do art. 16 da Lei Federal nQ 4.320, de 17/3/64. 

Certamente, o projeto de lei em tela satisfaz essa 
definição legal, ao disciplinar de forma mais simplificada a 
transferência de subvenções sociais do Estado às caixas 
escolares das escolas públicas mun1c1pais, que são, 
reconhecidamente, carentes de recursos. 

Não há dúvida quanto ao mérito da proposta, que merece, 
portanto, prosperar nesta Casa. 

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

418/95 no 1Q turno, na forma do Substitutivo nQ 1, 
apresentado pela Comissão de Administração Pública. 
Sala das Comissões, 23 de novembro de 1995. 
Miguel Martini, Presidente- Glycon Terra Pinto, relator-

José Braga - Mauri Torres. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI 

No 504/95 
Comissão de FiscalizaÇão Financeira e Orçamentária 

Relatório 
De autoria do Governador do Estado, o projeto em t8la 

dispõe sobre o Plano Plurianual de Ação Gove~r.~mprtal - PP~G 
- para o quadriênio 1996-1999 e a:=: .;,:tr·~~" r~''"'r1<'-rc:i;:o_: 

Conforme o disposto no art. 216 de· i\eg ,rr.e:·~~u ~;:uJI'I':.. :c 
projeto distribuído em avulso ao.; De;::~Dcc:;, p.:•~· 
recebimento de emendas, e encaminhado a esta Comissão para 
receber parecer. 
Vencido o prazo para apresentação de emendas, o Presidente 

da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
recebeu duas emendas, numeradas e publicadas no "Minas 
Gerais" de 8/11/95. 

Apresentamos, a seguir, nosso parecer. 
Fundamentação 

O Plano Plurianual de Ação Governamental estabelece as 
diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública 
estadual para as despesas de capital e para as relativas aos 
programas de duração continuada. Detalha o programa de 
governo quanto à alocação de recursos para o período 1996-
1999. 
Preliminarmente, dois importantes fatores devem ser 

ressaltados pela sua influência na elaboração e no 
cumprimento do citado Plano: a estabilidade econom1ca e o 
Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado- PMDI. 
A estabilidade monetária vivida atualmente "permite 

restabelecer o realismo orçamentário, em contraste com a 
situação prevalecente nos anos de inflação, quando os 
orçamentos e as peças de planejamento acabavam por ser 
ultrapassados e desvirtuados em função do processo 
inflacionário". 
O PMDI, em tramitação nesta Casa, é um plano de Estado em 

longo prazo e, de acordo com o art. 154 da Constituição 
mineira, deve nortear a elaboração do PPAG. Assim, enquanto 
no PMDI temos estratégias e planos de ação do Gove•no ao 
nível macroeconômico, no PPAG temos as diretrizes, os 
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objetivos e as metas ao nível tático, em termos físicos e 
monetários. 

Em sua mensagem, o Governador do Estado coloca três 
pressupostos à viabilização do PPAG: a manutenção da 
estabilidade dos preços da economia, a aprovação das 
reformas constitucionais necessárias à desoneração do Estado 
e a realização do ajuste fiscal. o programa de governo expresso no Plano Plurianual definiu 
como objetivos maiores "a consolidação da economia mineira e 
a construção de uma sociedade mais justa na distribuição dos 
frutos do progresso econômico". A par disso, está 
fundamentado o Plano em cinco diretrizes gerais, que deverão 
permear e nortear todas as esferas do governo: manter o 
equilíbrio das contas do setor público, para garantir a 
prestação dos serviços de responsabilidade do Estado e 
consolidar a sua capacidade de investimento; promover ações 
estruturantes voltadas para as áreas de educação, ciência e 
tecnologia, da saúde e da segurança públicas, da justiça, do 
saneamento, da habitação, da modernização do Estado, do 
aproveitamento de recursos hídricos nas regiões Norte e do 
Jequitinhonha e a implantação de eixos viários estratégicos, 
consolidando as bases para o desenvolvimento sustentado; dar 
prioridade à população de baixa renda; combater os 
desequilíbrios regionais mediante projetos específicos de 
aproveitamento das potencialidades regionais; democratizar 
as decisões governamentais por meio da descentralização 
administrativa e do apoio às iniciativas de organização 
regional. 
Quanto à metodologia de elaboração do PPAG, contém o Plano 

atual diferenças substantivas em relação aos anteriores, 
entre as quais mencionamos: a elaboração e apresentação das 
diretrizes, dos objetivos e das metas por secretarias de 
governo ou órgãos equivalentes na administração pública; a 
utilização da categoria programa da classificação funcional 
programática para definir as ações de governo, abandonando, 
assim, as categorias projetos e atividades, que detalham as 
ações governamentais; a criação de uma tipologia para os 
programas governamentais, classificando os investimentos 
governamentais em programas estruturantes, programas 
prioritários, programas setoriais selecionados, demais 
programas, encargos gerais (Secretaria da Fazenda). encargos 
gerais (Secretaria do Planejamento), reserva de 
contingência, encargos gerais (Secretaria da Administração) 
e órgãos independentes. 

Em sua estruturação, acompanha o PPAG o Anexo r. que traz 
os Condicionamentos Macroeconômicos e Macroobjetivos da Ação 
Governamental, e o Anexo II, que traça as diretrizes, os 
objetivos e as metas setoriais por secretarias de governo ou 
órgãos equivalentes na administração pública estadual. 

Além da quantificação física das metas a serem alcançadas 
por cada secretaria de governo, apresenta o PPAG a previsão 
financeiro-orçamentária para a implementação dessas metas. 
Tomando por base os preços correntes em junho de 1995, o 

PPAG, contemplando as despesas correntes e de capital, orça 
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em R$52.105.207.565,00 o gasto para o quadriênio, assim 
distribuído por programas e categoria de despesas (valores 
totais e percentuais): 

SETOR 

Legislativo 
Judiciário 
Ministério Público 
Governador ia 
Casa Civi 1 
Assuntos Municipais 
Planejamento e 
Coordenação Geral 
Fazenda 
Recursos Humanos e 
Administração 
Educação 
Cultura 
Saúde 
Trabalho e Ação Social 
Criança e Adolescente 
Esportes, Lazer e Turismo 
Telecomunicações e 
Comunicação Social 
Transportes, Obras 
Públicas e Saneamento 
Recursos Minerais, 
Hídricos e Energéticos 
Ciência e Tecnologia 
Meio Ambiente 
Justiça 
Segurança Pública 
Polícia Militar 
Agropecuária 
Indústria e Comércio 
Habitação 
Reserva de Contingência 

TOTAL 

TOTAL 

1.797.986.918 
2 . 004 . 09 1 . 4 7 8 

567.116.758 
1 . 912. 143. 142 

185. 777. 173 
131.706.321 

704.376.951 
13.894.690.606 

3.700.004.753 
7.515.934.154 

147.266.915 
3.849.726.374 

194.542.956 
51.576.754 
64.512.t3?(l 

112. 8·J3 . 0:.::·6 

3.500.628.072 

2.610.821.400 
888.557.067 
130.547.342 
138.718.759 
585.046.504 

4.126.706.823 
562.984.865 
957. 153. 693 
373.252. 103 
969.930.731 

51.678.605.238 

3,5 
3,9 
1 • 1 
3,7 
0,4 
0,3 

1. 4 
26,9 

7,2 
14,5 
0,3 
7,4 
0,4 
o 1 
) 

) • ~2 

6,8 

5,0 
1. 7 
0,2 
0,3 
1 • 1 
8,0 
1 • 1 
1 • 8 
0,7 
1,9 

100,0 

Comparando a cifra acima, calc~lada para quatro anos, com a 
previsão orçamentária para 1996, no valor de 
R$11.272.496.983,00, percebemos aumento real nas despesas 
públicas para os exercícios de 1997 a 1999. Isso demonstra o 
otimismo do Governo quanto ao crescimento da economia 
mineira, que, conjugado com as reformas administrativa e 
fiscal, trará aumento nas receitas públicas. 

Cabe ressaltar que essa peça orçamentária representa um 
planejamento e, como tal, traz em seu bojo, além das bases 
técnicas, estatísticas e econômicas do potencial crescimento 
do nosso Estado, também uma variante política, representada 
pelos programas de ação que o Governo pretende implantar nos 
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prox1mos quatro anos. Trata-se, como todo planejamento, de 
uma atitude de vontade. 
Percebe-se, como textualmente posto pelo próprio Executivo 

em sua exposição de motivos, que o Plano representa 
"instrumento balizador da ação governamental e demonstra as 
intenções do governo para os diversos segmentos da sociedade 
mineira." 

Compete, pois, à sociedade, por intermédio deste 
Legislativo e com o auxilio do Tribunal de Contas do Estado, 
acompanhar a execução e participar deste Plano, avaliando as 
mudanças de direcionamento e propondo as modificações que se 
fizerem necessárias. 
Desse forma, o Secretário de Estado do Planejamento e Vice-

Governador do Estado, Prof. Walfrido Silvino dos Mares Guia 
Neto, em palestra proferida a esta Comissão na reunião de 
7/11/95, abriu a possibilidade de discussões futuras e 
periódicas entre os técnicos do Executivo e os parlamentares 
desta Casa, no intuito de avaliar o cumprimento do PPAG e, 
quiçá, propor alternativas para mudança de rumo. 
O próprio projeto do PPAG prevê em seu art. 5Q que o Plano 

poderá sofrer revisões mediante leis especificas, para 
ajustá-lo às circunstâncias emergentes nos contextos social, 
econômico e financeiro, bem como ao processo gradativo de 
reestruturação do gasto público estadual. 
Vale dizer, enfim, que a maioria das propostas de ação 

apresentadas no PPAG, para serem consolidadas, deverão estar 
inclusas nos orçamentos anuais dos próximos exercícios, 
passando assim por uma nova avaliação por parte desta Casa. 
Outras ações dependerão ainda de projetos de lei 
específicos, a serem também analisados pelo Poder 
Legislativo. 
Acrescente-se que o art. 3Q da proposição estabelece que as 

leis de diretrizes orçamentárias - LDOs - para os exercícios 
de 1997, 1998 e 1999 especificarão as metas anuais da 
administração pública estadual, compatibilizadas, em nível 
de programa, com o estabelecido no Anexo II do PPAG. Tal 
medida reafirma o papel essencial da LDO: de servir como elo 
de ligação entre o Plano Plurianual e os orçamentos anuais. 

Não obstante, foram apresentadas duas emendas ao projeto em 
tela. A primeira acrescenta aos objetivos e às metas da 
Secretaria de Saúde a conclusão das obras de ampliação e 
reforma do Hospital Antônio Dias, em Patos de Minas, bem 
como promove o seu reequipamento. Essa despesa já consta na 
proposta orçamentária em tramitação nesta Casa, no 
detalhamento dos investimentos por macrorregião e 
munlClPlOS, no Anexo V, sendo previsto o valor de 
R$500.000,00. Nada impede, contudo, sua inclusão no PPAG, 
dentro do quadro de metas do Governo. 
A segunda propõe implantar o projeto Educação 

Comunitária/Saúde Individual e Coletiva em todas as escolas 
públicas estaduais, dentro do programa Ensino Fundamental da 
Secretaria do Estado da Educação. Devido a importância da 
educação preventiva na área da saúde pública, acatamos a 
emenda pelo benefício social que trará, acrescentando este 
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objetivo aos outros já estabelecidos para o. setor da 
educação. 

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

Lei nQ 504/95 com as Emendas nQs 1 e 2, apresentadas nesta 
Comissão e a seguir transcritas. 

EMENDA No 1 
Acrescente-se aos objetivos -e às metas relativos ao 

programa de saúde o seguinte objetivo: 
"Concluir as obras de ampliação e reforma do Hospital 

Ant6nio Dias, localizado em Patos de Minas, e promover o seu 
reequipamento. n. 

EMENDA NQ 2 
Inclua-se nos quadros do setor Educação - 1996 e 1997-1999 

-, no programa 42 - Ensino Fundamental -a seguinte meta: 
"- Implantar a educação comunitária/saúde individual e 

coletiva nas escolas públicas estaduais. 
Unidade de medida: escola. 
T ot a 1 : 6. 1 54 . " . 
Sala das Comissões, 23 de novembro de 1995. 
Miguel Martini, Presidente- João Leite. relator- Gera 1 do 

Rezende - Marcos Helênio - Sebastiãa Helvécio. 
PARECER PARA O lo TURNO 00 PROJ~TO O~ L~· 

No 535/9~ 
Reunião Conjunta das Comisiões de Cc~stituição ~ J~3t1;~. çc 

Defesa Social, de Defesa do Consumidor e de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O projeto de lei em tela, de autoria do Chefe do Poder 
Executivo, encaminhado a esta Casa pela Mensagem nQ 52/95, 
tem como objetivo restabelecer a cobrança da Taxa de 
Segurança Pública, por via da inserção de dispositivos na 
Lei nQ 6.763, de 26/12/75. 
Publicada em 21/10/95, a proposição, que tramita em regime 

de urgência por solicitação do autor, foi distribuida às 
Comissões supracitadas para receber parecer, devendo ser 
apreciada em reunião conjunta, nos termos do art. 222 do 
Regimento Interno . 

Encarregados de apreciar os aspectos juridico-
constitucionais pertinentes à espécie, passamos a fazê-lo em 
conformidade com o disposto no art. 103, V, "a", do referido 
Regimento . 

Fundamentação 
A proposição em epigrafe, subscrita pelo Chefe do Poder 

Executivo, tem como finalidade precipua revigorar a cobrança 
de taxas em razão de vários serviços especificas prestados à 
população pela Secretaria de Segurança Pública. 
O restabelecimento da cobrança da denominada Taxa de 

Segurança Pública está consoante ao que dispõe a Carta 
Constitucional de 1988 que, em seu art. 145, expressa 
textualmente: 

"Art. 145 -A União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios poderão instituir os seguintes tributos: 
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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 ã sua disposição." 
Analisando esse permissivo constitucional, Celso Ribeiro 

Bastos ensina: 
"Inversamente aos impostos, as taxas constituem modalidade 

tributária vinculada ã prestação, por parte do Poder 
Público, do poder de polícia ou então pela utilização 
efetiva ou potencial de serviços públicos específi~os e 
divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua 
disposição. Em outras palavras, quer o Estado exerça o poder 
de polícia, quer o Estado preste um serviço público, nestas 
duas hipóteses há possibilidade de cobrança de taxa." (In: 
"Curso de Direito Constitucional". 15 ed. São Paulo: 
Saraiva, 1994, p. 366.) 

Conforme a lista constante na Tabela D, que constitui o 
anexo un1co do projeto em questão, há uma extensa gama de 
serviços prestados ã população pela Secretaria de Segurança 
Pública, sem que haja a contraprestação respectiva, o que 
tem onerado sobremaneira o erário público. 

Não obstante, sugerimos, na conclusão do nosso parecer, 
algumas alterações, de ordem técnica e para elidir vícios de 
constitucionalidade, que poderiam macular, mesmo que 
parcialmente, o projeto. 

As Emendas nQs 1, 3, 4 e 5 cuidam de ajustar os valores 
daquelas tarifas a patamares mais condizentes tanto ao 
mercado quanto aos custos dos serviços. Ressalte-se que as 
Emendas nQs 3 a 5, além de alterarem esses valores, têm 
ainda o propósito de clarear a redação daqueles subitens, 
evitando-se com isso interpretações divergentes no momento 
da aplicação da lei. 

Já a Emenda nQ 2 procura suprimir do projeto o item 3 e 
seus subitens, todos inseridos na Tabela D do anexo único. 
Tal providência é imprescindível uma vez que os serviços ali 
discriminados não se encontram mais na esfera de competência 
do Estado membro, pois assim dispõe a Lei Federal nQ 9.017, 
de 30/3/95, regulamentada pelo Decreto nQ 1.592, de 10/8/95. 
Vislumbramos que, após a vigência da Constituição de 1988, 

tornou-se incompatível a cobrança de taxa para o 
fornecimento de atestado de antecedentes, por tratar-se de 
documento eminentemente pessoal. Como tal documento é 
fornecido na forma de certidão (ou atestado, que é a mesma 
coisa), a cobrança de taxa para a sua expedição acaba por 
hostilizar o art. 5Q, XXXIV, "b", da Lei Maior. Diante desse 
fato, sugerimos a Emenda nQ 6, redigida após a conclusão do 
nosso parecer. 
Apresentamos, ainda, a Emenda nQ 7, que objetiva 

compatibilizar a data de vigência da nova lei com o 
princípio da anterioridade, garantia estatuída no art. 150, 
III, "b", da Constituição Federal. 
Por último, sugerimos a Emenda nQ 8 que tem como propósito 

facilitar a realização dos exames de habilitação aos 
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candidatos a motorista que não têm como se deslocar para a 
Capital. 

Conclusão 
Pelas razões aduzidas, opinamos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
535/95 com as Emendas nQs 1 a 8, a seguir redigidas. 

Os percentuais 
classificação de 
desta lei passam 

EMENDA NQ 1 
das aliquotas constantes nos subitens de 

nQs 1.2, 1.3 e 1.4 da Tabela D do anexo 
a ser, respectivamente, 800, 800 e 1.000. 

EMENDA NQ 2 
Suprima-se o item 3 e seus subitens, renumerando-se os 

demais, da Tabela D do anexo desta lei. 
EMENDA No 3 

O subitem 6.17 da Tabela D do-anexo único passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

"6.17 Autenticação de folha de documento 2,5 (Aliquota %) -
X (Por vez unidade)". 

EMENDA NQ 4 
O subitem 7.1 da Tabela D do anexo desta lei passa 2 

vigorar com a seguinte redação: 
"7.1 Certidões de qualquer natureza. ressalvados os casos 

de gratuidade ore''istos no § 2:.; ~0 .<Jl'' <1-:' '"i:> r·--:·1"':;7' ".:>-:~'-:-
do Estado - 5 (Al iquota %) -X (p:;r v<=;L :..o1~·j::;.<.~.J0; '. 

EMENDA NQ 5 
O subitem 7.2 da Tabela D do anexo único passa a vigorar 

com a seguinte redação: 
"7.2 Cópia de folha de documento - 0,5 (Aliquofa %) -X 

(Por vez unidade)". 
EMENDA NQ 6 

Suprima-se o subitem 9.3 da Tabela D do anexo único, 
renumerando-se os demais. 

EMENDA NQ 7 
Dê-se ao art. 3Q a seguinte redação: 
"Art. 3Q -Esta lei entra em vigor no 1Q (primeiro) dia do 

exercicio financeiro subseqüente ao da sua publicação.". 
EMENDA NQ 8 

Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... -Fica a Secretaria de Estado de Segurança 

Pública obrigada a instalar, na forma do regulamento. ba~ca 
examinadora do DETRAN-MG nas cidades onde já funcionam suas 
regionais.". 
Sala das Comissões, 9 de novembro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna, relator 

Elbe Brandão - Simão Pedro Toledo - Anivaldo Coelno. 
Comissão de Defesa Social 

Relatório 
O projeto de lei sob análise, do Governador do Estado, 

altera a legislação tributária do Estado de Minas Gerais e 
restabelece a vigência de alguns artigos da Lei nQ 6.763, de 
26/12/75. 
Publicada em 21/10/95, foi a propos1çao, que tramita em 

regime de urgência, distribuida à Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu pela juridicidade, pela 
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constitucionalidade e pela legalidade da matéria, com as 
Emendas ngs 1 a 8. 

Vem, agora, a matéria a esta Comissão para. nos termos do 
art. 103, VII, do Regimento Interno, ser examinada quanto 
aos aspectos de mérito. 

Fundamentação 
O projeto em tela visa ao restabelecimento da cobrança da 

chamada Taxa de Segurança Pública, revigorando os arts. 113 
a 120 da Lei nQ 6.763, de 1975, que consolida a legislação 
tributária do Estado de Minas Gerais. 
Segundo consta na fundamentação que acompanha a proposta 

enviada a esta Casa Legislativa, os recursos resultantes da 
cobrança do mencionado tributo serão destinados à Secretaria 
da Segurança Pública. 

A crise financeira que assola o País e, de forma marcante, 
a administração pública tem dificultado a aquisição de 
equipamentos que proporcionem a melhoria na condição de 
trabalho dos abnegados servidores ligados à segurança 
pública. 

A permanência dessa situação pode comprometer sobremaneira 
as atividades daquela Secretaria, cujos trabalhos têm 
trazido conforto e tranqüilidade aos cidadãos mineiros. 
A segurança pública é um dever constitucional do Estado, 

que não pode relegar a segundo plano os órgãos ligados ao 
sistema, deixando-os sem condições de apresentar trabalho à 
altura das necessidades da população. 

Os recursos a serem arrecadados mediante a aprovação da 
proposta em análise não terão sua origem no sacrifício do 
contribuinte e virão, com certeza, proporcionar as condições 
mínimas para que o Estado possa investir em equipamentos, 
tecnologia e aprimoramento dos seus quadros, para continuar 
apresentando os altos índices de eficiência e qualidade dos 
serviços colocados à disposição da comunidade no que tange à 
segurança pública. 

Entendemos, portanto, conveniente e oportuna a aprovação do 
projeto, com as alterações introduzidas pela Comissão de 
Constituição e Justiça. 

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

Lei nQ 535/95 com as Emendas ngs 1 a 8, apresentadas pela 
Comissão de Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 9 de novembro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente (2 votos) - Romeu Queiroz, 

relator - Dílzon Melo. 
Comissão de Defesa do Consumidor 

Relatório 
O projeto de lei em tela, do Chefe do Poder Executivo, tem 

como objetivo restabelecer a cobrança da Taxa de Segurança 
Pública, por intermédio da inserção de dispositivos nesse 
sentido na Lei 6.663, de 26/12/75, que regulamenta o ICMS. 

Publicada em 21/10/95, foi a proposição distribuída às 
Comissões de Constituição e Justiça, de Defesa Social e de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária, que devem apreciá-la 
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em reunião conjunta em razão de sua tramitação em 
regime de urgência. 
Por força de requerimento do Deputado Marcos Helênio, 

aprovado em Plenário, vem a proposição a esta Comissão, para 
que sobre ela se emita parecer, nos termos do art. 103, VI, 
"c", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição em tela, conforme manifestou o Chefe do Poder 

Executivo em sua mensagem, tem como finalidade dotar a 
Secretaria de Segurança Pública de recursos financeiros que 
serão utilizados na melhoria da qualidade dos seus serviços 
prestados à população. 
Aquela Pasta, comprovadamente, tem assumido integralmente o 

ônus da prestação de vários serviços no campo da segurança 
pública, haja vista ter sido desautorizada a recolher as 
taxas correspondentes por força da Lei nQ 11.508, de 1994, 
que eliminou tais cobranças. 

Com ressalva de alguns poucos casos, os valores s~geridos 
na Tabela D, que acompanha o projeto, estão condizentes com 
os custos dos respectivos serviços que serão prestados ou 
colocados à disposição da população. Algumas distorções em 
relação à cobrança de tais tarifas foram corrigid~s o0r 
emendas apresentadas pela Corn-ss~~· ri·" ':é'"".c;-._,;--:-.,;.0 
Justiça, enquanto as demais con;;;c.:L~l r;,::s crn•-.::t:Jc;;;; .:;;..-:, , __ 
apresentamos após a conclusão do noss~ ~arece·. 

Diante do exposto, vislumbramos que o projeto sob comento 
está em sintonia, ainda, com a Lei nQ 8.078, de 1991 (Código 
de Defesa do Consumidor), que, entre outros princípios, 
preceitua, em seu art. 4Q, VII, a racionalização e melhoria 
dos serviços públicos. 

Conclusão 
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação do Projeto 

de Lei nQ 535/95 com as Emendas nQs 1 a 8, apresentadas pela 
Comissão de Constituição e Justiça, acrescido das Emendas 
nQs 9 e 10, a seguir redigidas. 

EMENDA No 9 
O subitem 4.1 da Tabela D do ãnexo único passa a vigorar 

com a seguinte redação: 
"4.1 Inscrição para exame de habilitação a carteira 

nacional de habilitação de qualquer ca,egoria 100 (Alíquota 
%) -X (Por vez unidade)" . 

EMENDA NQ 10 
O subitem 4.6 da Tabela D do anexo único passa a vigorar 

com a seguinte redação: 
"4.6 Exame psicotécnico ou de saúde realizado pelo Estado, 

para qualquer categoria 35 (Alíquota%)- X (Por unidade)". 
Sala das Comissões, 9 de novembro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Marcos Helênio, relator -

Arnaldo Canarinho - Antônio Andrade. 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
Encaminhada a esta Casa pela Mensagem nQ 52/95, do 

Governador do Estado, a proposição em análise tem por 
objetivo o restabelecimento da Taxa de Segurança Pública. 
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mediante o acréscimo de inciso ao art. 4Q da Lei nQ 6.763, 
de 26/12/75, que consolida a legislação tributária do 
Estado. 
A matéria foi examinada pela Comissão de Constituição e 

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade e apresentou-lhe as Emendas 
nQs 1 a 8, e pela Comissão de Defesa do Consumidor, que se 
manifestou por sua aprovação com as emendas da Comissão de 
Justiça, acrescida das Emendas nQs 9 e 10, por ela 
apresentadas. 

Passamos agora a analisar a proposição, nos termos do art. 
195, c/c o art. 103, X, "d", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposta em comento prevê o restabelecimento da cobrança 

da Taxa de Segurança Pública nas hipóteses previstas em 
tabela própria. 
Segundo a mensagem do Governador, os recursos que 

resultarem da cobrança da mencionada taxa serão destinados à 
Secretaria de Estado da Segurança Pública e por esta 
aplicados na aquisição de equipamentos para os serviços que 
lhe compete executar no Estado. 
A referida taxa foi cobrada até a entrada em vigor da Lei 

nQ 11.508, de 27/6/94, que a revogou por entender, à época! 
que os custos decorrentes da cobrança eram equiparados a 
respectiva receita. 
Entretanto, o atual Chefe do Executivo entende que é 

conveniente a reinstituição dessa taxa, que irá propiciar à 
Secretaria da Segurança Pública recursos indispensáveis ao 
reequipamento e reaparelhamento técnico da Polícia Civil, a 
fim de torná-la mais eficiente e capaz de cumprir as 
imposições de ordem constitucional e legal. 

De acordo com o elencado na Tabela o, que constitui o anexo 
único do projeto em estudo, a Secretaria de Segurança 
Pública, além de prestar à população extensa gama de 
serviços sem que haja contraprestação pecuniária respectiva, 
tem padecido com a perda desses recursos outrora incidentes, 
o que influi diretamente na baixa de qualidade de seus 
préstimos. 
A proposição em comento não encontra óbice de natureza 

financeiro-orçamentária, porquanto não acarretará despesas 
para os cofres públicos. Pelo contrário, criará receita 
correspondente à contraprestação pecuniária em razão de 
vários serviços específicos prestados à população pela 
Secretaria de Segurança Pública. 

Estamos apresentando a Emenda nQ 11, objetivando a redução 
da alíquota do subitem 2.2. de 500% para 80%, a fim de que o 
Estado não desestimule a arrecadação da Taxa de Segurança 
Pública e não favoreça ainda mais a existência de armas 
clandestinas, sem o devido certificado de registro. 

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

535/95 no 1Q turno, com as Emendas nQs 1 a 8, apresentadas 
pela Comissão de Constituição e Justiça, 9 e 10, 
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apresentadas pelas Comissão de Defesa do Consumidor, e 11, a 
seguir redigida. 

EMENDA NQ 11 
O subitem 2.2. da Tabela D do anexo desta lei passa a 

vigorar com a seguinte redação: 
"2.2. -Para certificado de registro de arma- 80 (Aliquota 

%) - X (Por vez unidade)". 
Sala das Comissões, 22 de novembro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Canarinho, relator -

Miguel Martini - Djalma Diniz - Marcos Helênio. 
PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 554/95 
Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça, 
de Administração Pública e de Fiscalização Financeira e 

Orçamentária 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
Por meio do Oficio nQ 10/95, o Presidente do egré;~o 

Tribunal de Justiça encaminhou a esta Casa Legislativa o 
Projeto de Lei nQ 554/95, que cria cargos no Quadro de 
Servidores da Justiça de Primeira Instância e dá out~as 
providências. 
Publicada em 2111/95, a mat<?n;;~ f'o; ·'JH;-t~i·Jt•'·...,~ 2'; 

comissões competen::es para receb·:::r Jj.:l'scs:. r:c.: ;(.:i':~·:c . .:; 
art. 195, c/c o art. 103, do Regimerto InternJ 

Com fulcro nos arts. 129, III, e 274, I, do Regimento 
Interno, o Deputado Sebastião Navarro Vieira apresentou, em 
Plenário, requerimentos em que solicita seja a matéria 
apreciada em reunião conjunta e em regime de urgência, os 
quais foram aprovados em 8/11/95. 

Preliminarmente, compete a esta Comissão o exame da 
proposição quanto à juridicidade, à constitucionalidade e à 
legalidade, fundamentado nos termos a seguir. 

Fundamentação 
A proposição objetiva, precipuamente, a criação de cargos 

de provimento efetivo no Quadro de Servidores da Justiça de 
Primeira Instância, além da criação de cargos no Quadro 
Especifico de Provimento Efetivo da Secretaria do Tribunal 
de Justiça. 

Impõe-se, neste momento, ressaltar a Lei Complementar nQ 
38/95, que contém a organização e a divisão judiciárias do 
Estado de Minas Gerais . 

Com efeito, a propos1çao em tela visa a atender, 
estruturalmente, aos preceitos traçados pela supracitada 
lei, notadamente no que se refere a nova compos1çao da 
divisão judiciária no Estado, com a criação de novas varas e 
comarcas. 

A Carta Estadual vigente, segundo se infere do seu art. 61, 
VIII, atribui a esta Casa Legislativa o exame das matérias 
que dispõem sobre a criação, a transformação e a extinção de 
cargo, emprego e função públicos na administração direta, 
autárquica e fundacional e a fixação da remuneração, 
observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias. 
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Outra norma a observar é a do art. 104, II, do mencionado 
texto constitucional, que estabelece ser da competência do 
Presidente do Tribunal de Justiça a inauguração do processo 
legislativo no que concerne "a criação e a extinção de cargo 
e a fixação de vencimentos de seus membros, dos Juízes, 
inclusive dos tribunais inferiores, dos serviços auxiliares 
e os dos juizes que lhes forem vinculados". 

Finalmente, constata-se que o projeto de lei em apreço 
atende aos preceitos constitucionais e legais a ele 
pertinentes. 

Conclusão 
Concluímos, portanto, pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
554/95. 
Sala das Comissões, 22 de novembro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna, relator 

Romeu Queiroz - Ivair Nogueira. 
Comissão de Administração Pública 

Relatório 
De autoria do Tribunal de Justiça do Estado, por seu 

Presidente, o projeto de lei em tela dispõe sobre a criação 
de cargos no Quadro de Servidores da Justiça de Primeira 
Instância e dá outras providências . 
Publicada no "Diário do Legislativo" em 2/11/95, a 

proposição, com tramitação em regime de urgência e reunião 
conjunta de comissões, conforme requerimentos do Deputado 
Sebastião Navarro Vieira, foi examinada preliminarmente pela 
Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Vem, agora, 
a matéria a esta Comissão, para exame quanto ao mérito, nos 
termos do art. 195, c/c o art. 103, I, "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
Pretende-se, segundo o projeto de lei em exame, a criação 

de 239 cargos de provimento efetivo, destinados ao 
atendimento das necessidades decorrentes da implantação de 
novas varas e comarcas, conforme previsto na Lei 
Complementar nQ 38, de 13/2/95, que contém a organização e a 
divisão judiciárias do Estado de Minas Gerais. 
A maior parte desses cargos - 153 deles - está incluída no 

grupo de 2Q grau de escolaridade, com vencimento médio em 
torno de R$760,00 mensais. São cargos que, para seu 
provimento, exigirão aprovação em concurso público de provas 
e títulos, a ser realizado, e que integram a estrutura de 
suporte a uma atividade típica do Estado, que é a 
distribuição da Justiça. 
Pretende-se, ainda, a criação de 9 cargos destinados à 

Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes, sendo 6 de 
provimento efetivo e 3 de provimento em comissão. Nota-se, 
de 1n1c1o, que as despesas com a criação dos cargos 
destinados à escola judicial são, proporcionalmente, 
bastante superiores àquelas resultantes da criação de cargos 
destinados à Justiça de Primeira Instância. Para isso 
contribui, decisivamente, a remuneração dos cargos de 
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provimento em comissão: pelo demonstrativo de despesas 
encaminhado pelo próprio Tribunal a esta Casa, por meio do 
Ofício nQ 11/95, pode-se inferir que a remuneração do cargo 
de Secretário - TJ-DAS-02 - situa-se em torno de R$6.000,00 
mensais, e a dos dois cargos de Assessor Jurídico - TJ-DAS-
10- está por volta de R$4.500,00, mensais. 
Ressalte-se, portanto, o fato de que nem todos os cargos 

criados destinam-se à efetiva instalação de varas e comarcas 
e, menos ainda, decorrem de propostas nesse sentido 
apresentadas pelo Poder Legislativo, durante a tramitação do 
projeto de lei de que resultou a Lei Complementar nQ 38, de 
1995, conforme se depreende da leitura do Ofício nQ 11/95, 
já mencionado. 
Outro aspecto que merece destaque é a proposta de extinção, 

com a vacância, de 18 cargos de provimento em comissão, fato 
que, certamente, virá, em médio ou longo prazo, reduzir 
despesas no orçamento do Poder Judiciário, conforme consta 
no art. 2Q do projeto. Assim, pode-se dizer oue 2 
proposição, no seu mérito, justifica-se: uma vez criadas as 
comarcas e varas, faz-se necessária a criação, por lei, dos 
respectivos cargos e a subseqüente realização de concurso 
público, com a homologação dos resultados, oara que possam 
ser as referidas comarcas e varr.>s 'nc,.,.al-:.:cnc.: • .. :u"\.;r·~· e~·:.·~; 
cargos destinados à Escola Judi.:;a; ';es=r.:t::..ií.;Jd~0 :,:JL.·:,. 
Fernandes, estes podem ser justl~ica~o3 pela ne:es~i~:Jo c~ 
se estruturar aquela unidade, que, de acordo com a Lei 
Complementar nQ 38, de 1995, passa a ter a grave 
responsabilidade de preparar adequadamente os novos 
magistrados para o exerc1c1o de suas importantes funções, 
completando o processo que se inicia com a aprovação em 
concurso público. 

Apresentamos, ao final deste parecer, a Emenda nQ 1, que 
modifica a redação do art. 3Q do projeto, de forma a torná-
lo mais adequado à técnica legislativa, evitando-se, ainda, 
quaisquer dúvidas quanto à interpretação do dispositivo. 
Apresentamos, ainda, a Emenda nQ 2, que tem como objetivo a 
fixação de regras complementares, nos moldes de outras 
existentes em leis municipais e federais, para a realização 
de concurso público para provimento dos cargos criados em 
decorrência da aprovação do projeto de lei em exame. 

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

Lei nQ 554/95 com as Emendas nQs 1 e 2, que apresentamos . 
EMENDA NQ 1 

Dê-se ao art. 3Q a seguinte redação: 
"Art. 3Q- Após a aprovação da lei complementar que alterar 

o Anexo I da Lei Complementar nQ 38, de 1995, estabelecendo 
modificação na classificação de comarcas, o Tribunal de 
Justiça encaminhará ao Poder Legislativo projeto de lei 
estabelecendo a correspondente transformação nos níveis e 
padrões de vencimento dos cargos integrantes do quadro de 
pessoal da respectiva comarca.". 

EMENDA No 2 
Acrescente-se onde convier: -
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"Art ..... -Em concurso público para provimento de cargos 
a que se refere esta lei, será considerado como título um 
percentual não excedente de 20% (vinte por cento) do total 
de pontos distribuídos o tempo de serviço prestado na 
condição de servidor público estadual. 

Parágrafo único Considerar-se-á, para os efeitos do 
artigo, o tempo de serviço do servidor absorvido pela Lei nQ 
10.470, de 15/4/91, e do servidor cujo emprego tenha sido 
transformado em Função Pública, nos termos da Lei nQ 10.254, 
de 31/7/90.". 
Sala das Comissões, 22 de novembro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Jairo Ataíde, relator 

Arnaldo Penna - Bonifácio Mourão - Marcos Helênio - Miguel 
Martini. 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Tribunal de Justiça, por intermédio de seu 
Presidente, a proposição em epígrafe dispõe sobre a criação 
de cargos no Quadro de Servidores do Poder Judiciário. 

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça 
concluiu pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela 
legalidade da matéria. 
Posteriormente, a Comissão de Administração Pública 

manifestou-se pela aprovação do projeto com as Emendas nQs 1 
e 2, que apresentou. 
Agora, vem a matéria a esta Comissão para receber parecer. 

Fundamentação 
A Lei Complementar nQ 38/95 criou varas e comarcas, elevou 

a classificação de diversas comarcas e conferiu novas 
atribuições à Escola Judicial Desembargador Edésio 
Fernandes. Em decorrência dessas alterações, surge a 
necessidade da adequação dos quadros de servidores do Poder 
Judiciário. O projeto de lei em tela tem por objetivo 
produzir a legislação necessária a essas alterações. Além 
desse desiderato, a proposição visa a compatibilizar os 
quadros de servidores à atual filosofia do plano de 
carreiras, o que faz por meio da proposta de extinção de 18 
cargos de provimento em comissão. 

Do ponto de vista orçamentário, a matéria não encontra 
óbice. Os recursos para a execução da futura lei originar-
se-ão de crédito adicional, no valor de até R$3.403.051,68, 
cuja abertura é autorizada nos termos do art. 4Q do projeto, 
com a redação dada pela Emenda nQ 2, que apresentamos ao 
final deste parecer. 
Por outro lado, em virtude do desenvolvimento econômico, da 

imigração urbana e do aumento populacional, vêm crescendo as 
interações e os conflitos, o que implica mais provocação ao 
Poder Judiciário e reflete em uma maior quantidade de 
processos. Assim, foram feitas alterações naquele Poder, 
e, como corolário, temos, agora, a adaptação dos seus 
serviços auxiliares. Modificando-se o Poder enquanto tal, 
não temos como deixar de alterar a máquina administrativa 
que lhe é subjacente, sob pena de perda de eficiência. Eleva 
do custo e pouco retorno terá um Juiz sem Oficial. A medida 
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em tela prop1c1ará maior velocidade na tramitação das ações, 
subordinando-se ao interesse público. Representa inversão 
de recursos em uma função essencial do Estado, a justiça, em 
relação à qual verifica-se insatisfação pública e notória da 
sociedade. Dessa forma, entendemos que as despesas 
decorrentes da futura lei serão amplamente suplantadas pelos 
benefícios dela advindos. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela 

Lei nQ 554/95 no 1Q turno, com as 
Comissão de Administração Pública, 
seguir. 

EMENDA No 3 

aprovação do Projeto de 
Emendas ngs 1 e 2, da 

e 3, que apresentamos a 

No art. 4Q do projeto, o~de se lê "no valor de 
R$3.403.051,68", leia-se: "no valor de até R$3.403.051,68". 
Sala das Comissões, 22 de novembro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente- Alencar da Silveira Júnior, 

relator - Romeu Queiroz - Leonidio Bouças - Miguel Martini. 
PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 562/95 
Comissão de Fiscalizaçio Financeira e Orçame~tária 

De autoria da 
Relatório 

Comissão de 
Regionalização, a proposição e:r: :.c: i é! ~.;r:. ~:c·:·· ;:;c~.::t ,·.:.. c ... 
municípios. 

No 1Q turno, foi o projeto aprovaao na forma do 
Substitutivo nQ 1 e com as Emendas nQs 4 e 5. 

Agora, volta a matéria a esta Comissão a fim de ser 
examinada para o 2Q turno. Apresentamos a redação do 
vencido, que segue anexa e integra este parecer. 

Fundamentação 
Conforme nos manifestamos anteriormente, o projeto em exame 

não implica despesas diretas para o Tesouro Estadual nem 
repercussão na lei orçamentária, não havendo, assim, óbice 
do ponto de vista financeiro-orçamentário à sua aprovação. 

Ademais, a proposição é uma resposta às demandas das 
comunidades locais por um governo próprio, por meio do qual 
poderão instituir políticas que atendam a seus interesses, 
levando-os à resolução de seus problemas e lançando-os em 
uma nova era de desenvolvimento e progresso . 

Por outro lado, o TRE-MG, mediante o Ofício nQ 13.703/SJ, 
comunicou ao Presidente aesta Assembléia a homologação do 
resultado do plebiscito realizado em seis distritos, no dia 
19/11/95. Em quatro desses distritos foi alcançado o 
"quorum" exigido pela Lei Complementar nQ 37, de 1995 . 
Por esse motivo, somos levados a apresentar as Emendas ngs 

1 a 3, com o intuito de acrescentar os Municípios de Cônego 
Marinho, Gameleiras, Glaucilândia e Reduto ao inciso I do 
art. 1Q e aos Anexos I e II do projeto em tela . 

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

Lei nQ 562/95 no 2Q turno, na forma do vencido no 1Q turno e 
com as Emendas nQs 1 a 3, a seguir redigidas. 

EMENDA NQ 1 
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Incluam-se no inciso I do art. 1Q os Municípios 
Marinho, Gameleiras, Glaucilândia e Reduto. 

de Cônego 

EMENDA No 2 
Acrescente-se onde convier, no Anexo I: 

"Novo Município Outros distritos Município Coma r 
c a 

componentes Remanescente 
Januária Januária 
Monte Azul Monte Azul 

Distrito-sede 
Cônego Marinho 
Gameleiras 
Glaucilândia 
Reduto 

Juramento Montes Claros 
Manhuaçu Manhuaçu" 

EMENDA NQ 3 
Acrescente-se onde convier, no Anexo II: 
"Município de Cônego Marinho 
Desmembrado do Município de Januária 
1 - Com o Município de Bonito: 
Começa na foz do córrego Tamanduá no riacho Macaúbas; sobe 

pelo córrego Tamanduá até sua cabeceira, alcança o divisor 
da vertente da margem esquerda do córrego da Forquilha e 
segue por ele até a foz desse córrego no riacho Borrachudo; 
sobe pelo riacho Borrachudo até sua cabeceira, transpõe o 
divisor de águas e alcança a cabeceira do rio Peruaçu, pelo 
qual desce até a foz do sangradouro da lagoa Formosa; deste 
ponto, sobe a encosta da vertente esquerda desse 
sangradouro, alcança o divisor da vertente da margem 
esquerda do rio Cochá e continua por ele, passando pela 
serra Vermelha, até defrontar com a cabeceira do córrego 
Veredinha; alcança essa cabeceira e desce pelo córrego até 
sua foz no rio Cochá; desce pelo rio Cochá até a foz da 
vereda do Peixe. 
2 -Com o Município de Montalvânia: 
Começa na foz da vereda do Peixe no rio Cochá; desce pelo 

rio Cochá até a foz do riacho São Matias; sobe por esse 
riacho até sua cabeceira, na serra dos Tropeiros, dividindo 
as águas dos rios Carinhanha e São Francisco. 
3 - Com o Município de Miravânia: 
Começa na serra dos Tropeiros, divisora de águas entre os 

rios Carinhanha e São Francisco, defrontando com a cabeceira 
do riacho São Matias, afluente do rio Cochá; continua pela 
linha de cumeada dessa serra, até defrontar a cabeceira do 
rio Itacarambi. 
4 - Com o Município de Itacarambi: 
Começa na serra dos Tropeiros, defronte à cabeceira do rio 

Itacarambi; dai, em rumo, atinge o rio Peruaçu, na foz da 
vereda da Forquilha. 
5 - Com o Município de Riacho da Cruz: 
Começa no rio Peruaçu, na foz da vereda da Forquilha; sobe 

por esta até sua Cabeceira, transpõe o divisor de águas e 
alcança a cabeceira do riacho da Cruz, pelo qual desce até a 
foz do córrego Peri-Peri; deste ponto, em rumo, atinge a 
lagoa do Tatu, descendo pelo seu sangradouro até um ponto 
situado 1,2km acima da ponte da estrada que liga Januária a 
Riacho da Cruz. 
6 - Com o Município de Januária: 



"' " ·z ... 
E 
2 
c: 
Cl 

"' "' E 
"' -;;; 

Vi 
Cl 

""C 

"' "' -4 
"' õ c. 
o 
"' "' ~ 
c. 
E 

807 

Começa no escoadouro da lagoa do Tatu, 1,2km acima da ponte 
da rodovia Januária - Riacho da Cruz; deste ponto, em reta, 
até o riacho da Quinta, no lugar denominado Limeira; daí, em 
rumo, volta a atingir o riacho da Quinta, na foz do córrego 
Buriti do Meio; sobe por esse córrego, até a sua cabeceira, 
prosseguindo por espigão, até alcançar a cabeceira do 
córrego Lameirão; desce por este e pelo riacho Macaúbas, até 
a foz do córrego Tamanduá. 
Município de Gameleiras 
Desmembrado do Município de Monte Azul 
1 - Com o Município de Matias Cardoso: 
Começa no rio Verde Grande, na foz do rio Gorutuba; desce 

pelo rio Verde Grande, até a foz do rio Verde Pequeno. 
2 - Com o Estado da Bahia: 
Começa no rio Verde Grande, na foz do rio Verde Pequeno; 

segue pela divisa interestadual (rio Verde Pequeno), até a 
foz do ribeirão Poço Triste no rio Verde Pequeno. 
3 - Com o Município de Espinosa: 
Começa no rio Verde Pequeno, na foz do ribeirão do Poço 

Triste; sobe por esse ribeirão, até a sua cabeceira; dai. 
por espigão, alcança a serra Central, no lugar denominado 
Morro do Chapéu. 
4- Com o Município de Mamonas: 
Começa na serra Cent r a 1, no : c~aar· ".iE:n·::.;7: ··,2.:.k: ":.::.: ·'~. _, __ 

Chapéu; segue pelo divisor de ãgGas jos ri02 G~··ut~ca 
Verde Pequeno, até o ponto fronteiro à cabeceira do córrego 
Boqueirão do Encantado. 
5 - Com o Município de Monte Azul: 
Começa na serra Central, no ponto fronteiro à cabeceira do 

córrego Boqueirão do Encantado; descendo a encosta, atinge 
essa cabeceira e desce pelo córrego até sua foz no rio 
Pacu í. 
6 - Com o Município de Pai Pedro: 
Começa no rio Pacuí, na foz do córrego Boqueirão do 

Encantado; desce por esse rio até a sua foz no rio Gorutuba. 
7 - Com o Município de Jaíba: 
Começa no rio Gorutuba, na foz do rio Pacuí, desce pelo rio 

Gorutuba, até a sua foz no rio Verde Grande. 
Município de Glaucilândia 
Desmembrado do Município de Juramento 
1 - Com o Município de Guaraciama: 
Começa no rio das Pedras, na foz do córrego Cava do Curral: 

desce pelo rio das Pedras até a foz no rio do Félix. 
2 - Com o Município de Bocaiúva: 
Começa no rio das Pedras, na foz do rio do Félix; desce 

pelo rio das Pedras, até a sua foz no rio Verde Grande. 
3 - Com o Município de Montes Claros: 
Começa na foz do rio das Pedras, no rio Verde Grande; desce 

por este até a foz do córrego Traçadal ou Barro Seco. 
4 - Com o Município de Juramento: 
Começa no rio Verde Grande, na foz do córrego Traçadal ou 

Barro Seco; sobe por esse córrego até sua cabeceira; 
continua pelo divisor de águas entre os rios das Pedras e 
Juramento, transpõe o morro da Barriguda, contorna as 
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cabeceiras do ribeirão Caiçaras e defronta com as nascentes 
do córrego Cava do Curral; alcança este córrego e desce por 
ele até sua foz no rio das Pedras. 
Município de Reduto 
Desmembrado do Município de Manhuaçu 
1 -Com o Município de Manhuaçu: 
Começa na serra Bem Posta, no divisor de águas entre os 

córregos Boa Vista, Tapera ou Rodrigues e Arrozal ou Eloy, 
no ponto fronteiro à cabeceira deste último; daí, alcança o 
espigão fronteiro, desce a encosta até a cabeceira do 
córrego da Sinceridade; desce por este córrego, até sua foz 
no rio Manhuaçu e por este, até a foz do rio São Simão. 
2 -Com o Município de Santana do Manhuaçu: 
Começa no rio Manhuaçu, na foz do rio São Simão; 

atravessando o rio Manhuaçu, segue pelo espigão fronteiro, 
divisor da vertente da margem direita do córrego da Onça, 
até alcançar o divisor de águas entre os rios Manhuaçu e 
José Pedro, no ponto fronteiro à cabeceira do córrego São 
João da Figueira. 
3 - Com o Município de Durandé: 
Começa no divisor de águas entre os rios Manhuaçu e José 

Pedro, no ponto fronteiro à cabeceira do córrego São João da 
Figueira; continua por este divisor até às cabeceiras dos 
córregos do Omir e da Onça. 
4- Com o Município de Martins Soares: 
Começa no divisor de águas entre os rios Manhuaçu e José 

Pedro, no ponto fronteiro às cabeceiras dos córregos do Omir 
e da Onça; segue por este divisor, passa pelo alto da Onça, 
cruza a BR-262 até alcançar o ponto fronteiro às cabeceiras 
do córrego Guarani e ribeirão Pouso Alegre. 
5 - Com o Município de Manhumirim: 
Começa no divisor de águas entre os rios Manhuaçu e José 

Pedro, no ponto fronteiro às cabeceiras do córrego Guarani e 
ribeirão Pouso Alegre; segue pelo divisor da vertente da 
margem esquerda do córrego Guarani, contorna as cabeceiras 
dos córregos do Lessa, São Bento e Vargem Grande; desce a 
encosta e atinge o ribeirão Jequitibá, na foz do córrego da 
Tapera ou dos Rodrigues; transpõe o ribeirão, alcança o 
espigão fronteiro e segue pelo divisor de águas entre os 
córregos Arrozal ou Eloy e Braeder, até a serra Bem Posta, 
no divisor de águas entre os córregos Boa Vista, Tapera ou 
Rodrigues e Arrozal ou Eloy, no ponto fronteiro à cabeceira 
deste último.". 
Sala das Comissões, 23 de novembro de 1995. 
Miguel Martini, Presidente- Ronaldo Vasconcellos relator 

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

PROJETO DE LEI No SGZ/95 
Cria municípios e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q- Ficam criados os Municípios de: 
I - Alto Caparaó, Angelândia (ex-Vila dos Anjos), 

Aric~n~uv~, Berizal, Bonito de Minas (ex-Bonito), 
Bras1land1a de Minas (ex-Brasilândia), Bugre, Cabeceira 
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Grande, Campo Azul, Cantagalo, Catas Altas, Catuti, Chapada 
Gaúcha, Confins, Córrego Fundo, Crisólita, Cuparaque, Curral 
de Dentro, Divisa Alegre, Dom Bosco, Franciscópolis, Frei 
Jorge, Frei Lagonegro, Fruta de Leite, Goiabeira, Goianá, 
Guaraciama, Ibiracatu, Imbé de Minas (ex-Imbé), Indaiabira, 
Japonvar, Jenipapo de Minas (ex-Jenipapo), José Gonçalves de 
Minas, José Raydan, Josenópolis, Juvenília, Leme do Prado, 
Luisburgo, Luislândia, Mário Campos, Martins Soares, 
Miravãnia, Monte Formoso, Naque, Natalândia, Ninheira, Nova 
Belém, Nova Porteirinha, Novo Oriente de Minas (ex-Frei 
Gonzaga), Novorizonte, Olhos D'Água, Oratórios, Orizânia, 
Padre Carvalho, Pai Pedro, Patis, Pedra Bonita, Periquito, 
Piedade de Caratinga, Pinto D'Água, Pintópolis, Ponto 
Chique, Ponto dos Volantes, Rosário da Limeira, Santa 
Bárbara do Monte Verde, Santa Cruz de Minas, Santa Cruz de 
Salinas, Santa Helena de Minas, Santo Antônio do Retiro, São 
Domingos das Dores, São Geraldo do Baixio, São João da 
Lagoa, São João das Miss6es (ex-Miss6es), São João do Pacuí. 
São Joaquim de Bicas, São José da Barra, São Sebastião da 
Vargem Alegre, São Sebastião do Anta (ex-São Sebastião da 
Anta), Sarzedo, Sem-Peixe, Serranópolis de Minas (ex-
Serranópolis), Setubinha, Taparuba, União de Minas fex-
União), Uruana de Minas (ex-Uru~n<l). •..'?rol?m ,~~,·,·~n:-r-:. lt,::rr•;;;r: 
Grande do Rio Pardo, Varjão d.:: r,_.,·;í,;:;~: .c" .. ,';::·:;á,:. 
Verdelândia, Veredinha, Vermelho Nove; 
II- Delta. 
Parágrafo único - Os municípios de que trata o "caput" têm 

denominação, sede, distritos que os integram, comarca a que 
pertencem e delimitação relacionados nos Anexos I e II desta 
1 e i. 
Art. 2Q- Aplicam-se aos municípios criados por esta lei, a 

partir do exercício financeiro de 1996, os critérios e os 
prazos de crédito das parcelas do produto da arrecadação de 
impostos de competência dos Estados e de transferências por 
estes recebidas, pertencentes aos municípios e previstos na 
Lei Complementar Federal nQ 63, de 11 de janeiro de 1990. 
Art. 3Q Os municípios remanescentes, enquanto 

responsáveis pela administração do novo município, na forma 
do disposto na Lei Complementar nQ 37, de 18 de janeiro de 
1995, ficam obrigados a divulgar e a encaminhar ao Tribunal 
de Contas do Estado de Minas Gerais, até o último dia do mês 
subseqüente ao da arrecadação, demonstrativo contendo, 
discriminadamente, o montante arrecadado e a despesa 
realizada no novo município. 
Art. 4Q Aplica-se aos novos municipios e aos 

remanescentes o disposto na Lei Complementar nQ 37, de 18 de 
janeiro de 1995, alterada pela Lei Complementar nQ 39, de 23 
de junho de 1995. 
Art. 5Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 6Q- Revogam-se as disposiç6es em contrário. 
-Os anexos a que se refere o projeto são os publicados 

nesta edição, em seu parecer de redação final, retirando-se 
deles os municípios incluídos por meio das Emendas nQs 1 a 
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3, constantes neste parecer, e fazendo-se a conseqüente 
renumeração. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR NQ 
12/95 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei Complementar nQ 12/95, de autoria do 

Tribunal de Justiça, que dispõe sobre o Sistema de Juizados 
Especiais Cíveis e Criminais 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 COMPLEMENTAR No 12/95 

Dispõe sobre o Sistema de Juizados Especiais Cíveis e 
Criminais e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q - Ficam criados 32 (trinta e dois) cargos de Juiz 

de Direito Substituto, destinados à instalação de Juizados 
Especiais. 
Art. 2Q - Após levantamento dos processos sujeitos ao 

regime da Lei Federal nQ 9.099, de 26 de setembro de 1995, e 
determinação da provável demanda reprimida, o Tribunal de 
Justiça instituirá Juizados Especiais nas Comarcas de maior 
movimento forense. 
§ 1Q - Na Comarca de Belo Horizonte haverá, no mínimo, 5 

(cinco) Juizados Especiais; nas comarcas onde houver 7 
(sete) juízes ou mais, 2 (dois) Juizados Especiais; nas 
comarcas com mais de 4 (quatro) e menos de 7 (sete) juízes, 
1 (um) Juizado Especial. 
§ 2Q - A instalação dos Juizados Especiais será feita com 

aproveitamento das estruturas de recursos humanos e 
materiais já existentes no Poder Judiciário ou por meio da 
celebração de convênios pelo Tribunal de Justiça com as 
instituições interessadas, com cessão de espaços físicos e 
de funcionários. 

§ 3Q - Até a instalação dos Juizados Especiais, os Juízes 
de Direito das respectivas Varas, seus substitutos ou 
cooperadores exercerão a competência dos Juizados Especiais 
relativamente aos processos em andamento ou que vierem a ser 
distribuídos. 

§ 4Q - Nas Comarcas de menor movimento forense, resolução 
da Corte Superior do Tribunal de Justiça atribuirá 
competência aos Juízes de Direito, Cíveis ou Criminais, para 
a prática dos atos previstos na lei mencionada no "caput" 
deste artigo. 
Art. 3Q Funcionará junto a cada Juizado Especial, 

instalado na forma desta lei, órgão da Defensoria Pública 
estadual, dotado de pessoal e estrutura adequados ao 
cumprimento de suas funções institucionais. 
Art. 4Q -Nas comarcas onde houver previsão para 3 (três) 

Juízes titulares, o Tribunal de Justiça designará, 



"' 
-~ ... 
E 
.§ 
c 
o 

"' "' E 
!'! 
"' iii 
o 

"C 

"' o 
-~ 
!!! 
"' c. 
o 
V> 

"' ., 
c. 
E 

811 
prioritariamente, os Juizes substitutos para atuarem junto 
aos Juizados Especiais, quando de sua instalação. 
Art. SQ Os conciliadores e Juízes leigos, quando 

necessários, serão escolhidos, por prazo certo, segundo 
critérios fixados pelo. Tribunal de Justiça, considerada sua 
atividade serviço público relevante e, ainda, título para 
provimento de cargos do Poder Judiciário e dos órgãos que 
exerçam funções essenciais à Justiça. 

Parágrafo único - A escolha de que trata este artigo 
recairá, preferencialmente, sobre os atuais Juízes 
conciliadores que prestam serviço aos juizados informais. 
Art. 6Q -As Turmas Recursais, compostas por três Juízes 

togados, serão constituídas pelo Tribunal de Justiça, entre 
os Juízes em exercício no primeiro grau de jurisdição. 

Parágrafo único - As Turmas Recursais serão instaladas 
preferencialmente nas comarcas onde houver, no mínimo, 4 
(quatro) Juízes titulares. 
Art. 7Q -A eleição para Juiz de Paz, de q~e trat~ o a~t. 

117 da Constituição do Estado, será realizada no dia 3 de 
outubro de 1996. 

§ 1Q - Será considerado eleito para o cargo o candidato ~ue 
obtiver maioria de votos, não computados os votos em branco 
e os nulos. 

§ 2Q -Além de atender aos :-e;_J~,;i.s·;:é)S ;::.r,;·v·.:.:.:.., :·:: 
Federal nQ 9. 100, de 29 de sete~b~o d2 19e5, ~s ~Jn(:Ja:o~ 
ao cargo de Juiz de Paz deverão comprovar bons antecedentes, 
idoneidade moral e reputação ilibada. 
Art. 8Q - Para o provimento no cargo de Juiz de Paz, o 

candidato eleito deverá satisfazer, no que couber, as 
ex1gencias para o ingresso na magistratura, previstas na 
legislação federal e estadual que regulamenta a matéria. 
Parágrafo único - Durante o exercício do cargo de Juiz de 

Paz, o seu titular não poderá exercer atividade político-
partidária, devendo requerer o seu desligamento, ainda que 
temporário, do partido político a que for filiado. 
Art. 9Q- O Tribunal de Justiça publicará, no órgão oficial 

do Estado, no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da 
publicação desta lei, a relação de cargos de Juiz de Paz 
existentes no Estado, discriminando o seu número por 
comarcas e municípios. 

Parágrafo único - Cópia da relação de que trata o art1go 
será encaminhada a todos os partidos políticos regularmente 
registrados. 
Art. 10 -A posse dos Juízes de Paz eleitos no dia 3 de 

outubro de 1996, perante o Juiz de Direi~o titular da 
comarca, dar-se-á no dia 1Q de janeiro de 1997, mantidos nos 
cargos até essa data os seus atuais ocupantes. 
Art. 11 -O Tribunal de Justiça encaminhará ao Tribunal 

Regional Eleitoral as informações necessárias à 
regulamentação da eleição para o cargo de Juiz de Paz, 
observadas, no que couber, as disposições da Lei Federal nQ 
9.100, de 29 de setembro de 1995. 

Art. 12 -Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito 
adicional no valor de ats R$2.638.230,76 (dois milhões 
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seiscentos e trinta e oito mil duzentos e trinta reais e 
setenta e seis centavos), no exercício financeiro de 1996, 
para atender às despesas decorrentes desta lei. 
Art. 13 -Esta lei complementar entra em vigor na data de 

sua publicação. 
Art. 14- Revogam-se as disposições em contrário. 

Sala das Comissões, 23 de novembro de 1995. 
Paulo Schettino, Presidente - Elbe Brandão, relatora 

Bonifácio Mourão. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

No 316/95 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei nQ 316/95, de autoria do Deputado Ermano 
Batista, que declara de utilidade pública a Associação 
Comunitária dos Amigos de Iapu - ACAMI , com sede no 
Município de Iapu, 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 316/95 

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 disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 16 de novembro de 1995. 
Paulo Schettino, Presidente - Álvaro António, relator 

Elbe Brandão. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

No 321/95 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei nQ 321/95, do Deputado Paulo Piau, que 
declara de utilidade pública o Centro Espírita José Horta, 
com sede no Município de Uberaba, 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 321/95 

Declara de utilidade pública o Centro Espírita José Horta, 
com sede no Município de Uberaba. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarado de utilidade pública o Centro 

Espírita José Horta, com sede no Município de Uberaba. 
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Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data 
publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 16 de novembro de 1995. 

de 

Paulo Schettino, Presidente- Álvaro Antônio, relator 
Elbe Brandão. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 
NQ 336/95 

Comissão de Redação 

sua 

O Projeto de Lei nQ 336/95, de autoria do Deputado 
Bonifácio Mourão, que declara de utilidade pública a 
Associação Cultural e Comunitária de Milho Verde, com sede 
no Município de Serro, foi aprovado nos turnos regimentais, 
sem emenda. 

Vem, agora, o projeto a esta 
segundo a técnica legislativa, 
adequada, nos termos do art. 

Comissão, a fim de que, 
seja dada à matéria a forma 
270, ~ 1Q, do Regimento 

Interno. 
Assim sendo, 

redação f i na 1 , 
opinamos por se dar à proposição a seguinte 
que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI No 336/95 
Declara de utilidade pública ~ Associação Cultural e 

Comunitária de Milho Verde. com SPdA r,0 MIII"';C",!"'''~· (j(! -.-~rr.-~. 
A Assembléia Legislativa do Estacc .:Je ::;n.;.:::; :2c..;.!~; c:.::..:'.:;~-.· 
Art. 1Q -Fica declarada de uti1ida:e p(;::;·1kz c. ,\:;s::.:~a·;?:::: 

Cultural e Comunitária de Milho Verde, com sede no Município 
de Serro. 
Art. 2Q Esta 1 e i entra em vigor na data 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões. 16 de novembro de 1995. 

de 

Paulo Schettino, Presidente - Álvaro Antônio, relator 
Elbe Brandão. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 
No 341/95 

Comissão de Redação 

sua 

O Projeto de Lei nQ 341/95, de autoria da Deputada Maria 
José Haueisen, que declara de utilidade pública o Conselho 
Particular Vicentino São Gonçalo, com sede no Município de 
Contagem, foi aprovado nos turnos regimentais. sem emenda 

Vem, agora, o projeto a esta Comissão, a fim de que . 
segundo a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma 
adequada, nos termos do art. 270, ~ 1Q, do Regimento 
Interno. 
Assim sendo, 

redação f i na 1 , 
opinamos por se dar à proposição a seguinte 
que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI No 341/95 
Declara de utilidade pública- o Conselho Particular 

Vicentino São Gonçalo, com sede no Município de Contagem. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarado de utilidade pública o Conselho 

Particular Vicentino São Gonçalo, com sede no Município de 
Contagem. 
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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, 16 de novembro de 1995. 
Paulo Schettino, Presidente - Álvaro Antônio, relator 

Elbe Brandão. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

NQ 364/95 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei nQ 364/95, de autoria do Deputado 
Francisco Ramalho, que declara de utilidade pública o 
Instituto Brasileiro de Comunidade Terapêutica Antitóxico-
SOS - COMTOX-SOS -, com sede no Município de Caratinga, 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 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. 
Sala das Comissões, 16 de novembro de 1995. 
Paulo Schettino, Presidente - Elbe Brandão, relatora. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 
NQ 375/95 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei nQ 375/95, de autoria do Deputado Carlos 

Murta, que declara de utilidade pública a Associação 
Comunitária Vida Nova do Morro Alto, com sede no Município 
de Vespasiano, 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 375/95 

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Vida 
Nova do Morro Alto, 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 Vida Nova do Morro Alto, com sede no Município 
de Vespasiano. 

Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
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Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 16 de novembro de 1995 . 

815 

. Paulo Schettino, Presidente - Elbe Brandão, relatora 
Alvaro Antônio. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 
NQ 376/95 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei nQ 376/95, de autoria do Deputado Ivo 

José, que declara de utilidade pública a Sociedade de 
Prevenção e Assistência aos Cancerosos de Raul Soares 
SOPAC -. com sede no Município de Raul Soares, foi aprovado 
nos turnos regimentais, sem emenda. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo 
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, 
nos termos do art. 270, i 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 376/95 

Declara de utilidade pública a Sociedade de Prevenção e 
Assistência aos Cancerosos de Raul Soares - SOPAC -. com 
sede no Município de Raul Soares. 

A Assembléia Legislativa do Estado ae Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de ut;lio;:,o'~ o·~;t•l•c;. '.\ Sc:::ied:•c'~: 

de Prevenção e Assistência aos -~c:nce:--:)SOS a~ :u .... : ~~.:.:~--,:.:: 
SOPAC -. com sede no Município de Rau1 So2res. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 16 de novembro de 1995 . 

. Paulo Schettino, Presidente - Elbe Brandão, relatora 
Alvaro Antônio. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 
NQ 377/95 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei nQ 377/95, de autoria do Deputado Geraldo 

Nascimento, que declara de utilidade pública a Creche Amor e 
Luz, com sede no Município de Timóteo, 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 maté~ia 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 377/95 

Declara de utilidade pública a Creche Amor e Luz, com sede 
no Município de Timóteo. 

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

e Luz, com sede no Município de Timóteo . 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação . 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 16 de novembro de 1995. 
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Paulo Schettino, Presidente - Elbe Brandão, relatora 
Álvaro Antônio. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 
No 385/95 

Comissâo de Redação 
O Projeto de Lei nQ 385/95, de autoria do Deputado Ronal~O 

Vas~oncellos, que declara de utilidade pública a Fundaçao 
Jo~e Guerra Pinto Coelho, com sede no Município de Iguatama. 
fo1 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 ~ermos do art. 270, § 1Q, do Regimento Interno. . 
Ass1~ se~do, opinamos por se dar à proposição a segu1nte 

redaçao f1na1, que está de acordo com o aprovado. 
PROJETO DE LEI No 385/95 

Declara de utilidade pública a Fundação José Guerra Pinto 
Coelho, co~ sede no Município de Iguatama. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decret~: 
Ar~. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a Fundaçao 

Jose Guerra Pinto Coelho, com sede no Município de Iguatama. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 16 de novembro de 1995 . 

. Paulo Schettino, Presidente - Elbe Brandão, relatora 
Alvaro Antônio. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 
No 392/95 

Comissâo de Redação 
O Projeto de Lei nQ 392/95, de autoria do Deputado_Jorge 

Hannas, que declara de utilidade pública a Associaçao de 
Promoção ao Idoso - APRI -, com sede no Município de 
Manhuaçu, 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, 

redação final, 
opinamos por se dar à proposição a seguinte 
que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI No 392/95 
Declara de utilidade pública a Associação de Promoção ao 

Idoso - APRI -, com sede no Município de Manhuaçu. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a Associação 

de Promoção ao Idoso - APRI -, com sede no Município de 
Manhuaçu. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 16 de novembro de 1995. 

de 

Paulo Schettino, Presidente - Elbe Brandão, relatora 
Álvaro Antônio. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 
NQ 393/95 

sua 



817 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei nQ 393/95, de autoria do Deputado José 

Bonifácio, que declara de utilidade pública o Centro de 
Recuperação e Integração de Vidas à Sociedade Desafio 
Jovem IMECRIS -, com sede no Município de Barbacena, 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 393/95 

Declara de utilidade pública o Centro de Recuperação e 
Integração de Vidas à Sociedade - Desafio Jovem IMECRIS -
com sede no Município de Barbacena. 

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

Recuperação e Integração de Vidas à Sociedade Desa~io 
Jovem IMECRIS -, 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 Comissões, 16 de novembro o~ i995 
Paulo Schettino, Presidente- ~182 Jra~t~;. ~a ~l~'a 

Álvaro António. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

No 397/95 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei nQ 397/95, de autoria do Deputado António 
Andrade, que declara de utilidade pública a Associação de 
Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de João Pinheiro -, 
com sede no Município de João Pinheiro, 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 397/95 

Declara de utilidade pública a A~sociação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais - APAE de João Pinheiro -, com sede no 
Município de João Pinheiro. 

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 João Pinheiro -, 
com sede no Município de João Pinheiro. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 16 de novembro de 1995. 
Paulo Schettino, Presidente - Elbe Brandão, relatora 

Álvaro António. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

NQ 554/95 
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Comissão de Redação Final o Projeto de Lei nQ 554/95, de autoria do Tribunal de 
Justiça do Estado que cria cargos no Quadro de Servidores 
da Justiça de Pri~eira Instância e dá outras providências, 
foi aprovado no 2Q turno, com as Emendas nQS 1 e 2 ao 
vencido no 1Q turno. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo 
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, 
nos termos do art. 270, § 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 554/95 

Cria cargos no Quadro de servidores da Justiça de Primeira 
Instância e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q- Ficam criados: 
I- no quadro a que se refere o Anexo I da Lei nQ 11.617, 

de 4 de outubro de 1994, 1 (um) cargo de Oficial Judiciário 
A, TJ-SG, padrões 801 a 830; 5 (cinco) cargos de Técnico 
Judiciário A, TJ-GS, padrões C01 a C30; 
II- no quadro a que se refere o Anexo IV da Lei nQ 11.617, 

de 4 de outubro de 1994, 18 (dezoito) cargos de Agente 
Judiciário A, JPI-PG, padrões A01 a A30; 20 (vinte) cargos 
de Oficial Judiciário A, JPI-SG, padrões 801 a 830; 22 
(vinte e dois) cargos de Técnico Judiciário A, JPI-GS, 
padrões C01 a C30; 133 (cento e trinta e três) cargos de 
Oficial de Apoio Judicial A, JPI-SG, padrões 801 a 830; 19 
(dezenove) cargos de Técnico de Apoio Judicial r. JPI-GS, 
padrões D01 a D22; 5 (cinco) cargos de Técnico de Apoio 
Judicial II, JPI-GS, padrões E01 a E18; 20 (vinte) cargos de 
Técnico de Apoio Judicial III, JPI-GS, padrões F01 a F15; 2 
(dois) cargos de Técnico de Apoio Judicial IV, JPI-GS, 
padrões G01 a G13; 
III- no quadro a que se refere o Anexo I da Lei nQ 11.098, 

de 11 de maio de 1993, 1 (um) cargo de Secretário, TJ-DAS-
02, padrão 501, de recrutamento amplo; 1 (um) cargo de 
Assessor Jurídico, TJ-DAS-10, padrão S02, de recrutamento 
limitado, e 1 (um) cargo de Assessor Jurídico, TJ-DAS-10, 
padrão 502, de recrutamento amplo, lotados na Escola 
Judicial Desembargador Edésio Fernandes. 
Art. 2Q- Ficam extintos com a vacância 5 (cinco) cargos de 

Assessor Judiciário II, JPI-CH-AI-03, padrão 823, 11 (onze) 
cargos de Assessor Judiciário r. JPI-CH-AI-02, padrão 816, 1 
(um) cargo de Diretor II, JPI-DAS-01, padrão 502, e 1 (um) 
cargo de Diretor I, JPI-DAS-04, padrão 503, do Anexo IV da 
Lei nQ 11.098, de 11 de maio de 1993. 
Art. 3Q- Em concurso público para provimento dos cargos de 

que trata esta lei, será considerado como título, num 
percentual não excedente a 20% (vinte por cento) do total de 
pontos distribuídos, o tempo de serviço prestado na condição 
de servidor público estadual. 

Parágrafo único Considerar-se-á, para os efeitos do 
disposto neste artigo, o tempo de serviço do servidor 
absorvido no quadro de pessoal da administração direta do 
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Poder Executivo, nos termos da Lei nQ 10.470, de 15 de abril 
de 1991, e do servidor cujo emprego tenha sido transformado 
em função pública, nos termos da Lei nQ 10.254, de 20 de 
julho de 1990. 
Art. 4Q -Após a promulgação da lei complementar que 

alterar o Anexo I da Lei Complementar nQ 38/95, de 13 de 
fevereiro de 1995, estabelecendo modificação na 
classificação de comarcas, o Tribunal de Justiça encaminhará 
ao Poder Legislativo projeto de lei estabelecendo a 
correspondente transformação nos níveis e padrões de 
vencimento dos cargos integrantes dos quadros de pessoal das 
comarcas. 
Art. 5Q -Para ocorrer às despesas decorrentes da execução 

desta lei, fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito 
adicional no valor de até R$3.403.051,68 (três milhões 
quatrocentos e três mil cinqüenta e um reais e sessenta e 
oito centavos) no exercício financeiro de 1996. 

Art. 6Q Esta lei entra em vigor na data de sca 
publicação. 
Art. 7Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 23 de novembro de 1995. 
Paulo Schettino, Presidente - Elbe Brand~o. relatora 

Bonifácio Mourão. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL CO PRUJETO IJE ~~. 

No 562/95 
Comiss~o de Redação 

O Projeto de Lei nQ 562/95, de autoria da Comissão de 
Assuntos Municipais e Regionalização, que cria municípios e 
dá outras providências, foi aprovado no 2Q turno, com as 
Emendas nQs 1, 2 e 3 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 562/95* 

Cria municípios e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q- Ficam criados os seguintes municípios: 
I Alto Caparaó, Angelãndia (ex-Vila dos Anjos), 

Aricanduva, Berizal, Bonito de Minas (ex-Bonito), 
Brasilãndia de Minas (ex-Brasilándia), Bugre. Cabeceira 
Grande, Campo Azul, Cantagalo, Catas Altas, Catuti, Chapada 
Gaúcha, Cônego Marinho, Confins, Córrego Fundo, Crisólita, 
Cuparaque, Curral de Dentro, Divisa Alegre, DoD Bosco, 
Franciscópolis, Frei Lagonegro, Fruta de Leite. Gameleiras, 
Glaucilãndia, Goiabeira, Goianá, Guaraciama, Ibiracatu, Imbé 
de Minas (ex-Imbé), Indaiabira, Japonvar, Jenipapo de Minas 
(ex-Jenipapo), José Gonçalves de Minas, José Raydan, 
Josenópolis, Juvenília, Leme do Prado, Luisburgo, 
Luislândia, Mário Campos, Martins Soares, Miravãnia, Monte 
Formoso, Naque, Natalãndia, Ninheira, Nova Belém, Nova 
Porteirinha, Novo Oriente de Minas (ex-Frei Gonzaga), 
Novorizonte, Olhos d'Água, Oratórios, Orizãnia, Padre 
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Carvalho, Pai Pedro, Patis, Pedra Bonita, Periquito, Piedade 
de Caratinga, Pingo d'Água, Pintópolis, Ponto Chique, Ponto 
dos Volantes, Reduto, Rosário da Limeira, Santa Bárbara do 
Monte Verde, Santa Cruz de Minas, Santa Cruz de Salinas, 
Santa Helena de Minas, Santo Antônio do Retiro, São Domingos 
das Dores, São Félix de Minas (ex-Frei Jorge), São Geraldo 
do Baixio, São João da Lagoa, São João das Missões (ex-
Missões), São João do Pacuí, São Joaquim de Bicas, São José 
da Barra, São Sebastião da Vargem Alegre, São Sebastião do 
Anta (ex-São Sebastião da Anta), Sarzedo, Sem-Peixe, 
Serranópolis de Minas (ex-Serranópolis), Setubinha, 
Taparuba, União de Minas (ex-União), Uruana de Minas (ex-
Uruana), Vargem Alegre, Vargem Grande do Rio Pardo, Varjão 
de Minas (ex-Varjão), Verdelândia, Veredinha, Vermelho Novo; 

II - Delta. 
Parágrafo único - Os municípios de que trata este artigo 

têm a sua denominação, sede, distritos que os integram, 
comarca a que pertencem e delimitação relacionados nos 
Anexos I e II desta lei. 
Art. 2Q- Aplicam-se aos municípios criados por esta lei, a 

partir do exercício financeiro de 1996, as disposições da 
Lei Complementar Federal nQ 63, de 11 de janeiro de 1990, 
relativas ao crédito das parcelas do produto da arrecadação 
de impostos de competência dos Estados e de transferências 
por estes recebidas, pertencentes aos municípios. 
Art. 3Q Os municípios remanescentes, enquanto 

responsáveis pela administração do novo município, na forma 
do disposto na Lei Complementar nQ 37, de 18 de janeiro de 
1995, ficam obrigados a divulgar e a encaminhar ao Tribunal 
de Contas do Estado, até o último dia do mês subseqüente ao 
da arrecadação, demonstrativo contendo, discriminadamente, o 
montante arrecadado e a despesa realizada no novo município. 
Art. 4Q Aplica-se aos novos municípios e aos 

remanescentes o disposto na Lei Complementar nQ 37, de 18 de 
janeiro de 1995, alterada pela Lei Complementar nQ 39, de 23 
de junho de 1995. 
Art. 5Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 6Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 23 de novembro de 1995. 
Paulo Schettino, Presidente - Elbe Brandão, relatora 

Bonifácio Mourão. 
*- O Anexo I mencionado foi publicado no Diário do 

Legislativo de 25/11/95. 
Anexo II 

(a que se refere o parágrafo único do art. 1Q da Lei nQ 
, de de de 1995) 
DESCRIÇÃO DE LIMITES MUNICIPAIS 
I - MUNICÍPIO DE ALTO CAPARAÓ 
DESMEMBRADO DO MUNICÍPIO DE CAPARAÓ 
1 - Com o Município de Alto Jequitibá: 
Começa na serra Córrego d'Anta, divisor de águas do rio 

Caparaó e ribeirão Jequitibá, no ponto fronteiro às 
cabeceiras dos córregos d'Anta da Floresta e São José; segue 
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por esse divisor, contorna as cabeceiras do córrego 
Jacutinga e atinge o morro de mesmo nome; daí, prossegue, 
contornando as cabeceiras do córrego Três Barros e, por 
espigão, alcança o ponto fronteiro ao córrego Manso; ainda 
por espigão, atinge o ponto mais próximo do rio José Pedro, 
divisa interestadual MG/ES. 

2 - Com o Estado do Espírito Santo: 
Começa no rio José Pedro, no ponto fronteiro à cabeceira do 

córrego Manso, seu afluente da margem esquerda; continua 
pela divisa interestadual até defrontar a cabeceira do rio 
Preto. 
3- Com o Município de Espera Feliz: 
Começa na divisa com o Estado do Espírito Santo, no ponto 

fronteiro à cabeceira do rio Preto; segue pela serra do 
Caparaó, divisora de águas entre o rio Preto e o rioeirão 
São Domingos, até atingir o ribeirão São Domingos na 
cachoeira da Fumaça ou Aurélio; atravessa esse ribeirão, 
sobe o espigão fronteiro e alcança o divisor de águas dos 
ribeirões Caparaó e São Domingos; segue por ele até o 
entroncamento com o espigão que vem da foz do córrego São 
Pedro, no rio Caparaó. 
4 - Com o Município de Caparaó: 
Começa no entroncamento da ser r·=>. C!f• r:aoo~r:1r.' ni·n o:·)r2 ·:,c-: 

águas do rio Caparaó e ribeirão .:;5..:: Go:.~in;c::; .::~)~': ·; ;;:::::;i.;L: 
que vem da foz do córrego São Pearo, 'O ~~c Caca~~~; Je;c~ 
por esse espigão até essa foz, transpõe o rio e sobe pelo 
divisor da vertente da margem direita do córrego São Pedro, 
contorna as cabeceiras do córrego Boa Vista e prossegue pelo 
divisor da vertente da margem esquerda do ribeirão da Fama 
até alcançar a foz do córrego Vai-Volta, nesse ribeirão; 
dai, sobe o divisor da vertente da margem esquerda do 
córrego Vai-Volta até a serra Córrego d'Anta, divisora de 
águas do rio Caparaó e ribeirão Jequitibá, no ponto 
fronteiro à cabeceira dos córregos d'Anta da Floresta e São 
José. 

II -MUNICÍPIO DE ANGELÂNDIA- (ex-Vila dos Anjos) 
DESMEMBRADO DO MUNICÍPIO DE CAPELINHA 
1 -Com o Município de Capelinha: 
Começa na vertente da margem esquerda 

ponto fronteiro à cabeceira do ribeirão 
encosta, alcança essa cabeceira e desce 
foz no rio Fanado, pelo qual desce até 
Moreiros ou córrego Fanadinho; sobe por 
córrego até a sua cabeceira e, daí, até 
de águas entre os rios Setúbal e Fanado. 

2 - Com o Município de Setubinha: 

do rio Fanado, no 
Coités; desce a 
por ela até a sua 
a foz do ribeirão 
esse ribeirão ou 

alcançar o divisor 

Começa no entroncamento dos divisores de águas entre os 
rios Fanado, Capivari e Setúbal, no ponto fronteiro à 
cabeceira do córrego Fanadinho; segue pelo divisor de águas 
dos rios Setúbal e Fanado, passando pelo alto dos Bois, até 
seu entroncamento com os divisores de águas dos rios Fanado, 
Trindade e Setúbal, no ponto fronteiro à cabeceira do 
córrego Arrependido. 
3 - Com o Município de Malacacheta: 
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Começa no entroncamento com os divisores de águas dos rios 
Fanado, Trindade e Setúbal, no ponto fronteiro à cabeceira 
do córrego Arrependido; segue pelo divisor de águas dos rios 
Fanado e Trindade até o seu entroncamento com o espigão que 
vem do morro da Cava e o divisor entre os rios Urupuca e 
Fanado. 
4 - Com o Município de Água Boa: 
Começa no divisor de águas entre os rios Urupuca e Fanado, 

no entroncamento do espigão que vem do morro da Cava; 
continua pelo divisor geral dos rios Urupuca, de um lado, e 
Fanado - Itamarandiba, de outro lado, até o ponto fronteiro 
à cabeceira do ribeirão Coités, divisor da vertente da 
margem esquerda do rio Fanado. 
III - MUNICÍPIO DE ARICANDUVA 
DESMEMBRADO DO MUNICÍPIO DE ITAMARANDIBA 
1 - Com o Município de Itamarandiba: 
Começa no divisor geral entre os rios Doce e Jequitinhonha, 

no ponto fronteiro às cabeceiras dos córregos São Pedro e 
Sapucaia; segue pelo divisor da vertente da margem direita 
do rio Itamarandiba do Mato até a foz do córrego do 
Conceição, nesse rio; desce o rio Itamarandiba do Mato até à 
foz do córrego Cachoeira; sobe o espigão fronteiro e, pelo 
divisor da vertente da margem esquerda do rio Itamarandiba 
do Mato, segue até atingir o ponto fronteiro à foz do 
córrego do Queirós ou Sobradinho; atinge essa foz no rio 
Itamarandiba do Campo, desce por esse rio, depois, pelo 
Itamarandiba, até a foz do ribeirão São Lourenço. 
2- Com o Município de Capelinha: 
Começa no rio Itamarandiba na foz do ribeirão São Lourenço; 

sobe por este ribeirão até sua cabeceira, no alto da serra 
da Noruega, divisor geral dos rios Doce e Jequitinhonha. 
3 - Com o Município de São Sebastião do Maranhão: 
Começa no divisor geral dos rios Doce e Jequitinhonha, no 

ponto fronteiro à cabeceira do ribeirão São Lourenço; 
continua por esse divisor, passando pela serra Boa Vista, 
até o ponto fronteiro às cabeceiras dos córregos São Pedro e 
Sapucaia. 

IV - MUNICÍPIO DE BERIZAL 
DESMEMBRADO DO MUNICÍPIO DE TAIOBEIRAS 
1 -Com o Município de Taiobeiras: 
Começa no rio Itaberaba, na foz do córrego Saco de Dentro; 

desce pelo rio Itaberaba até sua foz no rio Pardo. 
2 - Com o Município de São João do Paraíso: 
Começa na confluência dos rios Itaberaba e Pardo; desce por 

este até a foz do córrego Mangabeira. 
3- Com o Município de Águas Vermelhas: 
Começa no rio Pardo, na foz do córrego Mangabeira; segue 

pelo divisor da vertente da margem direita desse córrego, 
contorna as cabeceiras do córrego Seco ou Veredão e continua 
pelo divisor da vertente da margem direita do córrego 
Boqueirão até atingir sua foz no córrego Mangabeira; sobe 
por este até a foz do córrego Gambeta ou Saltador; segue 
pelo divisor da vertente da margem esquerda desse córrego 
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até o ponto fronteiro a sua cabeceira, no divisor de águas 
entre os rios Pardo e Mosquito. 

4 - Com o Município de Curral de Dentro: 
Começa no divisor de águas entre os rios Pardo e Mosquito, 

defrontando a cabeceira do córrego Saltador ou Gambeta; 
segue por esse divisor, contorna as cabeceiras do córrego do 
Gentil e alcança a serra do Anastácio, pela qual continua, 
tomando em seguida pelo divisor da vertente da margem 
direita do córrego Saco de Dentro até atingir a foz desse 
córrego no ribeirão Itaberaba. 

V - MUNICÍPIO DE BONITO DE MINAS - (ex-Bonito) 
DESMEMBRADO DO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA 
1 - Com o Estado da Bahia: 
Começa no rio Carinhanha, defronte ao Porto Cajueiro; segue 

pela divisa interestadual (rio Carinhanha) até a foz do 
riacho Frecheiros. 
2 - Com o Município de Montalvânia: 
Começa no rio Carinhanha, na foz do riacho Frecheiros; sobe 

por esse riacho até sua nascente, seguindo depois em direção 
à foz da vereda do Peixe, no rio Cochá. 

3 - Com o Município de Januária: 
Começa na foz da vereda do Peixe. no rio Cochá: sobe p8r 

esse rio até a foz do córrego Veredirr·,?. f!} .~.r P.St-?. :>.t'' ;. 
sua cabeceira; da·., alcança c ::J:,·~.so:- ~· . ..;c<.•"-' ~· ~.~. ~:; 
Verme 1 h a e continua pe 1 o di v i se:- d: v e :-t é::~~ d:; ~-:z.•~;e::
esquerda do rio Peruaçu, indo atingir esse rio na foz do 
sangradouro da lagoa Formosa; daí, sobe pelo rio Peruaçu até 
sua cabeceira, transpõe o divisor e alcança a cabeceira do 
córrego Borrachudo, pelo qual desce até sua foz no riacho da 
Forquilha; sobe a encosta fronteira, transpõe o divisor e 
alcança a cabeceira do córrego Tamanduá, seguindo por ele 
abaixo, até sua foz no riacho Macaúbas; daí, desce por esse 
riacho até a sua foz no ribeirão Pandeiros; sobe por este 
até a foz do riacho São Domingos e, por este, até a 
travessia da estrada que liga Bonito ao Porto Cajueiro (BA); 
por essa estrada, até o rio Carinhanha, na travessia de 
balsa do Porto Cajueiro. 

VI -MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA DE MINAS (ex-Brasilândia) 
DESMEMBRADO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PINHEIRO 
1 - Com o Município de Una i: 
Começa no rio Paracatu, na foz do rio Preto; so~e por esse 

rio, até a foz do ribeirão do Gado Bravo. 
2- Com o Município de Bonfinópolis de Minas: 
Começa no rio Preto, na foz do ribeirão Gado Bravo; segue 

por esse rio até a foz do córrego do Boqueirão e, por este . 
até sua cabeceira, na serra do rio Preto; continua pelo 
divisor de águas dos rios Paracatu e Urucuia até defrontar a 
cabeceira do córrego Torto. 

3 - Com o Município de Santa Fé de Minas: 
Começa no divisor de águas dos rios Paracatu e Urucuia, no 

ponto fronteiro à cabeceira do córrego Torto, afluente do 
ribeirão Santa Cruz; continua por esse divisor e por linhas 
de espigões, passando pela serra da Caatinga, até defrontar 
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a cabeceira do córrego da Caatinga; desce por esse até sua 
foz, no rio Paracatu. 
4- Com o Município de Buritizeiro: 
Começa no rio Paracatu, na foz do córrego da Caatinga; sobe 

por esse rio até a foz do rio do Sono. 
5 - Com o Município de João Pinheiro: 
Começa no rio Paracatu, na foz do rio do Sono; sobe o rio 

Paracatu até a foz do ribeirão do Cercado e, por esse 
ribeirão, até a foz do seu maior afluente da margem 
esquerda, pelo qual sobe até a sua cabeceira; daí, alcança e 
transpõe a serra da Maravilha, desce a encosta e atinge a 
foz do córrego do Filho da Anta, no ribeirão do Tronco; sobe 
por esse córrego até a sua nascente e, por espigão, alcança 
a cabeceira mais setentrional do córrego Caetano; desce por 
esse córrego até a sua foz no rio Verde e, por esse rio, até 
a sua foz no rio Paracatu; sobe o rio Paracatu até a foz do rio Preto. 
VII - MUNICÍPIO DE BUGRE 
DESMEMBRADO DO MUNICÍPIO DE IAPU 
1 - Com o Município de Ipaba: 

.Começa no divisor de águas entre os ribeirões do Bugre e 
Agua Limpa, no ponto fronteiro à cabeceira deste últ~mo; 
prossegue por esse divisor passando pela serra da Agua 
Limpa, até defrontar a cab~ceira do córrego Boachá; alcança 
essa cabeceira e desce pelo córrego até sua foz no rio Doce. 

2 - Com o Município de Belo Oriente: 
Começa no rio Doce, na foz do córrego Boachá; desce pelo 

rio Doce até a foz do córrego Mata-Cachorro. 
3 - Com o Município de Iapu: 
Começa no rio Doce, na foz do córrego Mata-Cachorro; sobe 

por este até sua cabeceira, continuando pelo divisor da 
vertente da margem direita do córrego Preto até defrontar a 
cabeceira do pequeno córrego que banha a fazenda Bela Vista; 
desce por esse córrego até sua foz no córrego Santa Helena; 
sobe por esse córrego, tomando por seu braço formador mais 
oriental, até sua cabeceira; continua pelo divisor da 
vertente da margem esquerda do ribeirão do Bugre (serra do 
Rio Branco) até defrontar a foz do córrego São José nesse 
ribeirão; por um espigão secundário, atinge essa foz e sobe 
Pelo córrego São José até sua cabeceira; prossegue pelo 
di~isor da vertente da margem direita do ribeirão do Bugre 
ate o ponto em que ele é transposto pela BR-458; por essa 
estrada, em direção ao rio Doce, até o ponto em que ela 
transpõe o divisor de águas entre os ribeirões do Bugre e Agua Limpa. 
4 - Com o Município de Caratinga: 
Começa no ponto em que a BR-458 transpõe o divisor de águas 

entre os ribeirões do Bugre e Água Limpa; segue por esse 
divisor, em pequena extensão, até defrontar a cabeceira do 
ribeirão Água Limpa. 
VIII - MUNICÍPIO DE CABECEIRA GRANDE 
DESMEMBRADO DO MUNICÍPIO DE UNAÍ 
1- Com o Estado de Goiás (1Q trecho): 
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rio Preto, na foz do ribeirão Arrependido; segue 
interestadual MG/GO até alcançar o paralelo 

2 - Com o Distrito Federal: 
Começa no rio Preto, no ponto em que ele é seccionado pelo 

paralelo 1603'S; segue pela divisa interestadual MG/DF até 
a foz do rio Bezerra no rio Preto. 
3- Com o Estado de Goiás (2Q trecho): 
Começa no rio Preto, na foz do rio Bezerra; segue pela 

divisa interestadual MG-GO até o ponto em que o ribeirão 
Roncador é seccionado pela reta lagoa Formosa - cabeceira do 
ribeirão das Tabocas. 
4- Com o Município de Unaí: 
Começa no ribeirão Roncador, no ponto em que ele é 

seccionado pela reta lagoa Formosa - cabeceira do ribeirão 
das Tabocas; desce pelo ribeirão Roncador até a foz do 
córrego do Retiro; sobe por esse córrego até sua cabeceira 
e, daí, atravessa o espigão e alcança a cabeceira do córrego 
Boa Vista; desce por esse córrego até o ribeirão do Inferno 
e, deste, até sua foz no rio Preto; desce por esse rio até a 
foz do ribeirão Arrependido. 

IX - MUNICÍPIO DE CAMPO AZUL 
DESMEMBRADO DO MUNICÍPIO DE BRASTLI~ D~ MI~AS 
1 - Com o Municíp~o de Ponto ChiyL2: 
Começa no rio Pacuí, na foz do cér:-e;Jo ::2v:.nc:::s; .sc:Je )o~· 

este até sua cabeceira, prosseguindo pelo espigão até 
atingir a cabeceira do córrego São Gregório; desce por esse 
córrego até sua foz no rio Paracatu ou Gameleiras. 
2- Com o Município de Ubaí: 
Começa no rio Paracatu ou Gameleiras, na foz do riacho São 

Gregório; sobe pelo rio Paracatu até a foz do riacho 
Veredas. 
3- Com o Município de Brasília de Minas: 
Começa no rio Paracatu ou Gameleiras, na foz do riacho 

Veredas; sobe por esse riacho até sua cabeceira e, pelo 
espigão fronteiro, alcança e transpõe o divisor de água do 
rio Pacuí e do rio Paracatu ou Gameleira; desce a encosta e 
alcança a cabeceira do riacho Pontezinha, pelo qual desce 
até sua foz no riacho Mocambo: sobe a encosta fronteira, 
passando pelo morro Suçuarana, e alcança a cabeceira do 
riacho Suçuarana, descendo por ele até sua foz no rio Pacuí . 
4- Com o Município de São João do Pacui: 
Começa no rio Pacuí, na foz do riacho Suçuarana; desce pelo 

rio Pacuí até a foz do córrego das Pedras. 
5- Com o Municipio de Coração de Jesus: 
Começa no rio Pacuí, na foz do córrego das Pedras; desce 

pelo rio Pacuí até a foz do córrego Cavancas. 
X - MUNICÍPIO DE CANTAGALO 
DESMEMBRADO DO MUNICÍPIO DE PEÇANHA 
1- Com o Município de São Pedro de Suaçuí: 
Começa na serra do Quebra-Cangalha, defrontando as 

cabeceiras dos córregos Quebra-Cangalha e Palmital e o do 
ribeirão das Araras; continua pelo divisor da verte~te da 
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margem esquerda do ribeirão Sujo até alcançar a estrada de 
rodagem MG-416 que liga Peçanha/São Pedro do Suaçuí. 
2 - Com o Município de Peçanha: 
Começa no divisor da vertente da margem esquerda do 

ribeirão Sujo, na estrada de rodagem MG-416 que liga 
Peçanha/São Pedro do Suaçuí; segue por essa rodovia no 
sentido Peçanha até o ponto fronteiro à cabeceira do córrego 
São Domingos; daí, por espigão, segue pelo divisor da 
vertente da margem direita do ribeirão Sujo até alcançar a 
foz de seu pequeno afluente da margem direita, o qual banha 
a fazenda de Bragança; alcança essa foz, sobe o espigão 
fronteiro e atinge o divisor de águas entre os ribeirões da 
Mesa e Sujo, no ponto fronteiro à cabeceira do córrego Bom 
Jardim. 
3- Com o Município de São João Evangelista: 
Começa no divisor de águas entre os ribeirões da Mesa e 

Sujo, no ponto fronteiro a cabeceira do córrego Bom Jardim; 
segue por esse divisor e, por um contraforte, atravessa o 
ribeirão da Mesa na cachoeira dos Costas, prosseguindo pelo 
espigão até a serra do Quebra-Cangalhas, no ponto fronteiro 
às cabeceiras do córrego Quebra-Cangalha, Palmital e do 
ribeirão das Araras. 

XI - MUNICÍPIO DE CATAS ALTAS 
DESMEMBRADO DO MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA 
1 - Com o Município de Santa Bárbara: 
Começa no divisor da vertente da margem esquerda do rio 

Piracicaba, no pico da Canjerana, na serra do Caraça, segue 
pelo divisor de águas entre o rio Conceição e o ribeirão 
Caraça, até o ponto fronteiro à cabeceira do córrego Tabuão, 
próximo ao pico da Conceição; desce por esse córrego, depois 
pelo ribeirão Caraça até sua confluência com o córrego do 
Enge~ho; daí, sobe a encosta e, por espigão, alcança a foz 
do carrego Quebra-Ossos no córrego Brumadinho ou do Tanque; 
continua pelo divisor da vertente da margem direita do 
córrego Quebra-Ossos, contorna as cabeceiras do ribeirão 
Vermelho e, pelo divisor da vertente da margem direita desse 
rib~i~ão, segue até alcançar sua foz no rio Maquiné; sobe o 
esp1gao fronteiro e alcança o divisor da vertente da margem 
direita dos ribeirões Maquiné e Valéria, pelo qual segue, 
passando pela serra do Pinho até alcançar o ponto fronteiro 
à cabeceira do córrego Xereré. 

2) Com o Município de Alvinópolis: 
Começa na serra do Pinho, no ponto fronteiro à cabeceira do 

córrego Xereré; prossegue pelo divisor de águas entre o rio 
Piracicaba e o ribeirão da Valéria até o ponto fronteiro à 
cabeceira desse ribeirão, na lagoa Seca. 
3) Com o Município de Mariana: 
Começa no divisor de águas entre o rio Piracicaba e o 

ribeirão da Valéria, na lagoa Seca, ponto fronteiro a 
cabeceira do ribeirão Valéria; continua pelo mesmo divisor, 
passando pela Chapada da Canga e, depois, pelo divisor dos 
rios Piracicaba e Santa Bárbara, passando pelo pico do 
Inficionado ?té o pico da Canjerana, na serra do Caraça. 
XII - MUNICIPIO DE CATUTI 
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Começa no entroncamento da serra Branca com o divisor de 
águas entre os rios Salinas e Tabuleiro; segue por esse 
divisor até o ponto em que se divisa, no rio Salinas, o 
lugar denominado Jatobá Torto, junto à foz do ribeirão Serra 
Branca; descendo a encosta, atinge esse lugar e desce pelo 
rio Salinas até a foz do ribeirão do Tabuleiro. 

2 - Com o Município de Monte Azul: 
Começa no rio Salinas, na foz do ribeirão do Tabuleiro; 

sobe por esse ribeirão, que mais acima recebe a denominação 
de Ramalhudo, até a foz de seu afluente da margem esquerda, 
situada a pouco mais de dois quilômetros abaixo do pontilhão 
da ferrovia. 
3 - Com o Município de Mato Verde: 
Começa no ribeirão Ramalhudo, na foz de seu afluente da 

margem esquerda, situada a pouco mais de dois quilômetros a 
jusante do pontilhão da ferrovia; segue pelo divisor da 
vertente da margem esquerda desse afluente, transpõe c 
divisor de águas do córrego da Várzea Grande e atinge esse 
curso de água na travessia dos trilhos da RFFSA; desce pelo 
córrego Várzea Grande até a foz do có~reqo Cristino: 
continua pelo divisor da vertem<: d? r·?.rar:-:m r->"''"11J?r·o? r.e';S"· 
córrego, depois pelo da marg2::~ Ji;·,;it.:::. :Jc có1·~::.,;;'.· -·-
Estaleiro, até alcançar o morro do Fe-raz c~ ~o ~iachc; a:: i. 
desce a encosta e atinge o córrego Estaleiro, na foz da 
pequena grata que nele deságua, logo abaixo da fazenda do 
Ferraz; sobe a encosta fronteira e alcança a cumeada da 
serra Branca, pela qual prossegue até seu entroncamento com 
o divisor de águas entre os rios Salinas e Tabuleiro. 
XIII - MUNICÍPIO DE CHAPADA GAÚCHA 
DESMEMBRADO DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO 
1 -Com o Município de Arinos: 
Começa na foz da Vereda do Garimpeiro, no ribeirão da 

Areia; sobe por este até sua cabeceira, prosseguindo pelo 
chapadão até atingir o divisor de águas dos rios Carinhanha 
e Urucuia. 

2 - Com o Município de Januária: 
Começa no divisor de águas dos rios Carinhanha e Urucuia, 

defrontando a cabeceira do ribeirão da Areia; dai, segue 
pelo divisor da vertente da margem direita do córrego do 
Cachimbo até defrontar a cabeceira do córrego do Retiro; 
alcança essa cabeceira e desce pelo córrego até sua foz no 
rio Pardo e, por este abaixo, até a foz do córrego do Cedro. 
3 - Com o Município de São Francisco: 
Começa no rio Pardo, na foz do córrego do Cedro; sobe por 

este até sua cabeceira; daí, alcança e transpõe o divisor de 
águas entre os rios Pardo e Acari e alcança a mais próxima 
cabeceira de um afluente do córrego das Lajes, seguindo 
águas abaixo até a foz do córrego das Lajes, no rio Acari. 
4- Com o Município de Pintópolis: 
Começa na foz do córrego das Lajes, no rio Acari; sobe por 

este até a foz da vereda das Pedras do Marciano, também 
conhecida como córrego São João. 
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5 - Com o Município de Urucuia: 
Começa no rio Acari, na foz do córrego São João, também 

conhecido como vereda das Pedras do Marciano; sobe pelo rio 
Acari, pelo rio Claro e pelo córrego Barreiro até sua 
cabeceira mais setentrional; prossegue pelo espigão até 
defrontar e alcançar a cabeceira da vereda do Garimpeiro; 
desce por esta até sua foz no ribeirão da Areia. 

XIV - MUNICÍPIO DE CÔNEGO MARINHO 
DESMEMBRADO DO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA 
1 - Com o Município de Bonito: 
Começa na foz do córrego Tamanduá, no riacho Macaúbas; sobe 

pelo córrego Tamanduá até sua cabeceira, alcança o divisor 
da vertente da margem esquerda do córrego da Forquilha e 
segue por ele até a foz desse córrego, no riacho Borrachudo; 
sobe pelo riacho Borrachudo até sua cabeceira, transpõe o 
divisor de águas e alcança a cabeceira do rio Peruaçu, pelo 
qual desce até a foz do sangradouro da lagoa Formosa; desse 
ponto, sobe a encosta da vertente esquerda desse 
sangradouro, alcança o divisor da vertente da margem 
esquerda do rio Cochá e continua por ele, passando pela 
serra Vermelha, até defrontar a cabeceira do córrego 
Veredinha; alcança essa cabeceira e desce pelo córrego até 
sua foz, no rio Cochá; desce pelo rio Cochá até a foz da 
vereda do Peixe. 

2 - Com o Município de Montalvânia: 
Começa na foz da vereda do Peixe, no rio Cochá; desce pelo 

rio Cochá até a foz do riacho São Matias; sobe por esse 
riacho até sua cabeceira, na serra dos Tropeiros, dividindo 
as águas dos rios Carinhanha e São Francisco. 
3 - Com o Município de Miravânia: 
Começa na serra dos Tropeiros, divisora de 

rios Carinhanha e São Francisco, defrontando 
riacho São Matias, afluente do rio Cochá; 
linha de cumeadà dessa serra, até defrontar 
rio Itacarambi. 
4 - Com o Município de Itacarambi: 

águas entre os 
a cabeceira do 
continua pela 
a cabeceira do 

Começa na serra dos Tropeiros, defronte à cabeceira do rio 
Itacarambi; daí, em rumo, atinge o rio Peruaçu, na foz da 
vereda da Forquilha. 
5- Com o Município de Riacho da Cruz: 
Começa no rio Peruaçu, na foz da vereda da Forquilha; sobe 

por esta até sua cabeceira, transpõe o divisor de águas e 
alcança a cabeceira do riacho da Cruz, pelo qual desce até a 
foz do córrego Peri-Peri; desse ponto, em rumo, atinge a 
lagoa do Tatu, descendo pelo seu sangradouro até um ponto 
situado 1,2 km acima da ponte da estrada que liga Januária a 
Riacho da Cruz. 
6- Com o Município de Januária: 
Começa no escoadouro da lagoa do Tatu, 1,2 km acima da 

ponte da rodovia Januária - Riacho da Cruz; desse ponto, em 
reta, até o riacho da Quinta, no lugar denominado Limeira; 
daí, em rumo, volta a atingir o riacho da Quinta, na foz do 
córrego Buriti do Meio; sobe por esse córrego até a sua 
cabeceira, prosseguindo por espigão, até alcançar a 
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cabeceira do córrego Lameirão; desce por este e pelo riacho 
Macaúbas até a foz do córrego Tamanduá. 

XV - MUNICÍPIO DE CONFINS 
DESMEMBRADO DO MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA 
1 - Com o Município de Pedro Leopoldo: 
Começa no ribeirão da Mata, na foz do córrego Grande; sobe 

pelo ribeirão da Mata até a foz do córrego Busca-Vida e, por 
esse córrego, até sua cabeceira; daí, por espigão, passando 
pelos altos do Cruzeiro e da gruta da Lapa Vermelha, alcança 
o ponto fronteiro às cabeceiras dos córregos Samambaia e das 
Canoas, no divisor da vertente da margem esquerda do 
ribeirão da Mata. 
2 - Com o Município de Lagoa Santa: 
Começa no divisor da vertente da margem esquerda do 

ribeirão da Mata, no ponto fronteiro as cabeceiras dos 
córregos Samambaia e das Canoas; daí, segue pelo divisor da 
vertente da margem direita do córrego das Canoas até o 
córrego Capão de Santana, no aterro do açude da Canoa; 
transpõe esse córrego e, pelo espigão fronteiro, alcança a 
lagoa das cobras; dai, prossegue pelo divisor da vertente da 
margem esquerda do córrego do Fidalgo até alcançar o ponto 
fronteiro à cabeceira de um peoueno afluente da maraem 
esquerda do r i be i rã o da Mata, qu'? t:<l ';'l.:l ~ ·;~"'0 d:-: r?. z~~···:J ~l 
Goiabeira; desce a encosta, alcaG;a e~so a'l~~~t-~ ~ GE .. :~ 
ele até sua foz no ribeirão da Mata. 
3 - Com o Município de Vespasiano: 
Começa no ribeirão da Mata, na foz de seu pequeno afluente 

da margem esquerda, que banha a sede da fazenda Goiabeira; 
sobe o ribeirão da Mata até a foz do córrego Carrancas. 

4 - Com o Município de São José da Lapa: 
Começa no ribeirão da Mata, na foz do córrego Carrancas; 

sobe o ribeirão da Mata até a foz do córrego Grande. 
XVI - MUNICÍPIO DE CÓRREGO FUNDO 
DESMEMBRADO DO MUNICÍPIO DE FORMIGA 
1 - Com o Município de Pains: 
Começa no divisor geral dos rios Grande e São Francisco, no 

ponto fronteiro à cabeceira do córrego da Divisa ou Caveira; 
segue por esse divisor até o ponto fronteiro ao morro do 
Café. 

2 - Com o Munic'pio de Arcos: 
Começa no divi50~ geral dos rios Grande e São Francisco. no 

ponto fronteiro ao morro do Café; segue por esse divisor até 
o ponto fronteiro à cabeceira do córrego dos Varões. 

3 - Com o Município de Formiga: 
Começa no divisor geral dos rios Grande e São Francisco, no 

ponto fronteiro à cabeceira do córrego dos Varões; desce o 
espigão fronteiro e alcança o córrego Seco, na foz do seu 
afluente, que vem do Capão, junto ao povoado de São José do 
córrego Seco; atravessa o córrego Seco e prossegue pelo 
divisor da vertente da margem esquerda desse afluente, que 
vem do Capão, até o divisor de águas dos córregos Seco e 
Capão; daí, por espigão, atinge o córrego Capão ou da Areia, 
no lugar denominado Moita Fria; desce pelo córrego que, 
próximo a sua foz, é denominado ribeirão do Quilombo ou 



830 

C~pão até o rio Formiga e, por esse rio, até a sua foz no 
c~r~ego Fundo; sobe por esse córrego até a foz do córrego da 
D1v~s~ ou Caveira e, por este, até a sua cabeceira; daí, por 
esp1gao, alcança o divisor geral dos rios Grande e São 
Francisco. 

XVII - MUNICÍPIO DE CRISÓLITA 
DESMEMBRADO DO MUNICÍPIO DE ÁGUAS FORMOSAS 
1 -Com o Município de Novo Oriente de Minas: 
Começa no divisor geral entre os rios Pampã e Marambaia, no 
P~n~o fronteiro à cabeceira do córrego Mumbuca; segue pelo 
d1v1sor da vertente da margem esquerda do córrego Novo, 
contorna as suas cabeceiras, alcança o divisor da vertente 
da margem direita do córrego Rio Negro, contorna as suas 
cabeceiras e segue pelo divisor da vertente da margem 
esquerda do ribeirão Americaninha até alcançar o ponto 
fronteiro às cabeceiras dos córregos do Quatorze e Devassa. 
2- Com o Município de Águas Formosas: 
Começa no divisor da vertente da margem esquerda do 
r~beirão Americaninha, no ponto fronteiro às cabeceiras ~os 
corregos do Quatorze e Devassa; segue pelo divisor dos r1~s 
Pampã e Negro, contornando as cabeceiras dos córregos CoruJa 
e Seco até alcançar a cabeceira do córrego Areia; desce po~ 
esse córrego até a sua foz no rio Pampã e, por esse rio, ate 
a foz do córrego Santa Luzia, pelo qual sobe até a sua 
cabeceira; daí, prossegue por espigão, contornando as 
cabeceiras dos córregos Teotinha e Mamoneira, alcança a 
Pedra Cataguases, no divisor de águas entre os córreg~s 
Gameleira e Tamboril, afluente da margem direita do r10 
Alcobaça ou Itanhém. 
3- Com o Município de Maxacalis: 
Começa na Pedra Cataguases, no divisor da águas entre os 

córregos Gamaleira e Tamboril, afluentes da margem direita 
dos rios Alcobaça e Itanhém; segue pelo divisor da vertente 
da margem esquerda do córrego Amoreira até alcançar o ponto 
fronteiro à cabeceira do córrego Sorte Grande. 
4 - Com o Município de Umburatiba: 
Começa no divisor da vertente da margem esquerda do córrego 

Amoreira, no ponto fronteiro à cabeceira do córrego Sorte 
Grande; desce por esse córrego até sua foz no rio Pampã e, 
por esse rio, até a foz do ribeirão Rancho de Casca; segue 
pelo divisor da vertente da margem direita desse ribeirão 
até a Chapada do Pampã. 
5- Com o Município de Carlos Chagas: 
Começa no divisor da vertente da margem direita do ribeirão 

Rancho de Casca, na Chapada do Pampã; segue por esse divisor 
até atingir o divisor geral entre o rio Pampã e o ribeirão 
do Pavão, no ponto fronteiro à mais alta cabeceira do 
ribeirão Gavião. 
6- Com o Município de Pavão: 
Começa no divisor geral entre o rio Pampã e o ribeirão do 

Pavão, no ponto fronteiro à mais alta cabeceira do ribeirão 
Gavião; segue por esse divisor até o entroncamento com o 
divisor de águas dos rios Pampã e Marambaia, defronte ao 
córrego Mumbuca. 
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XVIII - MUNICÍPIO DE CUPARAQUE 
DESMEMBRADO DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO PENA 
1 - Com o Município de Goiabeiras: 
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Começa no divisor de águas entre o rio Eme e o córrego do 
Canalão, no alto que defronta a foz do córrego Mutunzinho, 
no rio Eme; por espigão, atinge essa confluência e sobe pelo 
rio Eme até a foz do córrego Ferrujão; dai, continua pelo 
divisor da vertente da margem esquerda do córrego Ferrujão, 
passando pelo alto das Sete Pedras e pela Pedra do Garrafão, 
contorna as cabeceiras do córrego Sete Pedras e, sempre por 
espigão, atinge a confluência dos córregos Ferrujão e 
Ferruginha. 
2- Com o Município de Conselheiro Pena: 
Começa na confluência dos córregos Ferrujão e Ferruginha; 

sobe pelo córrego Ferrujão até sua cabeceira, na serra do 
Ferrujão. 
3- Com o Estado do Espírito Santo: 
Começa na serra do Ferrujão, no ponto fronteiro à cabeceira 

do córrego de mesmo nome; segue pelo limite interestadual, 
constituído pelo espigão que contorna as caoeceiras do rio 
Eme, até o entroncamento com a serra do Bom Jardim. divisor 
de águas entre o rio Eme e o ribeirão Resplendor. 
4- Com o Municíp'o de Resplenaor: 
Começa no entroncamento da scr:--3. c;:) :;:,;; .;;;.r·;;;;·., '•"-

constitui o divisor de águas en"tre o :ic E1:e ::: s :··i:.~2i:·2c 
Resplendor, com o espigão que contorna as cabeceiras do rio 
Eme, na divisa interestadual MG/ES; segue por aquele 
divisor, contorna as cabeceiras do córrego Palmeirinha, 
depois a do seu afluente, córrego do Canalão, e prossegue 
pelo divisor da vertente da margem direita desse último 
córrego, dividindo suas águas das que correm para o rio Eme, 
até defrontar a foz do córrego Mutunzinho no rio Eme. 

XIX - MUNICÍPIO DE CURRAL DE DENTRO 
DESMEMBRADO DO MUNICÍPIO DE ÁGUAS VERMELHAS 
1 - Com o Município de Taiobeiras: 
Começa na foz do córrego Caraíbas no ribeirão Itaberaba; 

desce por este até a foz do córrego Saco de Dentro. 
2 - Com o Município de Berizal: 
Começa no rio Itaberaba na foz do córrego Saco de Dentro; 

continua pelo divisor da vertente da margem dire1ta desse 
córrego e alcança o divisor de águas dos rios Pardo e 
Mosquito, pelo qual continua, passando pela ser:a do 
Anastácio, até seu entroncamento com o divisor da vertente 
da margem esquerda do córrego Gambeta ou Saltador. 

3 -Com o Município de Águas Vermelhas: 
Começa no ponto em que o divisor da vertente da margem 

esquerda do córrego Gambeta ou Saltador se encontra com o 
divisor de águas dos rios Pardo e Mosquito; segue por esse 
último divisor, passando pela serra Pedra das Gerais e, em 
seguida, pelo divisor da vertente da margem esquerda do 
córrego Vereda ou Tapera, até foz desse córrego no rio 
Mosquito, à altura do povoado de Maristela; sobe pelo rio 
Mosquito até a foz do córrego Mundo Novo e. por este acima, 
até o ponto em que ele transpõe a BR-251. 
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4- Com o Município de Santa Cruz de Salinas: 
Começa no ponto em que o córrego Mundo Novo transpõe a BR-

251; segue por essa rodovia, no sentido de Salinas, até 
defrontar a cabeceira do córrego Caraíbas; alcança essa 
cabeceira e desce pelo córrego até sua foz, no ribeirão 
Itaberaba. 

XX - MUNICÍPIO DE DELTA 
DESMEMBRADO DO MUNICÍPIO DE UBERABA 
1 - Com o Município de Uberaba: 
Começa no rio Grande, na foz do ribeirão Conquistinha; sobe 

por esse ribeirão até seu cruzamento com a rodovia BR-050; 
segue por essa rodovia, no sentido Uberaba-Delta, até o 
cruzamento com a estrada que dá acesso à estação Tangará; 
segue por essa estrada e, depois, por espigão, alcança o 
divisor da vertente da margem direita do córrego Santa 
Efigênia, pelo qual segue até sua foz no ribeirão Ponte 
Alta. 

2 - Com o Município de Conquista: 
Começa no ribeirão Ponte Alta, na foz do ribeirão Santa 

Efigênia; desce pelo ribeirão Ponte Alta até sua foz no rio 
Grande. 
3 - Com o Estado de São Paulo: 
Começa no rio Grande, na foz do ribeirão Ponte Alta; segue 

pela divisa interestadual até a foz do ribeirão 
Conquistinha. 

XXI - MUNICÍPIO DE DIVISA ALEGRE 
DESMEMBRADO DO MUNICÍPIO DE ÁGUAS VERMELHAS 
1 - Com o Município de Águas Vermelhas: 
Começa no divisor da vertente da margem direita do rio 

Mosquito, defrontando a cabeceira do córrego do Fuzil ou 
Olhos d'Água; alcança essa cabeceira e desce pelo córrego 
até o rio Mosquito e, por este, até a foz do córrego 
Faceiro; daí, sobe a encosta fronteira e continua pela linha 
de cumeada até atingir a divisa interestadual MG/BA, na reta 
que liga o alto do Pau-de-Copa à barra do rio Mosquito, 
defrontando, no lado baiano, a fazenda Mocó. 
2 - Com o Estado da Bahia: 
Começa na reta que liga o alto do Pau-de-Copa à barra do 

rio Mosquito, no ponto em que ela é atravessada pelo espigão 
que liga a fazenda Mocó (BA) à barra do Faceiro (MG); segue 
ao longo da reta divisória até atingir o marco do Pau-de-
Copa. 

3 - Com o Município de Pedra Azul : 
Começa no marco do Pau-de-Copa, que assinala 

limite interestadual MG/BA; daí, continua pelo 
vertente da margem direita 90 rio Mosquito até 
cabeceira do córrego Olhos-d'Agua ou do Fuzil. 

um ponto do 
divisor da 

defrontar a 

XXII - MUNICÍPIO DE DOM BOSCO 
DESMEMBRADO DO MUNICÍPIO DE BONFINÓPOLIS DE MINAS 
1 -Com o Município de Natalândia: 
Começa no rio Preto, na foz do córrego do Cotovelo; sobe 

por este até sua cabeceira e, daí, até o divisor da vertente 
da margem esquerda do rio Preto; segue por esse divisor até 
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defrontar a confluência dos córregos Chiquinho e Água Doce, 
formadores do córrego Jabuticaba. 
2- Com o Município de Bonfinópolis de Minas: 
Começa no divisor da vertente da margem esquerda do rio 

Preto, defronte à confluência dos córregos Chiquinho e Água 
Doce, formadores do córrego Jabuticaba; daí, por espigão, 
contorna as cabeceiras do ribeirão Gado Bravo e alcança o 
divisor da vertente da margem direita do ribeirão Santa 
Cruz, passando pelo alto do Paraíso, até defrontar a 
cabeceira do córrego Guariroba, na serra Geral do Rio Preto; 
alcança esse córrego e desce por ele até sua foz, no córrego 
Boqueirão. 
3- Com o Município de Brasilândia de Minas: 
Começa na foz do córrego Guariroba, no córrego Boqueirão; 

desce por esse córrego até sua foz no ribeirão Gado Bravo e, 
por este, até sua foz no rio Preto. 
4 - Com o Município de Unaí: 
Começa na foz do ribeirão Gado Bravo, no rio Preto; sobe 

por este até a foz do córrego do Cotovelo. 
XXIII - MUNICÍPIO DE FRANCISCÓPOLIS 
DESMEMBRADO DO MUNICÍPIO DE MALACACHETA 
1 - Com o Município de Malacacheta: 
Começa no rio Urupuca, na foz dO ril:);.i:·";ío ~:a·) .Jr)·~.o ·:-::, i\~a··;;,. 

sobe por esse r i bei rão até o sa:1g:"ado:.:rc.· Cé1 1 <.:::J0d ::.~:: . • :/;.:. 
Grande, também conhecida como Santo Aielxc; S)02 çc~ e;s~ 
sangradouro, atravessa a lagoa e continua pelo seu principal 
formador, o córrego do Barreiro, até sua cabeceira; dai, 
continua pelo divisor de águas dos córregos Caatinga e 
Quebra-Coco até defrontar a foz do córrego do Moreira ou 
Santa Cruz de Cima, no ribeirão Santa Cruz; atravessando o 
ribeirão, sobe a encosta fronteira, contorna a cabeceira do 
córrego do Urubu, toma pelo divisor da vertente da margem 
esquerda do córrego que banha a escola Geraldo G. de Sousa e 
vai atingir o ribeirão Grande ou Norete, na foz desse 
córrego; atravessando o ribeirão, sobe a encosta fronteira e 
continua pelo divisor da vertente da margem esquerda do 
ribeirão Grande, depois pelo divisor de águas das cabeceiras 
dos córregos Cataranha e Tamanduá, até alcançar o divisor 
geral dos rios Mucuri e Doce, no ponto fronteiro à cabeceira 
do ribeirão Água Limpa . 
2 - Com o Município de Poté: 
Começa no divisor geral dos rios Doce e Mucuri, defrontando 

a cabeceira do ribeirão Água Limpa; segue por esse divisor 
até seu entroncamento com o divisor da vertente da margem 
esquerda do ribeirão Pouquinho, afluente do rio Itambacuri. 

3 - Com o Município de Itambacuri: 
Começa no entroncamento do divisor geral dos rios Doce e 

Mucuri com o divisor da vertente da margem esquerda do 
ribeirão Pouquinho; dai, contorna as cabeceiras desse 
ribeirão e continua pelo divisor da vertente da margem 
esquerda do ribeirão Norete até atingir a sua foz, no rio 
Urupuca. 
4 - Com o Município de Água Boa: 
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Começa no rio Urupuca, na foz do ribeirão Norete; sobe pelo 
rio Urupuca até a foz do ribeirão São João da Mata. 

XXIV - MUNICÍPIO DE FREI LAGONEGRO 
DESMEMBRADO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO JACURI 
1 - Com o Município de Coluna: 
Começa no divisor da vertente da margem esquerda do córrego 

Água Limpa, no seu entroncamento com o divisor de águas 
entre os córregos Pratinha e Coluninha; segue por esse 
último divisor até defrontar a foz do córrego Coluninha no 
rio Jacuri; descendo a encosta, atinge essa foz e continua 
pelo divisor da vertente da margem esquerda do córrego 
Coluninha, depois pelo divisor de águas entre o rio Jacuri e 
o ribeirão do Jácome, até alcançar o divisor geral dos rios 
Doce e Jequitinhonha. 
2 - Com o Município de Itamarandiba: 
Começa no entroncamento do divisor de águas entre o rio 

Jacuri e o ribeirão do Jácome e o divisor geral dos rios 
Doce e Jequitinhonha; segue pelo divisor geral até seu 
entroncamento com o divisor de águas dos ribeirões Tabatinga 
e São Domingos. 
3 - Com o Município de São Sebastião do Maranhão: 
Começa no entroncamento do divisor geral dos rios Doce e 

Jequitinhonha com o divisor de águas dos ribeirões Tabatinga 
e São Domingos; segue por esse último divisor até seu 
entroncamento com o divisor da vertente da margem esquerda 
do córrego São Jerônimo. 
4 - Com o Município de São José do Jacuri: 
Começa no entroncamento do divisor de águas dos ribeirões 

Tabatinga e São Domingos com o divisor da vertente da margem 
esquerda do córrego São Jerônimo; segue por esse divisor até 
atingir a foz desse córrego no ribeirão Tabatinga; 
atravessando o ribeirão, sobe a encosta fronteira e alcança 
o divisor da vertente da margem esquerda do córrego São 
Joaquim, pelo qual continua até atingir a foz desse córrego 
no rio Jacuri; sobe por esse rio até a foz do córrego Santo 
Antônio; daí, subindo a encosta fronteira, alcança o divisor 
da vertente da margem esquerda do córrego Água Limpa, pelo 
qual continua até seu entroncamento com o divisor de águas 
entre os córregos Pratinha e Coluninha. 

XXV - MUNICÍPIO DE FRUTA DE LEITE 
DESMEMBRADO DO MUNICÍPIO DE SALINAS 
1 -Com o Município de Rio Pardo de Minas: 
Começa no rio Vacaria, na foz do ribeirão Peixe Bravo; 

segue pelo divisor da vertente da margem esquerda desse 
ribeirão até alcançar o divisor geral dos rios Pardo e 
Jequitinhonha, pelo qual continua, atravessando a chapada 
dos Guedes, até seu entroncamento com o divisor de águas 
entre o córrego Matão e o ribeirão da Laje. 
2 - Com o Município de Novorizonte: 
Começa no ponto em que o divisor geral dos rios Pardo e 

Jequitinhonha se entronca com o divisor de águas entre o 
ribeirão da Laje e o córrego Matão; segue por esse último 
divisor até defrontar a foz do córrego Matão, no córrego São 
Miguel; descendo a encosta, atinge essa foz e, em seguida, 
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toma pelo divisor de águas entre esses dois córregos, 
contorna as cabeceiras do córrego São Miguel e continua pelo 
divisor de águas entre o ribeirão Jequi e o Ribeirão, depois 
pelo divisor da vertente da margem direita do córrego da 
Janta até defrontar a foz do córrego Seco no Ribeirão; desce 
a encosta e atinge essa foz. 
3- Com o Município de Salinas: 
Começa na foz do córrego Seco, no Ribeirão; prossegue pelo 

divisor da vertente da margem direita do córrego Seco e, em 
seguida, pelo divisor da vertente da margem esquerda do rio 
São José até seu entroncamento com o divisor de águas entre 
esse rio e o córrego Empoeira; segue pelo interflúvio até a 
confluência de ambos os cursos de água. 
4- Com o Município de Rubelita: 
Começa na foz do córrego Empoeira, no rio São José; sobe 

por esse rio, pelo córrego Guará e pelo Riachinho até a 
cabeceira deste, prosseguindo pelo chapadão até defrontar e 
alcançar a cabeceira do córrego Pesqueira, pelo qual desce 
até sua foz, no rio Vacaria. 

5 - Com o Município de Padre Carvalho: 
Começa na foz do córrego Pesqueira no rio Vacaria; sobe por 

este até a foz do córrego Lamarão. 
6 - Com o Município de Grão Mogol: 
Começa no rio Vacaria, na foz do có~reJC ~2mJr~J; ~~~~ ~-:c 

rio até a foz do ribeirão Peixe Bravo. 
7- Com o Município de Riacho dos Machados: 
Começa no rio Vacaria, na foz do ribeirão Peixe Bravo, sobe 

por esse ribeirão até a foz do córrego da Forquilha. 
XXVI - MUNICÍPIO DE GAMELEIRAS 
DESMEMBRADO DO MUNICÍPIO DE MONTE AZUL 
1 - Com o Município de Matias Cardoso: 
Começa no rio Verde Grande, na foz do rio Gorutuba; desce 

pelo rio Verde Grande até a foz do rio Verde Pequeno. 
2 - Com o Estado de Bahia: 
Começa no rio Verde Grande, na foz do rio Verde Pequeno; 

segue pela divisa interestadual (rio Verde Pequeno) até a 
foz do ribeirão Poço Triste, no rio Verde Pequeno. 
3 - Com o Município de Espinosa: 
Começa no rio Verde Pequeno, na 

Triste; sobe por esse ribeirão até 
espigão, alcança a serra Central. 
do Chapéu. 

foz do ribeirão do Poço 
a sua cabeceira; dai, por 
no lugar denominado Morro 

4 - Com o Município de Mamonas: 
Começa na serra Central, no lugar 

Chapéu; segue pelo divisor de águas 
Verde Pequeno até o ponto fronteiro 
Boqueirão do Encantado. 

denominado Morro do 
dos rios Gorutuba e 

à cabeceira do córrego 

5 - Com o Município de Monte Azul: 
Começa na serra Central, no ponto fronteiro à cabeceira do 

córrego Boqueirão do Encantado; descendo a encosta, atinge 
essa cabeceira e desce pelo córrego até sua foz, no rio 
Pacuí. 
6 - Com o Município de Pai Pedro: 
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Começa no rio Pacuí, na foz do córrego Boqueirão do 
Encantado; desce por esse rio até a sua foz, no rio 
Gorutuba. 
7 -Com o Município de Jaíba: 
Começa no rio Gorutuba, na foz do rio Pacuí; desce pelo rio 

Gorutuba até a sua foz, no rio Verde Grande. 
XXVII - MUNICÍPIO DE GLAUCILÂNDIA 
DESMEMBRADO DO MUNICÍPIO DE JURAMENTO 
1 - Com o Município de Guaraciama: 
Começa no rio das Pedras, na foz do córrego Cava do Curral; 

desce pelo rio das Pedras até a foz, no rio do Félix. 
2- Com o Município de Bocaiúva: 
Começa no rio das Pedras, na foz do rio do Félix; desce 

pelo rio das Pedras até a sua foz, no rio Verde Grande. 
3 - Com o Município de Montes Claros: 
Começa na foz do rio das Pedras, no rio Verde Grande; desce 

por este até a foz do córrego Traçadal ou Barro Seco. 
4 - Com o Município de Juramento: 
Começa no rio Verde Grande, na foz do córrego Traçadal ou 

Barro Seco; sobe por esse córrego até sua cabeceira; 
continua pelo divisor de águas entre os rios das Pedras e 
Juramento, transpõe o morro da Barriguda, contorna as 
cabeceiras do ribeirão Caiçaras e defronta as nascentes do 
córrego Cava do Curral; alcança esse córrego e desce por ele 
até sua foz, no rio das Pedras. 

XXVIII - MUNICÍPIO DE GOIABEIRA 
DESMEMBRADO DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO PENA 
1 - Com o Município de Conselheiro Pena: 
Começa no rio Eme, na foz do córrego Palmeirinha; sobe por 

esse rio até a foz do ribeirão Água Limpa; daí, segue pelo 
divisor da vertente da margem esquerda desse ribeirão, 
depois pelo divisor da vertente da margem direita do córrego 
Ferrujão, até atingir o ponto fronteiro à cabeceira do 
córrego Verdiniano, afluente da margem direita do córrego 
Pedra Alta; segue pelo divisor da vertente da margem direita 
desse córrego até atingir a foz do córrego Pedra Alta, no 
córrego Coqueiro; atravessa esse córrego, sobe o espigão 
fronteiro; transpõe o divisor de águas e, descendo a 
encosta, atinge a foz do córrego Vermelho ou Ferruginha, no 
córrego Ferrujão. 
2 - Com o Município de Cuparaque: 
Começa no córrego Ferrujão, na foz do córrego Vermelho ou 

Ferruginha; sobe a encosta da margem esquerda do córrego 
Ferrujão, contorna as cabeceiras do córrego Sete Pedras e 
continua pelo divisor da vertente da margem esquerda desse 
córrego até atingir a foz do córrego Ferrujão no rio Eme; 
desce por esse rio até a foz do córrego do Mutunzinho; daí. 
pelo divisor da vertente da margem esquerda desse córrego, 
até seu entroncamento com o divisor de águas entre o rio Eme 
e o córrego do Canalão. 
3- Com o Município de Resplendor: 
Começa no divisor de águas entre o rio Eme e o córrego 

Canalão, no seu entroncamento com o divisor esquerdo do 
córrego Mutunzinho; daí, por espigão, prossegue pelo divisor 
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da vertente da margem direita do córrego Palmeirinha até 
atingir a foz desse córrego no rio Eme. 

XXIX - MUNICÍPIO DE GOIANÁ 
DESMEMBRADO DO MUNICÍPIO DE RIO NOVO 
1 - Com o Município de Piau: 
Começa na confluência dos ribeirões Santo Antônio e Água 

Limpa ou Liberdade; desce por esse ribeirão até sua foz, no 
rio Novo ou Píau; transpõe o rio, sobe a encosta fronteira e 
alcança o divisor da vertente da margem esquerda do rio 
Novo, pelo qual prossegue, passando pelo morro da Boa 
Esperança e contornando as cabeceiras do córrego São Luís, 
até defrontar a cabeceira do córrego dos Bambus ou 
Carangola. 

2 - Com o Município de Rio Novo: 
Começa no divisor da vertente da margem esquerda do rio 

Novo ou Piau, no ponto fronteiro à cabeceira do córrego dos 
Bambus ou Carangola; alcança essa cabeceira e desce pelo 
córrego até sua foz no rio Novo; por este abaixo, até a foz 
do córrego que banha a fazenda Chalé; por este acima, até 
sua cabeceira, de onde alcança o divisor da vertente da 
margem esquerda do córrego Cachoeira; prossegue oc~ esse 
divisor, indo atingir a foz do córrego Cachoeira. no 
ribeirão Ponte Pre~a ou Lava-Pés; ::!f:r2\""Ss?" "':.<"'i-?--. s·-,:··'· 
a encosta fronteira e alcança a d!·:~s~r de ~~~~~ ... 
ribeirões Lava-Pés e dos Anjos, pele ~ua1 con~i~ua lt0 
defrontar a foz do córrego Juca Campos, no ribeirão dos 
Anjos; por um espigão secundário, atinge essa confluência, 
atravessa o ribeirão e prossegue pelo divisor da vertente da 
margem esquerda do córrego Juca Campos até o ponto fronteiro 
à sua cabeceira, na serra da Pedra Bonita. 

3 - Com o Município de São João Nepomuceno: 
Começa na serra da Pedra Bonita, defrontando a cabeceira do 

córrego Juca Campos; continua por essa serra até seu 
entroncamento com o divisor de águas entre o rio Cágado e o 
ribeirão Bom Jardim. 
4 - Com o Município de Chácara: 
Começa na serra da Pedra Bonita, em seu entroncamento com o 

divisor de águas entre o rio Cágado e o ribeirão Bom Jardim; 
continua pelo espigão da serra do Pequeri, dividindo as 
águas dos rios Novo e Cágado, até seu entroncamento com o 
divisor da vertente da margem direita do córrego 
Providência . 

5 - Com o Município de Coronel Pacheco: 
Começa no entroncamento do divisor de águas dos rios Novo e 

Cágado com o divisor da vertente da margem direita do 
córrego Providência; contínua por esse último divisor, 
contorna as cabeceiras do córrego Aliança ou Carambi, 
prossegue pelo divisor da vertente da margem direita desse 
curso de água, indo alcançá-lo em sua foz, no ribeirão 
Santana ou Providência; atravessa o ribeirão, sobe a encosta 
fronteira e atinge o alto da Campanha; prosseguindo pelo 
espigão, contorna as cabeceiras do córrego do Maurício e 
acompanha o divisor da vertente da margem direita do 
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ribeirão Liberdade ou Água Limpa, indo alcançá-lo junto à 
foz do ribeirão Santo Antônio. 

XXX - MUNICÍPIO DE GUARACIAMA 
DESMEMBRADO DO MUNICÍPIO DE BOCAIÚVA 
1 - Com o Município de Bocaiúva: 
Começa no rio Macaúbas, na foz do córrego do Curral de 

Pedra ou Buriti; sobe por esse córrego até sua cabeceira; 
continua pelo espigão, contornando as cabeceiras do riacho 
Fundo, alcança o divisor da vertente da margem esquerda do 
córrego Mamona, prosseguindo por ele até a foz desse 
córrego, no ribeirão Tabatinga; sobe por esse ribeirão até a 
foz do córrego Brejão e, por esse córrego, até sua 
cabeceira; daí, alcança a cabeceira do córrego Furado da 
Rocinha e desce por ele até sua foz, no ribeirão do Félix; 
desce por este até sua foz, no rio das Pedras. 

2 - Com o Município de Juramento: 
Começa na foz do ribeirão do Félix, no rio das Pedras; sobe 

por este até o córrego Cabeça de Boi e, por este, até sua 
cabeceira, no morro de mesmo nome. 
3 - Com o Município de Itacambira: 
Começa no morro Cabeça de Boi, defrontando a cabeceira do 

córrego de mesmo nome e do córrego Barro Vermelho; daí, 
alcança a cabeceira deste último e desce por ele e pelo 
córrego da Onça até sua foz, no rio Macaúbas; e, por esse 
rio, até a foz do córrego do Curral de Pedra ou Buriti. 

XXXI - MUNICÍPIO DE IBIRACATU 
DESMEMBRADO DO MUNICÍPIO DE VARZELÂNDIA 
1 - Com o Município de Pedras de Maria da Cruz: 
Começa na foz do córrego da Extrema ou riacho Grande, no 

ribeirão São Pedro ou Tabocas; sobe a encosta fronteira, 
transpõe o divisor de águas entre o ribeirão Tabocas e o 
riacho das Flores e desce a vertente oposta, atingindo o 
riacho das Flores na foz de seu afluente que banha o povoado 
de Vertente; atravessando o riacho, segue pelo divisor da 
margem direita desse afluente, contorna as cabeceiras do 
riacho Vertente e desce a encosta, indo atingir o riacho 
Buriti, na foz do córrego que deságua 3 km abaixo da estrada 
que liga Ibiracatu a Varzelândia; atravessa o riacho, sobe a 
encosta fronteira e continua pelo divisor de águas até seu 
entroncamento com a serra São Filipe; prossegue pela cumeada 
dessa serra até o ponto em que ela é atravessada pelo riacho 
São Filipe. 

2 -Com o Município de Varzelândia: 
Começa no riacho São Filipe, no ponto em que a serra de 

mesmo nome o atravessa; sobe pelo riacho até a foz do 
córrego que banha a fazenda do Urcino; sobe por esse córrego 
até sua cabeceira, de onde alcança o divisor da vertente da 
margem esquerda do ribeirão da Prata; continua por esse 
divisor até defrontar a confluência do córrego Santa Cruz ou 
riacho dos Cantos, naquele ribeirão; descendo a encosta, 
atinge essa foz. 

3 - Com o Município de São João 
Começa na confluência do riacho 

Cruz com o ribeirão da Prata; 

da Ponte: 
dos Cantos ou córrego Santa 
sobe pelo riacho até sua 
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cabeceira; daí, segue pela linha de cumeada, passando pelo 
Varjão e pelos morros da Cabeceira Seca e da Vargem 
Queimada, até alcançar a cabeceira do riacho Santo Antônio, 
pelo qual desce até sua foz, no córrego Palmital. 
4 - Com o Município de Lontra: 
Começa na confluência dos formadores do ribeirão São Pedro 

ou Tabocas - riacho Santo Antônio e córrego Palmital; desce 
pelo ribeirão até a foz do córrego da Extrema ou riacho 
Grande. 

XXXII - MUNICÍPIO DE IMBÉ DE MINAS (ex-Imbé) 
DESMEMBRADO DO MUNICÍPIO DE CARATINGA 
1 - Com o Município de Inhapim 
Começa no divisor de águas dos rios Preto e Caratinga, no 

ponto fronteiro às cabeceiras dos córregos Pau de Folha e 
dos Barros; segue por esse divisor até seu entroncamento com 
o divisor da vertente da margem esquerda do ribeirão Imbé, 
seguindo por ele até alcançar a sua foz, no rio Preto; 
transp6e esse rio e segue pelo espigão entre o rio Preto e o 
córrego Pacheco até o ponto fronteiro à cabeceira desse 
córrego e o córrego Veadão, no divisor de águ3s dos rios 
Preto e Manhuaçu. 

2 - Com o Município de Carating2 
Começa no divisor de éguas do:: ri:;:,, Pr',~T':• ·"' r.n."!n'1!.'-?,o:.l. ···~· 

ponto fronteiro às cabeceiras dos c.ón·e:}CS ,:a.~: . .:.;..._,__;. ~~ 'v-::.~:c .• ~, 
segue por esse divisor até alc2.nçar 0 p:;ntu frc:,1h:~rc 2.: 
cabeceiras dos córregos Grotão e São Manuel. 

3 - Com o Município de Piedade de Caratinga 
Começa no divisor de águas dos rios Preto e Manhuaçu, no 

ponto fronteiro às cabeceiras dos córregos Grotão e São 
Manuel; segue pelo divisor da vertente da margem esquerda do 
córrego Grotão até atingir a sua foz, no rio Preto. 

4 - Com o Município de Ubaporanga 
Começa no rio Preto, na foz do córrego Grotão; desce por 

esse rio até a foz do córrego Batatal; dai, segue pelo 
divisor da vertente da margem esquerda desse córrego, 
contorna as cabeceiras do córrego Graçópolis e alcança o 
divisor de águas dos rios Preto e Caratinga, seguindo por 
ele até o ponto fronteiro às cabeceiras dos córregos Pau de 
Folha e dos Barros. 

XXXIII - MUNICÍPIO DE INDAIABIRA 
DESMEMBRADO DO MUNICÍPIO DE RIO PARDO DE MINAS 
1 -Com o Município de Rio Pardo de Minas: 
Começa no divisor de águas entre o rio Pardo e o ribeirão 

Taiobeiras, defrontando a barra do Ribeirão, no rio Pardo; 
descendo a encosta, atinge essa foz e sobe pelo Ribeirão até 
a foz do córrego das Gamelas. 

2 - Com o Município de Vargem Grande do Rio Pardo: 
Começa no Ribeirão, na foz do córrego das Gamelas; sobe por 

esse córrego até sua cabeceira, no divisor da vertente da 
margem esquerda do córrego Angico; prossegue por esse 
divisor até o ponto fronteiro às cabeceiras dos córregos 
Cantinho e Bom Jesus. 

3 - Com o Município de São João do Paraíso: 
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Começa no divisor da vertente da margem esquerda do córrego 
Angico, defrontando as cabeceiras dos córregos Cantinho e 
Bom Jesus; segue por aquele divisor até atingir a foz do 
córrego Angico, no ribeirão Maravilha; atravessando o 
ribeirão, sobe o espigão fronteiro e segue pelo divisor de 
águas entre o ribeirão Maravilha e o rio São João do Paraíso 
até defrontar, neste último, a foz do córrego do Brejo; 
descendo a encosta, atinge essa foz e desce pelo rio São 
João do Paraíso até sua embocadura no rio Pardo. 
4- Com o Município de Taiobeiras: 
Começa na confluência dos rios São João do Paraíso e Pardo; 

sobe por esse até a foz do ribeirão Taiobeiras; daí, segue 
pelo divisor entre ambos até defrontar a barra do Ribeirão 
no rio Pardo. 

XXXIV - MUNICÍPIO DE JAPONVAR 
DESMEMBRADO DO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA DE MINAS 
1 - Com o Município de São Francisco: 
Começa na foz do riacho Bamburral, no rio Mangaí; desce por 

esse rio até defrontar o espigão da serra do Bom Sucesso, 
pouco abaixo da foz do riacho da Prata. 
2 - Com o Município de Pedras de Maria da Cruz: 
Começa no rio Mangaí, pouco abaixo da foz do riacho da 

Prata, defrontando a extremidade da serra do Bom Sucesso; 
segue pela cumeada dessa serra até defrontar a cabeceira do 
riacho da Prata. 
3 - Com o Município de Lontra: 
Começa na serra do Bom Sucesso, defronte à cabeceira do 

riacho da Prata; continua pelo divisor de águas entre esse 
riacho e o córrego da vertente até defrontar a foz desse 
córrego no riacho da Lontra ou Lajes; por um espigão 
secundário, atinge essa confluência; subindo a encosta 
fronteira, alcança o divisor da vertente da margem direita 
do rio Mangaí e prossegue por ele até defrontar a cabeceira 
do córrego do Ouro ou Santa Clara. 
4 - Com o Município de São João da Ponte: 
Começa no divisor da vertente da margem direita do rio 

Mangaí (afluente do rio São Francisco), defronte à cabeceira 
do córrego do Ouro ou Santa Clara (da bacia do rio Verde 
Grande); continua pelo divisor de águas dos rios São 
Francisco e Verde Grande até defrontar a cabeceira do riacho 
da Cruz, também conhecido como Jambeiro ou Samambaia. 
5 - Com o Município de Patis: 
Começa no divisor de águas dos rios São Francisco e Verde 

Grande, defronte à cabeceira do riacho da Cruz, também 
conhecido como Jambeiro ou Samambaia; prossegue por aquele 
divisor até seu entroncamento com a serra da Testa Branca. 
6- Com o Município de Brasília de Minas: 
Começa no divisor de águas dos rios São Francisco e Verde 

Grande, em seu entroncamento com a serra da Testa Branca; 
segue pela cumeada dessa serra, que constitui o interflúvio 
entre o rio Mangaí e o córrego Lagoinha, até a confluência 
de ambos; desce pelo rio Mangaí até a foz do riacho 
Bamburral. 

XXXV - MUNICÍPIO DE JENIPAPO DE MINAS (ex-Jenipapo) 
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DESMEMBRADO DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO BADARÓ 
1 - Com o Município de Francisco Badaró: 
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Começa no divisor de águas entre o rio São João e o 
ribeirão da Areia, no ponto fronteiro à cabeceira do córrego 
Barreiro; segue por esse divisor e depois por um divisor 
secundário até a foz do córrego do Bosque, no ribeirão da 
Areia; daí, segue pelo espigão fronteiro, contorna as 
cabeceiras do córrego Panã e atinge a sua foz, no rio 
Setúbal; transpõe esse rio, sobe a encosta fronteira e 
atinge o divisor de águas entre o rio Setúbal e o córrego do 
Machado. 

2 - Com o Município de Araçuaí: 
Começa no divisor de águas entre o rio Setúbal e o córrego 

do Machado, no ponto fronteiro à foz do córrego Panã, no rio 
Setúbal; segue por esse divisor até alcançar o divisor de 
águas entre os rios Setúbal e Gravatá, no ponto fronteiro à 
cabeceira do córrego Grande. 
3 - Com o Município de Novo Cruzeiro: 
Começa no divisor de águas entre os rios Setúbal e Gravatá, 

no ponto fronteiro à cabeceira do córrego Grande: segue por 
esse divisor até o entroncamento dos divisores de águas 
entre os rios Setúbal e Gravatá e o córreao dos Bolas. ~o 
ponto fronteiro 2 cabeceira do cór:-8::;'::' ':'"''"''" ' '~,.,,. 
4 - Com o Municíp·io de Chapada Ckl !~o:-t •.. 
Começa no entroncamento dos divisoreJ =- jg~as en~:0 c~ 

rios Setúbal, Gravatá e o córrego dos Bolas, no ponto 
fronteiro à cabeceira do córrego Campo Limpo; segue pelo 
divisor de águas entre o rio Setúbal e o córrego dos Bolas 
até a confluência de ambos; transpõe este, sobe a encosta 
fronteira e alcança o divisor de águas entre o rio Setúbal e 
o ribeirão da Areia; segue por esse divisor, contorna as 
cabeceiras do ribeirão da Areia e alcança o divisor de águas 
entre esse ribeirão e o rio São João; segue por esse 
divisor, passando pela lagoa do Serafim, até o ponto 
fronteiro à cabeceira do córrego Barreiro. 

XXXVI - MUNICÍPIO DE JOSÉ GONÇALVES DE MINAS 
DESMEMBRADO DO MUNICÍPIO DE BERILO 
1 - Com o Município de Botumirim: 
Começa no rio Jequitinhonha, na foz do córrego Sobrado; 

desce pelo rio até a foz do ribeirão Itapacoral. 
2- Com o Município de Cristália: 
Começa no rio Jequitinhonha, na foz do ribeirão Itapacoral; 

desce pelo rio até a foz do córrego Água Branca . 
3- Com o Município de Berilo: 
Começa no rio Jequitinhonha, na foz do córrego Água Branca; 

sobe por esse córrego até sua cabeceira; daí, transpõe o 
espigão e alcança a cabeceira do ribeirão do Altar, pelo 
qual desce até sua foz, no ribeirão Gangorra; atravessa 
este, sobe o espigão fronteiro e continua pelo divisor da 
vertente da margem direita desse ribeirão até alcançar 0 
ponto fronteiro à cabeceira do córrego da Baía, afluente do 
rio Araçuaí. 
4 - Com o Município de Chapada do Norte: 
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Começa no divisor de águas entre o rio Araçuaí e o ribeirão 
Gangorra, no ponto fronteiro à cabeceira do córrego da Baía; 
segue por esse divisor até o ponto fronteiro às cabeceiras 
do ribeirão Gangorra (que, nas nascentes, é denominado 
córrego do Brejo) e do córrego Contendas. 
5- Com o Município de Minas Novas: 
Começa no divisor de águas entre o rio Araçuaí e o ribeirão 

Gangorra, no ponto fronteiro às cabeceiras dos córregos do 
Brejo e Contendas; daí, alcança o divisor de águas entre os 
rios Jequitinhonha e Araçuaí e segue por ele até o ponto 
fronteiro à cabeceira do córrego Sobrado; alcança essa 
cabeceira e desce por esse córrego até sua foz, no rio 
Jequitinhonha. 

XXXVII - MUNICÍPIO DE JOSÉ RAYDAN 
DESMEMBRADO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO SUAÇUÍ 
1 - Com o Município de São José do Jacuri: 
Começa no divisor de águas entre o ribeirão Pele de Gato ou 

Tabatinga e o rio São Félix, no ponto fronteiro à cabeceira 
do córrego Pele de Gato ou Santa Cruz; continua pelo divisor 
da vertente da margem esquerda do ribeirão Pele de Gato até 
o ponto fronteiro à cabeceira do córrego da Estiva. 

2 -Com o Município de São Sebastião do Maranhão: 
Começa no divisor da vertente da margem esquerda do 

ribeirão Tabatinga ou Pele de Gato, no ponto fronteiro à 
cabeceira do córrego da Estiva; continua pelo divisor de 
águas entre os ribeirões São Domingos e Jacu até alcançar a 
foz do ribeirão São Domingos, no rio São Félix. 
3 - Com o Município de Santa Maria do Suaçuí: 
Começa no rio São Félix, na foz do ribeirão São Domingos; 

desce pelo rio São Félix até a sua foz no rio Suaçuí Grande. 
4 - Com o Município de Peçanha: 
Começa no rio Suaçuí Grande, na foz do rio São Félix; sobe 

pelo rio Suaçuí Grande até a foz do ribeirão Pirapetinga. 
5 - Com o Município de São Pedro do Suaçuí: 
Começa no rio Suaçuí Grande, na foz do ribeirão 

Pirapetínga; segue pelo divisor da vertente da margem 
esquerda desse ribeirão, contorna as suas cabeceiras e 
alcança o divisor de águas do ribeirão Pele de Gato ou 
Tabatinga e o rio São Félix, no ponto fronteiro à cabeceira 
do córrego Santa Cruz ou Pele de Gato. 

XXXVIII - MUNICÍPIO DE JOSENÓPOLIS 
DESMEMBRADO DO MUNICÍPIO DE GRÃO-MOGOL 
1 - Com o Município de Grão-Mogol: 
Começa no rio Jequitinhonha, na foz do ribeirão das 

Piabanhas; sobe por esse ribeirão, em seguida pelo córrego 
Corrente até a cabeceira deste, no divisor de águas entre os 
ribeirões das Piabanhas e Santana; sobe por esse divisor, 
depois pelo divisor de águas Jequitinhonha/Itacambiruçu até 
alcançar o ponto fronteiro às cabeceiras dos córregos 

2 - Com o Município de Padre Carvalho: 
Começa no divisor de águas dos rio Jequitinhonha e 

Itacambiruçu, defrontando as cabeceiras dos córregos Buriti 
e Curral de Varas; segue por esse divisor e depois contorna 
as cabeceiras do córrego das Lapas e continua pelo divisor 
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da vertente da margem direita do Ribeirão (curso de água que 
banha a sede Padre Carvalho), indo alcançá-lo em sua foz, no 
rio Vacaria. 
3- Com o Município de Rubelita: 
Começa no rio Vacaria, na foz do Ribeirão; desce pelo rio 

Vacaria até a foz do córrego Rodeador. 
4 - Com o Município de Virgem da Lapa: 
Começa no rio Vacaria, na foz do córrego Rodeador; desce 

pelo rio Vacaria até sua foz no rio Jequitinhonha; sobe por 
este até a foz do córrego Santana. 

XXXIX - MUNICÍPIO DE JUVENÍLIA 
DESMEMBRADO DO MUNICÍPIO DE MANGA 
1 - Com o Município de Montalvânia: 
Começa no divisor de águas dos rios Calindó e Cochá, no 

ponto fronteiro à cabeceira do córrego Mamoneiras; desce por 
esse córrego até a sua foz, no riacho das Poções e, por esse 
riacho, até a sua foz do rio Cochá, descendo por ele até a 
sua foz no rio Carinhanha. 

2 - Com o Estado da Bahia: 
Começa no rio Carinhanha, na foz do rio Cochá; continua 

pela divisa interestadual MG/BA até a confluência dos rios 
Calindó e São Francisco. 

3 - Com o Municíp;o de Manga: 
Começa na divisa interestadua1 i\'i-3,'8.0 .. n.=! x;;·~, :u<..:í'"'~~ .~~: ... 

rios Cal índó e São Francisco; sobe pe!c r h) ·:a1 i:cc, "-I:: ~~ 
Lagoa Torta; daí, em rumo, alcança a Lagoa da Aldeia no 
córrego Seco da Escura; sobe por esse córrego até a sua 
cabeceira e, por espigão, alcança a foz do c~rre~o Pau 
Preto, no córrego Jatobá; sobe o córrego Jatoba ate a sua 
cabeceira e prossegue pelo espigão divisor de águas dos rios 
Calíndó e Cochá, passando pelo morro Vermelho, até alcançar 
o ponto fronteiro à cabeceira do córrego Mamoneíras. 

XL - MUNICÍPIO DE LEME DO PRADO 
DESMEMBRADO DO MUNICÍPIO DE MINAS NOVAS 
1 - Com o Município de Botumirím: 
Começa no rio Jequitinhonha, na foz do có~rego das Posses; 

desce pelo rio Jequitinhonha até a foz do corrego Sobrado. 
2 - Com o Município de José Gonçalves de Minas: 
Começa no rio Jequitinhonha, na foz do córrego Sobrado· 

sobe por esse córrego até a sua cabeceira; daí, alcança~ 
divisor geral dos rios Araçuaí e Jequitinhonha e segue por 
ele até o ponto fronteiro ao córrego do Chico; contorna essa 
cabeceira, transpõe a BR-367 e alcança o divisor da vertente 
da margem direita do córrego do Brejo, no ponto fronteiro à 
cabeceira do córrego Contendas, a f 1 uente da margem esqueJ'da 
do ribeirão do Gomes. 

3 - Com o Município de Chapada do Norte: 
Começa no divisor da vertente da margem direita do c~rrego 

do Brejo, no ponto fronteiro à cabeceira do corrego 
Contendas, afluente da margem esquerda do ribeirão do Gomes; 
segue pelo divisor da vertente da margem esquerda desse 
ribeirão e continua por espigão até alcançar a foz do rio 
Fanado, no rio Araçuí. 
4- Com o Município de Minas Novas: 

/ 
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Começa no rio Araçuaí, na foz do rio Fanado; sobe pelo rio 
Araçuaí até a foz do córrego Lapinha ou Gouveia. 
5- Com o Município de Turmalina: 
Começa no rio Araçuaí, na foz do córrego Lapinha ou 

Gouveia; segue pelo divisor da vertente da margem direita 
desse córrego até alcançar o divisor de águas dos rios 
Jequitinhonha e Araçuaí; segue por esse divisor, contorna as 
cabeceiras dos córregos Samambaia e Acauã e prossegue pelo 
divisor da vertente da margem direita do córrego Jacuba até 
alcançar a cabeceira do córrego das Posses; desce por esse 
córrego até? sua foz, no rio Jequitinhonha. 

XLI - MUNICIPIO DE LUISBURGO 
DESMEMBRADO DO MUNICÍPIO DE MANHUAÇU 
1 -Com o Município de São João do Manhuaçu: 
Começa na serra da Mantiqueira, no divisor dos rios 

Manhuaçu e Carangola, no trecho que tem a denominação local 
de serra São João, no ponto fronteiro à cabeceira do córrego 
Cachoeirinha; segue pela serra São João e daí, pelo divisor 
da vertente da margem direita do córrego dos Pontões, até a 
sua foz no ribeirão da Gameleira. 

2 -Com o Município de Manhuaçu: 
Começa no r.ibeirão da Gameleira, na foz do córrego dos 

Pontões; sobe a encosta fronteira, alcança e transpõe o 
divisor de águas dos ribeirões da Gameleira e São Luís, 
desce a encosta, atingindo a Cachoeira no ribeirão São Luís, 
2,5 km a jusante da ponte do Honório; daí, sobe a encosta 
fronteira até a serra do Ouro, no ponto fronteiro às 
cabeceiras dos córregos do Ouro e dos Pachecos. 
3 - Com o Município de Manhumirim: 
Começa na serra do Ouro, divisora dos ribeirões São Luís e 

Jequitinhonha, no ponto fronteiro às cabeceiras dos córregos 
do Ouro e dos Pachecos; segue por esse divisor, contornando 
a cabeceira do córrego do Ouro, até o entroncamento com o 
divisor de águas dos córregos da Limeira ou Limoeiro e 
córrego Azul, no ponto fronteiro às cabeceiras do córrego 
Santa Rosa. 
4 - Com o Município de Alto Jequitibá: 
Começa no entroncamento do divisor de águas dos ribeirões 

São Luís e Jequitibá e o divisor de águas dos córregos da 
Limeira ou Limoeiro e córrego Azul, no ponto fronteiro às 
cabeceiras do córrego Santa Rosa; segue pelo divisor de 
águas dos ribeirões São Luís e Jequitibá, passando pelas 
serras do Segredo, dos Farias e da Vargem Grande, até o 
ponto fronteiro à cabeceira do ribeirão Jequitibá, nessa 
última serra. 
5 - Com o Município de Caparaó: 
Começa na serra da Vargem Grande, no ponto fronteiro à 

cabeceira do ribeirão Jequitibá; segue por essa serra até o 
entroncamento com os divisores das bacias dos rios Doce, 
Itabapoana e Paraíba do Sul, no ponto fronteiro às 
cabeceiras do ribeirão Pedra Dourada e córrego Grumarim. 
6 - Com o Município de Divino: 
Começa no entroncamento da serra da Vargem Grande com os 

divisores das bacias dos rios Doce, Itabapoana e Paraíba do 
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Sul, no ponto fronteiro às cabeceiras do ribeirão Pedra 
Dourada e córrego Grumarim; segue pelo divisor geral dos 
rios Manhuaçu e Carangola, na serra da Mantiqueira, Passando 
pelos trechos que têm as denominações locais de serra Pedra 
Dourada e serra Alto São Luís, até a serra São João, no 
ponto fronteiro à cabeceira do córrego Cachoeirinha. 
XLII - MUNICÍPIO DE LUISLÂNDIA 
DESMEMBRADO DO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA DE MINAS 
1 - Com o Município de Icaraí de Minas: 
Começa na confluência dos riachos Boa Vista e dos Macacos 

ou dos Guaribas, formadores do riacho Grande; sobe pelo 
riacho dos Macacos até a foz do córrego da Gameleira. 
2 - Com o Município de São Francisco: 
Começa na foz do córrego da Gameleira, no riacho dos 

Macacos ou dos Guaribas; sobe por este último até a foz do 
córrego São Domingos e, por este, até sua nascente no capão 
da Boa Nova; daí, alcança a cabeceira do córrego Tamanduá e 
desce por este até sua confluência com o córrego Bambu<ra·:. 
3- Com o Município de Brasília de Minas: 
Começa na confluência dos córregos Tamanduá e Bamburra, 

formadores do ribeirão Jabuticaba; sobe pelo córreg~ 
Bamburral até sua cabeceira, no ~ivisor d~ verten~e da 
margem direita do rio Paracatu 0'! (;::.rnr;)'0ir·.·· ::=·é···~'.!"" r·.~,. c""··· 
divisor até defrontar a cabeceir·õ j(! r·:acr!u .:ó.i1c ,,..:;;_ 
alcança essa cabeceira e desce pe~c riac~o ate sw~ f~z. ·· 
rio Paracatu ou Gameleira, pelo qual desce até a foz do 
córrego das Almas. 
4 - Com o Município de Ubaí: 
Começa no rio Paracatu ou Gameleira, na foz do córrego das 

Almas; sobe por este até sua nascente, de onde alcança, em 
rumo, a nascente do córrego Mocambinho; desce por este até 
sua foz no riacho Boa Vista e, por este, até sua foz no 
riacho dos Macacos ou Guaribas. 
XLIII - MUNICÍPIO DE MÁRIO CAMPOS 
DESMEMBRADO DO MUNICÍPIO DE IBIRITÉ 
1 -Com o Município de São Joaquim de Bicas: 
Começa no rio Paraopeba, na cachoeira do Fecho ou Funil. 

desce por esse rio até a foz do ribeirão Sarzedo ou Pantana: 
2 - Com o Município de Betim: 
Começa no rio Paraopeba, na foz do ribeirão Sarzedo ou 

Pantana; sobe por esse ribeirão até a foz do córrego 
Lamba r i . 
3 - Com o Município de Sarzedo: 
Começa no ribeirão Sarzedo ou Pantana, na foz do córrego 

Lambari; sobe por esse córrego até a foz do córrego 
Corredor, Estiva ou Tuntum; daí, prossegue pelo seu divisor 
da vertente da margem direita até o ponto fronteiro à sua 
caoeceira na serra Três Irmãos. 
4 - Com o Município de Brumadinho: 
Começa na serra Três Irmãos, no ponto fronteiro à cabeceira 

do córrego Corredor, Estiva ou Tuntum; segue por essa serra 
até a cachoeira do Fecho ou Funil, no rio Paraopeba. 

XLIV - MUNICÍPIO DE MARTINS SOARES 
DESMEMBRADO DO MUNICÍPIO DE MANHUMIRIM 
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1 - Com o Município de Manhuaçu: 
Começa no divisor de águas entre os rios José Pedro e 

Manhuaçu, no ponto fronteiro às cabeceiras do córrego 
Guarani e do ribeirão Pouso Alegre; segue por esse divisor, 
cruza a BR-262, passa pelo alto da Onça até alcançar o ponto 
fronteiro às cabeceiras dos córregos da Onça e Omir. 
2 - Com o Município de Durandé: 
Começa no divisor de águas entre os rios José Pedro e 

Manhuaçu, no ponto fronteiro às cabeceiras dos córregos da 
Onça e Omir; daí, atinge a cabeceira do córrego Omir, pelo 
qual desce até sua foz, no ribeirão Pouso Alegre; sobe por 
este até a foz do córrego Boa Vista; dai, segue pelo divisor 
da vertente da margem direita desse córrego, contorna as 
cabeceiras dos córregos Santo Ângelo e São José e prossegue 
pelo divisor da vertente da margem esquerda do córrego das 
Palmeiras até a foz deste, no rio José Pedro. 
3 - Com o Estado de Espírito Santo: 
Começa no rio José Pedro, na foz do córrego das Palmeiras; 

segue pela divisa interestadual MG/ES até a foz do córrego 
Boa Vista, no rio José Pedro. 
4- Com o Município de Manhumirim: 
Começa no rio José Pedro, na foz do córrego Boa Vista; sobe 

por esse córrego até sua cabeceira; daí, alcança o divisor 
de águas entre os córregos dos Teixeiras e Bonfim, seguindo 
por ele e, depois, pelo divisor de águas entr~ os ribeirões 
Pirapetinga e Pouso Alegre, até o divisor de Aguas entre os 
rios José Pedro e Manhuaçu, no ponto fronteiro às cabeceiras 
do córrego Guarani e ribeirão Pouso Alegre. 

XLV - MUNICÍPIO DE MIRAVÂNIA 
DESMEMBRADO DO MUNICÍPIO DE MANGA 
1 - Com o Município de Januária: 
Começa na serra das Missões, que constitui o divisor de 

águas entre os rios Peruaçu e Itacarambi, no ponto fronteiro 
à cabeceira do rio Itacarambi; segue pelo divisor de águas 
entre os rios São Francisco e Carinhanha até o ponto 
fronteiro às cabeceiras do riacho São Matias e do rio 
Calindó, na serra dos Tropeiros. 
2 -Com o Município de Montalvânia: 
Começa no divisor de águas entre os rios São Francisco e 

Carinhanha, na serra dos Tropeiros, no ponto fronteiro às 
cabeceiras do riacho São Matias e do rio Calindó; segue por 
essa serra e pelo divisor de águas entre o rio Calindó e o 
riacho dos Poções até o ponto fronteiro à cabeceira do 
riacho Novo. 
3 - Com o Município de Manga: 
Começa no divisor de águas entre o rio Calindó e o riacho 

dos Poções, no ponto fronteiro à cabeceira do riacho Novo; 
alcança essa cabeceira e desce por esse riacho até sua foz, 
no rio Calindó; atravessa este, sobe o espigão fronteiro e 
alcança o Morro do Mocambo, no ponto fronteiro à cabeceira 
mais setentrional do córrego Panelinha; alcança essa 
cabeceira e desce pelo córrego até sua foz, no rio Japoré; 
atravessa este, sobe a encosta fronteira, alcança a serra do 
Carmo e continua pela sua linha de cumeada até defrontar a 
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foz do riacho do Brejo, no rio Itacarambi; desce a encosta e 
atinge essa foz. 
4- Com o Município de São João das Missões: 
Começa no rio Itacarambi, na foz do riacho do Brejo; sobe 

pelo rio até sua cabeceira e daí, pela encosta fronteira, 
alcança o divisor de águas dos rios São Francisco e 
Carinhanha, no ponto fronteiro à cabeceira do rio 
Itacarambi. 

XLVI - MUNICÍPIO DE MONTE FORMOSO 
DESMEMBRADO DO MUNICÍPIO DE JOAÍMA 
1 - Com o Município de Ponto dos Volantes: 
Começa no divisor de águas do ribeirão São João e do rio 

São Miguel, no ponto fronteiro à cabeceira do córrego Come 
Calado; contornando as cabeceiras dos córregos da Onça e do 
Raul, segue pelo divisor da vertente da margem esquerda do 
ribeirão Anta Podre Grande, passando pela pedra do Pião, até 
alcançar o ponto fronteiro à cabeceira do córrego Jampruca, 
no divisor de águas dos ribeirões Anta Podre Pequeno e Anta 
Podre Grande. 

2 - Com o Município de Joaíma: 
Começa no divisor de águas dos ribeirões An!a Pcd~e Grande 

e Anta Podre Pequeno, no ponto fronte 1 ro à cabecel~2 1c 
ribeirão Jampruca; segue pelo d~~isc~ o~Tr~ ~t~re~c~ 
Caracol e Brejaúba até a foz des~~ ~it iffiC, nl ric~ir~~ ~ .. ~: 
Podre Grande; atravessa o ribeirão, soba G es~i~ão ~ro~tel-~ 
e continua pelo divisor da vertente da margem direita do 
ribeirão Anta Podre Grande até seu entroncamento com o 
divisor da vertente da margem esquerda do córrego São 
Miguelzinho; continua por esse divisor até a foz desse 
córrego, no rio São Miguel; daí, prossegue pelo divisor da 
vertente da margem esquerda do rio São Miguel, passando pela 
pedra da Camisa, até alcançar o divisor de águas do ribeirão 
São João e do rio São Miguel, no ponto fronteiro à cabeceira 
do córrego Come Calado. 

XLVII - MUNICÍPIO DE NAQUE 
DESMEMBRADO DO MUNICÍPIO DE AÇUCENA 
1 - Com o Município de Açucena: 
Começa no rio Santo Ant6nio, na foz do ribeirão do Gama· 

segue pelo divisor entre esses dois cursos de água até 
defrontar a foz do córrego da Paca ou Matinha. no rioeirão 
do Gama; descendo a encosta, atinge essa confluência e sobe 
pelo córrego até a foz da grota que passa na fazenda da 
Paca; daí, segue pelo divisor da vertente da margem esquerda 
~o córrego da Paca até seu entroncamento com o divisor de 
aguas entre o ribeirão do Saião e o córrego Muquirana ou 
Novo. 

2 - Com o Município de Periquito: 
Começa no entroncamento do divisor da vertente da margem 

esquerda do córrego da Paca ou Matinha co~ o divisor de 
águas entre o ribeirão do Saião e o carrego Novo ou 
Muquirana; segue por esse divisor, contorna as cabeceiras do 
córrego Tavares e continua pelo divisor da vertente da 
margem esquerda do córrego Muquirana até a foz desse 
córrego, no rio Doce. 
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3 - Com o Município de Iapu: 
Começa no rio Doce, na foz do córrego Muquirana ou Novo; 

sobe pelo rio Doce até a foz do rio Santo Antônio. 
4 - Com o Município Belo Oriente: 
Começa na confluência dos rios Doce e Santo Antônio; sobe 

por este último até a foz do ribeirão Gama. 
XLVIII - MUNICÍPIO DE NATALÂNDIA 
DESMEMBRADO DO MUNICÍPIO DE BONFINÓPOLIS DE MINAS 
1 -Com o Município de Unaí: 
Começa na foz do córrego do Cotovelo, no rio Preto; sobe 

por esse rio até a foz do ribeirão Cana-Brava; por este 
acima, até a foz do córrego Tabocas e, por este, até sua 
cabeceira; daí, alcança o divisor da vertente da margem 
esquerda do córrego Folguedo, pelo qual continua; em 
seguida, sempre por espigão, contorna as cabeceiras do 
córrego Água Doce e alcança a serra geral do Rio Preto, no 
ponto fronteiro à cabeceira do córrego Riachão. 
2- Com o Município de Bonfinópolis de Minas: 
Começa na serra geral do Rio Preto, defronte à cabeceira do 

córrego Riachão; continua pela serra, depois pelo divisor da 
vertente da margem direita do córrego da Ema até defrontar a 
foz do córrego do Rosilho, no ribeirão Mamoneiras; descendo 
a encosta, atinge essa foz, atravessa o ribeirão e continua 
pelo divisor da vertente da margem esquerda do córrego do 
Rosilho até atingir o alto da serra do Pederneiras; desse 
ponto, prossegue pelo divisor da vertente da margem direita 
90 córrego do Chiquinho até sua confluência com o córrego 
Agua Doce; atravessa o córrego e sobe o espigão fronteiro 
até atingir o divisor da vertente da margem esquerda do rio 
Preto. 
3 - Com o Município de Dom Bosco: 
Começa no divisor da vertente da margem esque~da do rio 

Preto, defrontando a confluência dos córregos Agua Doce e 
Chiquinho; continua por esse divisor até defrontar a 
cabeceira do córrego Cotovelo; alcança essa cabeceira e 
desce pelo córrego até sua foz, no rio Preto. 

XLIX - MUNICÍPIO DE NINHEIRA 
DESMEMBRADO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO 
1 - Com o Município de São João do Paraíso: 
Começa no rio Pardo, na foz do córrego Jacaré; sobe por 

este até a foz do córrego Mundo Novo; daí, segue pelo 
divisor da vertente da margem direita do córrego Jacaré, 
depois pelo divisor da vertente da margem esquerda do rio 
Muquém, até alcançar o ponto fronteiro às cabeceiras desse 
rio, no Alto do Valo Fundo, junto ao marco interestadual do 
mesmo nome. 

2 - Com o Estado da Bahia: 
Começa no Alto do Valo Fundo, junto ao marco divisório 

interestadual, defrontando as cabeceiras do rio Muquém: 
segue pela divisa interestadual até a confluência dos rios 
Pardo e Mosquito. 
3 - Com o Município de Águas Vermelhas: 
Começa na confluência dos rios Mosquito e Pardo; sobe por 

este até a foz do córrego Jacaré. 
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DESMEMBRADO DO MUNICÍPIO DE MANTENA 
1 - Com o Município de Itabirinha de Mantena: 
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Começa no divisor da vertente da margem esquerda do 
ribeirão Itabira, no seu entroncamento com o divisor da 
vertente direita do rio Pretinho, no ponto fronteiro à 
cabeceira do córrego Sumidouro; segue por aquele divisor, 
passando pela serra do Pitengo, pela Pedra Baiana e pela 
serra de São Mateus, até o ponto fronteiro às cabeceiras do 
rio Preto e do córrego Ipanema. 

2 - Com o Município de Ataléia: 
Começa na serra de São Mateus, no ponto fronteiro às 

cabeceiras do rio Preto e do córrego Ipanema; continua pela 
serra, passando pelo trecho que recebe a denominação local 
de "serra da Etelvina", até alcançar o marco divisório 
interestadual nQ. 16. 
3 - Com o Estado do Espírito Santo: 
Começa na serra da Etelvina (denominação local da se~ra de 

São Mateus), junto ao marco divisório interestadual nQ 16; 
segue pela linha limítrofe MG/ES até à foz do ribeirão Águas 
Claras ou rio Pretinho, no rio Preto; daí, em rumo ã 
cabeceira do córrego do Café, até atinglr c pon+o fronte1ro 
à cabeceira do córrego Escondido 

4 - Com o Município de Mantena: 
Começa num ponto do segmento de í'êt..! co::; r·;.,:; Fr'3t i :·;!·,c 

cabeceira do córrego do Café no ponto fronteiro à 
cabeceira do córrego Escondido; por espigão, contorna as 
cabeceiras do córrego Grata de Santo Antônio e Boa União, 
até atingir o divisor de águas dos córregos Ariranha e 
Limeira, no ponto fronteiro à cabeceira do córrego Limeira; 
contorna a sua cabeceira e segue pelo divisor da vertente da 
margem direita do córrego Cabeceira do Rio Pretinho até o 
seu entroncamento com o divisor da vertente da margem 
esquerda do ribeirão Itabira, na serra do Pitengo, no ponto 
fronteiro à cabeceira do córrego Sumidouro. 

LI - MUNICÍPIO DE NOVA PORTEIRINHA 
DESMEMBRADO DO MUNICÍPIO DE PORTEIRINHA 
1 - Com o Município de Janaúba: 
Começa no rio Gorutuba. na barragem de Bico de Pedra; desce 

pelo rio Gorutuba até a foz do rio Mosquito. 
2 - Com o Município de Porteirinha: 
Começa na confluência dos rios Gorutuba e Mosquito; sobe 

por este até o pontilhão da ferrovia; daí, pela encosta 
fronteira. alcança o divisor da vertente da margem direita 
do rio Gorutuba, seguindo por ele até atingir a serra do 
Cerrado; prossegue por essa serra, tomando pelo seu 
contraforte ocidental, até atingir a barragem de Bico de 
Pedra no rio Gorutuba. 
LII ~ MUNICÍPIO DE NOVO ORIENT~ DE MIN~S (ex-Fre1 Ggn~aga) 
DESMEMBRADO DO MUNICÍPIO DE TEOFILO OTONl 
1 - Com o Município de Caraí: 
Começa na confluência dos rios Preto e Marambaia; segue 

pelo divisor de águas entre o rio Marambaia e o ribeirão das 
Americanas ou Americana Grande até alcançar 0 ponto 

~-------------------------------
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fronteiro à cabeceira do ribeirão Santana, no divisor geral 
dos rios Mucuri e Jequitinhonha. 

2 -Com o Município de Ponto dos Volantes: 
Começa no entroncamento do divisor de águas entre o rio 

Marambaia e o ribeirão das Americanas ou Americana Grande 
com o divisor geral dos rios Mucuri e Jequitinhonha, no 
ponto fronteiro à cabeceira do ribeirão Santana; segue por 
esse divisor até seu entroncamento com o divisor de águas do 
ribeirão São João e do rio São Miguel. 
3 - Com o Município de Joaíma: 
Começa no entroncamento do divisor geral dos rios Mucuri e 

Jequitinhonha com o divisor de águas do ribeirão São João e 
do rio São Miguel; segue por esse divisor geral até seu 
entroncamento com o divisor dos rios Marambaia e Pampã, no 
ponto fronteiro à cabeceira do ribeirão Americaninha. 
4- Com o Município de Águas Formosas: 
Começa no entroncamento do divisor geral dos rios Mucuri e 

Jequitinhonha com o divisor entre os rios Marambaia e Pampã, 
no ponto fronteiro à cabeceira do ribeirão Americaninha; 
segue pelo divisor da vertente·da margem esquerda desse 
ribeirão até o ponto fronteiro às cabeceiras dos córregos do 
Quatorze e Devassa. 
5- Com o Município de Crisólita: 
Começa no divisor da vertente da margem esquerda do 

ribeirão Americaninha, no ponto fronteiro às cabeceiras dos 
córregos do Quatorze e Devassa; segue por esse divisor e 
depois pelo divisor da vertente da margem direita do córrego 
Rio Negro, contorna as cabeceiras do córrego Novo e 
prossegue pelo seu divisor da vertente da margem esquerda 
até alcançar o ponto fronteiro à cabeceira do córrego da 
Mumbuca. 
6 - Com o Município de Pavão: 
Começa no divisor da vertente da margem esquerda do córrego 

Novo, no ponto fronteiro à cabeceira do córrego da Mumbuca; 
segue por esse divisor até atingir a foz do córrego Manso, 
no córrego Novo; prossegue pelo espigão fronteiro, passando 
pela Pedra do Elias, até alcançar a Cabeceira do córrego 
Seco, pelo qual desce até a sua foz, no rio Marambaia. 
7- Com o Município de Teófilo Otóni 
Começa no rio Marambaia, na foz do córrego Seco; sobe pelo 

rio Marambaia até a sua confluência com o rio Preto. 
LIII - MUNICÍPIO DE NOVORIZONTE 
DESMEMBRADO DO MUNICÍPIO DE SALINAS 
1 -Com o Município de Rio Pardo de Minas: 
Começa no divisor de águas entre os rios 

no ponto fronteiro à cabeceira dos córregos 
segue por esse divisor até defrontar as 
córregos Baixa do Bitu e do Engenho. 
2- Com o Município de Salinas: 

Salinas e Pardo, 
Matão e Serrado; 
cabeceiras dos 

Começa no divisor de águas entre os rios Salinas e Pardo, 
no ponto fronteiro às cabeceiras dos córregos Baixa do Bitu 
e do Engenho; segue pelo divisor da vertente da margem 
esquerda do córrego Olaria, passando pelo alto da Matrona, 
até a confluência dos córregos Olaria e Sobrado, formadores 
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do ribeirão das Antas; desce por esse ribeirão até a foz do 
córrego Queimado; atravessa o ribeirão, sobe o esp1gao 
fronteiro e segue pelo divisor da vertente da margem direita 
do córrego Queimado e, depois, pelo divisor da vertente da 
margem esquerda do córrego Bebedouro, até o ponto fronteiro 
à cabeceira de seu afluente que passa pouco abaixo da 
Fazenda Santa Helena; alcança essa cabeceira e desce pelo 
afluente até sua foz, no ribeirão Almesca; transpõe este, 
sobe o espigão fronteiro e segue pelo divisor da vertente da 
margem direita do ribeirão Almesca, contorna as cabeceiras 
do córrego dos Bois e continua até defrontar a foz do 
córrego Seco, no Ribeirão; desce a encosta e atinge essa 
foz. 

3 - Com o Município de Fruta de Leite: 
Começa no Ribeirão, na foz do córrego Seco; daí, sobe a 

encosta fronteira e segue pelo divisor da vertente da margem 
direita do córrego da Janta e depois pelo divisor de águas 
entre o ribeirão Jequi e o Ribeirão; contorna as cabecei~as 
do córrego São Miguel e continua pelo divisor de águas entre 
esse córrego e o córrego Matão até a confluência de ambos; 
atravessa este, sobe a encosta fronteira e continua p~lo 
divisor da vertente da margem esouerd3 do rih8irão 0a L~g0 
até o divisor de águas entre QÇ ric~ s~··~~ 0 ~ 0 ~~~0. ~~, 
Ponto fronteiro à cabeceira dos cor1ego.'i r,ia.'.a•) 0 Se·:c:.:::.:). 

LIV - MUNICÍPIO DE OLHOS-D'ÁGUA 
DESMEMBRADO DO MUNICÍPIO DE BOCAIÚVA 
1 - Com o Município de Bocaiúva: 
Começa na serra do Espinhaço, defronte às cabeceiras do 

ribeirão Inhai; segue pela serra, transpondo os trechos 
conhecidos pelas denominações locais de "Serra Mineira", 
"Serra da Mar avi 1 ha", "Serra do Mato Grande", "Serra do 
Sucuriú" e "Serra de Santa Cruz"; contorna as cabeceiras do 
ribeirão de Areias e atinge o ponto fronteiro à cabeceira do 
córrego da Extrema, afluente do ribeirão Tabatinga; alcança 
essa cabeceira e desce pelo córrego da Extrema até encontrar 
a estrada que liga Olhos-d'Água a Bocaiúva; daí, alcança e 
acompanha o divisor da vertente da margem direita do 
ribeirão Tabatinga até defrontar a foz do riacho Fundo, 
naquele ribeirão; descendo a encosta, atinge essa foz e sobe 
pelo riacho numa extensão pouco superior a 3 km até à foz de 
seu terceiro afluente da margem esquerda. subindo por este 
até sua cabeceira, na chapada da Água Boa; segue por essa 
chapada, dividindo as águas do ribeirão Tabatinga e do rio 
Macaúbas, até defrontar a cabeceira do córrego Buriti, 
afluente desse rio; alcança essa cabeceira e desce pelo 
córrego até sua foz, no rio Macaúbas, prosseguindo águas 
abaixo por esse rio até sua foz, no rio Jequitinhonha. 

2 - Com o Município de Diamantina: 
Começa na foz do rio Macaúbas, no rio Jequitinhonha; sobe 

por este até a foz do ribeirão Inhacica Grande e, por este, 
até sua cabeceira, tomando pelo braço formador meridional, 
denominado córrego da Gameleira ou da Baliza; daí, alcança a 
linha de cumeada da serra do Espinhaço, no ponto fro~teiro 
às cabeceiras do ribeirão Inhai. 



LV - MUNICÍPIO DE ORATÓRIOS 
DESMEMBRADO DO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA 
1 - Com o Município de Ponte Nova: 
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Começa no entroncamento do divisor da margem esquerda do 
córrego Seco ou Mandinga, que tem mais abaixo o nome de 
Alfavaca, com o divisor de águas entre o córrego do Amora ou 
ribeirão Canadá e seu afluente que passa na fazenda Canadá 
de Cima; segue pelo divisor da vertente da margem esquerda 
do ribeirão dos Oratórios até a foz do córrego Trindade, 
nesse ribeirão; atravessa o ribeirão, sobe o espigão 
fronteiro e continua pelo divisor da vertente da margem 
direita do córrego Trindade até atingir o divisor de águas 
entre os rios Casca e Piranga, no ponto fronteiro às 
cabeceiras dos córregos Lagoa Seca, afluente do rio Piranga, 
e dos Barros, afluente do rio Casca. 

2 - Com o Município de Urucânia: 
Começa no divisor de águas entre os rios Casca e Piranga, 

no ponto fronteiro às cabeceiras dos córregos dos Barros e 
Lagoa Seca; segue por esse divisor até defrontar a cabeceira 
do córrego Trindade. 
3 - Com o Município de Jequeri: 
Começa no divisor de águas entre os rios Casca e Piranga, 

no ponto fronteiro à cabeceira do córrego Trindade; segue 
por esse divisor, passando pelo morro do Bálsamo, até 
defrontar a cabeceira do córrego do Paiol. 

4 -Com o Município de Amparo da Serra: 
Começa no divisor de águas entre os rios Casca e Piranga, 

no ponto fronteiro à cabeceira do córrego do Paiol; segue 
pelo divisor da vertente da margem direita do córrego 
Santana até a foz deste, no ribeirão dos Oratórios ou do 
Amparo; sobe por esse ribeirão até a foz do córrego Seco ou 
Alfavaca, que tem na sua nascente o nome de Mandinga; 
atravessa o ribeirão, sobe o espigão fronteiro e continua 
contornando as cabeceiras do citado córrego até o 
entroncamento do divisor da sua margem esquerda com o 
divisor de águas entre o córrego do Amora ou ribeirão Canadá 
e seu afluente que passa na fazenda Canadá de Cima. 

LVI - MUNICÍPIO DE ORIZÂNIA 
DESMEMBRADO NO MUNICÍPIO DE DIVINO 
1 -Com o Município de Santa Margarida: 
Começa na serra do Indaiá, no divisor entre os rios Matipó 

e Carangola, no ponto trigonométrico denominado Beca; segue 
por esse divisor, passando pelos morros da Boa Vista, 
Pimenta e da Pedra Branca, até alcançar a serra Alto do Bom 
Jardim, no divisor dos rios Manhuaçu, Matipó e Carangola, 
defronte às cabeceiras do ribeirão da Providência e do 
córrego Venda Nova. 

2 - Com o Município de São João do Manhuaçu: 
Começa na serra Alto do Bom Jardim, no divisor dos rios 

Manhuaçu, Matipó e Carangola, defronte às cabeceiras do 
ribeirão da Providência e do córrego Venda Nova; segue pelo 
divisor geral dos rios Manhuaçu e Carangola até o 
entroncamento com o divisor dos córregos Rico e São Pedro. 

3 - Com o Município de Divino: 



"' -~ . .,. 
E o :s ., 
"' "' E ., 
~ 
Vl ., 
"'C 

"' "' ·.?i 
"' c; 
c. 
o 
"' "' ., 
c. 
E 

853 

Começa no entroncamento do divisor geral dos rios Manhuaçu 
e Carangola com o divisor dos córregos Rico e São Pedro; 
segue pelo divisor da vertente da margem esquerda do córrego 
Rico até o ponto fronteiro à nascente do córrego dos 
Acácios; contorna a sua cabeceira e, pelo seu divisor da 
vertente da margem direita, alcança e transpõe o ribeirão 
Santo Antônio das Palmeiras, na altura do lugar denominado 
Cachoeira dos Alves; sobe a encosta fronteira, passando pelo 
divisor que separa as cabeceiras dos córregos do Brejo e da 
Mata, contorna as cabeceiras do ribeirão Santo Antônio das 
Palmeiras e alcança o divisor da vertente da margem esquerda 
do ribeirão. Bom Jesus; segue por esse divisor, passando 
pelas serras Bom Jesus e do Ferreira, até o ponto 
trigonométrico denominado Beca, no divisor entre os rios 
Matipó e Carangola, na serra do Indaiá. 

LVII - MUNICÍPIO DE PADRE CARVALHO 
DESMEMBRADO DO MUNICÍPIO DE GRÃO-MOGOL 
1 - Com o Município de Grão-Mogol: 
Começa no divisor de águas entre os rios Jequitinhonha e 

Itacambiruçu, no ponto fronteiro às cabeceiras dos córregos 
Buriti, Curral de varas e Curralinho; daí, alcança a 
cabeceira do córrego Curral de va~as e desc~ cnft elp at~ a 
foz do córrego ca Flor; desse r.~r.'l:~. ,..o,..,~ir>·;Z~ ·· '• :':":i·c,··· 
da vertente da mar·gem esquerda ao cór·r·,;;-:.• ::.12. ;.: :-~· • "'-· ·;,:.,=, .. · 
da rodovia de acesso a Padre Carva1~- e da 5R·:s:; e~ 
seguida, segue pelo divisor da vertente da margem direita do 
córrego do Vale até atingir a foz desse córrego, no córrego 
Lamarão; desce por este até sua foz no rio Vacaria. 

2 - Com o Município de Fruta de Leite: 
Começa no rio Vacaria, na foz do córrego Lamarão; desce 

pelo rio Vacaria até a foz do córrego Pesqueira. 
3- Com o Município de Rubelita: 
Começa no rio Vacaria, na foz do córrego Pesqueira; desce 

pelo rio Vacaria até a foz do Ribeirão (curso de água que 
banha a sede de Padre Carvalho). 
4- Com o Município de Josenópolis: 
Começa no rio vacaria, na foz do Ribeirão; segue pelo 

divisor da vertente da margem direita desse curso de água e 
continua pelo espigão, contornando as cabeceiras do córrego 
das Lapas, até defrontar as cabeceiras dos córregos Buriti, 
Curral de Varas e Curralinho . 

LVIII - MUNICÍPIO DE PAI PEDRO 
DESMEMBRADO DO MUNICÍPIO DE PORTEIRINHA 
1 - Com o Município de Jaíba: 
Começa no rio Gurutuba, no lugar denominado Preguinho e 

desce pelo rio Gurutuba até a foz do rio Pacuí . 
2 - Com o Município de Monte Azul: 
Começa no rio Gurutuba, na foz do rio Pacuí; sobe pelo rio 

Pacuí até a confluência dos rios Tabuleiro e Salinas, 
formadores do rio Pacuí. 
3 - Com o Município de Catuti: 
Começa na confluência dos rios Tabuleiro 

formadores do rio Pacuí; sobe pelo rio Salinas 
rio Serra Branca; daí, sobe o espigão fronteiro 

e Sa 1 i nas, 
até a foz do 
até alcançar 
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o divisor de águas entre os rios Salinas e Tabuleiro, na 
serra Branca. 

4 - Com o Município de Mato Verde: 
Começa no divisor de águas entre os rios Salinas e 

Tabuleiro, na serra Branca; segue por esse divisor até o 
ponto fronteiro às cabeceiras dos córregos da Tapera e Lagoa 
Preta. 
5 - Com o Município de Porteirinha: 
Começa no divisor de águas entre os rios Salinas e 

Tabuleiro, no ponto fronteiro às cabeceiras dos córregos da 
Tapera e Lagoa Preta; segue pelo esp1gao, contorna as 
cabeceiras do córrego Atrás dos Morros e continua pelo 
divisor da vertente da margem direita dos córregos dos Cocos 
e Poço Grande, até alcançar a foz deste último, no rio Serra 
Branca; atravessa o rio, sobe a encosta fronteira e segue 
pelo divisor da vertente da margem direita do córrego do 
Mocambo ou Vargem Redonda; passa pela serra do Quilombo e 
segue pelo divisor de águas entre os rios Salinas e Gurutuba 
até defrontar o lugar denominado Preguinho, no rio Gurutuba; 
em rumo, ati~ge o rio nesse ponto. 

LIX - MUNICIPIO DE PATIS 
DESMEMBRADO .DO MUNICÍPIO DE MIRABELA 
1 -Com o Município de Brasília de Minas: 
Começa no divisor de águas dos rios São Francisco e Verde 

Grande, defronte à cabeceira do córrego Buriti Seco, 
formador do rio Suçuapara; continua por aquele divisor até 
seu entroncamento com a serra da Testa Branca. 
2- Com o Município de Japonvar: 
Começa no entroncamento da serra da Testa Branca com o 

divisor de águas dos rios São Francisco e Verde Grande; 
segue por esse divisor até defrontar a cabeceira do riacho 
da Cruz, também conhecido como Jambeiro ou Samambaia. 
3 - Com o Município de São João da Ponte: 
Começa no divisor de águas dos rios Verde Grande e São 

Francisco, defronte à cabeceira do riacho da Cruz, também 
conhecido como Jambeiro ou Samambaia; alcança essa cabeceira 
e desce pelo riacho até sua foz, no ribeirão do Ouro e, por 
este abaixo, até a foz do rio Suçuapara. 
4- Com o Município de Montes Claros: 
Começa no ribeirão do Ouro, na foz do rio Suçuapara; dai, 

em rumo direto, atinge a foz do córrego do Chapéu, no 
ribeirão Cana-Brava. 
5 - Com o Município de Mirabela: 
Começa no ribeirão Cana-Brava, na foz do córrego do Chapéu; 

sobe pelo ribeirão Cana-Brava, pelo córrego Agua Limpa e 
pelo córrego Santa Rita até a cabeceira deste; dai, 
transpondo o divisor de águas, desce a encosta e atinge a 
confluência dos rios Suçuapara e Santo Hipólito, sobe pelo 
rio Suçuapara e pelo córrego Buriti Seco até sua cabeceira, 
no divisor de águas dos rios São Francisco e Verde Grande. 

LX - MUNICÍPIO DE PEDRA BONITA 
DESMEMBRADO DO MUNICÍPIO DE ABRE CAMPO 
1 - Com o Município de Abre Campo: 
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Começa na serra da Raiz, no ponto fronteiro à cabeceira dos 
córregos Bocaina e Boa Vista dos Marcolinos; segue pelo 
divisor de águas dos rios Matipó e Santana, passando pela 
serra da Boa Vista, pedra do Godinho, serra Pão de Açúcar e 
Pedra Branca, até o ponto fronteiro às cabeceiras dos 
córregos Vitorino e Várzea Grande ou Vitória. 

2 - Com o Município de Matipó: 
Começa no divisor de águas dos rios Santana e Matipó, no 

ponto fronteiro às cabeceiras dos córregos Vitorino e Várzea 
Grande ou Vitória; segue pelo divisor da vertente da margem 
esquerda do córrego Pedra Branca até alcançar a sua foz no 
córrego Quintão ou São Vicente; sobe por esse último córrego 
até a foz do seu pequeno afluente da margem direita, que 
banha a fazenda de Virgílio Queiroz; sobe por esse pequeno 
afluente até a sua cabeceira e, dai, alcança o divisor da 
vertente da margem esquerda do rio Matipó e segue por ele 
até alcançar o divisor da vertente da margem esquerda do 
córrego da Laje ou Pataca; prossegue por ele até alcança~ a 
foz desse córrego, no rio Matipó; transpõe esse rio, sobe o 
espigão fronteiro e alcança o pico dos Cabritos; segue pelo 
divisor da vertente da margem direita do córrego Cacnoeira 
de Santo AntOnio e segue por este até a serr~ das Cahritas 
no ponto fronteiro às cabeceiras ~~ ct~~?g~ M~ ~~-r~. 
3 - Com o Municipio de Santa Marg2riaa. 
Começa na serra dos Cabritos, GO pc~tc fron:Eir~ ~s 

cabeceiras do córrego do Mafra; segue pelo divisor da 
vertente da margem direita do rio Matipó, passando pela 
serra do Romeiro, até a serra do Bom Jesus, no ponto 
fronteiro às cabeceiras dos córregos da Baratinha e Mata do 
Capim ou Pedra Bonita. 
4 - Com o Município de Divino: 
Começa no divisor da vertente da margem direita do rio 

Matipó na serra do Bom Jesus, no ponto fronteiro às 
cabeceiras dos córregos da Baratinha e Mato do Capim ou 
Pedra Bonita; continua por essa serra, contornando as 
cabeceiras do ribeirão Bom Jesus, até alcançar a serra do 
Mata-Burro ou da Ararica, no ponto fronteiro à cabeceira do 
córrego Barbacena. 
5 - Com o Município de Fervedouro: 
Começa na serra do Mata-Burro ou Ararica, no ponto 

fronteiro à cabeceira do córrego Barbacena; segue por essa 
serra até o ponto fronteiro ao ribeirão dos Estouros e 
córrego São José, na serra do Matipó ou Mata-Burro. 
6 - Com o Município de Araponga: 
Começa na serra do Matipó ou Mata-Burro, no ponto fronteiro 

às cabeceiras do ribeirão dos Estouros e do córrego São 
José; segue pelo esp1gao até alcançar a serra do 
Matipozinho, no seu entroncamento com o divisor de águas dos 
ribeirões Matipó Grande ou São José e Matipozinho. 
7 - Com o Município de Sericita: 
Começa na serra do Matipozinho, no seu entroncamento com o 

divisor de águas dos ribeirões Matipó Grande e Matipozinho; 
segue pelo divisor da vertente da margem direita do ribeirão 
Matipozinho, passando pela serra do Belém, até alcançar a 
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foz do córrego Bocaina, nesse ribeirão; prossegue pelo 
divisor da vertente da margem esquerda do córrego Bocaina 
até o ponto fronteiro à sua cabeceira e à do córrego Boa 
Vista dos Marcolinos, na serra da Raiz. 

LXI - MUNICÍPIO DE PERIQUITO 
DESMEMBRADO DO MUNICÍPIO DE AÇUCENA 
1 - Com o Município de Açucena: 
Começa no entroncamento do divisor da vertente da margem 

esquerda do córrego da Paca ou Matinha com o divisor de 
águas entre o ribeirão Saião e o córrego Novo ou Muquirana; 
daí, por espigão, atinge o divisor da vertente da margem 
direita do ribeirão São Félix, pelo qual continua até 
defrontar a foz da grata situada logo acima da sede da 
fazenda do Simeão, no córrego Novo; descendo a encosta, 
atinge essa foz e continua pelo córrego Novo até sua 
confluência com o rio Corrente Grande. 
2- Com o Município de Governador Valadares: 
Começa no rio Corrente Grande, na foz do córrego Novo; 

desce pelo Corrente Grande até sua foz, no rio Doce. 
3 - Com o Município de Fernandes Tourinho: 
Começa na confluência dos rios Doce e Corrente Grande; sobe 

pelo rio Doce até defrontar a ilha do Etelvino. 
4- Com o Município Sobrália: 
Começa no rio Doce, defronte à ilha do Etelvino; sobe pelo 

rio Doce até a foz do ribeirão do Bugre ou Santo Estêvão. 
5 - Com o Município de Iapu: 
Começa no rio Doce, na foz do ribeirão do Bugre ou Santo 

Estêvão; sobe pelo rio Doce até a foz do córrego Novo ou 
Muquirana. 
6 - Com o Município de Naque: 
Começa no rio Doce, na foz do córrego Novo ou Muquirana; 

segue pelo divisor da vertente da margem esquerda desse 
córrego, contorna suas cabeceiras e alcança o divisor de 
águas do ribeirão Saião, pelo qual continua até seu 
entroncamento com o divisor da vertente da margem esquerda 
do córrego da Paca ou Matinha. 

LXII - MUNICÍPIO DE PIEDADE DE CARATINGA 
DESMEMBRADO DO MUNICÍPIO DE CARATINGA 
1 - Com o Município de Ubaporanga 
Começa no divisor de águas dos rios Preto e Caratinga, no 

ponto fronteiro à cabeceira do córrego Palmeiras; segue por 
esse divisor, passando pelo sinal geodésico Piedade, até o 
morro do Batatal; daí, pelo divisor da vertente da margem 
esquerda do córrego Santa Luzia, alcança a foz do córrego 
Grotão, no rio Preto. 

2 - Com o Município de Imbé 
Começa no rio Preto, na foz do córrego Grotão; segue pelo 

divisor da vertente da margem esquerda desse córrego até o 
ponto fronteiro à sua cabeceira e à do córrego São Manuel, 
no divisor de águas dos rios Preto e Manhuaçu. 
3 - Com o Município de Caratinga 
Começa no divisor de águas dos rios Preto e Manhuaçu, no 

ponto fronteiro às cabeceiras dos córregos Grotão e São 
Manuel; segue pelo divisor da vertente da margem direita do 
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rio Preto até o seu entroncamento com o espigão que morre na 
confluência dos rios Preto e Claro; descendo a encosta, 
atinge essa confluência e sobe pelo rio Claro até a foz do 
córrego Águas Claras; sobe por esse córrego até a sua 
cabeceira, no divisor da vertente da margem direita do 
ribeirão da Laje, defrontando a cabeceira do córrego que 
banha a fazenda de Antônio Gonçalves; daí, prossegue pelo 
divisor de águas dos rios Preto e Caratinga até alcançar o 
ponto fronteiro à cabeceira do córrego Palmeiras. 

LXIII -MUNICÍPIO DE PINGO D'ÁGUA 
DESMEMBRADO DO MUNICÍPIO DE CÓRREGO NOVO 
1- Com o Município de Marliéria: 
Começa no rio Doce, na ponte Queimada; desce pelo rio Doce 

até a foz do ribeirão Sacramento. 
2 - Com o Município de Bom Jesus do Galho: 
Começa no rio Doce, na foz do ribeirão Sacramento; sobe por 

esse ribeirão até a foz do córrego da Areia; continua peio 
divisor da vertente da margem esquerda desse córrego até 
defrontar a cabeceira mais setentrional do córrego Monte 
Alegre. 
3 - Com o Município de Córrego Novo: 
Começa no divisor de águas ertre os córreqos c~s Areias 0 

Monte Alegre, defrontando a c~~eç~:r~ ~~·~ ~0t~~t-·o~~· 
deste ú 1 ti mo; daí , a 1 cança essa caoe.;e i:·::. .:: ,Je:.>c."'' p,_ · .... 
córrego Monte Alegre, depois pele rlbairâo dos OcJl~~. ~ti 
sua foz no rio Doce, próximo à Cachoeira dos óculos. 

4 - Com o Município de Dionísio; 
Começa na foz do ribeirão dos Oculos, no rio Doce, prox1mo 

à Cachoeira dos óculos; desce pelo rio Doce até atingir a 
ponte Queimada. 

LXIV - MUNICÍPIO DE PINTÓPOLIS 
DESMEMBRADO DO MUNICÍPIO DE URUCUIA 
1 - Com o Município de Urucuia: 
Começa no rio urucuia, na foz do riacho das Lajes; sobe por 

esse riacho até sua cabeceira e dai alcança o espigão da 
vertente da margem esquerda do riacho da Palmeira; segue por 
esse espigão até alcançar o ponto fronteiro à cabeceira do 
córrego Derruba-Moleque; alcança essa cabeceira e desce até 
sua foz, no córrego do Buriti; sooe por esse córrego até sua 
cabeceira; por espigão, contorna as cabeceiras do córrego 
Vieira e alcança a cabeceira da vereda Imbaúba; desce por 
essa vereda e depois pelo córrego São João ou vereda das 
Pedras do Marciano até sua foz no rio Acari . 

2 - Com o Município de Chapada Gaúcha: 
Começa no rio Acarí, na foz do córrego São João ou vereda 

d~s Pedras do Marciano; desce pelo rio Acari até sua foz, no 
carrego das Lajes. 

3 - Com o Município de São Francisco: 
Começa no rio Acari, na foz do córrego das Lajes; desce 

pelo rio Acari até a sua foz no rio São Francisco; sobe por 
esse rio até a foz do rio Urucuia. 

4 - Com o Município de São Romão: 
Começa no rio São Francisco, na foz do rio Urucuia e sobe 

por esse rio até a foz do riacho das Lajes. 

~ 
~ 
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1 - Com o Município de Buritizeiro: 
Começa no rio São Francisco, na foz do rio Pacuí; desce 

pelo rio São Francisco até a foz do rio Paracatu. 
2- Com o Município de Santa Fé de Minas: 
Começa no rio São Francis~o, na foz do r~o Paracatu; desce 

pelo rio São Francisco ate a foz do carrego ou vereda 
Buritizinho. 
3 - Com o Município de São Romão: 
Começa no rio São Francisco, na foz do córrego ou vereda 

Buritizinho; desce pelo rio São Francisco até a foz do rio 
Gameleira. 
4- Com o Município de Ubai: 
Começa no rio São Francisco, na foz do rio Gameleira; sobe 

pelo rio Gameleira até a foz do córrego Veredinha e, por 
este, até sua cabeceira; dai, alcança o espigão fronteiro, 
desce a encosta até a foz do riacho São Gregório, no rio 
Paracatu ou Gameleira. 

5 - Com o Município de Campo Azul: 
Começa no rio Paracatu ou Gameleíra, na foz do riacho São 

Gregório; sobe por esse riacho até sua cabeceira e, daí, em 
rumo, até a cabeceira do córrego Cavancas; desce por esse 
córrego até sua foz no rio Pacuí. 
6- Com o Município de Coração de Jesus: 
Começa no rio Pacuí, na foz do córrego Cavancas; desce pelo 

rio Pacuí até a foz do córrego Suçuarana. 
7 - Com o Município de Ibiaí: 
Começa no rio Pacuí, na foz do córrego Suçuarana; desce 

pelo rio Pacu} até sua foz no rio São Francisco. 
LXVI - MUNICIPIO DE PONTO DOS VOLANTES 
DESMEMBRADO DO MUNICÍPIO DE ITINGA 
1 - Com o Município de Araçuaí: 
Começa na chapada da Cavalhada, defrontando as cabeceiras 

dos córregos da Forquilha, dos Macacos e Verde; segue pelo 
divisor da vertente da margem direita do córrego Água Branca 
até defrontar a cabeceira do córrego Novo. 
2 - Com o Município de Itinga: 
Começa no divisor da vertente da margem direita do córrego 

Água Branca, defronte à cabeceira do córrego Novo; daí, 
alcança essa cabeceira e desçe pelo córrego até a foz de seu 
pequeno afluente denominado Agua Vermelha. 
3 - Com o Município de Itaobim: 
Começa na confluência dos córregos Novo e Água Vermelha; 

segue pelo divisor da vertente da margem direita deste 
último, alcança a chapada do Ceará e continua por ela, 
depois pelo divisor da vertente da margem direita do córrego 
Jatobá, até defrontar, no ribeirão São João, a foz do 
córrego São Domingos; descendo a encosta, atinge essa foz, 
atravessa o ribeirão, sobe a encosta fronteira e alcança a 
chapada de São Domingos; por ela continua, tomando em 
seguida pelo divisor da vertente da margem esquerda do 
ribeirão Anta Podre Pequeno até defrontar, neste último, a 
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foz do ribeirão Jampruca; descendo a encosta, atinge essa 
confluência. 
4 -Com o Município de Jequitinhonha: 
Começa na confluência dos ribeirões Anta Podre Pequeno e 

Jampruca; sobe por este até sua cabeceira, no divisor de 
águas dos ribeirões Anta Podre Pequeno e Anta Podre Grande. 

5 - Com o Município de Monte Formoso: 
Começa no divisor de águas entre os ribeirões Anta Podre 

Pequeno e Anta Podre Grande, defronte à cabeceira do 
ribeirão Jampruca; segue por esse divisor, depois pelo 
divisor da vertente da margem direita do ribeirão São João 
até o seu entroncamento com o divisor de águas do rio São 
Miguel, no ponto fronteiro à cabeceira do córrego Come 
Calado. 

6 - Com o Município de Joaíma: 
Começa no entroncamento do divisor de águas do ribeirão São 

João e rio São Miguel, no ponto fronteiro à cabeceira do 
córrego Come Calado; segue por esse divisor até se~ 
entroncamento com o divisor geral entre os rios 
Jequitinhonha e Mucuri. 
7 - Com o Município de Novo Oriente de Minas: 
Começa no divisor geral entre os rios Jenultinh~~h? e 

Mucuri, no seu en~roncamento r:c"n •:: r:~·.-is.,:- ':!·:' ~-~l!~~ ·':-:-- .,1~·· 
São Miguel e do ribeirão São Jcá0, segue ~~i J d:vi3Lr ge d. 
até seu entroncamento com o divisor ja vercente ja ~ar~c~ 
esquerda do ribeirão de Santana. 
8- Com o Município de Carai: 
Começa no divisor geral entre os rios Jequitinhonha e 

Mucuri, no seu entroncamento com o divisor da vertente da 
margem esquerda do ribeirão de Santana; segue pelo divisor 
geral até seu entroncamento com o divisor de águas entre os 
córregos do Gato e Bom Sucesso. 

9 - Com o Município de Padre Paraíso: 
Começa no entroncamento do divisor geral 

Jequitinhonha/Mucuri com o divisor de águas entre os 
córregos Bom Sucesso e do Gato; segue por esse último 
divisor até à confluência desses córregos, prosseguindo 
águas abaixo até o córrego Dua~ Barras; P9r este, até 0 ribeirão São João; por este, ate a foz do carrego Comprido· 
desse ponto, continua pelo divisor da vertente da marge~ 
esquerda desse córrego, dividin~o suas águas das q~e corre~ 
para o ribeirão São Joanico, ate defrontar. nesse ultimo, a 
foz do córrego da Coruja; descendo a encosta, atinge essa 
foz e sobe pelo córrego da Coruja até sua cabeceira 
prosseguindo pelo divisor da vertente da margem direita d~ 
córrego Verde, até o ponto fronteiro a suas cabeceiras, bem 
como às dos córregos da Forquilha e dos Macacos, na chapada 
da Cavalhada. 

LXVII - MUNICÍPIO DE REDUTO 
DESMEMBRADO DO MUNICÍPIO DE MANHUAÇU 
1 - Com o Município de Manhuaçu: 
Começa na serra Bem Posta, no divisor de águas entre 05 córregos Boa Vista, Tapera ou Rodrigues e Arrozal ou Eloy 

no ponto fronteiro à cabeceira deste último; dai, alcança~ 
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e~pigão fronteiro, desce a encosta até a cabeceira do 
carrego da Sinceridade; desce por esse córrego até sua foz, 
no rio Manhuaçu e, por este, até a foz do rio São Simão. 

2 -Com o Município de Santana do Manhuaçu: 
Começa no rio Manhuaçu, na foz do rio São Simão; 

atravessando o rio Manhuaçu, segue pelo espigão fronteiro, 
divisor da vertente da margem direita do córrego da Onça, 
até alcançar o divisor de águas entre os rios Manhuaçu e 
José Pedro, no ponto fronteiro à cabeceira do córrego São 
João da Figueira. 
3 - Com o Município de Durandé: 
Começa no divisor de águas entre os rios Manhuaçu e José 

Pedro, no ponto fronteiro à cabeceira do córrego São João da 
Figueira; continua por esse divisor até as cabeceiras dos 
córregos do Omir e da Onça. 
4 - Com o Município de Martins Soares: 
Começa no divisor de águas entre os rios Manhuaçu e José 

Pedro, no ponto fronteiro às cabeceiras dos córregos do Omir 
e da Onça; segue por esse divisor, passa pelo alto da Onça, 
cruza a BR-262 até alcançar o ponto fronteiro às cabeceiras 
do córrego Guarani e ribeirão Pouso Alegre. 
5 - Com o Município de Manhumirim: 
Começa no divisor de águas entre os rios Manhuaçu e José 

Pedro, no ponto fronteiro às cabeceiras do córrego Guarani e 
ribeirão Pouso Alegre; segue pelo divisor da vertente da 
margem esquerda do córrego Guarani, contorna as cabeceiras 
dos córregos do Lessa, São Bento e Vargem Grande; desce a 
encosta e atinge o ribeirão Jequitibá, na foz do córrego da 
Tapera ou dos Rodrigues; transpõe o ribeirão, alcança o 
espigão fronteiro e segue pelo divisor de águas entre os 
córregos Arrozal ou Eloy e Braeder, até a serra Bem Posta, 
no divisor de águas entre os córregos Boa Vista, Tapera ou 
dos Rodrigues e Arrozal ou Eloy, no ponto fronteiro à 
cabeceira deste último. 

LXVIII - MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DA LIMEIRA 
DESMEMBRADO DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ 
1 - Com o Município de São Sebastião da Vargem Alegre: 
Começa no rio Preto, na foz do córrego do Encourado; 

continua pelo divisor de águas entre este e o córrego 
Canteiro, depois pelo divisor da vertente da margem esquerda 
do rio Preto até o divisor de águas entre os rios Xopotó e 
Muriaé na serra das Aranhas, no ponto fronteiro às 
cabeceiras dos córregos Aranhas e Águas Espalhadas. 
2- Com o Município de Ervália: 
começa na serra das Aranhas - nome local da serra da 

Mantiqueira - defrontando a cabeceira do rio Preto; segue 
pela cumeada da serra, passando pelo pico da Ventania, até 
seu entroncamento com o contraforte que corresponde ao 
divisor da vertente da margem esquerda do córrego das 
Aranhas. 
3 - Com o Município de Muriaé: 
Começa no entroncamento da serra da Mantiqueira com o 

divisor da vertente esquerda do córrego das Aranhas; segue 
por esse divisor até a foz desse córrego, no ribeirão da 
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Fumaça; atravessando o ribeirão, sobe a encosta fronteira e 
continua pelo divisor da vertente da margem esquerda do 
córrego Limeira, até defrontar a povoação de São Domingos, à 
margem do rio Fumaça; descendo a encosta, atinge esse rio, 
na ponte da fazenda de José Clemente, pouco abaixo de São 
Domingos; subindo a encosta fronteira, alcança o divisor da 
vertente da margem direita do córrego Caramonas, pelo qual 
continua; em seguida, após contornar as cabeceiras do 
córrego Babilônia, prossegue pelo divisor da vertente da 
margem esquerda desse curso de água até defrontar a usina 
hidrelétrica Cel. Domiciano de Castro, no rio Fumaça; 
descendo a encosta, atinge essa usina e sobe pelo rio até a 
foz do ribeirão Jacaré; daí, pelo divisor da vertente 
direita desse ribeirão e, depois, pelo da vertente esquerda 
do córrego Encourado, atinge o rio Preto, na foz desse 
último córrego. 

LXIX - MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO MONTE VERDE 
DESMEMBRADO DO MUNICÍPIO DE RIO PRETO 
1 - Com o Município de Lima Duarte: 
Começa na serra Negra, defrontando a mais alta cabeceira do 

ribeirão da Conceição; segue pela curneada da s~rra até 
defrontar a cabeceira do córrego Feio: alcanc~ essa 
cabeceira e desce pelo córrego 8.~': S 1:2 ""r:·?~.-, ~;.-r.,;,-;,~ ~':0·:·,-c, 
Verde ou Santa Bár·bara; atravessé. ess.,; ;·;bj:;·:i·.:. '" S•:.J:.i. :. 
espigão fronteiro, transpõe a serra d.J :=~llG 0 ;a:·,r,a 2. 
crista da serra de Lima Duarte, pela qual continua, 
dividindo as águas do rio do Peixe e do ribeirão 
Pirapetinga, até defrontar, neste último, a foz do córrego 
da Fumaça; descendo a encosta, atinge essa foz. 

2 - Com o Município de Juiz de Fora: 
Começa no ribeirão Pirapetinga, na foz do córrego da 

Fumaça; segue pelo divisor da vertente da margem direita 
desse córrego, contorna as cabeceiras do ribeirão do Pião e 
alcança o divisor da vertente da margem esquerda do ribeirão 
Monte Verde ou Santa Bárbara, pelo qual continua, tomando, 
em seguida, pelo divisor da vertente da margem esquerda do 
córrego Marengo, até defrontar a cabeceira da grota que 
deságua no ribeirão Monte Verde, a montante da fazenda Santa 
Rita; tomando pelo divisor esquerdo dessa grota, desce a 
encosta e atinge sua foz; atravessando o ribeirão Monte 
Verde, sobe o espigão fronteiro, prosseguindo pela crista do 
Torreão Pequeno, em seguida, pelo divisor da vertente da 
margem esquerda do ribeirão do Claro, até seu entroncamento 
com o divisor de águas entre os rios Preto e do Peixe. 
3 - Com o Município de Belmiro Braga: 
Começa no entroncamento do divisor da vertente da margem 

esquerda do ribeirão do Claro com o divisor de águas entre 
os rios Preto e do Peixe; segue por esse último divisor 
contorna as cabeceiras do córrego Monte Alverne e prossegue 
pelo divisor da vertente da margem direita desse córrego 
indo atingi-lo em sua foz, no rio Preto. ' 
4 - Com o Estado do Rio de Janeiro: 



862 

Começa no rio Preto, na foz do córrego Monte ~lverne: segue 
pela divisa interestadual (pelo talvegue do r1o), ate a foz 
do riacho da Baraúna, no rio Preto. 

5 - Com o Município de Rio Preto: 
Começa no rio Preto, na foz do riacho da Baraúna; sobe por 

este até a sua cabeceira, prosseguindo por linha de ~spigão 
até defrontar e atingir a foz do ribeirão do Para1so no 
ribeirão da Conceição; sobe por este até sua cabeceira mais 
alta, na cri~ta da serra Negra. 

LXX - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE MINAS 
DESMEMBRADO DO MUNICÍPIO DE TIRADENTES 
1 - Com o Município de São João del-Rei: 
Começa na ~oz do córrego Fragaia, no rio das Mortes; desce 

por este ate a foz do córrego do Porto; sobe por esse 
córrego (leito seco) até sua cabeceira, prosseguindo P~!o 
divisor da vertente da margem esquerda do córrego do Are,ao 
ou Saraiva até defrontar o ponto mais elevado da vertente 
direita do córrego Fragaia. 

2 - Com o Município de Tiradentes : 
Com~ça no divi~or da vertente da margem esquerda do córrego 

Areiao ou SaraJva, defrontando t mais elevado da 
v~r~ente dffrefta_ do córrego °Fr~~~i~; daí, em rumo. 
atravessa~do o carrego do Mangue ou cachoeira, atinge esse 
p~nto; da1, segue pelo divisor e alcança a nascente do 
carrego Fragaia, descendo por ele até sua foz. no rio das 
Mortes. 

LXXI - MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DE SALINAS 
DESMEMBRADO DO MUNICÍPIO DE SALINAS 
1 -Com o Município de Taiobeiras: 
Começa no divisor da vertente da margem direita do rio 

Itinga, no ponto fronteiro às cabeceiras dos córregos 
Furadinho e dos Vales ou Valão; desce a encosta, alcança a 
cabeceira do córrego dos Vales ou Valão e desce por ele ~té 
a sua foz no rio Itaberaba; dai, desce por esse rio ate a 
foz do córrego Caraíbas ou Canar1nhas. 
2 - Com o Município de Curral de Dentro: 
Começa no rio Itaberaba, na foz do córrego Caraibas ou 

canarinhas; sobe por esse córrego até a sua cabeceira; dai. 
alcança a B~-251, Salinas/Águas Vermelhas, e segue por ela, 
no sentido Aguas Vermelhas, até o ponto em que ela é 
transposta pelo córrego Mundo Novo; sobe por esse córrego 
até a sua cabeceira e segue até o divisor de águas dos rios 
Mosquito e São Francisc9. 
3- Com o Município de Aguas Vermelhas: 
Começa no ponto em que o córrego Mundo Novo transpõe a BR-

251; sobe por esse córrego até sua cabeceira e dai até o 
divisor de águas dos rios Mosquito e São Francisco. 
4 - Com o Município de Cachoeira do Pajeú: 
Começa no divisor de águas dos rios Mosquito e São 

Francisco, no ponto fronteiro à cabeceira do córrego Mundo 
Novo; segue por esse divisor, passando pela serra Escura, 
contorna as cabeceiras do rio São Francisco, até alcançar o 
ponto fronteiro às cabeceiras do córrego do Macaco. 
5 - Com o Município de Medina: 
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Começa na serra Escura, no ponto fronteiro às cabeceiras do 
córrego do Macaco; continua pela serra, constituída pelo 
divisor da margem esquerda desse córrego, até o 
entroncamento com o espigão que vem das cabeceiras do 
ribeirão Água Branca e córrego José dos Santos. 
6 - Com o Município de Comercinho: 
Começa na serra Escura, no divisor da vertente da margem 

esquerda do córrego Macaco e entroncamento com o espigão que 
vem das cabeceiras do ribeirão Água Branca e córrego José 
dos Santos; segue pelo divisor da vertente da margem 
esquerda do córrego Macaco até a sua foz, no córrego Brasa 
Mundo; segue, descendo pelo córrego Brasa Mundo, até a sua 
foz, no rio Itinga e, por esse rio, até a foz do córrego do 
Meio ou Calças. 
7- Com o Município de Salinas: 
Começa no rio Itinga, na foz do córrego do Meio ou Calças; 

segue pelo divisor da vertente da margem esquerda do córrego 
do Calção, contorna as suas cabeceiras e, por espigão, 
alcança o divisor da vertente da margem direita do rio 
Itinga; segue por ele até o ponto fronteiro ãs cabeceiras 
dos córregos Furadinho e dos Vales ou Valão. 

LXXII - MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE MINAS 
DESMEMBRADO DO MUNICÍPIO DE BERT0~0~.rs 
1 - Com o Municíp~o de Fronteira dos V~les: 
Começa no divisor de águas en:re 03 ~io3 JO Nc~te ~ 

Itanhém, defrontando as cabeceiras dos córregos Três Pedras 
e Boa Vista; segue por esse divisor até seu entroncamento 
com o divisor da bacia do rio Jucuruçu, defrontando a 
cabeceira do córrego da Prata. 
2- Com o Município de Felisburgo: 
Começa no divisor de águas entre os rios do Norte (bacia do 

Itanhém) e Jucuruçu, defrontando a cabeceira do córrego da 
Prata; segue por esse divisor até seu entroncamento com o 
divisor da vertente da margem esquerda do córrego do 
Marcineiro. 
3- Com o Município de Bertópolis: 
Começa no divisor geral entre as bacias dos rios Itanhém e 

Jucuruçu, no seu entroncamento com o divisor da vertente da 
margem esquerda do córrego do Marcineiro; segue por esse 
último divisor, indo atingir a confluencia dos córregos do 
Marcineiro e da Umburana; desce por este até a foz do 
córrego da Aldeia, próximo da fazenda Baixa Verde; daí, 
segue pelo divisor da vertente da margem direita desse 
córrego, contorna as cabeceiras do córrego do Praxedes e 
continua pelo divisor da vertente da margem esquerda do r·io 
do Norte até seu entroncamento com o divisor da vertente da 
margem esquerda do córrego Clemente. 
4- Com o Município de Maxacalis: 
Começa no ponto em que o divisor da vertente da margem 

esquerda do rio do Norte se entronca com o divisor da 
vertente da margem esquerda do córrego Clemente; toma por 
esse último divisor, indo atingir o rio do Norte, na foz 
desse córrego; sobe pelo rio até a foz do córrego João 
Militão; sobe por esse córrego até sua cabeceira, 
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prosseguindo pelo divisor da vertente da margem direita do 
córrego São Sebastião até alcançar o divisor de águas dos 
rios do Norte e Itanhém, no ponto fronteiro às cabeceiras 
dos córregos Três Pedras e Boa Vista. 

LXXIII - MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO RETIRO 
DESMEMBRADO DO MUNICÍPIO DE RIO PARDO DE MINAS 
1 - Com o Município de Monte Azul: 
Começa na serra Geral, divisora de águas entre os rios 

Pardo e São Francisco, no ponto fronteiro às cabeceiras dos 
córregos do Gruna e Estiva; segue pela serra Geral, passando 
pelas serras do Sucuriu, Montevidéu e Cativa, até o ponto 
fronteiro às cabeceiras dos córregos São Marcos e Angical. 

2 - Com o Município de Espinosa: 
Começa na serra Geral, divisora de águas entre os rios 

Pardo e São Francisco, no ponto fronteiro às cabeceiras dos 
córregos São Marcos e Angical; segue por esse divisor até a 
serra do Pau d' Arco, no ponto fronteiro à cabeceira do 
córrego São Joaquim ou Rio Pardo. 
3 - Com o Município de Montezuma: 
Começa no divisor de águas entre os rios São Francisco e 

Pardo, na serra do Pau d' Arco, no ponto fronteiro à 
cabeceira do córrego São Joaquim ou Rio Pardo; desce por 
este até a foz do córrego do Porcos; daí, alcança o espigão 
e segue, pelo divisor da vertente da margem direita deste 
córrego, até a cabeceira do córrego da Estiva; alcança essa 
cabeceira e desce pelo córrego até sua foz, no córrego Capão 
R~dondo ou Pasto do Cavalo, pelo qual desce até sua foz, no 
r1o Pardo, e, por este, até a foz no riacho das Antas. 
4- Com o Município de Rio Pardo de Minas: 
Começa no rio Pardo, na foz do riacho das Antas; desce pelo 

rio Pardo até à foz do rio Pardinho ou do Cedro; sobe por 
este até a foz do ribeirão Malhada Grande e, por este, até a 
foz do córrego Serra Pau; sobe por este até sua cabeceira e, 
daí, alcança o espigão e segue pelo divisor da vertente da 
margem direita do Ribeirão Malhada Grande até defrontar a 
cabeceira do córrego da Coruja; alcança essa cabeceira e 
desce pelo córrego até sua foz, no rio Mandaçaia e, por 
este, até a foz do córrego vermelho ou Vaca Brava; daí, 
a~cança o espigão e segue pelo divisor de águas entre esse 
carrego e o córrego Matadouro e depois pelo divisor da 
vertente da margem esquerda do córrego do Brejo até a serra 
Geral, no ponto fronteiro às cabeceiras dos córregos do 
Gruna e Estiva. 

LXXIV - MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DAS DORES 
DESMEMBRADO DO MUNICÍPIO DE INHAPIM 
1 - Com o Município de Inhapim: 
Começa no divisor da vertente da margem esquerda do 

ribeirão Imbé, defrontando a cabeceira do córrego dos 
Amaros; por espigão, contorna as cabeceiras do ribeirão São 
Domingos e continua pelo divisor da vertente da sua margem 
esquerda, depois pelo divisor de águas entre o ribeirão São 
Domingos e o córrego Macadame até a confluência desses dois 
cursos de água; desce pelo ribeirão até a foz do córrego 
Parado, pelo qual sobe até a foz do córrego da Anta. 
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2 - Com o Município de São Sebastião do Anta: 
Começa no córrego Parado, na foz do córrego da Anta; daí, 

toma pelo divisor da vertente da margem esquerda do córrego 
da Anta, alcança o divisor de águas entre este e o ribeirão 
São Domingos; e prossegue por ele até seu entroncamento com 
o divisor da vertente da margem esquerda do ribeirão do 
Imbé. 
3- Com o Município de Imbé de Minas: 
Começa no entroncamento do divisor de águas entre o 

ribeirão São Domingos e o córrego da Anta com o divisor da 
vertente da margem esquerda do ribeirão Imbé; continua por 
esse último divisor até defrontar a cabeceira do córrego dos 
Amaros. 

LXXV - MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DE MINAS (ex-Frei Jorge) 
DESMEMBRADO DO MUNICÍPIO DE MENDES PIMENTEL 
1 - Com o Município de Nova Módica: 
Começa no divisor de águas dos rios São Mateus e Doce, no 

ponto fronteiro à cabeceira do ribeirão Santa Hele~a; 
continua pelo divisor de águas dos rios São Mateus do Norte 
e São Mateus do Sul ou Mantena até o entroncamento com o 
divisor dos ribeirões São Jorge e São José do Divino. 

2 - Com o Município de São José do Divino: 
Começa no entroncamento do divi~~r 08~ ~i~e·~~~~ ;~~ .lo~~~ 

e São José do Divino com o divisor ac áçu.1s ~06 r :~ ~~: 
Mateus do Norte e São Mateus co 5~1 ~u Mancana; ~eg~e por 
esse último divisor, passando pela pedra Monte Negro, até o 
ponto fronteiro à cabeceira do córrego São José do Mantena, 
na serra de São Felix. 

3 - Com o Município de Mendes Pimentel : 
Começa na serra de São Felix, no ponto fronteiro à 

cabeceira do córrego São José do Mantena; desce por esse 
córrego até a foz de seu afluente da margem direita, que 
banha a fazenda Monte Negro; transpõe esse córrego, sobe o 
espigão fronteiro e, pelo divisor da vertente da margem 
direita do córrego H.O., segue até atingir o córrego Santa 
Bárbara, na foz do córrego São Jerônimo; sobe o espigão 
fronteiro e, pelo divisor do afluente da vertente margem 
esquerda do córrego São Jerônimo, segue, ~ranspõe o espigão 
e alcança o ribeirão Mantena, na foz do carrego Maxambomba· 
atravessa esse ribeirão e, por esoigão, segue até alcança-- 0 
~ivisor geral dos rios Doce e São Mateus, no ponto fronteirc 
a cabeceira do córrego Frio. 

4 - Com o Município Divino das Laranjeiras: 
Começa no divisor geral dos rios Doce e São Mateus, no 

ponto fronteiro à cabeceira do córrego Frio; segue por esse 
divisor até defrontar as cabeceiras do ribeirão Santa 
Helena. 

LXXVI - MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DO BAIXIO 
DESMEMBRADO DO MUNICÍPIO DE GALILÉIA 
1 -Com o Município de Galiléia: 
Começa na serra do Urucum, no ponto fronteiro às nascentes 

dos córregos Palmital, Rapa Pequeno e Urucum; segue por ess 
serra e depois p~lo_divisor d~ águas dos córregos Boa Vist~ 
e Macaco Seco ate a foz do carrego Macaco Seco, no córrego 
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da Rapa; transpõe esse córrego, sobe o espigão fronteiro e 
segue por ele até atingi~ o rib~irão Lar~njeiras, n~ f?z_do 
córrego Preto ou Conceiçao; da1, transpoe esse r1be1rao, 
sobe o espigão fronteiro e alcança o divisor da vertente d~ 
margem esquerda do córrego Branco, seguindo por ele ate 
alcançar o seu entroncamento com o divisor geral dos rios 
Mantena e Doce, no ponto fronteiro às cabeceiras dos 
córregos Central e Seco. 
2- Com o Município de Central de Minas: 
Começa no entroncamento do divisor da vertente da margem 

esquerda do córrego Branco com o divisor geral dos rios 
Mantena e Doce, no ponto fronteiro às cabeceiras dos 
córregos Central e Seco; segue por esse divisor geral, 
contornando as cabeceiras dos corregos Conceição e do 
Agrião, até o ponto fronteiro às cabeceiras dos córregos 
Baixio e Floresta. 
3 - Com o Município de Conselheiro Pena: 
Começa no divisor geral dos rios Mantena e Doce, no ponto 

fronteiro às cabeceiras dos córregos Baixio e Flore~t~; 
segue pelo divisor de águas entre o rio Eme e o ribe1rao 
Laranjeiras, passando pela serra Pedra Alta, até alcançar o 
ponto fronteiro às nascentes dos córregos Palmital. Raspa 
Pequeno e Urucum, na serra do Urucum. 

LXXVII - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA LAGOA 
DESMEMBRADO DO MUNICÍPIO DE CORAÇÃO DE JESUS 
1 -Com o Município de Coração de Jesus: 
Começa no riacho do Barro, na foz do córrego Beleza ou 

Bezerra; sobe por esse riacho até a foz do córrego São 
Caetano, por esse córrego, até a foz do córrego das Lajes e, 
por este, até a sua cabeceira; daí, transpõe o espigão 
fronteiro e alcança a cabeceira do córrego do Carvalho, pelo 
qual desce até a sua foz no córrego Buritizinho; desce por 
esse córrego até a foz do córrego São Miguel, subindo por 
ele até a sua cabeceira; daí, por espigão, alcança o divisor 
da vertente da margem direita do córrego da Gameleira e 
segu~ por ele até alcançar a foz do córrego Tamboril, no rio 
Pacu1; sobe por esse rio até a foz do córrego Marzello. 
2- Com o Município de Montes Claros: 
Com~ça ~o rio Pacuí, na foz do córrego Marzello; sob~ o rio 

Pa~u1 ate a foz do córrego Pederneiras e, por esse carrego! 
ate a sua cabeceira; continua pela serra dos Três Irmãos ate 
defrontar a cabeceira do córrego de mesmo nome. 
3- Com o Município de Claro dos Poções: 
Começa na serra dos Três Irmãos no ponto fronteiro à 

cabeceira do córrego de mesmo no~e; prossegue pelo alto 
dessa serra até defrontar a cabeceira do córrego Buritizal; 
alcança essa cabeceira e desce por esse córrego, passando 
pela Lagoa Grande ou do Engenho, e depois pelo riacho Fundo 
até a foz do córrego Cana-Brava. 

4 - Com o Município de Jequitaí: 
Começa no riacho Fundo, na foz do córrego cana-Brava; desce 

por esse riacho até a foz do ribeirão das Pedras. 
5- Com o Município de Lagoa dos Patos: 
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Começa no riacho Fundo, na foz do ribeirão das Pedras; sobe 
por esse ribeirão até a foz do córrego Buracos, que, mais 
acima, recebe as denominações de córrego Baixa do Brejo ou 
Baixa do Rego, e sobe por este até a sua cabeceira; daí, em 
rumo, até a nascente do córrego Beleza ou Bezerra, pelo qual 
desce até a sua foz, no riacho do Barro. 

LXXVIII - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES (ex-Missões) 
DESMEMBRADO DO MUNICÍPIO DE ITACARAMBI 
1 - Com o Município de Miravânia: 

_Começa na serra das Missões, que constitui o divisor de 
aguas entre os rios Peruaçu e Itacarambi, no ponto fronteiro 
à cabeceira do rio Itacarambi; desce a encosta, alcança essa 
cabeceira e desce por esse rio até a foz do riacho do Brejo. 

2- Com o Município de Manga: 
Começa no rio Itacarambi, na foz do riacho do Brejo; desce 

pelo rio Itacarambi até a sua foz, no rio São Francisco. 
3 - Com o Município de Itacarambi: 
Começa no rio São Francisco, na foz do rio Itac2•ambi; 

desse ponto, em rumo, atinge a ponta da serra das Missões; 
segue pela cumeada dessa serra. dividindo cs águas dos ríos 
Peruaçu e Itacarambi, até o ponto fronteiro à r.aoece~r2 
deste último rio. 

LXXIX - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO 00 DN:-:!;t 
DESMEMBRADO DO MUNICÍPIO DE CORAÇ~J D[ JESL~ 
1 - Com o Município de Campo Azu~: 
Começa no rio Pacuí, na foz do córrego das Pedras; sobe 

Pelo rio Pacuí até a foz do riacho Suçuarana. 
2- Com o Município de Brasília de Minas: 
Começa no rio Pacuí, na foz do riacho Suçuarana, e sobe 

pelo rio Pacuí até a foz do rio Riachão. 
3 - Com o Município de Coração de Jesus: 
Começa no rio Pacuí, na foz do rio Riachão; sobe pelo rio 

Pacuí até a foz do córrego Jatobá; por este, até a foz do 
córrego do Munquém, e por este até sua nascente; daí, em 
rumo, atinge a nascente do córrego Ranchinho, pelo qual 
desce até sua foz, no córrego Sumidouro; desce por este até 
a foz do córrego Boa Sentença; sobe por este até sua 
cabeceira; daí, continua pelo divisor da vertente da margem 
direita do riacho Cana-Brava, contorna as cabeceiras do 
riacho das Tabocas e alcança a cabeceira do córrego das 
Pedras, pelo qual desce até sua foz no rio Pacui. 

LXXX - MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DE BICAS 
DESMEMBRADO DO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ 
1 -Com o Município de Betim: 
Começa no rio Paraopeba, na foz do córrego Dourado ou 

Tabocas; sobe pelo rio Paraopeba até a foz do ribeirão 
Pantana ou Sarzedo. 

2 - Com o Município de Mário Campos: 
Começa no rio Paraopeba, na foz do ribeirão Pantana ou 

Sarzedo; sobe pelo rio Paraopeba até a cachoeira Fecho do 
Funi 1. 
3 - Com o 
Começa no 

a encosta 

Município de Brumadinho: 
rio Paraopeba, na cachoeira Fecho do Funil; sobe 

da serra das Farofas e continua por esta até 
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atingir o ponto fronteiro às cabeceiras dos córregos de 
Olaria e Açoita-Cavalo. 
4- Com o Município de Igarapé: 
Começa na serra das Farofas, no ponto fronteiro às 

cachoeiras dos córregos do Olaria e Açoita-Cavalo; desce a 
encosta e, pelo divisor da vertente da margem direita do 
córrego da Olaria, segue passando pela serra do Gentio e 
alto do Gravatá; daí prossegue pelo divisor da vertente da 
margem direita do córrego do Igarapé até a foz desse córrego 
no córrego Fundo ou Galdíno; desce pelo córrego Igarapé até 
a foz do córrego do Capão; sobe o espigão fronteiro e, pelo 
divisor da vertente da margem esquerda do córrego do Capão, 
segue até atingir a cabeceira do córrego Gavião ou Taquaril, 
pelo qual desce até sua foz no córrego Dourado ou Tabocas e, 
por este, até sua foz no rio Paraopeba. 

LXXXI - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA 
DESMEMBRADO DO MUNICÍPIO DE ALPINÓPOLIS 
1 - Com o Município de São João Batista do Glória: 
Começa no rio Grande, na foz do rio Cancã, a jusante da 

represa de Furnas; sobe por esse rio, passando pela Ilha do 
Agnelo e Usina Hidrelétrica de Furnas, até a foz do ribeirão 
da Capivara. 
2- Com o Município de Capitólio: 
Começa no rio Grande, na foz do ribeirão da Capivara; sobe 

por esse rio até a foz do rio Sapucaí (represa de Furnas). 
3 - Com o Município de Guapé: 
Começa no rio Grande, na foz do rio Sapucaí; sobe o rio 

Sapucaí até a foz do córrego Olhos d'Água. 
4 - Com o Município de Carmo do Rio Claro: . 
Começa no rio Sapucaí, na foz do córrego Olhos d'Agua; sobe 

por esse córrego até a sua cabeceira; daí, segue pelo 
divisor de águas dos córregos Serrinha ou Macaúbas de um 
lado, e Açudinho, de outro lado; prossegue, passando pelo 
espigão do Adão, até o Capão do Bugio, na serra dos 
Pinheiros, no ponto fronteiro às cabeceiras dos córregos 
Volta do Brejo ou Bugio. 
5- Com o Município de Alpinópolis: 
Começa no Capão do Bugio, na serra dos Pinheiros, no ponto 

fronteiro às cabeceiras dos córregos Volta do Brejo ou 
Bugio; segue pela serra da Pindaiba ou do Sapateiro até o 
ponto fronteiro à cabeceira do córrego Cancãzinho; desce por 
esse córrego até a sua foz no córrego Tijuco Preto e, por 
este, até a sua foz no rio Cancã: desce pelo rio Cancã até a 
sua foz no rio Grande. 

LXXXII - MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE 
DESMEMBRADO DO MUNICÍPIO DE MIRAÍ 
1 - Com o Município de Guiricema: 
Começa no entroncamento do divisor de águas entre os rios 

Xopo~o e Muriaé com o divisor da vertente da margem direita 
do carrego da Caatinga; segue pelo divisor de águas entre os 
ri9s Xopotó e Muriaé, passando pelos morros da Cabeça Preta 
e Agua Santa, até o ponto fronteiro à cabeceira do córrego 
do mesmo nome, na serra das Aranhas. 
2- Com o Município de Ervália: 
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Começa na serra das Aranhas, defronte à cabeceira do 
córrego Água Santa; segue por essa serra até defrontar as 
cabeceiras dos córregos das Aranhas e Agua Espalhada. 

3 - Com o Município de Rosário da Limeira: 
Começa no divisor de águas entre os rios Xopotó e Muriaé, 

na serra das Aranhas, no ponto fronteiro às cabeceiras dos 
córregos das Aranhas e Água Espalhada; segue pelo divisor da 
vertente da margem esquerda do rio Preto e depois pelo 
divisor de águas entre os córregos Canteiro e Encourado até 
a foz deste, no rio Preto. 

4 - Com o Município de Mirai: 
Começa no rio Preto, na foz do córrego Encourado; sobe pelo 

rio Preto até a foz do córrego Caatinga ou do Melo e, por 
este, até a foz de um pequeno afluente da margem direita que 
passa na fazenda São Sebastião; sobe por esse afluente até 
sua cabeceira e, daí, sobe o espigão fronteiro até alcançar 
o divisor de águas entre os rios Xopotó e Muriaé, no seu 
entroncamento com o divisor da vertente da margem direita do 
córrego Caatinga. 

LXXXIII - MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO ANTA 
(ex-São Sebastião da Anta) 

DESMEMBRADO DO MUNICÍPIO DE INHAPIM 
1 - Com o Município de São Dom~nqo~ ~a~ ~or~s· 
Começa no divisor da vertent2 da marge:~ as~~srcu 

ribeirão do Imbé, no seu entroncament~ =om 0 di ~~~~r ac 
águas ribeirão São Domingos/córrego da Anta; segue por este 
último divisor até defrontar a foz do córrego da Anta, no 
córrego Parado; descendo a encosta, atinge essa foz. 

2 - Com o Município de Inhapim : 
Começa na foz do córrego da Anta, no córrego Parado; sobe o 

espigão fronteiro, alcança o Alto do Bananal e prossegue 
pelo divisor da vertente da margem direita do córrego da 
Anta, passando pela serra do Balão, em seguida pelo divisor 
da vertente da margem esquerda do córrego Águas Claras e do 
rio Preto, até defrontar a foz do córrego dos Pachecos, no 
referido rio; por um espigão secundário, atinge essa foz, 
subindo pelo rio Preto até a foz do ribeirão do Imbé. 

3 - Com o Município de Imbé de Minas: 
Começa no rio Preto, na foz do ribeirão do Imbé; continua 

pelo divisor da vertente da margem esquerda desse ribeirão, 
até seu entroncamento com o divisor de águas entre o 
ribeirão São Domingos e o córrego da Anta. 

LXXXIV - MUNICÍPIO DE SARZEDO 
DESMEMBRADO DO MUNICÍPIO DE IBIRITÉ 
1 - Com o Município de Betim: 
Começa no ribeirão Sarzedo ou Pantana, na foz do córrego 

Lambari; sobe por esse ribeirão até a foz do ribeirão 
Ibiríté e, por este, até a foz do córrego da Onça, na 
represa Ibirité. 

2 - Com o Município de Ibirité: 
Começa no ribeirão Ibirité, na foz do córrego da Onça, na 

represa Ibirité; sobe por esse córrego e depois pelo córrego 
Grande ou Sumidouro até a confluência dos córregos Baleia e 
Terra do Feijão ou Camargos, subindo, por este último, até a 
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sua cabeceira; daí, segue pelo divisor da vertente da 
direita do córrego Capão da Serra, passando pelo 
Redondo e serra da Casa Branca, até alcançar o 
fronteiro a este córrego, na serra Três Irmãos. 
3 - Com o Município de Brumadinho: 
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margem 
Campo 
ponto 

Começa na serra Três Irmãos, no ponto fronteiro à cabeceira 
do córrego Capão da Serra; prossegue pelo alto desta se~ra 
até o ponto fronteiro à nascente do córrego Corredor, Est1va 
ou Tuntum. 
4- Com o Município de Mário Campos: 
Começa na serra Três Irmãos, no ponto fronteiro à cabeceira 

do córrego Corredor, Estiva ou Tuntum; segue pelo seu 
divisor da vertente da margem direita até a sua foz no 
córrego Lambari; desce por este córrego até a sua foz no 
ribeirão Sarzedo ou Pantana. 

LXXXV - MUNICÍPIO DE SEM-PEIXE 
DESMEMBRADO DO MUNICÍPIO DE DOM SILVÉRIO 
1 -Com o Município de Dom Silvério: . 
Começa no divisor da vertente da margem direita do carrego 

da Manga ou Barbosa, defrontando as cabeceiras dos córregos 
da Praia e do Sousa; segue por este divisor, em seguida pel~ 
divisor de água entre os rios do Peixe e Sem-Peixe, ate 
defrontar, neste último, a foz do córrego Bo~ Jardim; 
descendo a encosta, atinge essa foz e sobe pelo carrego Bom 
Jardim até a confluência de seus dois principais braços 
formadores; galgando a encosta fronteira, alcança o divisor 
de águas entre os córregos Bom Jardim e Buraco Escuro, 
prosseguindo por ele até alcançar o divisor da vertente da 
margem direita do ribeirão São Bartolomeu; continua por esse 
divisor, até defrontar, no ribeirão, a foz de seu afluente 
da margem esquerda que nasce na serra do Esmeril; descendo a 
encosta, atinge essa foz, continuando pelo divisor da 
vertente da margem esquerda desse córrego até alcançar o 
divisor de águas entre os ribeirões São Bartolomeu e Santa Rita. 
2 -Com o Município de São Domingos do Prata: 
Começa no divisor de águas dos ribeirões São Bartolomeu e 

Santa Rita, em seu entroncamento com o divisor da vertente 
da margem esquerda de um afluente do ribeirão São Bartolomeu 
que nasce na serra do Esmeril; segue por aquele divisor até 
seu entroncamento com o divisor da vertente da margem 
d!r~ita do .córrego do Brejal ou Tabuareiro; segue por esse 
d~v1sor, ate alcançar a foz desse córrego, no ribeirão Santa 
R1ta; desce por esse ribeirão até a sua foz, no rio Doce. 
3 -Com o Município de Rio Casca: 
Começa no rio Doce, na foz do ribeirão Santa Rita; sobe por 

esse rio até a foz do córrego da Onça. 
4 - Com o Município de Santa Cruz do Escalvado: 
Começa no rio Doce, na foz do córrego da Onça; sobe por 

esse rio até a foz do córrego Barbosa ou da Manga. 
5 - Com o Município de Rio Doce: 
Começa no rio Doce, na foz do córrego Barbosa ou da Manga; 

segue pelo divisor da vertente da margem direita desse 
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córrego até alcançar o ponto fronteiro às cabeceiras dos 
córregos do Sousa e da Praia. 

LXXXVI - MUNICÍPIO DE SERRANÓPOLIS DE MINAS 
(ex-Serranópolis) 

DESMEMBRADO DO MUNICÍPIO DE PORTEIRINHA 
1 - Com o Município de Riacho dos Machados: 
Começa no rio Peixe Bravo, na foz do ribeirão dos Poções; 

sobe por esta até sua cabeceira, no divisor de águas entre 
os rios Peixe Bravo e Vacaria; segue por esse divisor, 
contorna as cabeceiras do córrego Passagem Funda e continua 
pelo divisor da vertente da margem esquerda do ribeirão 
Sítio Novo até defrontar a cabeceira do córrego Agreste ou 
Olho-d'Água; alcança essa cabeceira e desce pelo córrego até 
sua foz no ribeirão Sítio Novo; desce por este até a foz do 
córrego Furado do Meio. 

2 - Com o Município de Porteirinha: 
Começa no ribeirão Sítio Novo, na foz do córrego Furado do 

Meio; segue pelo divisor da vertente da margem direit2 desse 
córrego, depois pelo divisor da vertente da margem esquerda 
do córrego do Fundão até defrontar a foz do escoadouro da 
lagoa Grande no rio Mosquito; descendo a encosta. atinge 
essa foz e sobe pelo escoadouro até a laqoa Grande: d~í. 
sobe o espigão fronteiro e a1can('a r:: c:i''.IÍ"'T :-''' '/?"te",~€' c:~ 
margem esquerda do ribeirão Senno;·êJ~, G·,.::is at..~:Jl,,_; ;Jt;o-,:,.::·;,·;,.c::. 
Munganga ou Jurema; segue por esse divi3or at~ jlvlsar a ~c= 
do córrego Fundo nesse ribeirão; descendo a encosta, atinge 
essa foz e sobe pelo córrego Fundo até sua cabeceira, no 
divisor da vertente da margem direita do ribeirão Senhoral; 
segue por esse divisor, tomando em seguida pelo espigão que 
divide as águas dos rios Serra Branca e Mosquito até 
defrontar as cabeceiras deste último, na serra Geral. 

3 - Com o Município de Rio Pardo de Minas: 
Começa na serra Geral, no entroncamento com o divisor dos 

rios Serra Branca e Mosquito, defrontando as cabeceiras 
deste último; continua pela serra Geral ou do Espinhaço, 
transpondo os trechos conhecidos pelas denominações locais 
de serras do Deus-Me-Livre e da Ventura, até defrontar a 
cabeceira do córrego do Buraco ou Pedra-de-Amolar; 
alcançando-a, desce por esse córrego até sua foz no ribeirão 
Peixe Bravo e, por este aoaixo, até a foz do rioeirão dos 
Poções 

LXXXVII - MUNICÍPIO DE SETUBINHA 
DESMEMBRADO DO MUNICÍPIO DE MALACACHETA 
1 - Com o Município de Angelândia: 
Começa no entroncamento dos divisores de águas dos rios 

Fanado, Trindade e Setúbal, no ponto fronteiro à cabeceira 
do córrego do Arrependido; segue pelo divisor de águas entre 
os rios Fanado e Setúbal até o entroncamento dos divisores 
de águas entre os rios Fanado, Capivari e Setúbal, no ponto 
fronteiro à cabeceira do córrego Fanadinho. 
2- Com o Município de Minas Novas: 
Começa no entroncamento dos divisores de águas dos rios 

Fanado, Capivari e Setúbal, no ponto fronteiro à cabeceira 
do córrego Fanadinho; segue pelo divisor da vertente da 
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margem esquerda do rio Setúbal e depois pelo divisor da 
vertente da margem esquerda do córrego São José até alcançar 
o rio Setúbal na foz deste córrego. 

3 - Com o Município de Novo Cruzeiro: 
Começa no rio Setúbal, na foz do córrego São José; sobe 

pelo rio Setúbal até a foz do córrego Espírito Santo e: por 
este, até sua cabeceira, donde alcança o divisor de agua~ 
entre os rios Setúbal e Mucurí, no ponto fronteiro a 
cabeceira do córrego Soturno. 
4 - Com o Município de Ladainha: 
Começa no divisor de águas entre os rios Setúbal e Mucuri, 

no ponto fronteiro à cabeceira do córrego Soturno; segue por 
este divisor, contornando as cabeceiras dos ribeirões 
Soturno e Tamboril, até o entroncamento do divisor de águas 
entre os ribeirões Setubinha e Santana, no ponto fronteiro à 
cabeceira do córrego do Fogo. 
5 - Com o Município de Malacacheta: 
Começa no divisor de águas entre os ribeirões Setubinha e 

Santana, no ponto fronteiro à cabeceira do córrego do Fogo; 
desce por este até sua foz, no ribeirão Setubinha, pelo qual 
desce até a foz do córrego Gangorra; sobe, por este, ~té sua 
cabeceira e daí, contornando as cabeceiras dos corregos 
Catulé, Chico Ferreira e Salomão, alcança o divisor de ág~as 
~ntre os rios Fanado, Trindade e Setúbal, no ponto fronte1ro 
a cabeceira do córrego do Arrependido. 

LXXXVIII - MUNICÍPIO DE TAPARUBA 
DESMEMBRADO DO MUNICÍPIO DE IPANEMA 
1 - Com o Município de Ipanema: 
Começa no divisor da vertente da margem direita do córrego 

Bom Jardim, afluente da margem direita do córrego Cobrador, 
no ponto fronteiro à cabeceira do pequeno afluente que passa 
na fazenda Miracema, próximo ao lugar denominado Córrego 
Cobrador de Baixo; segue pelo divisor da vertente da margem 
direita do córrego Cobrador até alcançar o ponto fronteiro à 
cabeceira do córrego Santana; contorna as suas cabeceiras ~ 
segue pelo seu divisor da vertente da margem esquerda ate 
alcançar a foz do córrego Bicuíba, no rio José Pedro; sobe 
por esse córrego até a foz do córrego Tamanco e, por este, 
até a sua cabeceira; daí, por espigão, até alcançar a mais 
alta ~abeceira do córrego Santa Maria, próximo ao lugar 
denom1nado Alto Santa Maria. 
2 - Com o Município de Pocrane: 
Começa na mais alta cabeceira do córrego Santa Maria, 

próximo ao lugar denominado Alto Santa Maria; dai, atinge o 
divisor de águas entre o ribeirão Pocrane e o rio José 
Pedro, no ponto fronteiro à cabeceira do córrego do Tamanco; 
pr~ssegue por esse divisor, passando pela serra do Pocrane, 
ate defrontar a cabeceira do córrego Santa Rosa; continua 
pelo divisor da vertente da margem direita do córrego do 
Angu ou Ingá até alcançar a sua foz no rio José Pedro. 
3 - Com o Município de Mutum: 
Começa no rio José Pedro, na foz do córrego Angu ou Ingá; 

sobe por esse rio até a foz do ribeirão Santa Elisa; dai, 
segue pelo divisor da vertente da margem esquerda desse 
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ribeirão, passando pelas serras de Santa Elisa e do Tesouro, 
até alcançar seu entroncamento com o divisor de águas entre 
os córregos Bom Jardim, Independência ou Palmeira e São 
Pedro ou da Coluna. 

4 - Com o Município de Conceição de Ipanema: 
Começa na serra do Tesouro, no entroncamento com o divisor 

entre os córregos Bom Jardim, Independência ou Palmeira e 
São Pedro ou Coluna; segue pelo divisor da vertente da 
margem direita do córrego Bom Jardim, afluente da margem 
direita do córrego Cobrador, até alcançar o ponto fronteiro 
à cabeceira do pequeno afluente que passa na fazenda 
Miracema, próximo ao lugar denominado Córrego Cobrador de 
Baixo. 

LXXXIX - MUNICÍPIO DE UNIÃO DE MINAS (ex-União) 
DESMEMBRADO DO MUNICÍPIO DE ITURAMA 
1 - Com o Município de Limeira do Oeste: 
Começa no entroncamento do divisor geral dos rios Grande e 

Paranaíba com o divisor do rio São Domingos e ribeirão da 
Reserva; segue por esse último divisor até o ponto fronteiro 
á cabeceira do córrego da Barroca; alcança essa caoeceira e 
desce, por esse córrego, até sua foz, no rio São Domingos e, 
por este desce, até a sua foz. no rio Arantes. 
2- Com o Município de Santa v~t~-12· 
Começa no rio Arantes, na foz. ~~ :·;._. SZ.s ~.c;,~.:·,,::;.:.~.; s.;:,.~ 

pelo rio Arantes até a foz do córrego d~ Vise~. 
3 - Com o Município de Campina Verde: 
Começa no rio Arantes, na foz do córrego do Viseu; sobe por 

esse rio até a foz do córrego da Divisa; por este acima, até 
a sua mais alta cabeceira; daí, transpondo o divisor, 
alcança a cabeceira do córrego da Cachoeira, pelo qual desce 
até sua foz no ribeirão São Domingos; por esse ribeirão, até 
a foz do córrego Pontezinha; sobe por esse córrego até a sua 
mais alta cabeceira e alcança o divisor geral dos rios 
Grande e Paranaíba, no ponto fronteiro à cabeceira do 
ribeirão do Bonito. 
4 - Com o Município de Iturama: 
Começa no divisor geral dos rios Grande e Paranaíba, no 

ponto fronteiro à cabeceira do ribeirão do Bonito; segue por 
esse divisor até seu entroncamento com o divisor entre o rio 
São Domingos e o ribeirão da Reserva. 

XC - MUNICÍPIO DE URUANA DE MINAS (ex-Uruana) 
DESMEMBRADO DO MUNICÍPIO DE UNAÍ 
1 - Com o Município de Arinos: 
Começa no divisor de águas entre os ribeirões São Miguel e 

Jabuticabas, junto à estrada que liga Garapuava à MG-202, no 
ponto fronteiro à cabeceira do córrego Caiçara; segue por 
este divisor até alcançar a foz do ribeirão Jabuticabas, no 
rio São Miguel; sobe o espigão fronteiro, divisor da 
vertente da margem esquerda da vereda do Leitão, contorna a 
sua cabeceira e alcança o divisor da vertente da margem 
esquerda do ribeirão da Ilha, pelo qual segue até o ponto 
fronteiro à cabeceira do córrego Salobro; contorna a sua 
cabeceira, desce a encosta e alcança a confluência do 
córrego das Pedras e ribeirão da Ilha; prossegue pelo 
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divisor da vertente da margem direita desse ribeirão até 
alcançar o ponto fronteiro à cabeceira da vereda Galho dos 
Marques, na serra da Ilha. 

2 - Com o Município de Riachinho: 
Começa na serra da Ilha, no divisor da vertente da margem 

direita do ribeirão Galho da Ilha, no ponto fronteiro à 
cabeceira da vereda Galho dos Marques; segue por esse 
divisor até o seu entroncamento com o divisor da vertente da 
margem esquerda do ribeirão Santo André, no ponto fronteiro 
às cabeceiras dos formadores do ribeirão dos Confins. 
3- Com o Município de Bonfinópolis de Minas: 
Começa no entroncamento do divisor da vertente da margem 

direita do ribeirão do Galho da Ilha com o divisor da 
vertente da margem esquerda do ribeirão Santo André, no 
ponto fronteiro às cabeceiras formadoras do ribeirão dos 
Confins; segue por esse divisor até alcançar o ponto 
fronteiro à cabeceira do córrego Pontinha. 
4 - Com o Município de Unaí: 
Começa no divisor de águas dos ribeirões Santo André e 

Galho da Ilha, no ponto fronteiro à cabeceira do córrego 
Pontinha; desce por esse córrego até a sua foz no ribeirão 
Galho da Ilha; sobe por esse ribeirão até a foz da vereda do 
Brejão e, por esta, até a sua cabeceira; daí, por espigão, 
atinge a cabeceira da vereda do Companheiro; desce por esta 
até sua foz no córrego das Pedras; sobe por esse córrego até 
a ~oz da vereda Poço Azul e, por esta, até sua cabeceira; 
da1, por espigão, contornando a cabeceira da vereda 
Buritizinho, atinge a cabeceira da vereda do Meio, descendo 
por ela até sua foz no ribeirão Jibóia; desce por esse 
ri~eirão até a foz do córrego Capão Escuro; sobe por este 
ate sua cabeceira e, contornando a cabeceira da vereda dos 
Porcos, contínua por espigão, indo atingir a cabeceira da 
vereda Laje Grande; desce por essa vereda até sua foz no 
ribeirão Garapa e, por esse ribeirão, até a sua foz no 
ribe~rão São Miguel; sobe pelo ribeirão São Miguel até a foz 
do carrego Bebedouro e, por esse córrego, até a ponte da 
estrada que liga Garapuava à MG-202; daí, por espigão, junto 
a essa estrada, alcança o divisor de águas entre os 
ribeirões São Miguel e Jabuticabas, no ponto fronteiro à 
cabeceira do córrego Caiçara. 

XCI - MUNICÍPIO DE VARGEM ALEGRE 
DESMEMBRADO DO MUNICÍPIO DE CARATINGA 
1 - Com o Município de Caratinga 
Com~ça no divisor da vertente da margem esquerda do córrego 
Inda1~ ou Preto, defrontando a foz desse córrego no ribeirão 
do Bo1; descendo a encosta, atinge essa foz e sobe pelo 
ribeirão do Boi até a foz do córrego Boa Esperança; sobe por 
esse córrego até a sua cabeceira mais oriental, prosseguindo 
pelo divisor de águas entre os ribeirões do Boi e Lagoa 
Nova; alcança a serra Santa Cruz e segue por ela até o ponto 
fronteiro à cabeceira do córrego São Candínho; daí, por um 
espigão secundário, alcança a foz do córrego das Neves, no 
córrego São Cândido; transpõe o córrego São Cândido, sobe o 
espigão fronteiro e alcança a cabeceira mais setentrional do 
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primeiro afluente da margem direita do córrego Pouso Alto ou 
Ponte Alta, 3,5 km (três quilômetros e meio) a montante da 
foz do córrego Conquista; desce por essa cabeceira até a sua 
foz no córrego Pouso Alto ou Ponte Alta; daí, desce por esse 
córrego até a sua foz, no ribeirão do Boi, e sobe por esse 
ribeirão até a foz do córrego Juca Leite. 
2 - Com o Município de Entre Folhas. 
Começa no ribeirão do Boi, na foz do córrego Juca Leite; 

daí, por espigão, alcança a cabeceira do córrego Limoeiro, 
pelo qual desce até a sua foz no córrego Entre-Folhas e, por 
esse córrego, até a foz do córrego Oriente; sobe o espigão 
fronteiro, divisor da vertente da margem direita do córrego 
Vargem Alegre e segue por ele até o seu entroncamento com o 
divisor de águas dos ribeirões do Boi e Sacramento, no Alto 
da Capela. 

3 - Com o Município de Bom Jesus do Galho. 
Começa no Alto da Capela, no entroncamento do divisor da 

vertente da margem direita do córrego Vargem Alegre com o 
divisor de águas dos ribeirões do Boi e Sacramento; segue 
por esse divisor até a serra do Boa Vista: aaí, prossegue 
pelo divisor da vertente da margem esquerda do córrP.go 
Indaiá ou Preto até o ponto fronteiro à sua foz. ~o ribeirão 
do Boi. 

XCII -MUNICÍPIO DE VARGEM GRAND~ JJ R.O =~R~C 
DESMEMBRADO DO MUNICÍPIO DE RIO PAR~J J~ ~!N~S 
1 - Com o Município de Montezuma: 
Começa no divisor da vertente da margem direita do 

Ribeirão, defrontando as cabeceiras dos córregos São 
Francisco e Guará; daí, alcança a cabeceira desse último e 
desce por ele até sua foz no Ribeirão; sobe por este até à 
foz do córrego do Barreiro, prosseguindo pelo divisor da 
vertente da margem esquerda desse córrego até seu 
entroncamento com o divisor de águas entre o Ribeirão e o 
rio São João do Paraíso, defronte à mais alta cabeceira do 
córrego Samambaia. 

2 - Com o Município de São João do Paraíso: 
Começa no entroncamento do divisor da vertente da margem 

esquerda do córrego do Barreiro com o divisor de águas entre 
o Ribeirão e o rio São João do Paraíso, defronte à mais alta 
cabeceira do córrego Samambaia; segue por esse ~ltimo 
divisor até seu entroncamento com o divisor da vertente da 
margem esquerda do córrego Anjico. 

3 - Com o Município de Indaiabira: 
Começa no entroncamento do divisor de águas entre o 

Ribeirão e o rio São João do Paraíso com o divisor da 
vertente da margem esquerda do córrego Anjíco; continua por 
aquele divisor até defrontar a cabeceira do córrego Gamelas; 
alcança essa cabeceira e desce pelo córrego até sua foz, no 
Ribeirão. 
4- Com o Município de Rio Pardo de Minas: 
Começa no Ribeirão, na foz do córrego Gamelas; sobe pelo 

Ribeirão até a foz do córrego Água Fria e, por este, até a 
foz do córrego Atoleiro; daí, prossegue pelo divisor entre 
ambos, contorna as cabeceiras do rio Água Boa e continua 
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pelo divisor da vertente ~a margem_direita_do Ribeirão a~é 
defrontar a cabeceira dos corregos Sao Franc1sco e do Guara. 
XCIII - MUNICÍPIO DE VARJÃO DE MINAS (ex-Varjão). 
DESMEMBRADO DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO ABAETE 
1 - Com o Município de Presidente Olegário: . 
começa no divisor de águas entre os rios da Prata e Abaete, 

no ponto fronteiro à cabeceira do ribeirão de Andrade; segue 
por esse divisor, passando pela chapada do Varjão, até o 
ponto fronteiro à cabeceira do córrego da Areia. 
2 - Com o Município de São Gonçalo do Abaeté: . 
Começa no divisor de águas entre os rios da Prata e Abaete, 

no ponto fronteiro à cabeceira do córrego da Areia; a~cança 
essa cabeceira e desce pelo córrego até sua foz no carrego 
Santo Inácio, pelo qual desce até sua foz no ribeirão do 
Andrade; desce por este, até sua foz no rio Abaeté; sobe o 
rio Abaeté até a foz do córrego dos Ovos. 
3 - Com o Município de Tiros: 
Começa no rio Abaeté, na foz do córrego dos Ovos; sobe pelo 

rio Abaeté até a foz do ribeirão da Extrema. 
4- Com o Município de Patos de Minas: 
Começa no rio Abaeté, na foz do ribeirão da Extrema; ~o~e 

por esse ribeirão até sua cabeceira; daí, sobe o esp1gao 
fronteiro e continua pelo divisor da vertente da margem 
direita do ribeirão do Andrade, passando pela serra dos 
Quinas, até alcançar o divisor de águas entre os rios ~a 
Prata e Abaeté, no ponto fronteiro à cabeceira do ribeirao 
do Andrade. 

XCIV - MUNICÍPIO DE VERDELÂNDIA (ex-Verdelândia e ex-
Barreiro do Rio Verde) 

DESMEMBRADO DOS MUNICÍPIOS DE VARZELÂNDIA E JANAÚBA 
1 - Com o Município de Varzelândia: 
Começa no rio Arapoim, no ponto em que é atravessado pela 

rodovia que liga Dinizlândia a Varzelândia, cerca de 2,5 km 
a jusante da fazenda Pouso Alegre; segue por essa rodovia, 
no sentido de Varzelândia até a travessia do córrego 
Macaúbas; desce por este até a foz do córrego Escuro, cerca 
de 4 km abaixo da povoação de São Roque; se~ue pelo d~visor 
da vertente da margem esquerda desse carrego ate seu 
entroncamento com o divisor de águas entre o riacho Serraria 
ou Mocambinho e o rio Verde Grande. 

2 - Com o Município de Jaíba: 
Começa no entroncamento do divisor de águas entre o riacho 

Serraria ou Mocambinho e o rio Verde Grande com o divisor da 
v~rtente da .margem esquerda do córrego Escuro, afluente do 
carrego Macaubas; por espigão, alcança a cabeceira de um 
afluente do rio Verde Grande igualmente denominado córrego 
Escuro; desce por esse córrego ( cujo leito é seco na maior 
parte do ano) até sua foz, no rio Verde Grande; sobe por 
esse rio até o lugar denominado Quebra; daí, em rumo, na 
direção do lugar denominado Preguinho até o ponto em que 
essa reta cruza o córrego Furado Novo. ' 
3 - Com o Município de Janaúba: 
Começa no ponto em que o segmento de reta Quebra-Preguinho 

é seccionado pelo córrego Furado Novo; sobe por este até a 
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foz do córrego que banha a fazenda Mundo Novo e, por este, 
até sua nascente mais alta; daí, em rumo, atinge o 
cruzamento da MG-401 com a estrada que vem das fazendas Bom 
Retiro, Minador e Cinco Paus Pretos; desse ponto, em rumo, 
atinge a confluência dos rios Verde Grande e Arapoim. 

4 - Com o Município de São João da Ponte: 
Começa na confluência dos rios Verde Grande e Arapoim; sobe 

por este último até a travessia da estrada que liga 
Dinizlândia a Varzelândia. 

XCV - MUNICÍPIO DE VEREDINHA 
DESMEMBRADO DO MUNICÍPIO DE TURMALINA 
1 - Com o Município de Carbonita: 
Começa na foz do córrego Encantado ou Calão, no ribeirão 

Santo Antônio; desce por este até o rio Araçuaí e, por este, 
até a foz do córrego das Cabras. 
2- Com o Município de Turmalina: 
Começa no rio Araçuaí, na foz do córrego das Cabras; sobe 

por este até sua cabeceira; por espigão, contorna as 
cabeceiras do córrego dos Soares e prossegue pelo divisor de 
águas até defrontar a cabeceira do córrego Gangorras; 
alcança essa cabeceira e desce pelo córrego até sua foz no 
rio Itamarandiba; por este, águas abaixo. até a foz do 
córrego do Lamba ou Pontezinha; s~·l~ ~o~ 0s+~ ~T0 ~ 
confluência de suas gratas forrnac~ras; d~~- sc~2 ~~~co~:~ 
da margem direita desse córrego, transp3e o dlv'sor ce áçJa~ 
e alcança a cabeceira do córrego Filipinho, descendo por 
ele, até sua foz no córrego das Posses e, por este, ate a 
foz da grota da Bocaina; sobe por esta até sua cabeceira, 
prosseguindo pelo divisor de águas entre o córrego das 
Posses e o ribeirão Santo Antônio até alcançar a rodovia BR-
308; segue por essa rodovia, no sentido de Capelinha, até 
alcançar o divisor de águas dos rios Fanado e Itamarandiba, 
defrontando a cabeceira do córrego dos Macacos. 
3- Com o Município de Capelinha: 
Começa no divisor de águas dos rios Fanado e Itamarandiba, 

defronte à cabeceira do córrego dos Macacos; segue por este 
divisor até a altura das cabeceiras do córrego Santa 
Catarina, contornando-as e prosseguindo pelo divisor da 
vertente da margem esquerda desse córrego, até defrontar o 
lugar denominado Pinguela, junto ao rio Itamarandiba; 
descendo a encosta, atinge o rio nesse lugar, defronte ao 
espigão do Curtume. 

4 - Com o Município de Itamarandiba: 
Começa no rio Itamarandiba, junto ao lugar denominado 

Pinguela; sobe a encosta fronteira, que constitui a 
extremidade oriental do espigão do Curtume, e continua por 
esse espigão até alcançar o divisor de águas entre os rios 
Itamarandiba e Araçuaí, pelo qual continua até defrontar a 
cabeceira do córrego Encantado ou Colão; alcança essa 
cabeceira e desce pelo córrego até sua foz, no ribeirão 
Santo Antônio. 

XCVI - MUNICÍPIO DE VERMELHO NOVO 
DESMEMBRADO DO MUNICÍPIO DE RAUL SOARES 
1 - Com o Município de Raul Soares: 
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Começa no divisor de águas entre os ribeirões Vermelho e 
São Lourenço, no ponto fronteiro à cabeceira deste último; 
segue por esse divisor e depois pelo divisor da vertente da 
margem direita do córrego Pocona até a foz deste no ribeirão 
Vermelho; transpõe esse ribeirão, sobe o espigão fronteiro e 
segue pelo divisor de águas entre os córregos Bom Jardim ou 
do Laje e Botelhos; contorna as cabeceiras deste último e 
continua pelo divisor da vertente da margem esquerda do 
córrego Sacramentinho até o ponto fronteiro à cabeceira de 
um pequeno afluente da margem esquerda desse córrego que 
banha a fazenda Bela Vista ou Boa Vista; daí, alcança essa 
cabeceira e desce por esse afluente até sua foz no córrego 
Sacramentinho; transpõe esse córrego, sobe a encosta 
fronteira e continua pelo divisor da vertente da margem 
direita do citado córrego até seu divisor de águas com o 
ribeirão Sacramento, no ponto fronteiro às cabeceiras do 
córrego do Gabriel. 

2 - Com o Município de Manhuaçu: 
Começa no divisor de águas entre o córrego Sacramentinho e 

o ribeirão Sacramento, no ponto fronteiro à cabeceira do 
córrego do Gabriel; segue por esse divisor e depois pela 
cumeada da serra do Sudário até alcançar o lugar denominado 
Cabeluda, no ponto fronteiro às cabeceiras dos córregos do 
Crispim e Barra Alegre. 

3 - Com o Município de Caputira: 
Começa no lugar denominado Cabeluda, no ponto fronteiro às 

cabeceiras dos córregos do Crispim e Barra Alegre; segue 
pelo divisor da vertente da margem esquerda do ribeirão 
vermelho até o divisor de águas entre esse ribeirão e o 
ribeirão São Lourenço, no ponto fronteiro à cabeceira deste 
último. 

PARECER SO~RE AS EMENDAS NQS 1 A 3, APRESENTADAS EM 
PLENARIO, AO PROJETO DE LEI No 562/95 

(Nova Redação nos Termos do § 1Q do Art. 138 do Regimento 
Interno) 

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização 
Relatório 

O Projeto de Lei nQ 562/95, que trata da criação de 90 
municípios, foi apresentado por esta Comissão, em obediência 
ao disposto no inciso IX do art. 7Q da Lei Complementar nQ 
37, de 1995, alterada pela Lei Complementar nQ 39, de 1995. 

Publicada, foi a proposição distribuída, nos termos do art. 
195, c/c o art. 103, do Regimento Interno, às Comissões de 
Constituição e Justiça, de Assuntos Municipais e 
Regionalização e de Fiscalização Financeira e Orçamentária, 
para receber parecer. o projeto tramita em regime de urgência e foi analisado em 
reunião conjunta das Comissões a que foi distribuído, em 
virtude de requerimentos do Deputado José Braga, aprovados 
em Plenário. 

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça 
concluiu pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela 
legalidade da matéria na forma do Substitutivo nQ 1, que, 
além de outras alterações, incluiu, no rol dos emancipandos, 
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os Distritos de Setubinha, Veredinha e Mendonça, uma vez que 
o TRE-MG, mediante os Ofícios nos 13.293 e 13.363/SJ, 
encaminhados ao Presidente destã Casa, comunicou a 
homologação dos plebiscitos realizados naquelas localidades, 
nos quais foi constatado o "quorum" previsto no art. 14 da 
Lei Complementar nQ 37, de 18/1/95. 

Encaminhada ao Plenário, a proposição recebeu as Emendas 
nQs 1 e 2, do Deputado Antônio Andrade, e a Emenda nQ 3, do 
Deputado José Bonifácio. 
A seguir, as emendas foram encaminhadas a esta Comissão, 

para receberem parecer, nos termos do art. 195, § 2Q, do 
Regimento Interno. 

Na fase de discussão do parecer sobre as emendas, o 
Deputado Paulo Piau apresentou uma proposta de emenda, que, 
submetida a votação, foi aprovada, cabendo-nos, nos termos 
do§ 1Q do art. 138, dar nova redação ao parecer, o que 
fazemos a seguir. 

Fundamentação 
As Emendas nQs 1 e 2, do Deputado Antônio Andrade. têm por 

objetivo transferir para a Comarca de Arinos os novos 
Municípios de Chapada Gaúcha e Uruana, integrantes, segundo 
o Anexo I do projeto em tela, das Comarcas de São Francisco 
e Unai, respectiva~ente. 

Já a Emenda nQ 3, do Deputado Jus·2 6o:· i-:' .;,c i u . .J~j '" ~ 'i'-: .::_ · 
nova redação ao art. 1Q do Substi:u'.:i'..to :lQ: .;.:: ;:no.;et:.•. 

Com relação à alteração das comarcas, após cuidadosa 
análise da matéria, chegamos à conclusão de que todos os 
novos municípios devem permanecer nas comarcas que 
integravam quando eram ainda distritos. Tal critério foi 
seguido por entendermos que, dessa forma, fica mantida a 
atual divisão judiciária do Estado. 
Assim sendo, somos levados a rejeitar as Emendas ngs 1 e 2. 
Quanto à Emenda nQ 3, que consiste, basicamente, em 

relacionar no art. 1Q, sob a forma de incisos, os nomes dos 
novos municípios, julgamos inconveniente a sua acolhida, uma 
vez que os nomes dos novos municípios já estão devidamente 
relacionados no art. 1Q do Substitutivo ng 1. A alteração da 
forma do dispositivo nenhuma contribuição trará ao texto 
legal. 
Quanto à proposta de emenda apresentada pelo Deputado Paulo 

Piau, que pretende destacar do "caput" do art. 1Q do 
Substitutivo ng 1 o Município de Delta, julgamo-la oportuna, 
motivo por que a apresentamos sob a forma da Emenda nQ 4. 

Por fim, ao analisarmos o Anexo I, percebemos algumas 
incorreções de natureza técnica que precisam ser sanadas e, 
por esse motivo, apresentamos, ao final, sua nova redação 
devidamente corrigida. 

Por outro lado, entendemos necessar1o fazer, também, 
algumas alterações nas descrições dos limites dos novos 
municípios, uma vez que o Instituto de Geociências Aplicadas 
- IGA -procedeu a uma nova revisão da descrição de limites 
dos 92 municípios, motivo pelo qual apresentamos nova 
redação ao Anexo II. 

Conclusão 
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Em face do exposto, somos pela reJelçao das Emendas nQS 1 a 
3, apresentadas em Plenário, e pela aprovação das Emendas 
nQs 4 e 5, que a seguir apresentamos. 

EMENDA NQ 4 
Desdobre-se o "caput" do art. 1Q do Substitutivo nQ 1 ao 

Projeto de Lei nQ 562/95 em dois incisos, incluindo-se o 
Município de Delta, isoladamente, no inciso II. 

EMENDA NQ 5 
Dê-se aos Anexos I e li a seguinte redação*. 
Sala das Comissões, 23 de novembro de 1995. 
José Henrique, Presidente - Dílzon Melo, relator - João 

Batista de Oliveira- Jairo Ataíde. 
* - A redação dada pela Emenda nQ 5 aos Anexos I e II é a 

que consta no Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nQ 
562/95, publicado nesta edição, retirando-se dela os 
municípios incluídos pelas Emendas nQs 1 a 3, de 2Q turno, e 
fazendo-se a conseqüente renumeração. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO No 764/95 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
Por meio do requerimento em epígrafe, o Deputado Geraldo 

Rezende pretende seja formulado apelo ao Governador do 
Estado e ao Secretário da Fazenda com vistas a se reduzir a 
alíquota do ICMS, de 18% para 12%, nas operações de venda de 
caroço de algodão feitas a produtores, pecuaristas e 
cooperativas. 

Publicado em 30/9/95, veio o requerimento para deliberação 
desta Comissão, nos termos do art. 104, inciso III, do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A regra geral para concessão de benefícios fiscais do ICMS, 

entre os quais está a redução de alíquota, é a prev1a 
celebração de convênio interestadual no âmbito do Conselho 
Nacional de Política Fazendária CONFAZ , conforme 
disposto no art. 155, XII, "g", da Constituição Federal, e 
no art. 34, § 8Q, do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias da Carta Magna, bem como na Lei Complementar nQ 
24, de 7/1/75. 

No entanto, o inciso VI do§ 2Q do art. 155 da Constituição 
Federal estabelece a paridade entre as alíquotas internas e 
as previstas para as operações interestaduais. 

Como o Senado Federal fixou a alíquota interestadual do 
ICMS em 121. para vigorar na Região Sudeste, isso significa 
que até o limite de 121. o Estado pode reduzir livremente a 
alíquota, sem depender de deliberação prévia no CONFAZ. 

Daí, considerando-se ainda que o orçamento anual prevê a 
perda de arrecadação resultante da concessão de benefícios 
fiscais e sendo mínimo o impacto da redução proposta sobre a 
receita estadual, é perfeitamente cabível e oportuno que o 
Poder Executivo baixe decreto reduzindo de 18% para 121. a 
alíquota de ICMS incidente nas operações internas sobre as 
saídas de caroço de algodão promovidas por produtores, 
pecuaristas e cooperativas. 
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A não-implementação do benefício, por outro lado, 
importaria em reflexos negativos para a economia mineira, 
porque obrigaria cooperativas e produtores rurais a 
adquirirem o produto nos Estados que Ja cobram alíquota 
reduzida de 12%, como São Paulo, Paraná e Mato Grosso. 

Conclusão 
Diante do exposto, nosso parecer é pela aprovação do 

Requerimento nQ 764/95 conforme foi proposto. 
Sala das Comissões, 23 de novembro de 1995. 
Miguel Martini, Presidente - Glycon Terra Pinto, relator. 

TRANSCRIÇÃO 

"Máfia do Leite* 
'Há tudo de podre no reino da Dinamarca' 

Almir Fernandes 
Em nome da economia de mercado do governo enganado ou 

fingindo-se enganado, liberou o preço do nosso mais completo 
alimento. 

Depois de várias décadas de tabelamento. eis que o producor 
teria sua sonhada alforria. 
Qual não foi sua decepção quando deDais de dois anos d~ 

aparente 1 iberdadP. de preços. C'('l"lj ;,·,·.:o•., ~202 -,l(;:.· ::n ':·· 
massacrado pe 1 as mãos das ~'.:.~.~i g.:,~·2.u::::.:: .:::oc . .i'~~·::: ; .... 
ostensivamente aliadas aos oligo~ólios c8m ccn~~i~=~~ ~c 
seus órgãos de classe configurando ostensiva formação de 
quadrilha. 

Enquanto o produtor recebe entre O, 15 e O, 19 centavos pelo 
litro de leite, o cartel que o manipula vende-o nos centros 
consumidores a preço mínimo de 0,70 centavos, com um lucro 
de quinhentos por cento, em apenas uma semana, antes mesmo 
de pagar ao produtor, sob a vista complacente de nosso 
governo. À medida que se torna mais sofisticada sua 
industrialização, mais difícil torna-se o controle do lucro 
fácil dos atravessadores e mais fácil o aniquilamento do 
produtor. 
Quando a ganância atinge o clímax e reduz a produção 

nacional a níveis intoleráveis, mais uma vez eles se valem 
de sua prestigiosa organização oligárquica e corrupta para 
promover importações a preços baixíssimos de países onde o 
leite é subsidiado. O pretexco para essas imorais 
importações é que nossa produção não atende ao consumo, o 
que é outra deslavada mentira. 

Não pode a produção atender ao consumo com os preços 
miseráveis que lhe são impostos. Eles importam leite 
subsidiado pelos países de origem porque ganham o que querem 
e como querem. 

O Brasil deve, pode e precisa tornar-se dos maiores 
exportadores de leite do mundo com "superavit" na balança 
comercial sem quaisquer outras providências senão a sumária 
deposição dessa máfia que há vários decênios monopolizou 
nossa produção de leite em todos os seus segmentos. 

Importar leite neste pais é crime hediondo, é patifaria, 
como de resto é também inconcebível que um pais de nossa 



dimensão territorial 
produtos agropecuários. 

e tecnológica 

Que país é este? Que governo é este? Por 
impostos? Isso é caso de polícia. Por 
tabelamento que tão nocivo nos parecia? 
não sabíamos!" .... 
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importe quaisquer 

que pagamos tantos 
que não volta o 
·~ramos felizes e 

No tabelamento, pelo menos o produtor era prejudicado em 
beneficio da população, hoje, com a pseudo liberdade de 
preço, estamos sendo achacados pela portentosa corrupção que 
avassala o pais. Normalmente o produtor recebia 50% 
(cinqüenta por cento) do preço final, o que já era 
considerado uma temeridade, enquanto com a fictícia 
liberdade recebe por volta de 20% (vinte por cento). 
Onde anda o senhor Milton Dalari, que é pago pelo erário 

para coibir essas aberrações?? Por certo deve andar muito 
ocupado com coisas de maior importância que a produção 
propriamente dita. 
Queremos de volta o tabelamento de leite! Não agüentamos 

mais, senhores responsáveis pelo destino deste país. 
Quando os produtores chegam a pedir para tabelar seus 

produtos é porque: 
'Há tudo de podre no reino da Dinamarca'." 
*- Publicado de acordo com o texto original, transcrito a 

requerimento do Deputado Kemil Kumaira. 
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. Presidência do Deputado Agostinho Patrús 
SUMARIO: ABERTURA- 1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): 1ª Fase: 

Ata - Correspondência: Ofício - Apresentação de Proposições: 
Projeto de Lei nQ 588/95 - Comunicações: Comunicações do 
Deputado Mauri Torres e das Comissões de Saúde e Ação Social 
e de Fiscalização Financeira 2ª Fase: Abertura de 
inscrições Leitura de comunicações apresentadas 
ENCERRAMENTO. 

ABERTURA 
- Às 9h15min, comparecem os Deputados: 
Agostinho Patrús Paulo Pettersen Rêmolo Aloise 

Ibrahim Jacob - Ermano Batista- Aílton Vilela -AntOnio 
Roberto- Bilac Pinto- Bonifácio Mourão- Dimas Rodrigues-
Dinis Pinheiro - Djalma Diniz- Geraldo Nascimento- Gi1mar 
Machado- João Leite -Jorge Eduardo de Oliveira- Jorge 
Hannas - José Henrique - Marco Rég's - r1 ' ;~·0 G~~innr. 
Paulo Piau - Raul Lima Neto - ~G~eu Ousj~0~ J~~2~i -·· 
Costa - Sebastião Helvécio -Simão Pejr) To!eJc. 

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. 

la 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. 

Correspondência 
-O Deputado Djalma Diniz, 1Q-Secretário "ad hoc", lê a 

seguinte correspondência: 
OFÍCIOS 

Do Sr. Márcio Aristeu Monteiro de Barros, Presidente do 
Tribunal de Justiça, acusando recebimento de ofício desta 
Casa em que se relatam fatos concernentes ao pedido de 
emancipação do Distrito de Almeida, no Município de 
Jabuticatubas. e apresentando desculpas por um equívoco 
ocorrido durante a tramitação do processo relativo ao 
mencionado pedido. 

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: 
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PROJETO DE LEI NQ 588/95 
Declara de 

Bairro Luar 
Horizonte. 

utilidade pública a Associação dos Moradores do 
de Minas, com sede no Município de Belo 

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

dos Moradores do Bairro Luar de Minas, 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, 21 de novembro de 1995. 
Ronaldo Vasconcellos 
Justificação: A mencionada Associação é uma instituição 

civil sem fins lucrativos e preenche os requisitos 
necessários para ser declarada 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. 

COMUNICAÇÕES 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações do Deputado 

Mauri Torres e das Comissões de Saúde e Ação Social e de 
Fiscalização Financeira. 

2ª Fase 
Abertura de Inscrições 

O Sr. Presidente - A Presidência passa à 2a fase do Pequeno 
Expediente, compreendendo a leitura de comunicações e 
pronunciamentos de Lideres inscritos. Estão abertas as 
inscrições para o expediente da próxima reunião ordinária. 

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

das comunicações apresentadas nesta reunião pelo Deputado 
Mauri Torres - falecimento do Sr. José Pereira Salgado, em 
Santo António do Grama (Ciente. Oficie-se); pela Comissão de 
Saúde e Ação Social aprovação, na sua 28a Reunião 
Ordinária, dos Projetos de Lei nQs 312/95, do Deputado 
Ajalmar Silva; 399/95, do Deputado Anderson Adauto; 436/95, 
do Deputado António Júlio; 403/95, do Deputado Geraldo 
Nascimento; 414/95, da Deputada Maria José Haueisen; e 
140/95, do Deputado Sebastião Costa, e pela Comissão de 
Fiscalização Financeira -aprovação, na sua 17a Reunião 
Ordinária, do Requerimento nQ 764/95, do Deputado Geraldo 
Rezende (Ciente. Publique-se.). 

ENCERRAMENTO 
o Sr. Presidente - Não havendo outras comunicações a serem 

feitas, Lideres inscritos nem oradores para o Grande 
Expediente, a Presidência encerra a reunião, convocando os 
Deputados para a ordinária de debates de segunda-feira, dia 
27, às 20 horas. Levanta-se a reunião. 

ATA DA 1a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 
EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO NQ 
15/95 
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Às quinze horas do dia dezessete de outubro de mil 
novecentos e noventa e cinco, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Hely Tarquínio, Marcos Helênio, José 
Maria Barros, Arnaldo Penna, Péricles Ferreira (substituindo 
este ao Deputado Mauri Torres, por indicação da Liderança do 
PSDB), Bonifácio Mourão, Sebastião Costa e Leonidio Bouças, 
membros da Comissão supracitada. Havendo número regimental, 
o Presidente, Deputado Hely Tarquínio, declara abertos os 
trabalhos e solicita ao Deputado Péricles Ferreira que 
proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e 
aprovada, é subscrita pelos Deputados presentes. A seguir, o 
Presidente dá posse ao Vice-Presidente eleito, Deputado 
Marcos Helênio, e este agradece a escolha de seu nome. Logo 
após, o Presidente passa a palavra ao Deputado Leonidio 
Bouças; este emite parecer mediante o qual conclui pela 
aprovação da Proposta de Emenda à Constituição nQ 15/95 com 
a Emenda nQ 1. Na fase de discussão, fazem uso da palavra os 
Deputados Bonifácio Mourão e Marcos Helênic. Sub~etido ~ 
votação, é aprovado o parecer na forma proposta. Cumprida a 
finalidade da reunião, o Presidente agradece a presença dos 
parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 
Sala das Comissões, 23 de novembro c~ ~P95 
Marcos Helênio, Presidente ~coas: .~a C0Et~ 

Martini - José Braga - Dilzon Melo- Jcâo ~e;t0 
Nascimento - Carlos Pimenta. 

"·•:,:: ....... 

ATA DA REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR 
~ARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO NQ 19/95 
As dezesseis horas e quinze minutos do dia dezessete de 
outubro de mil novecentos e noventa e cinco, reúnem-se na 
Sala das Comissões os Deputados Simão Pedro Toledo, João 
Leite, Ajalmar Silva (substituindo este ao Deputado Miguel 
Martini, por indicação da Liderança do PSDB), Arnaldo Penna 
(substituindo o Deputado Hely Tarquínio, por indicação da 
Liderança do PSDB), Toninha Zeitune, Leonídio Bouças 
(substituindo este ao Deputado Bilac Pinto, por indicação da 
Liderança do PFL), Clêuber Carneiro (substituindo o Deputado 
Sebastião Costa, por indicação da Liderança do PFL), Olinto 
Godinho (substituindo o Deputado Ronaldo Vasconcellos, por 
indicação da Liderança do PL) e Geraldo Nascimento. membros 
da Comissão supracitada. Havendo número regimental, o 
Presidente "ad hoc'', Deputado Simão Pedro Toledo, declara 
abertos os trabalhos e informa que não há ata a ser lida, 
por ser esta a reunião preparatória. Informa, também, que a 
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 o Deputado Ailton Vilela para atuar como 
escrutinador. Recolhidas as cédulas, verifica-se que foram 
eleitos Presidente e Vice-Presidente, respectivamente, os 
Deputados Simão Pedro Toledo e João Leite. O Presidente 
empossa o Vice-Presidente, que, por sua vez, no exercício da 
Presidência, dá posse ao Presidente eleito. O Deputado Simão 
Pedro Toledo agradece a escolha de seu nome e designa como 
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relator da matéria em pauta o Deputado Toninha Zeitune. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 23 de novembro de 1995. 
João Leite, Presidente- Maria Olívia- Elbe Brandão- José 

Braga - Miguel Martini - Sebastião Costa - Marcos Helênio -
Geraldo Nascimento- Dílzon Melo. 
ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 
EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO NQ 
14/95 
Às quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia sete de 
novembro de mil novecentos e noventa e cinco, comparecem na 
Sala das Comissões os Deputados Álvaro António, João Leite, 
Arnaldo Penna, Anderson Adauto, Dimas Rodrigues, Paulo Piau, 
Marcelo Gonçalves, Arnaldo Canarinho e Durval Ângelo, 
membros da Comissão supracitada. Havendo número regimental, 
o Deputado Álvaro António assume a Presidência, declara 
abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Arnaldo Penna 
que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida 
e aprovada, é subscrita pelos Deputados presentes. A seguir, 
o Presidente passa a palavra ao relator, Deputado Dimas 
Rodrigues; este emite parecer mediante o qual conclui pela 
aprovação da proposta de emenda à Constituição em tela. 
Submetido a discussão e votação, é aprovado o parecer na 
forma proposta. Cumprida a finalidade da reunião, o 
Presidente agradece a presença dos Deputados, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 23 de novembro de 1995. 
Jorge Hannas, Presidente - João Leite - José Braga - Miguel 

Martini - Péricles Ferreira -Sebastião Costa Geraldo 
Nascimento - Carlos Pimenta. 
~TA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO 
As dez horas e dez minutos do dia dezesseis de novembro de 
mil novecentos e noventa e cinco, comparecem na Sala das 
Çomissões os Deputados Paulo Schettino, Elbe Brandão e 
Alvaro António, membros da supracitada Comissão. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado Paulo Sche~tino. 
declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Alvaro 
Antônio que proceda à leitura da ata da reunião anterior, 
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. 
Em seguida, o Presidente distribui à Deputada Elbe Brandão a 
Proposta de Emenda à Constituição nQ 11/95 e os Projetos de 
Lei nQs 52, 364, 374 a 377, 385, 392, 393 e 397/95 e ao 
Deputado Álvaro Antônio os Projetos de Lei nQs 185, 306, 
316, 321, 336 e 341/95. Passa-se, a seguir, à fase de 
apreciação das. proposições de deliberação conclusiva do 
Plenário da Assembléia. Com a palavra, a Deputada Elbe 
Brandão emite pareceres mediante os quais conclui pela 
aprovação do Projeto de Lei nQ 52/95 e da Proposta de Emenda 
à Constituição nQ 11/95. Submetidos a discussão e votação, 
cada um por sua vez! são aprovados os pareceres. Com a 
palavra, o Deputado Alvaro Antônio emite parecer mediante o 
qual conclui pela aprovação do Projeto de Lei nQ 185/95. 
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Submetido a discussão e votação, fica aprovado o parecer. Em 
seguida, são apreciadas as matérias de deliberação 
conclusiva das Comissões. A Deputada Elbe Brandão emite 
pareceres mediante os quais conclui pela aprovação dos 
Projetos de Lei nQs 364, 374, 375, 376, 377, 385, 392, 393 e 
397/95. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua 
yez, são aprovados os pareceres. Com a palavra o Deputado 
Alvaro Antônio emite pareceres mediante os quais conclui 
pela aprovação dos Projetos de Lei nQs 306, 316, 321, 336 e 
341/95. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua 
vez, são aprovados os pareceres. A Presidência suspende os 
trabalhos por tempo indeterminado. Às 15h10min, estando 
presentes os Deputados Elbe Brandão e Álvaro Antônio, o 
~residente, Deputado Paulo Schettino, designa o Deputado 
Alvaro Antônio para relatar o Projeto de Resolução nQ 
349/95. Com a palavra, o relator emite parecer mediante o 
qual conclui pela aprovação da proposição. Submetido a 
discussão e votação, fica aprovado o parecer. Cumprica a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxim~ 
reunião, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 
Sala das Comissões, 23 de novemb~o o~ 1q95 
Paulo Schettino, Presidente- ::·;a2 t:.r·a:·,c:i.J .:;:.;.,-~:!;_i.: 

Mourão. 
ATA DA 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE E AÇÃO 
SOCIAL 
Às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia dezesseis de 
novembro de mil novecentos e noventa e cinco, comparecem na 
Sala das Comissões os Deputados Carlos Pimenta, Marco Régis 
e Jorge Hannas, membros da Comissão supracitada. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado Carlos Pimenta, 
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Marco 
Régis que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, 
lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. 
Prosseguindo, a Presidência lê ofício encaminhado pelo Dr. 
Lincoln Marcelo Silveira Freire, Presidente da Associação 
Médica de Minas Gerais, em que agradece as felicitações 
recebidas por ocasião da posse da nova diretoria daquela 
entidade. A seguir, o Presidente lê o convite do Serviço de 
Mastologia para o lançamento da Campanha de Prevenção do 
Câncer de Mama, a realizar-se no próximo dia 23, às 20 
horas, no auditório do SOCOR. Ato continuo, o Presidente lê 
o abaixo-assinado enviado pelos servidores públicos de Santo 
Antônio do Pirapetinga, solicitando providências junto ao 
IPSEMG, para que se elabore um projeto de lei que disponha 
sobre o programa de cestas básicas e para que se reveja o 
plano de empréstimo para construção e reformas de moradias . 
A Presidência solicita que a assessoria responda a 
mencionada correspondência esclarecendo a seus emitentes que 
o assunto é de competência do Poder Executivo. Finalizando, 
o Presidente lê correspondência encaminhada pelo líder 
comunitário de São João del-Rei, solicitando a construção de 
um hospital, naquela localidade, para tratamentos 
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especializados, com o reconhecimento do SUS, para atender 
aquela microrregião. A Presidência solicita à assessoria que 
informe que o pedido já teria sido contemplado pelo Deputado 
Jorge Hannas, com uma proposta de emenda ao orçamento para o 
exercício de 1996. 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 360/95, no 2Q turno, e, no 1Q turno do Projeto de 
Lei nQ 454/95. O Deputado Luiz Antônio Zanto emite pareceres 
favoráveis à aprovação dos Projetos de Lei nQs 382/95, no 2Q 
turno, e, no 1Q turno, do Projeto de Lei nQ 455/95 . O 
Deputado Jorge Eduardo de Oliveira emite pareceres 
favoráveis à aprovação dos Projetos de Lei nQs 395/95, no 2Q 
turno, e, no 1Q turno, dos Projetos de Lei nQs 433 e 446/95. 
o Deputado Marco Régis emite pareceres favoráveis à 
aprovação dos Projetos de Lei nQs 432, 439 e 461/95, todos 
no 1Q turno. Submetidas a discussão e votação. cada uma por 
sua vez, são as proposições aprovadas. Prosseguindo, a 
Presidência submete a discussão e votação os Pareceres de 
Redação Final dos Projetos de Lei nQs 195. 281, 291,299, 
308, 335 e 346/95, 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, 23 de novembro de 1995. 
Carlos Pimenta, Presidente - Jorge Hannas - Jorge Eduardo 

de Oliveira- Marco Régis. 
ATA DA 1a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 
PROCEDER A ESTUDOS QUE VENHAM CRIAR MELHORES CONDIÇÕES DE 
COMUNICAÇÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Às dez horas e trinta minutos do dia dezesseis de novembro 
de mil novecentos e noventa e cinco, reúnem-se na Sala das 
Comissões os Deputados Alberto Pinto Coelho, Ivair Nogueira. 
Bilac Pinto e Elbe Brandão. membros da Comissão supracitada. 
Havendo número regimental, a Presidente. Deputada Elbe 
Brandão, declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado 
Bilac Pinto que proceda à leitura da ata da reunião 
anterior, que. lida e aprovada, é subscrita pelos membros 
presentes. A seguir, a Presidente esclarece que a reunião se 
destina a ouvir os Srs. Carlos Lindemberg, do jornal "Hoje 
em Dia", e Guy de Almeida, consultor, e convida-os a tomarem 
assento à mesa. A seguir, a Presidente registra a presença 
dos Deputados Carlos Pimenta e Anivaldo Coelho. A Deputada 
Elbe Brandão passa a palavra ao Deputado Alberto Pinto 
Coelho, autor do requerimento que motivou a presença dos 
convidados. O Deputado Alberto Pinto Coelho apresenta 
requerimento em que pede seja enviado ofício ao Sr. 
Alexandre Wagner da Silva, Presidente da Câmara da Indústria 
da Comunicação da FIEMG, solicitando-lhe sejam encaminhados 
a esta Comissão os resultados dos levantamentos realizados 
por essa entidade acerca das empresas de comunicação 
localizadas no Estado. Solicita, ainda, em segundo 
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requerimento, que se faça anexar aos documentos referenciais 
da Comissão cópia dos artigos intitulados "O Sucesso de 
Venda dos Quatro Grandes" e "Televisão na Aldeia BH", 
publicados nos jornais "Gazeta Mercantil" e "Estado de 
Minas". O Deputado Ivair Nogueira apresenta requerimento 
solicitando ao Presidente a prorrogação, por mais 30 dias, 
do prazo de funcionamento desta Comissão. Em seguida, a 
Presidência informa que se encontra de posse da Mesa 
requerimento de autoria do Deputado Anderson Adauto 
solicitando seja dirigido ao Governador do Estado e ao 
Secretário de Comunicação Social pedido de informações 
acerca dos gastos totais do Poder Executivo com veiculação 
de matérias nos meios de comunicação social, com 
discriminação das quantias pagas. Continuando, a Presidente 
faz leitura de um segundo requerimento do Deputado Anderson 
Adauto, nos mesmos termos do primeiro, porém dirigido ao 
Presidente da Assembléia Legislativa. Colocados em votação, 
os requerimentos são aprovados, cada um po~ sua vez. Em 
seguida, a Presidente passa a palavra aos Srs. Guy de 
Almeida e Carlos Lindemberg e, logo após, aos Deputados 
Alberto Pinto Coelho e Elbe Brandão. Após as exposições de 
cada um, os convidados respondem ãs ouestões formuladas 
pelos Deputados presentes na ta~'? éios d<:-~D'~T""~ C:'"""ro•·n•": 
consta nas notas taquigráficas. c:~:npr ê<! ;~ ; .. •a~ ::.;;:;;.::•..: ~·
reunião, a Presidência agradece a p;--ese:;ça co:.; ;nr1:1rr:s·:ra ''2':' 
e convidados, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 
Sala das Comissões, 23 de novembro de 1995. 
Paulo Piau. Presidente - Elbe Brandão- Gilmar Machado. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

PARECER PARA O 1o TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO NQ 19/95 

Comissão Especial 
Relatório 

De autoria de mais de 1/3 dos membros da Assembléia e tendo 
como primeiro signatário o Deputado Geraldo Nascimento, a 
propos1çao sob análise dispõe sobre a gratuidade dos 
transportes urbanos aos maiores de 65 anos, mediante a 
apresentação de Carteira de Identidade ou de Trabalhe, 
vedando-se a exigência de qualquer outra identificação, ao 
acrescentar o§ 3Q ao art. 225 da Constituição do Estado. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 2/9/95, a matél'ia 
permaneceu de posse da Mesa pelo prazo de três dias para 
receber emenda, na forma prevista no art. 209 do Regimento 
Interno. 
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 
A proposta de emenda em apreço acrescenta o§ 3Q ao art. 

225 da Constituição do Estado, com o objetivo de garantir a 
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gratuidade dos transportes coletivos urbanos aos maiores de 
65 anos, mediante a apresentação de Carteira de Identidade 
ou de Trabalho, sendo vedada a exigência de qualquer outra 
documentação. 

Há que se ressaltar que a matéria em comento é um preceito 
constitucional da nossa Carta Magna que, especificamente no 
1 2Q do art. 230, prescreve: "aos maiores de sessenta e 
cinco anos é garantida a gratuidade dos transportes 
coletivos urbanos.". 

Em relação aos aspectos formais da proposta, observamos que 
a carta mineira, em seu art. 64, I, assegura a 1/3 dos 
membros do Legislativo a apresentação de proposta de emenda 
à Constituição. Portanto, a iniciativa parlamentar na 
matéria é legítima. 

Com relação à matéria, o constitucionalista José Cretella 
Júnior, ao comentar o art. 30, V, da Carta Magna chama 
atenção para o caráter essencial do serviço de transporte 
coletivo. Citando Pontes de Miranda, ressalta que a 
essencialidade da atividade depende de regras jurídicas, 
constantes em lei que as defina. 

Por outro lado, a Constituição Federal, ao estabelecer o 
caráter essencial do transporte de passageiros no 
dispositivo citado, situa a matéria no âmbito de competência 
do município. 

O mesmo autor, no entanto, ao comentar a expressão 
"municipalização de serviços públicos" observa que, na 
distribuição das funções entre os estados e os municípios, 
existe uma regra fundamental: ao município competem funções 
relativas aos interesses locais. Sempre que se trate de 
tutelar interesses gerais, isto é, excedente das 
circunscrições territoriais dos municípios, a função deve 
caber ao estado. 

Ressaltamos, que sobre a matéria, na esfera estadual, 
existe a Lei nQ 9.760, de 20/4/89, com a redação dada pela 
Lei nQ 10.419, de 16/1/91, que concede passe livre aos 
deficientes físicos, mentais e visuais e às pessoas com 
idade superior aos 65 anos, bem como determina sua 
regulamentação, a qual foi efetuada mediante o Decreto nQ 
32.649, de 14/3/91. 

Lembramos, ainda, que, em se tratando de proposta de emenda 
à Constituição, o art. 64 da Constituição Estadual, em seu f 
1Q, determina que as regras de iniciativa privativa 
pertinentes a legislação infraconstitucional não se aplicam 
à competência para a apresentação de tal proposição. 

Entendemos, portanto, a proposta de emenda à Constituição 
em análise relevante para o de interesse público, uma vez 
que contribui para o melhor cumprimento do texto 
constitucional federal e regulamenta matéria de interesse 
geral, sem invadir competência. 

Conclusão 
Pelo exposto, somos pela aprovação da Proposta de Emenda à 

Constituição nQ 19/95. 
Sala das Comissões, 23 de novembro de 1995. 
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João Leite, Presidente - Toninha Zeitune, relator - Maria 
Olívia- Miguel Martini - Elbe Brandão- Sebastião Costa-
Marcos Helênio - Geraldo Nascimento- José Braga- Dílzon 
Melo. 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 279/95 

Comissão de Administração Pública 
Relatório 

De autoria do Deputado Miguel Barbosa, o projeto de lei em 
apreço visa a dar a denominação de Prefeito Osvaldo América 
dos Reis à Rodovia MG-446, no trecho compreendido entre a 
MG-050 e a BR-265, que dá acesso ao Município de 
Alpinópolis. 

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de 
Constituição e Justiça , que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade. Vem, agora, o projeto a 
esta Comissão para ser objeto de deliberação conclusiva, nos 
termos do art. 104, I, "b", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O trecho que dá acesso à cidade de Alpinópolis ainda se 

encontra sem denominação oficial, conforme informa~ão 
prestada pelo Diretor-Geral do DER-MG. Assim sendo, é 
oportuna e conveniente a proposiçéc:- .. ,,·,st!'::. O·J"' 2 rn::?r''lOnK'i: 
denominação servirá cie referenc.',.:~~ a _,~;:;j;:;:·:~~::s. t,;; '.:~:o.. •: 
comerciantes, bem como aos próprios moradores ~c ~~~2r. 
Presta-se, dessa forma, justa homenagem ao ex-Prefeito 

Osvaldo América dos Reis, pessoa muito querida em virtude 
dos relevantes serviços prestados ao município. Na condição 
de homem público, realizou obras de vulto, que contribuíram 
para o progresso da região. 

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

nQ 279/95 na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 24 de novembro de 1995. 
Durval Ângelo, relator. 

PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LEI No 417/95 
Comissão de Administração Pública 

Relatório 
De autoria do Deputado Sebastião Navarro Vieira, o projeto 

em exame objetiva dar o nome de Oscar Von Bentzeen Rodrigues 
à Rodovia MG-114, no trecho compreendido entre as cidades de 
Virgem da Lapa e Araçuaí . 

Encaminhado preliminarmente à Comissão de Constituição e 
Justiça para exame dos aspectos legais e con3titucionais da 
matéria, esta concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade. Vem, agora, o projeto a 
esta Comissão para deliberação conclusiva no 1Q turno, 
conforme dispositivo regimental. 

Fundamentação 
O EngQ Oscar Von Bentzeen Rodrigues desenvolveu fecunda 

atividade junto à antiga Secretaria de Viação e Obras, ao 
serviço de Construção de Estradas de Rodagem, atual DER-MG, 
e foi professor da UFMG. Após sua aposentadoria, foi Perito 
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Judicial da Comarca de Belo Horizonte, além de exercer 
atividades na Sociedade Mineira de Engenheiros e de ter sido 
Presidente do CREA-MG. 
A homenagem que se presta ao nominado é a forma de manter 

viva a memória das qualidades desse profissional junto às 
novas gerações, que necessitam de exemplos como o dele. 
Acreditamos, pois, ser justa e oportuna a homenagem que se 

pretende com o projeto de lei em questão. 
Conclusão 

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de 
Lei nQ 417/95 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 24 de novembro de 1995. 
Jairo Ataíde, relator. 

PARECER PARA O 2o TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
- NQ 14/95 

Comissão Especial 
Relatório 

De autoria de 1/3 dos membros da Assembléia Legislativa e 
tendo como primeiro signatário o Deputado Marcelo Gonçalves, 
a Proposta de Emenda à Constituição nQ 14/95 pretende 
suprimir o§ 2Q do art. 15 da Constituição Estadual. 

Aprovada em 1Q turno, a matéria retorna a esta Comissão 
Especial a fim de receber parecer para o 2Q turno, em 
conformidade com o comando normativo do art. 212 do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A propos1çao em tela é de grande interesse para a 

administração pública estadual, uma vez que visa a retirar 
do texto constitucional um dispositivo que se tem mostrado 
prejudicial ao bom funcionamento da máquina administrativa. 

Como já se afirmou por ocasião das discussões da proposição 
no 1Q turno, o excesso de rigor do preceito constitucional 
que ora se pretende suprimir tem sido fator de morosidade e 
burocratização nas contratações públicas estaduais. 
A experiência tem demonstrado cabalmente que. para fins de 

determinação da modalidade licitatória, os valores 
utilizados pela União e pelos municípios, discriminados no 
art. 23 da Lei nQ 8.666, de 21/6/93, alterada pela Lei nQ 
8.883, de 8/6/94, mostraram-se muito mais adequados à 
realidade de mercado, não havendo justificativa para que o 
Estado mineiro adote valores menores que aqueles. 
Sendo assim, a matéria em apreço merece a aprovação dos 

membros desta Casa, por mostrar-se oportuna e conveniente. 
Conclusão 

Isso posto, somos pela aprovação, no 2Q turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nQ 14/95. 
Sala das Comissões, 23 de novembro de 1995. 
Jorge Hannas, Presidente - Péricles Ferreira, relator 

João Leite- José Braga -Miguel Martini -Sebastião Costa -
Geraldo Nascimento - Carlos Pimenta. 
PARECER PARA O 2o TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

- No 15/95 
Comissão Especial 

Relatório 
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De autoria do Governador do Estado, a propos1çao em tela dá 
nova redação ao art. 239 da Constituição do Estado, que 
trata da arrecadação de tributos e demais receitas públicas 
pelas instituições financeiras oficiais. 

Aprovada no 1Q turno, com a Emenda nQ 1, vem a proposta a 
esta Comissão Especial a fim de receber parecer para o 2Q 
turno e a fim de que seja elaborada a redação do vencido, na 
forma prevista no art. 211 do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A matéria reveste-se de conveniência e oportunidade, não só 

para o poder público como também para os contribuintes de um 
modo geral, que atualmente não têm opção de pagar os seus 
tributos estaduais em qualquer instituição financeira, sendo 
obrigados a fazê-lo na rede oficial, enfrentando, às vezes, 
filas e atropelos. 

A medida proposta se insere no contexto desburocratizante e 
descentralizador das atividades inerentes à administração 
fazendária, o que recomenda sua aprovação. 

Conclusão 
Diante do exposto, nosso parecer é pela aprovação da 

Proposta de Emenda à Constituição nQ 15/95 no 2Q turno, na 
forma do vencido no 1o turno. 
Sala das Comissões, ~3 de novembro d0 \P95 
Marcos Helênio, Presidente- SocastL!c C·.::.::>.<:.. r··.:~2,é:·.· 

Geraldo Nascimento - Dilzon Melo- CJrl~s ~j~2ntl - J0~C 
Leite - Miguel Martini - José Braga. 

Redação do Ve~c;do no lQ !Urno 
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO NQ 15/95 

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. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1Q -o art. 239 da Constituição do Estado passa a 

vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 239 -Sem prejuizo do sistema de centralização das 

receitas públicas, os recolhimentos de tributos e demais 
receitas públicas estaduais se darão nas instituições 
financeiras, públicas ou privadas, autorizadas pela 
administração fazendária." . 

Art. 2Q -Esta emenda entra em vigor na data de sua 
publicação . 
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SUMÁRIO: ABERTURA- 1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): 1ª Fase: 
Ata Correspondência: Mensagem nQ 61/95 (encaminha o 
Projeto de Lei nQ 589/95), do Governador do Estado 
Ofícios, telegramas e cartões - Apresentação de Proposições: 
Projeto de Lei nQ 590/95 - Comunicações: Comunicações da 
Deputada Maria Olívia, do Deputado Bilac Pinto (2) e da 
Comissão de Agropecuária - 2ª Fase: Abertura de inscrições -
Palavras do Sr. Presidente Leitura de comunicações 
apresentadas - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA. 

ABERTURA 
-Às 20h15min, comparecem os Deputados: 
Agostinho Patrús Sebastião Navarro Vieira Paulo 

Pettersen- Ibrahim Jacob- Ermano Batista- Aílton Vilela-
Alencar da Silveira Júnior Almir Cardoso Bonifácio 
Mourão - Carlos Murta - Carlos Pimenta - Clêuber Carneiro -
Dimas Rodrigues - Djalma Diniz Gil Pereira Gilmar 
Machado - Jairo Ataíde - João Leite - Jorge Eduardo de 
Oliveira- Jorge Hannas -José Henrique- Kemil Kumaira-
Luiz Antônio Zanto - Marcelo Gonçalves - Marco Régis - Maria 
Olívia- Miguel Martini - Olinto Godinho- Péricles Ferreira 
-Raul Lima Neto- Ronaldo Vasconcellos- Sebastião Costa-
Sebastião Helvécio- 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. 

12 PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE) 
12 Fase 

- O Deputado João 
leitura da ata da 
restrições. 

Ata 
Leite, 2Q-Secretário "ad hoc", procede à 
reunião anterior, que é aprovada sem 

Correspondência 
- O Deputado Ermano Batista, 4Q-Secretário, nas funções de 

1Q-Secretário, lê a seguinte correspondência: 
"MENSAGEM NQ 61/95* 

Belo Horizonte, 24 de novembro de 1995. 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para ser 

submetido ao exame dessa egrégia Assembléia Legislativa, o 
incluso projeto de lei, alterando 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. 
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A alteração ora proposta recai no ~ 1Q do artigo 149 da 

citada Lei, com o objetivo de introduzir a Federação das 
Empresas de Transporte de Cargas do Estado de Minas Gerais 
entre aqueles outros relacionados no dispositivo, incumbidos 
da indicação dos representantes dos contribuintes junto ao 
Conselho de Contribuintes do Estado de Minas Gerais. 
Esta providência encontra justificativa na inserção das 

prestações de serviço de transporte interestadual e 
intermunicipal à base tributária do ICMS, conforme o 
disposto no inciso II do artigo 155 da Constituição Federal. 

Resultado de reivindicação da Federação das Empresas de 
Transporte de Cargas do Estado de Minas Gerais e considerado 
justo e tecnicamente factível pela Secretaria de Estado da 
Fazenda, o atual projeto de lei merece a acolhida dessa 
douta Casa, cumprindo-me solicitar a Vossa Excelência seja 
atribuída à matéria a tramitação de que trata o artigo 69 da 
Constituição do Estado. 

Aproveitando a oportunidade, apresento a Vossa Excelên:~a 
as expressões do meu elevado apreço e distinta consideração. 

Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais. 
PROJETO DE LEI No 589/95 

Altera a Lei nQ 6.763, de 26 d~ dezemb~o de 1975, aue 
consolida a legislação tributári~ do ~~T~d0 0P Min~~ ~er.•,s 
e dá outras providências. 
Art. 1Q - O ~ 1Q do artigo 14:'~ c2 L2~ ;-,g ) . 76J, c<. 2E ::· 

dezembro de 1975, alterado pelo artigo 21 da Lei nQ 9.520. 
de 30 de dezembro de 1987, passa a ter a seguinte redação: 

"Art. 149 - ........................ · .. · · · · · · · 
~ 1Q - Os representantes dos contribuintes e respectivos 

suplentes serão indicados em listas tríplices pela 
Associação Comercial de Minas Gerais, Federação do Comércio 
do Estado de Minas Gerais, Federação das Indústrias do 
Estado de Minas Gerais, Federação da Agricultura do Estado 
de Minas Gerais e Federação das Empresas de Transporte de 
Cargas do Estado de Minas Gerais entre pessoas de 
reconhecido saber e experiência em matéria jurídico-
tributária.". 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário." 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de 

Administração Pública 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. Eduardo Barbosa, Deputado Federal e Presidente da 

Federação Nacional das APAEs, agradecendo o convite para a 
reunião especial em homenagem ao Rotary Clube Internacional 
pelo seu 90Q aniversário. 

Do Sr. Campos Machado, Deputado à Assembléia Legislativa de 
São Paulo, encaminhando cópia de lei oriunda de projeto de 
sua autoria, a qual institui restrições ao tabagismo nos 
estabelecimentos comerciais que especifica. (- À Comissão de 
Saúde e Ação Social.) 
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Dos Srs. Áureo Darli Heringer, Prefeito Municipal de 
Manhumirim, e José Vicente Furtado, Presidente do Sindicato 
dos Produtores Rurais de Manhumirim, solicitando informações 
sobre as obras do anel rodoviário daquele munlClPlO, as 
quais, segundo ofício do Diretor-Geral do DER-MG, estavam em 
fase final de licitação em agosto último. (-À Comissão de 
Administração Pública.) 

Do Sr. José Maria, Presidente da Câmara Municipal de Unaí, 
solicitando, a partir de requerimento do Vereador José 
Mário, aprovado por aquela Casa, informações sobre o 
encaminhamento das propostas para o orçamento de 1995 
priorizadas na audiência pública regional do Noroeste. 

Do Sr. Mílton Reis, Diretor-Geral do Departamento Estadual 
de Telecomunicações de Minas Gerais DETEL-MG , 
comunicando a este Legislativo a realização de convênios com 
a TELEMIG e municípios do Estado, visando à implantação e $ 
operação de postos de serviço de telefonia rural. (- A 
Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 
da Constituição Estadual, c/c o art. 101, inciso XV, do 
Regimento Interno.) 

De Leonor Gonçalves, Vice-Presidente do Conselho Estadual 
de Saúde de Minas Gerais- CES-MG- (2), solicitando cópia 
da Lei nQ 10.630/92, que institui a assistência religiosa 
nas unidades assistenciais, e do Projeto de Lei nQ 367/95, 
que institui o Fundo Estadual de Saúde. 

Do Sr. Carl D. Howard, Diretor do United States Information 
Service- USIS- no Brasil, agradecendo a oportunidade de 
participar do Seminário Brasil Estados Unidos sobre 
Federalismo e Fortalecimento dos Legislativos Estaduais. 

Do Sr. Fahid Tahan Sab, Presidente da Associação dos 
Agentes da Inspeção do Trabalho de Minas Gerais - AAIT-MG -, 
solicitando que esta Casa interceda junto ao Governo Federal 
para que 50 das 468 contratações de Fiscais do Trabalho 
autorizadas pelo Ministério da Administração e Reforma do 
Estado para 1996 sejam destinadas ao Estado de Minas Gerais. 
(-À Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais.) 
Dos Auxiliares de Nível Médio da Educação de Itabira, 

encaminhando cópia da carta que enviaram ao Governador do 
Estado, na qual lhe apresentam reivindicações salariais, e 
solicitando que esta Casa se faça presente na luta pela 
melhoria dos salários da categoria. (- À Comissão de 
Educação.) 

Do Sr. Alberto Magno Fonseca Cardoso, 
da EMATER-MG no Município de Mamonas, 
sobre a situação do citado município. 
Agropecuária.) 

Extensionista Local 
enviando relatório 
(- À Comissão de 

Dos Srs. Petrónio Rodrigues da Silva e Alicio Fernandes 
Filho, respectivamente, Coordenadores de Administração 
Financeira e de Assistência Social do GFREIOTTO - Grupo de 
Fraternidade Espírita Irmão Otto, com sede no Município de 
Corinto, solicitando o empenho da Casa para que não se 
encerrem as atividades da Escola Profissional de Corinto, 
pertencente à RFFSA. (- À Comissão de Educação.) 
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Do Sr. Francisco Monteiro, Secretário-Geral da Sociedade 
dos Surdos de Patos de Minas, solicitando seja a entidade 
declarada de utilidade pública e haja mediação desta Casa 
junto à empresa de ônibus Pássaro Branco, daquela cidade, a 
qual vem negando, sistematicamente, a concessão de passe-
livre aos deficientes auditivos, o qual foi criado por meio 
de decreto municipal. 

Do Sr. Marcelino dos Reis Souza, da Comissão 
de Berizal-Taiobeiras, 

junto ao Governador do 
referido distrito. (- À 

Emancipacionista do Distrito 
solicitando empenho desta Casa 
Estado, visando à emancipação do 
Comissão de Assuntos Municipais.) 

Da Sra. Sumira Sino de Macêdo e outros, moradores do 
Distrito de Mendonça, no Município de Turmalina, comunicando 
que não estão de acordo em passar a pertencer ao Município 
de Veredinha, a ser criado, e solicitando que o documento 
seja juntado ao processo de emancipação de Veredinha. (- À 
Comissão de Assuntos Municipais.) 

TELEGRAMAS 
Do Sr. Israel Pinheiro Filho, Secretário de Transportes e 

Obras Públicas, agradecendo convite para participar da 
reunião especial em homenagem ao Rotary Clube Internacional. 

Dos Srs. Des. Márcio Aristeu Mont<?irí: r!to !:3"":--·'<:" p,.-.::-c·;r:ir-'·':.'·' 
do Tribunal de Justiça, e :;E:,.sa~· Tc1.~s.c.:..:,s~; : .. · 
Presidente da EMGOPA, agradecenco convite pa·a ca~:lc~pa~e~ 
do Fórum Técnico Terra Viva - Uso, Manejo e Conservação do 
Solo. 

CARTÕES 
Do Sr. Des. Sebastião Rosenburg, Presidente do TRE-MG, 

agradecendo convite para participar do Fórum Técnico Terra 
Viva - Uso, Manejo e Conservação do Solo. 

Do Sr. José Maria Borges, Presidente do IPSEMG, agradecendo 
convite para participar da reunião especial em homenagem ao 
Rotary Clube Internacional. 

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 NQ 590/95 

Dá a denominação de Alberto Lourenço de Lima ao Fórum da 
Comarca de Divino. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q - Passa a denomina r-se A 1 berto Lou1·enço de L i ma o 

Fórum da Comarca de Divino. 
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. 
Sebastião Costa 
Justificação: Na galeria de homens ilustres do Município de 

Divino, figura o nome do Dr. Alberto Lourenço de Lima. 
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Esse ilustre cidadão soube, pelo seu 
elevado espírito comunitário, conquistar 
amizade de todos aqueles que tiveram 
participar do seu convívio. 

coração afável 
a simpatia e 
o privilégio 

e 
a 

de 

Advogado emérito, com formação no Rio de Janeiro, deu 
notável exemplo de probidade e ética profissional. pois 
tinha o nobre objetivo de nortear com equilíbrio as lides 
forenses. 
Entre outras atribuições de inegável valia exercidas por 

ele, podemos citar sua longa atuação, não só como 
profissional do Direito, mas como político nas Comarcas de 
Divino, Carangola e na Capital mineira. 
O seu nome e os seus feitos nos põem muito orgulhosos, 

razão pela qual este projeto de lei possui, para nós, 
extrema significação. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para 

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

COMUNICAÇÕES 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados 

Maria Olívia, Bilac Pinto (2) e da Comissão de Agropecuária. 
2ª Fase 

Abertura de Inscrições 
O Sr. Presidente - Não havendo oradores inscritos para a la 

fase, a Presidência passa à 2a fase do Pequeno Expediente, 
compreendendo a leitura de comunicações e o pronunciamento 
de Líderes inscritos. Estão abertas as inscrições para o 
expediente da próxima reunião ordinária. 

Palavras do Sr. Presidente 
A Presidência informa ao Plenário que se encerra hoje, dia 

27, o prazo regimental de três dias para apresentação de 
emendas, no 2Q turno, à Proposta de Emenda à Constituição nQ 
16/95, em cumprimento ao disposto no art. 212 do Regimento 
Interno. 

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

comunicações apresentadas nesta reunião pela Comissão de 
Agropecuária - aprovação, na 21a Reunião Ordinária, dos 
Requerimentos nQs 695/95, do Deputado Marcelo Cecé, e 
838/95, do Deputado Gil Pereira (Ciente. Publique-se); e 
pelos Deputados Maria Olívia falecimento do Sr. José 
Eustáquio Borges, Prefeito de Japaraíba; e Bilac Pinto (2) -
falecimento do Sr. Ant6nio da Costa Ferreira, em Ipuiúna, e 
do Sr. Francisco de Oliveira Lopes, em Cachoeira de Minas 
(Ciente. Oficie-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 a extraordinária de amanhã, dia 28, às 20 
horas, nos termos do edital de convocação, e para a 
ordinária deliberativa, na mesma data, às 14 horas, com a 
seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada pelo Sr. 
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Presidente é 
reunião. 

a publicada na edição anterior). Levanta-se a 

ATA DA 59ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 21 DE NOVEMBRO DE 1995 

. Presidência do Deputado Agostinho Patrús 
SUMARIO: ABERTURA - la PARTE: Ata - 2a PARTE (ORDEM DO 

DIA): 2ª Fase: Palavras do Sr. Presidente- Discussão e 
votação de proposições: Votação, em 1Q turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição nQ 16/95; renovação da votação do 
Substitutivo nQ 1; aprovação -Votação, em 1Q turno, do 
Projeto de Lei nQ 368/95; aprovação com as Emendas nQs 1 a 4 
- Votação, em 1Q turno, do Projeto de Lei nQ 6/95; aprovação 
com as Emendas nQs 1 a 5 - Discussão, em turno único, do 
Projeto de Resolução nQ 500/95; discursos dos Deputados 
Marcos Helênio e Gilmar Machado; encerramento da discussão; 
votação do Substitutivo nQ 1; rejeição; votação do projeto; 
aprovação - ENCERRAMENTO. 

ABERTURA 
-Às 20h15min, comparecem os Deputados: 
Agostinho Patrús -Wanderley Ávila Sebastião Navarro 

Vieira - Paulo Pettersen Rêmolo Aloise Maria J0sé 
Haueisen- Ibrahim Jacob- Erm~nc• 8'l7~c.•=>- '.:->-::0n~n .i·11i"-
Aílton Vilela - Ajalmar Silva·· ..\IDe:t::. F·.;:,~·-· \;.::,:::::.,; 
Alencar da Silveira Júnior- Alrt~r Car:Josc- :.·,;aro t·:~tê•·i:· 
- 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 - Djalma Diniz Durval Ângelo Elbe 
Brandão - Francisco Ramalho - Geraldo Nascimento - Geraldo 
Rezende- Geraldo Santanna- Gil Pereira- Gilmar Machado-
Glycon Terra Pinto - Irani Barbosa - Ivo José - Jairo Ataíde 
-João Batista de Oliveira- Jorge Eduardo de Oliveira-
Jorge Hannas - José Bonifácio - José Henrique - José Maria 
Barros- Kemil Kumaira - Leonídio Bouças- Luiz Antônio 
Zanto - Marcelo Cecé - Marcelo Gonçalves - Marco Régis -
Marcos Helênio - Mauri Torres - Miguel Barbosa Miguel 
Martini - Olinto Godinho -Paulo Piau- Paulo Schettino-
Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Romeu Queiroz - Rona~do 
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, 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) 
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2ª Fase 
o Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a 

Presidência vai passar à 2a parte da reunião, em sua 2ª 
fase, uma vez que não há matéria a ser apreciada na 1ª fase. 

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

da reunião os Projetos de Lei nQs 506 e 562/95 e o Projeto 
de Lei Complementar nQ 5/95, que receberam emendas na 
reun1ao ordinária de hoje à tarde, os quais foram 
encaminhadas às respectivas comissões para parecer, bem como 
o Projeto de Lei nQ 19/95, que foi aprovado na mesma 
reunião. 

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - Votação, em 1Q turno, da Proposta de 

Emenda à Constituição nQ 16/95, de autoria do Governador do 
Estado, que altera dispositivos da Constituição do Estado 
que menciona. A Comissão Especial opina pela aprovação da 
proposta na forma do Substitutivo nQ 1, que apresenta. A 
Presidência vai renovar a votação do Substitutivo nQ 1 à 
Proposta de Emenda à Constituição nQ 16/95, pelo processo 
nominal. Os Deputados que desejarem aprová-lo deverão 
responder "sim", e os que desejarem rejeitá-lo deverão 
responder "não". Antes, a Presidência lembra ao Plenário 
que, nos termos do art. 208 do Regimento Interno, a Proposta 
de Emenda à Constituição nQ 16/95 será aprovada se obtiver 
48 votos favoráveis. Com a palavra, a Sra. 2a-Secretária, 
para proceder à chamada para votação nominal. 
A Sra. Secretária (Deputada Maria José Haueisen) - (- Faz a 

chamada.) 
- Respondem "sim" à chamada de votação nominal os seguintes 

Deputados: 
Wanderley Ávila -Sebastião Navarro Vieira -Maria José 

Haueisen- Ibrahim Jacob -Antônio Júlio- Aílton Vilela-
Ajalmar Silva -Alberto Pinto Coelho -Álvaro Antônio 
Anderson Adauto Anivaldo Coelho Antônio Andrade 
Antônio Genaro - Antônio Roberto Arnaldo Canarinho 
Arnaldo Penna - Bilac Pinto- Carlos Murta- Carlos Pimenta 
- Clêuber Carneiro- Dílzon Melo - Dimas Rodrigues - Elbe 
Brandão- Francisco Ramalho- Geraldo Rezende- Gil Pereira 
- Gilmar Machado- Glycon Terra Pinto- Jairo Ataíde- João 
Batista de Oliveira- Jorge Hannas- José Bonifácio- José 
Henrique- José Maria Barros- Kemil Kumaira- Marco Régis-
Marcos Helênio - Mauri Torres- Miguel Martini Olinto 
Godinho - Paulo Piau - Paulo Schettino - Péricles Ferreira -
Raul Lima Neto- Romeu Queiroz -Ronaldo Vasconcellos 
Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo - Toninha Zeitune -
Wilson Trópia. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 50 Deputados. 
voto contra. Está aprovado o Substitutivo nQ 
portanto, aprovada, em 1Q turno, a Proposta de 
Constituição nQ 16/95 na forma do Substitutivo 
Comissão Especial. 

Não houve 
1. Fica, 
Emenda à 
nQ 1. À 

Votação, em 1Q turno, do Projeto de Lei nQ 368/95, do 
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a 
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alienar imóveis de propriedade do Estado de Minas Gerais. A 
Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade do 
projeto. A Comissão de Fiscalização Financeira opinou pela 
sua aprovação com a Emenda nQ 1, que apresentou. Emendado em 
Plenário, voltou o projeto às Comissões de Meio Ambiente, 
que opina pela aprovação das Emendas nQs 2 e 3 e da Emenda 
nQ 4, que apresentou, e de Fiscalização Financeira, que 
opina pela aprovação das Emendas nQs 2 e 3 e da Emenda nQ 4, 
apresentada pela Comissão de Meio Ambiente. Em votação, o 
projeto, salvo emendas. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em 
votação, as Emendas nQs 1 a 4, 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 368/95 com as Emendas ngs 1 
a 4. A Comissão de Fiscalização Financeira. 

Votação, em 1Q turno, do Projeto de Lei nQ 6/95, do 
Deputado Marcos Helênio, que cria o Fun=o Estadual de 
Proteção e Defesa do Consumidor e dá outras providências. A 
Comissão de Justiça conclui pela constitucional idade do 
projeto com as Emendas nQs 1 a 3, que apresenta. A Comiss2o 
de Defesa do Consumidor opina oe1a sua a.provacão c0m as 
Emendas nQs 1 a 3. da Comissão de Just~ç~. ~ 2 ~mP~C? ~0 ~. 
que apresenta. A Comissão de FL;;cal~z.::çã·: i' í.<.:nc~::::r;:~ :;.:. : .. 
pela aprovação do projeto, com as ~m2ndas ·1çs í a :::, c:::. 
Comissão de Justiça, 4, da Comissão de Defesa do Consumidor, 
e 5, que apresenta. Em votação, o projeto, salvo emendas. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas nQs 1 a 5, que 
receberam parecer pela aprovação. Os Deputados que as 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. 
Fica, portanto, aprovado, em 1Q ~urna, o Projeto de Lei nQ 
6/95 com as Emendas nos 1 a 5. A Comissão de Fiscalização 
Financeira. -
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nQ 

500/95, da Comissão de Fiscalização Financeira, que aprova 
as contas do Governo do Estado de Minas Gerais referentes ao 
exercício de 1994. A Comissão de Fiscalização Financeira 
opina pela rejeição do Substitutivo nQ 1. Em discussão, o 
projeto. Com a palavra, para discutir. o Deputado Marcos 
Helênio . o Deputado Marcos Helên;o Sr. Presidente. Sras . 
Deputadas, Srs. Deputados, público presente, acompanhamos 
esse projeto que aprova as contas do Governador Hélio Garcia 
na Comissão de Fiscalização Financeira. Na opor~unidade, 
fizemos algumas observações pertinentes a ele porque, na 
verdade, dois dispositivos constitucionais não foram 
cumpridos. Isso já faz parte de um processo que vem 
ocorrendo há vários anos nas áreas de saúde e ciência e 
tecnologia, pois os recursos constitucionalmente destinados 
à FAPEMIG, em 1994, naquela previsão de 3% que ainda está no 
art. 212 da Constituição, não foram a ela destinados de 
fato. 
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Está tramitando um projeto do Governador, e me parece que 
um do Deputado Anderson Adauto também, para alterar esses 
valores. Achamos que é válida a discussão, já que os 
dispositivos nunca foram cumpridos e devem ser reavaliados. 
Mas, de qualquer forma, quando da aprovação das contas, 
ainda estava e está em vigor a aplicação dos 3% destinados à 
FAPEMIG. No caso desse montante, que deveria ser de 
R$70.843.908,00, caiu para 0,27%, o que corresponde a 
R$6.534.000,00, ou seja, deixaram de ser aplicados 
R$64.309.000,00 que foram inscritos em "Restos a Pagar". 
Isso significou, é claro, a utilização de um artifício para 
burlar e descumprir a determinação constitucional prevista 
no art. 212. Então, o que mostramos naquela oportunidade e 
estamos reafirmando agora é que os dois artigos da 
Constituição não foram cumpridos quando da execução do 
orçamento, nem na área de ciência e tecnologia nem na área 
de saúde. No que se refere à saúde, o art. 158, em seu 
parágrafo único, determina que os recursos para programas 
não podem ser inferiores aos destinados a investimentos em 
transportes e sistema viário. A diferença, no caso, é que 
foram feitas despesas no montante de R$407.000.000,00 para o 
programa de saúde, enquanto os investimentos em transportes 
e sistema viário somam R$503.000.000,00. Portanto, a 
diferença ficou em torno de R$95.000.000,00. Há uma 
diferença de moeda, porque isso foi em 1994, quando a moeda 
era o cruzeiro, mas a verdade é que não foram cumpridos os 
artigos 158 e 212 da Constituição. Deveríamos encontrar uma 
solução. Quando da discussão na Comissão. falamos que não 
havia nenhum tipo de falcatrua; deixamos claro que era 
apenas uma forma de fazer política e que o Governo não 
pensava realmente em aplicar em ciência e tecnologia nem na 
área de saúde o que estava previsto. 

Não é que tenha havido desvios de verbas, apenas realocação 
de verbas para outros setores, o que tornou, realmente, 
irregular todo o processo. Assim, apresentamos um 
substitutivo aprovando as contas, mas condicionando esses 
gastos, essa diferença, a serem cumpridos no decorrer de 
1996, pelo atual Governador. Essa seria a forma mais lógica. 
O parecer deu a entender que havia uma contradição, já que 

o Tribunal de Contas havia aprovado as contas. Mas o 
Tribunal de Contas também as aprovou com ressalvas; ele 
também colocou essas observações. Assim, entendemos que o 
melhor seria corrigir. No parecer, o relator alegou que 
estávamos de acordo com a aprovação das contas, mas desde 
que fossem observadas determinadas condições. 

Então, o substitutivo foi rejeitado. Mas entendemos que é 
necessário que, a partir de agora (embora eu saiba que, por 
maioria, ele será aprovado), cheguemos a um entendimento: ou 
aprovamos agora, nas Comissões, essa correção que está 
tramitando (a questão dos percentuais para a FAPEMIG - se 
será o que o Governo está propondo ou o que outros Deputados 
estão apresentando), para que depois, no ano seguinte, não 
tenhamos que aprovar através de artifícios. Isso é que não é 
possível. 
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Evidentemente, seremos obrigados a votar contra, pois há 

estas irregularidades: houve realocação de verbas para 
outros setores e não foi cumprido o que estava previsto. 
Então também ficamos comprometidos, na Assembléia, pois o 
Poder Legislativo é extremamente criticado quando aprova 
alguma coisa sabendo que está errada. 

Então, estamos chamando atenção, no sentido de que isso 
passe agora a ser cumprido. Mesmo que o Governador Eduardo 
Azeredo não queira assumir as contas de seu antecessor que 
não foram cumpridas no orçamento, que pelo menos aquilo que 
está previsto em orçamento seja cumprido, até que uma nova 
legislação altere esses valores. É o que estamos esperando. 
Acompanhamos o assunto na Comissão de Fiscalização e 

recebemos uma crítica quando pedimos vista. A reunião seria 
no dia seguinte à tarde, mas ela foi realizada na parte da 
manhã, e o Presidente da Comissão disse que o Deputado do PT 
tinha ficado satisfeito com as explicações. Não foi bem 
assim; não ficamos satisfeitos; a reunião teve seu norário 
mudado, e fomos pegos de surpresa. Portanto, nosso voto, por 
questão de coerência, será contrário a essa aprovação. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, o DeputrtdO 
Gilmar Machado. 

O Deputado Gi lmar Machado - Sr. Pr8c:'or":+P. '·;;<- é'"'~'.:T.:ce'··~,. 
Sras. Deputadas, o Deputado Marcos rie éni::: j<.:. <::.~j:.~·::::.s._,_. 
aqui, o posicionamento de nossa bancadJ .. :;ue"e:nJs diz:.· ·<~:<:: 
estaremos votando contra o parecer e a favor ao 
substitutivo, apresentado pelo Deputado Marcos Helênio na 
Comissão, que corrige equívoco da análise feita da prestação 
de contas. o que o Deputado Marcos Helênio fez, ao 
apresentar o substitutivo, não foi negar as contas. Muito 
pelo contrário; o que ele fez foi exatamente equacionar o 
problema que as contas trazem. Em primeiro lugar, quanto aos 
gastos da FAPEMIG, o Deputado Marcos Helênio, no 
substitutivo que votaremos em primeiro lugar, propõe que o 
Governo execute-os da forma como colocou: o que ele não 
gastou em 1995 seja jogado em restos a pagar. Quando alguém 
que realmente tem compromisso com a verdade escreve "restos 
a pagar" é porque, na linguagem do orçamento, ele tem 
disposição de fazer aquilo no ano seguinte. Então, o que o 
Deputado Marcos Helênio fez foi exatamente pegar o sentido 
daquilo que o Governo colocou. Ai sim, no ano de 1996, ele 
estará fazendo a reposição daquilo que deixou de cumorir no 
ano anterior. Então, o que ele está fazendo em seu 
substitutivo, que estaremos votando, é essa correção. 

Ao mesmo tempo, está lembrando ao Estado que é fundamental 
priorizar a saúde. Esse é o discurso do Governo Federal que, 
inclusive, o Governador Eduardo Azeredo defende. Nós também 
defendemos isso, mas devemos seguir o que a Constituição 
estabelece: não deve haver gastos com o sistema viário e o 
transporte maiores do que com a saúde. Temos que ser 
coerentes com o que os constituintes estabeleceram. Para 
finalizar, gostaríamos de ressaltar, e é bom que os 
Deputados estejam atentos a isso ao votar, que, embora o 
Governo venha fazendo o discurso de que está gastando 70, 80 
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e, às vezes exagerando, até 90% com o pagamento do 
funcionalismo público, ele só gastou 64,75%, o que desmente 
os que batem no peito dizendo que o Governo está gastando 
com o funcionalismo mais do que estabelece a Constituição. O 
Governo Hélio Garcia não gastou mais do que 65% com o 
.funcionalismo, e estaremos votando agora. Aqueles que acham 
que gastou mais do que isso deverão vir aqui mostrar que as 
contas estão erradas. Quero ver como vai ser o processo de 
votação porque, se forem votadas as contas como estão, não 
se pode falar que o Governo gastou mais do que 65%. Se isso 
ocorrer, teremos que dizer que o Deputado está mentindo, 
porque as contas estão aqui, e vamos votá-las. 
o Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, 

encerra-se a discussão. A Presidência vai submeter o 
Substitutivo nQ 1 a votação secreta. Antes, lembra ao 
Plenário que os Deputados que desejarem aprová-lo deverão 
votar "sim'', e os que desejarem rejeitá-lo deverão votar 
"não". Convida, para escrutinadores, os Deputados Dilzon 
Melo e Simão Pedro Toledo. Com a palavra, o Sr. Secretário, 
para proceder à chamada. 
O Sr. Secretário (Deputado Rêmolo Aloise) (- Faz a 

chamada.) 
- Depositam seus votos na urna os seguintes Deputados: 
Agostinho Patrús -Wanderley Ávila - Sebastião Navarro 

Vieira - Rêmolo Aloise - Maria José Haueisen - Ibrahim Jacob 
- Ermano Batista- Antônio Júlio- Ailton Vilela- Ajalmar 
Silva- Alberto Pinto Coelho- Alencar da Silveira Júnior -
Álvaro Antônio - Antônio Andrade - Antônio Genaro - Arnaldo 
Canarinho- Arnaldo Penna- Bilac Pinto- Bonifácio Mourão-
Carlos Murta Carlos Pimenta Dílzon Melo Dimas 
Rodrigues - Djalma Diniz - Elbe Brandão - Francisco Ramalho 
- Geraldo Nascimento - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna -
Gil Pereira - Gilmar Machado- Jairo Ataide- João Batista 
de Oliveira -Jorge Eduardo de Oliveira- Jorge Hannas-
José Bonifácio - José Braga - José Henrique - José Maria 
Barros- Kemil Kumaira -Marcelo Cecé- Marcos Helênio-
Mauri Torres -Miguel Martini - Olinto Godinho- Paulo Piau 
- Paulo Schettino - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto -
Romeu Queiroz -Ronaldo Vasconcellos- Sebastião Costa 
Simão Pedro Toledo- Toninho Zeitune- Wilson Trópia. 

O Sr. Presidente- Solicito aos escrutinadores que procedam 
à abertura da urna e à verificação da coincidência do número 
de sobrecartas com o de votantes. 

- Procede-se à verificação. 
O Sr. Presidente -Votaram 55 Deputados; foram encontradas 

na urna 55 sobrecartas. Os números conferem. Solicito aos 
escrutinadores que procedam à apuração dos votos. 

- Procede-se à apuração. 
O Sr. Presidente - Votaram "não" 47 Deputados; votaram 

"sim" 8 Deputados. Está, portanto, rejeitado o Substitutivo 
nQ 1. Em votação, o projeto. A Presidência vai submeter a 
matéria a votação por escrutínio secreto. Com a palavra, o 
Sr. Secretário, para proceder à chamada dos Deputados. 

O Sr. Secretário- (-Faz a chamada.) 
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- Depositam seus votos na urna os seguintes Deputados: 
Agostinho Patrús -Wanderley Ávila Sebastião Navarro 

Vieira - Rêmolo Aloise - Maria José Haueisen - Ibrahim Jacob 
- Ermano Batista- Antônio Júlio- Ailton Vilela- Ajalmar 
Silva- Alberto Pinto Coelho- Alencar da Silveira Júnior-
Álvaro Antônio - Anivaldo Coelho - Antônio Andrade - Antônio 
Genaro- Arnaldo Canarinho -Arnaldo Penna- Bilac Pinto-
Bonifácio Mourão - Carlos Murta - Carlos Pimenta - Clêuber 
Carneiro - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues - Djalma Diniz -
Elbe Brandão - Francisco Ramalho - Geraldo Nascimento 
Geraldo Rezende -Geraldo Santanna- Gil Pereira- Gilmar 
Machado- Ivo José- Jairo Ataíde- João Batista de Oliveira 
-Jorge Eduardo de Oliveira- Jorge Hannas- José Bonifácio 
- José Henrique - José Maria Barros Kemil Kumaira 
Marcelo Cecé - Marcos Helênio Mauri Torres Miguel 
Martini - Olinto Godinho -Paulo Piau- Paulo Schettino-
Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Romeu Queiroz - Ronaldo 
Vasconcellos- Sebastião Costa Simão Pedro Toledo 
Toninha Zeitune- Wilson Trópia. 

O Sr. Presidente- Solicito aos escrutinadores que procedam 
ã abertura da urna e ã verificação da coincidência do número 
de sobrecartas com o de votantes. 

- Procede-se ã verificacão. 
O Sr. Presidente- Votáram 57 D'2i=•Jtad_.s; "fc·c.~: . .;;;·,..;.:.;·.:;·:; .• ::.:. 

na urna 57 sobrecartas. Solicito aos escrJt~~ajor~~ ~~~ 
procedam ã apuração dos votos. 

- Procede-se à apuração. 
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 51 Deputados; votaram 

"não" 6 Deputados. Está aprovado o projeto. Fica, portanto, 
aprovado, em turno único, o Projeto de Resolução nQ 500/95. 
À Comissão de Redação. 

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

Presidência encerra a reunião, convocando os Deputados para 
a ordinária deliberativa de amanhã, dia 22, ãs 14 horas, com 
a ordem do dia já anunciada, e para as extraordinárias, 
também de amanhã, ãs 9 e ãs 20 horas, nos termos do edital 
de convocação. Levanta-se a reunião. 

ATA DA 60a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 22 DE NOVEMBRO DE 1995 
Presidência do Deputado Wanderley Ávila 

SUMÁRIO: ABERTURA - la PARTE: Ata - 2a PARTE (ORDEM DO 
DIA): la Fase: Discussão e votação de pareceres: Parecer de 
Redação-Final do Projeto de Lei nQ 52/95; aprovação 
Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nQ 185/95; 
discurso do Deputado Clêuber Carneiro; encerramento da 
discussão; aprovação- 2ª Fase: Palavras do Sr. Presidente -
Questão de ordem - 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-

~ 
~ 
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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 
Pimenta- Clêuber Carneiro- 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 
- 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 Cecé - Marcelo Gonçalves - Marco Régis -
Marcos Helênio -Maria Olívia- Olinto Godinho- Paulo Piau 
-Paulo Schettíno- Péricles Ferreira - Raul Lima Neto-
Romeu Queiroz -Ronaldo Vasconcellos- Sebastião Costa 
Sebastião Helvécio - Simão Pedro Toledo - Toninha Zeitune -
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) 

O Sr. Presidente Nos 
Presidência vai passar à 
fase, com a discussão e 
de requerimentos. 

1ª Fase 
termos do edital de convocação, a 

2a parte da reunião, em sua 1Q 
a votação de pareceres e a votação 

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

Lei nQ 52/95, do Deputado João Batista de Oliveira, que 
obriga os órgãos e as entidades das administrações direta e 
indireta do Estado a manterem à disposição do público, 
impressos em braile, formulários oficiais e documentos de 
recolhimento de tributos estaduais. O projeto foi aprovado 
em 2Q turno, com a Emenda nQ 1 ao vencido no 1Q turno. Em 
discussão, o parecer. Não hà oradores inscritos. Encerra-se 
a discussão. Em votação. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram (- Pausa.) Aprovado. À sanção. 
Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nQ 185/95, do 

Deputado Carlos Murta, o qual dá nova redação ao art. 4Q da 
Lei nQ 10.629, de 16/1/92, que dispõe sobre rios de 
preservação permanente. O projeto foi aprovado em 2Q turno, 
na forma do vencido no 1Q turno. Em discussão, o parecer. 
Para discutir, com a palavra, o Deputado Clêuber Carneiro. 
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O Deputado Clêuber Carneiro Sr. Presidente, Srs. 
Deputados, com relação ao Projeto de Lei nQ 185/95, do 
ilustre Deputado Carlos Murta, que declara de preservação 
permanente os rios Paraúna, na bacia hidrográfica do rio das 
Velhas, o rio São Francisco, no trecho compreendido entre a 
barragem de Três Marias e a cidade de Pirapora, os rios 
Pandeiros e Peruaçu, na bacia hidrográfica do rio São 
Francisco, e o rio Jequitinhonha e seus afluentes, só 
lamentamos e não entendemos por que o Deputado enquadrou o 
rio São Francisco no trecho entre a barragem hidrelétrica de 
Três Marias e a cidade de Pirapora. 
Quanto aos rios Pandeiros e Peruaçu, são rios genuinamente 

januarenses - a minha terra - e os acho da maior relevância. 
O rio Pandeiros é o santuário do rio São Francisco e é o 
único que tem pântanos em Minas Gerais, onde a piracema se 
faz presente, povoando de peixes o São Francisco. O rio 
Peruaçu é peculiaríssimo, porque guarda nas suas entranhas 
as grutas mais bonitas de Minas Gerais, com pinturãs 
rupestres e sinais de que ali houve uma civilização 
florescente em outros tempos. 

Mas, Sr. Presidente, este Deputado vem a esta tribuna p3ra 
falar de um assunto importante ocorrido na semana nassaa2 
nos seus contatos par 1 amentares c0m o Gé''.'.:>~~·v·· K'eC'é':~s·w:~·. 
nesses últimos dias. um telefonem& Jf~ .~. :::;~.a. ü Gu .. .s;··,::.:.:L:. 
em que nos comunicava o encaminhamen=o a esta Ca:; cc 
projeto de lei que trata da redistribuição do ICMS. Falava 
S. Exa. sobre o desencontro de notícias veiculadas pela 
imprensa, em que se registrava o plágio do Palácio ao 
projeto Robin Hood, de nossa autoria, que há muitos anos 
corre nesta casa e que se acha em pendência na área do 
Judiciário. Confirmamos a S. Exa. que o nosso interesse 
maior não é pela autoria ou não do projeto, que o nosso 
interesse é que Minas possa viver um clima de solidariedade 
entre os seus municípios, e que a riqueza de nosso Estado 
possa ter uma distribuição justa. Uma melhor distribuição 
dos 251. do ICMS relativos aos municípios terá que ser 
examinada, e aqui apelamos para o espírito público dos 
colegas com assento nesta Casa para que examinem o assunto, 
não com os olhos do interesse localizado, mas sob a ótica 
global do interesse público de Minas Gerais. 
A situação do ICMS é verdadeiramente catastrófica em nosso 

Estado. Sabemos que mais de 901. da renda do ICMS de Minas 
Gerais é hoje distribuída a nada mais do que 30 municípios, 
e o restante é distribuído para os 726 municípios restantes. 
Há municípios que nada recebem e que não participam da 
distribuição do bolo do ICMS. E há mais de 300 municípios em 
que a parcela mensal do ICMS não dá sequer para custear a 
conta de combustível das Prefeituras. É uma situação 
chocante, agravada pelo fato de termos determinadas cidades, 
as mineradoras, as mais ricas. que recebem uma, duas, três 
ou quatro vezes o ICMS. Elas recebem por intermédio do VAF, 
que é uma medida perversa de distribuição, recebem por 
intermédio daquela emenda nossa à Constituição, que reservou 
5.611. para cobrir o fundo de exaustão das cidades 



mineradoras. Na época da Constituinte, quando 
havia cancelado o IUM Imposto Único sobre 
criamos esse fundo para compensar as mineradoras 
das suas entranhas com a retirada do minério. 
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o Governo 
Mineral , 
da exaustão 

Entretanto, o Governo Federal compensou a retirada do IUM 
com o "royalty" sobre minerais. Então, essas mineradoras se 
locupletam, como fazem muitas cidades ricas do Estado de 
Minas Gerais, com a miséria, com a desgraça, com o abandono 
e com a ineficiência financeira dos nossos municípios. Está 
aí, caríssimo colega Geraldo Rezende, talvez, uma das causas 
maiores do desequilíbrio financeiro, que o senhor tanto 
combate, relativamente aos municípios e, muitas vezes 
injustamente, debitando isso à causa emancipacionista, com o 
que não concordamos nem em número nem em gênero nem em grau. 

Na nossa conversa com o Governador, esse foi o item 
preponderante. Prometemos ao Sr. Eduardo Azeredo que não só 
faríamos a defesa da tese do Governo, de redistribuição, 
como também o cumprimentamos pela sensibilidade, que os 
outros Governos não tiveram, de acolher essa tese. 
Comprometemo-nos, também, a ficar à disposição para relatar 
esse projeto sobre o qual temos conhecimento e pelo qual 
tanto trabalhamos. 
O segundo item da nossa conversa com o Governador, e quero 

registrá-lo, foi relativamente à tricentenária Igreja do 
Rosário do Brejo do Amparo, em Januária. É a igreja mais 
antiga de Minas Gerais, e ela está ruindo, desafiando o 
tempo e os homens, que não atendem ao seu grito de socorro. 
Falei ao Governador que busquei parceria na empresa privada, 
parceria essa já entabulada entre a Andrade Gutierrez. por 
meio do seu Presidente Gabriel Donato de Andrade, e a 
Cimento Cauê, por meio do seu Vice-Presidente Celso Batista 
Dias, a fim de que, possamos restaurar, em tempo, aquela 
preciosidade, aquela pérola tombada pelo patrimônio 
histórico de Minas Gerais. 

Um terceiro item importante ainda da nossa conversa com o 
Governador, que fazemos questão de registrar, e que foi 
posteriormente confirmado na nossa audiência de anteontem, é 
relativo à queda da emenda prioritária e preferencial da 
bancada de Minas Gerais, a qual destinava R$7.000.000,00 
para a conclusão do asfaltamento da BR-135, no trecho 
Januária-Itacarambi. Essa estrada, Srs. Deputados, começou a 
ser construída há mais de 10 anos. E, nesse mesmo tempo, 
encontra-se lá, no canteiro de obras, a empresa responsável 
pelo desenvolvimento desses trabalhos. É uma estrada que não 
é a do trecho Januária-Itacarambi. A BR-135 liga o Rio de 
Janeiro a São Luís do Maranhão, ou seja, é a estrada de 
integração do sertão mais importante do País. Seria a 
estrada que iria desafogar a Rio-Bahia. Então, transmitimos 
ao Governador a nossa preocupação com o desaparecimento da 
pauta e com a retirada dessa emenda do rol das dez emendas 
preferenciais de Minas. O Governador nos assegurou que a 
retirada se deu em vista de ser item de menor valor e em 
vista da relevância de outros itens, como a ponte em Porto 
Alencar. Com os nossos protestos, fizemos sentir à nossa 
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autoridade administrativa maior a nossa preocupação e a da 
nossa região, que, em desespero, espera o asfaltamento dessa 
estrada. O Sr. Governador nos disse que tinha quatro outras 
opções para fazer realizar esse trabalho. A primeira seria 
por via de uma emenda individual solicitada por ele ao 
Deputado José Saraiva Filipe, gestão a que não creditamos 
nenhum valor, porque temos a consciência de que nem as 
emendas preferenciais das bancadas dos Estados ao orçamento 
da República terão respaldo financeiro, muito menos, então, 
terão as emendas individuais. Cai, portanto, a primeira 
opção do Governador. 

A segunda, através do PRODETUR, que é um programa de 
incentivo ao turismo, pois hoje nossa região desponta com 
suas praias, suas grutas e todas as variáveis de turismo. 
Afirma o Governador que o próprio Banco do Nordeste já está 
fazendo levantamento na região. 
A terceira vertente apresentada pelo Governador para a 

consecução desse trabalho são os fina~ciamentos 
internacionais, por via do BIRD, nos quais ficou garantida a 
preferência para os trabalhos dessa nessa tão sonhada 
estrada. 

A quarta e última seria sobre a resoonsabi1idade ~esso~~ 
dele de, dentro dO orçamento do ;:=-,t::;;j·, f:-;:·;~ '''."-S~ c•<"-;-,..·>;·:· 
no ano que vem, não a deixa~do ~l~a~ isJ~~. ~~i~ __ 
reiniciada só ás vésperas de cada ple~t~ que se a~lzi~~a. 
Confiamos, pois não temos nenhuma razão para não confiar na 

palavra de honra do Sr. Governador. Por isso, a nossa 
palavra final de hoje é para registrar esse fato, na certeza 
de que a nossa região não será mais uma vez prejudicada e de 
que a palavra do Governador Eduardo Azeredo deverá ser 
honrada, para nossa alegria e satisfação e para que a nossa 
região se integre mais rapidamente ao desenvolvimento e ao 
progresso de Minas Gerais. Muito obrigado. 
O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, 

encerra-se a discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam 
o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nQ 185/95 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A sanção. 

2a Fase 
O Sr. Presidente- Esgotadã a matéria destinada á 1a fase, 

a Presidência passa à 2ª fase da 2ª parte da reunião~ co·n a 
discussão e a votação da matéria constante na nauta. 

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

da reunião os Projetos de Lei nQs 6 e 368/95, o Projeto de 
Resolução nQ 500/95 e a Proposta de Emenda á Constituição ng 
16/95, em virtude de sua apreciação na reunião 
extraordinária realizada ontem á noite. 

Questão de Ordem 
O Deputado Gilmar Machado- Sr. Presidente, há projetos na 

pauta Que ainda não se encontram em condições de serem 
votados. Então, solicitamos o encerramento da reunião, de 
plano, para que possamos votar essas questões na próxima 
reunião ordinária. Muito obrigado. 

ENCERRAMENTO 

~ 
~ 
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o Sr. Presidente - Atendendo à questão de ordem do Deputado 
Gilmar Machado e verificando de plano a inexistência de 
"quorum" para a continuação dos trabalhos, a Presidência 
encerra a reunião, convocando os Deputados para a ordinária 
deliberativa de logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia 
já publicada, e para a extraordinária, também de hoje, ás 20 
horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a 
reunião. 

ATA DA 61ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, 
EM 22 DE NOVEMBRO DE 1995 

Presidência dos Deputados Agostinho Patrús e Sebastião 
Navarro Vieira 

SUMÁRIO: ABERTURA - 1ª PARTE: Ata - 2ª PARTE (ORDEM DO 
DIA): 2ª Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e 
votação de proposições: Discussão, em 1Q turno, do Projeto 
de Lei Complementar nQ 12/95; aprovação com as Emendas nQs 1 
a 3, 4, na forma da Subemenda nQ 1, e 5 a 7- Discussão, em 
1Q turno, do Projeto de Lei nQ 554/95; aprovação com as 
Emendas nQs 1 a 3 - Discussão, em 1Q turno, do Projeto de 
Lei nQ 530/95; aprovação com a Emenda nQ 1 - ENCERRAMENTO. 

. ABERTURA 
-As 20h15min, comparecem os Deputados: 
Agostinho Patrús -Wanderley Ávila Sebastião Navarro 

Vieira - Paulo Pettersen - 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 - Antônio Genaro Antônio Roberto 
Arnaldo Canarinho -Arnaldo Penna- Bilac Pinto- Bonifácio 
Mourão - Carlos Pimenta - Clêuber Carneiro - Dílzon Melo -
gimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Durval 
Angelo - Elbe Brandão - Elmo Braz - Francisco Ramalho 
Geraldo Nascimento - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna -
Gil Pereira - Gilmar Machado- Glycon Terra Pinto- Irani 
Barbosa- Ivo José- Jairo Ataíde- João Batista de Oliveira 
-João Leite- Jorge Eduardo de Oliveira- Jorge Hannas-
José Bonifácio -José Braga- José Maria Barros- Kemil 
Kumaira - Leonídio Bouças - Luiz Antônio Zanto - 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- Wilson Trópia. 
O Sr. Presidente (Deputado Sebastião Navarro Vieira) - A 

lista de comparecimento registra a existência de numero 
regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus 
e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. 
Com a palavra, a 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, que é aprovada sem restrições. 
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O Sr. Presidente (Deputado- Agostinho Patrús) - Nos termos 
do edital de convocação, a Presidência vai passar à 2ª parte 
da reunião, em sua 2ª fase, uma vez que não há matéria a ser 
apreciada na 1ª fase. 

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

da reunião o Projeto de Lei nQ 562/95, da Comissão de 
Assuntos Municipais, que cria mun1c1p1os e dá outras 
providências, por não estarem preenchidos os pressupostos 
processuais para sua apreciação, e que fez retirar da pauta 
a Proposta de Emenda à Constituição nQ 16/95, os Projetos de 
Lei nQs 6 e 368/95 e o Projeto de Resolução nQ 354/95, 
aprovados na reunião ordinária realizada hoje, às 14 horas. 

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

Lei Complementar nQ 12/95, do Tribunal de Justiça, que 
dispõe sobre o sistema de juizados especiais cíveis e 
criminais e dá outras providências. A Comissão de Justiça 
conclui pela constitucionalidade do projeto. com as E~en~as 
nQs 1 a 4, que apresenta. A Comissão d9 Admir.ist~ac~c 
Pública opina pela sua aprovaç~~ ~~~ ~s F-e~~~s n~~ 1 2 ~. 
da Comissão de Justiça, esta ú1ti;;,;:; ;n 'c.r·:1.3 :Á2. .)c;üGí:.e··.c.:::.: 
1, que apresenta, e as Emendas n~s ~ ç ~. qu~ :amJa~ 
apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela 
sua aprovação com as Emendas nQs 1 a 4, da Comissão de 
Justiça, esta última na forma da Subemenda nQ 1, da Comissão 
de Administração Pública, 5 e 6, desta mesma Comissão, e 7, 
que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores 
inscritos. Encerra-se a discussão. A Presidência vai 
submeter a matéria a votação pelo processo nominal, de 
conformidade com o art. 263 do Regimento Interno. Os 
Deputados que desejarem aprová-la responderão "sim" e os que 
desejarem rejeitá-la responderão "não". Antes, a Presidência 
lembra ao Plenário que, nos termos do art. 200 do Regimento 
Interno, o projeto de lei complementar será aprovado se 
obtiver 39 votos favoráveis. Em votação, o projeto, salvo 
emendas. Com a palavra, a Sra. Secretária, para proceder à 
chamada de votação nominal . 

A Sra. Secretária (Deputada Maria José Haueisen) - (- Faz a 
chamada.) 

- Respondem "sim" à chamada de votação nominal os seguintes 
Deputados: 
Sebastião Navarro Vieira - Maria José Haueisen - Ioral1im 

Jacob- Ailton Vilela- Ajalmar Silva- Alencar da Silveira 
Júnior - Almir Cardoso- Alvaro Antônio- Anderson Adauto-
Anivaldo Coelho - Antônio Andrade - Antônio Genaro - Antônio 
Roberto - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna Bonifácio 
Mourão - Carlos Pimenta - Clêuber Carneiro - Dimas Rodrigues 
- Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Durval Ângelo - Elbe 
Brandão - Francisco Ramalho - Geraldo Nascimento - Geraldo 
Rezende- Geraldo Santanna- Gil Pereira- Gilmar Machado-
Ivo José -Jairo Ataide- João Batista de Oliveira- João 
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Leite - Jorge Hannas - José Bonifácio - José Maria Barros -
Kemil Kumaira- Leonídio Bouças -Luiz Antônio Zanto- Marco 
Régis- Marcos Helênio -Maria Olivia- Miguel Martini 
Paulo Piau - Paulo Schettino - Péricles Ferreira - Raul Lima 
Neto- Romeu Queiroz- Sebastião Costa -Simão Pedro Toledo 
-Wilson Trópia. o Sr. Presidente - Responderam "sim" 51 Deputados. Não 
houve voto contrário. Portanto, está aprovado o projeto, 
salvo emendas. A Presidência vai submeter a voto as Emendas 
nQs 1 a 3, 4 (esta na forma da Subemenda nQ 1), e 5 a 7~ ~om 
parecer pela aprovação. Com a palavra, a Sra. Secretar1a, 
para proceder à chamada dos Deputados. 
A Sra. Secretária - (- Faz a chamada.) 
- Respondem "sim" à chamada de votação nominal os seguintes 

Deputados: 
Sebastião Navarro Vieira - Paulo Pettersen - Maria José 

Haueisen- Aílton Vilela - Ajalmar Silva- Almir Cardoso-
Anivaldo Coelho - Antônio Andrade - Antônio Genaro - Antônio 
Roberto - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna Bonifácio 
Mourão - Clêuber Carneiro - Dimas Rodrigues - Djalma Diniz -
Durval Ângelo - Elbe Brandão - Francisco Ramalho - Geraldo 
Nascimento- Geraldo Rezende -Geraldo Santanna- Gilmar 
Machado - Ivo José - Jairo Ataide - João Leite Jorge 
Hannas - José Bonifácio - José Braga - José Maria Barros -
Kemil Kumaira- Leonídio Bouças- Luiz Antônio Zanto- Marco 
Régis- Marcos Helênio -Maria Olívia- Miguel Martini -
Paulo Schettino - Raul Lima Neto - Romeu Queiroz - Simão 
Pedro Toledo- Wilson Trópia. 
O Sr. Presidente - Responderam "sim" 42 Deputados. Não 

houve voto contrário. Estão aprovadas as emendas ao Projeto 
de Lei Complementar nQ 12/95. Fica, portanto, aprovado, em 
1Q turno, o Projeto de Lei Complementar nQ 12/95, com as 
Emendas nQs 1 a 3, a Subemenda nQ 1 à Emenda nQ 4 e as 
Emendas nQs 5 a 7. À Comissão de Fiscalização Financeira. 
Discussão, em 1Q turno, do Projeto de Lei nQ 554/95, do 

Tribunal de Justiça, que cria cargos no quadro de servidores 
da Justiça de Primeira Instância e dá outras providências. A 
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do 
projeto. A Comissão de Administração Pública opina pela sua 
aprovação 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 
Administração Pública, e a Emenda nQ 3, que apresenta. Em 
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se 
a discussão. Em votação, o projeto, salvo emendas. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas nQs 1 a 3, 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 
554/95, com as Emendas nQs 1 a 3. À Comissão de Fiscalização 
Financeira. 
Discussão, em 1Q turno, 

Governador do Estado, que 
do Projeto de Lei nQ 530/95, do 
altera dispositivos da Lei nQ 
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6.310, de 8/5/74 (autoriza o Poder Executivo a constituir e 
organizar empresa pública para o desenvolvimento e a 
execução de pesquisas no setor da agropecuária). A Comissão 
de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A 
Comissão de Administração Pública opina pela sua aprovação. 
A Comissão de Agropecuária opina pela sua aprovação com a 
Emenda ng 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização 
Financeira opina pela aprovação do projeto com a Emenda ng 
1, apresentada pela Comissão de Agropecuária. Em discussão, 
o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a 
discussão. Em votação, o projeto, salvo emenda. Os Deputados 
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. Em votação, a Emenda nQ 1, que recebeu parecer 
pela aprovação. Os Deputados que a aprovam permaneçam como 
se encontram. (- Pausa.) Aprovada. À Comissão de 
Fiscalização Financeira. 

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

Presidência encerra a reunião, convocando os Deputados para 
a extraordinária de amanhã, dia 23, ãs 9 horas, nos termos 
do edital de convocação, e para a ordinária, t3mbém de 
amanhã, ás 14 horas, com a ordem do dia ~ã anunciada. 
Levanta-se a reunião. 

ATA DA 62ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMSLtiA LEG!SLATIJL, 
EM 23 DE NOVEMBRO DE 1995 

Presidência do Deputado Wanderley Ávila 
SUMÁRIO: ABERTURA - 1ª PARTE: Ata - 2ª PARTE (ORDEM DO 

DIA): 2a Fase: Suspensão e reabertura da reunião- Palavras 
do Sr. -Presidente - Discussão e votação de proposições: 
Votação, em 1Q turno, do Projeto de ~ei ng 562/95; questão 
de ordem; requerimentos do Deputado Anderson Adauto; 
deferimento; votação do Substitutivo ng 1, salvo emendas e 
destaques; aprovação; votação da Emenda ng 5; questão de 
ordem; leitura da Emenda nQ 5; questões de ordem; aprovação; 
questões de ordem; votação das Emendas ngs 1 e 2; rejeição; 
requerimento do Deputado Anderson Adauto; deferimento; 
questão de ordem; votação da Emenda nQ 4; discurso do 
Deputado Anderson Adauto; questão de ordem; leitura da 
Emenda ng 4; aprovação; declarações de voto - Questões de 
ordem - Suspensão e reabertura da reunião - Questões de 
ordem - Discussão, em 1Q turno, da Proposta de Emenda ã 
Constituição ng 13/95; requerimento do Deputado Gilmar 
Machado; chamada de votação nominal; inexistência de 
"quorum" para votação; anulação da votação; questão de 
ordem; chamada para recomposição de quorum; inexistência de 
"quorum" para continuação dos trabalhos - ENCERRAMENTO. 

ABERTURA 
- Às 9h15min, comparecem os Deputados: 
Wanderley Ávila Sebastião Navarro Vieira Paulo 

Pettersen - Rêmolo Aloise - Maria José Haueisen - Ibrahim 
Jacob- Ermano Batista -Antônio Júlio- Aílton Vilela-
Ajalmar Silva- Alencar da Silveira Júnior- Almir Cardoso-
Álvaro Antônio- Anderson Adauto- Anivaldo Coelho- Antônio 
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Andrade - Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho Arnaldo 
Penna- Bilac Pinto -Bonifácio Mourão- Carlos Murta 
Carlos Pimenta - 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 - 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- Kemil Kumaira Leonídio 
Bouças - Luiz Antônio Zanto - Marcelo Gonçalves Marco 
Régis- Marcos Helênio -Maria Olívia- Miguel Barbosa-
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 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) 
2a Fase 

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a 
Presidência vai passar à 2a parte da reunião, em sua 2a 
fase, uma vez que não há matéria a ser apreciada na 1a fase. 

Suspensão da Reunião 
O Sr. Presidente - A Presidência suspende a reunião por 30 

minutos, para aguardar a apreciação da Comissão de Assuntos 
Municipais sobre o Projeto de Lei nQ 562/95. Estão suspensos 
os trabalhos. 

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

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

da reun1ao os Projetos de Lei nQs 530 e 554/95 e o Projeto 
de Lei Complementar nQ 12/95, em virtude de sua apreciação 
na reunião extraordinária realizada ontem à noite. 

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

nQ 562/95, da Comissão de Assuntos Municipais, que cria 
municípios e dá outras providências. A Comissão de Justiça 
conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do 
Substitutivo nQ 1, que apresenta. As Comissões de Assuntos 
Municipais e de Fiscalização Financeira opinam pela sua 
aprovação na forma do Substitutivo nQ 1, apresentado pela 
Comissão de Justiça. Emendado em Plenário, voltou o Projeto 
à Comissão de Assuntos Municipais para parecer sobre as 
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emendas. A Comissão de Assuntos Municipais opina pela 
aprovação das Emendas nQs 4 e 5 e pela rejeição das Emendas 
nQs 1 a 3. 

Questão de Ordem 
O Deputado Ronaldo Vasconcellos -Sr. Presidente, estamos 

votando assunto de grande importância, sobre o qual esta 
Casa vem debatendo durante todo o ano. Agora que se 
ultimaram as discussões, os debates e os acertos políticos, 
gostaria que V. Exa. solicitasse aos Deputados que tomassem 
seus assentos e orientasse essa votação tão significativa 
para a Assembléia Legislativa. 
O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência solicita aos 

Deputados que ocupem os seus lugares. Vêm à Mesa 
requerimentos do Deputado Anderson Adauto (2), que, na forma 
regimental, solicita a votação destacada das Emendas nQs 4 e 
3 ao Projeto de Lei nQ 562/95, que trata da criação de 
municípios. A Presidência defere os requerimentos, em 
conformidade com o inciso XVII do art. 244 do Regimento 
Interno. Em votação, o Substitutivo nQ 1. salvo emendas e 
destaques. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda nQ 5, 
que recebeu parecer pela aprovaç2o. 

Questão de 0~~~~ 
O Deputado Ronaldo Vasconcelios- Sr·. Presi·J~~L~. s~;;c ·~ 

seja feita a leitura da emenda. 
O Sr. Presidente- É regimental. A Presidência solicita ao 

1Q-Secretário que proceda à leitura da emenda. 
Leitura da Emenda no 5 

-A Emenda nQ 5 foi publicada na edição de 25/11/95. 
O Sr. Presidente- Em votação, a Emenda nQ 5. Os Deputados 

que a aprovam permanecem como se encontram. 
Questões de Ordem 

O Deputado Geraldo Rezende - Estava em reunião de Comissão 
e estou chegando agora. Gostaria que a Mesa me informasse 
qual projeto está sendo votado. 

O Deputado Ronaldo Vasconcellos- Tenho o maior respeito e 
admiração pelo Deputado Geraldo Rezende, mas V. Exa. já 
colocou a emenda em votação. Gostaria que V. Exa., primeiro, 
anunciasse o resultado da votação e depois respondesse à 
questão de ordem do Deputado Geraido Rezende. 

O Sr. Presidente - É regimental. Está aprovada a Emenda nQ 
5. Continua com a palavra o Deputado Geraldo Rezende. 

Questões de Ordem 
O Deputado Geraldo Rezende- Quero declarar que não votei, 

pois não sei o que estaria votando. Que projeto está em 
votação? 

O Sr. Presidente - Esta Presidência informa ao ilustre 
Deputado que já fez anunciar a matéria que está em votação. 
Trata-se do Projeto de Lei nQ 562/95. 

O Deputado Geraldo Rezende - Exatamente. Devo esclarecer à 
Mesa e aos ilustres pares que estava na Comissão. 
Infelizmente, queria, na hora que fosse colocado em votação 
o Projeto nQ 562/95, solicitar a informação sobre quando ele 
teria sido discutido na Casa. Nesse caso, já se foi direto 
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para a votação. Tenho acompanhado o projeto, mas não me 
lembro de que tenha sido discutido. 
O Sr. Presidente A Presidência informa ao Deputado 

Geraldo Rezende que se trata de matéria vencida e que 
estamos no processo de votação. 

O Deputado Geraldo Rezende Muito bem. Agora, já sei que 
projeto está sendo votado. Quero declarar, então, meu voto 
contrário ao que foi aprovado, ou seja, a essa emenda 
aprovada. 

O Sr. Presidente- Esta Presidência informa ao ilustre 
Deputado Geraldo Rezende que a declaração de voto tem 
momento oportuno para ser feita. 

O Deputado Geraldo Rezende - O Deputado Geraldo Rezende 
esclarece a V. Exa. que o momento oportuno foi após a 
votação. 

O Sr. Presidente - Em votação, as Emendas nQs 1 e 2, que 
receberam parecer pela rejeição. (- Pausa.) Os Deputados que 
as aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Rejeitadas. Vem à Mesa requerimento do Deputado Anderson 
Adauto, solicitando a retirada do pedido de destaque para a 
Emenda nQ 3. A Presidência defere o requerimento, nos termos 
do inciso VIII do art. 244 do Regimento Interno. A 
Presidência informa ao Deputado Geraldo Rezende que, após a 
votação, lhe concederá a palavra para a manifestação de seu 
voto. 

Questão de Ordem 
O Deputado Geraldo Rezende - Votação de quê, Presidente? 
O Sr. Presidente - De todo o projeto. Em votação, a Emenda 

nQ 4, que recebeu parecer por sua aprovação. Com a palavra, 
para encaminhá-la, o Deputado Anderson Adauto. 
O Deputado Anderson Adauto* - Senhores, esta Casa nos dá 

tristezas e alegrias. Algumas horas nos leva ao total 
desapontamento, outros momentos, a total regozijo. De uma 
coisa nunca tivemos dúvida; esta é uma Casa política e, por 
ser política, ela procura dar resposta aos fatos que vão 
surgindo no decorrer de processos e durante a tramitação de 
projetos. Esta Casa votou uma lei, como todos os outros 
Estados votaram, possibilitando emancipações. Pela 
comparação que fiz com as leis de outros Estados, a nossa é 
a melhor lei, entre todas as outras votadas por outros 
Estados da Federação, versando sobre o mesmo assunto. E ela 
não tem como objetivo visar a questão econômica. Lei de 
emancipação não é para isso. Ela visa ao bem estar de 
mineiros, mineiros que vivem esquecidos em distritos, irmãos 
nossos que são lembrados só no período eleitoral. E esta 
Casa, por sua maioria absoluta, entendendo que o assunto 
emancipação é polêmico, teve a coragem de assumir todos os 
passos que deu até hoje, no sentido de se fazer justiça, de 
não permitir nenhum outro critério que não fosse o da lei 
para emancipação. Por isso, ela decidiu pelo substitutivo 
apresentado pelo Líder de meu partido, Geraldo Santanna. 

E o Colégio de Líderes, soberano nesta Casa, sabiamente 
decidiu também, em função de 1numeras colocações, de 
inúmeros pronunciamentos, de alguns requerimentos feitos 
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pelo meu colega de bancada Geraldo Rezende, que colocava em 
seus atos e seus pronunciamentos algumas dúvidas quanto à 
emancipação. Ele é contra a emancipação por razões 
filosóficas, e isso nós todos entendemos. Mas nas suas 
colocações ele deixava também algumas dúvidas sobre o não-
cumprimento de requisitos por parte de alguns distritos. 

Esta Casa, então, através do Colégio de Líderes, e sabendo 
que poderia haver alguma dúvida com relação à lisura, no 
caso de alguns distritos, resolveu de forma corajosa assumir 
e concordar que, dentro desse grande número de distritos, 
possa haver realmente alguns que caminharam de forma 
equivocada junto aos que estão absolutamente corretos. 

O processo foi então novamente aberto. Permitiu-se, por um 
acordo de Líderes, que qualquer Deputado pudesse ir até a 
Comissão de Assuntos Municipais e ali apresentar 
requerimento solicitando a exclusão de distritos, quando a 
população, de forma soberana, já havia decidido que queria 
emancipar-se. Não apareceu lá nem o Deputado Geraldo Rezende 
nem qualquer outro que contesta o princípio das 
emancipações. 

Então, eu espero que o nobre colega Geraldo Rezende possa 
continuar coerente, sendo contra a em2ncinacão. mRs n~o 
coloque mais em dúvida a lisura d0 n~ocn~~" 

Mas nesse procedimento de reabe~tur·ci O~ pr0c~~s~ Pu'·~ 
garantia de todos e, repito, de se fa::er pr!.;v;:;.iec·2;- :l:::e:·.::::s 
os critérios da lei da emancipação e não critérios 
políticos, eu fui o un1co prejudicado, a princípio, na 
comissão, pois ela resolveu acatar a emenda do Deputado 
Paulo Piau e deixar para que este Plenário soberano 
decidisse sobre isso. O Deputado movido só, un1ca e 
exclusivamente por razões políticas, pede a exclusão de 
Delta do processo de emancipação. 

Meus caros Deputados, o que os senhores querem, ao votar o 
processo em bloco, é que não haja critérios, fora os da lei, 
para definir as emancipações. 

Então, estou aqui para solicitar aos mesmos Deputados que 
tiveram a coragem de propor a votação em bloco dos 92 
distritos, exatamente porque querem justiça e não critérios 
políticos definindo as emancipações, o seguinte: que sejam 
coerentes e façam justiça com Delta; rejeitem a emenda do 
Deputado Paulo Piau e permitam que Delta tenha, como todos 
os outros 91 distritos que cumpriram os requisitos da lei, o 
direito à emancipação. 

Delta se enquadrou em todos os requisitos da lei; se 
enquadra em qualquer outro requisito, desde que nao seja o 
da pobreza e o político. 

Espero, sinceramente, justiça e coerência dos nobres 
companheiros Deputados. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Em 
votação, a Emenda nQ 4, que recebeu parecer pela aprovação. 

Questão de Ordem 
O Deputado Anderson Adauto - Peço a leitura da emenda, Sr. 

Presidente. 
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O Sr. Presidente- É regimental. Solicito ao Secretário que 
proceda à leitura. 

O Sr. Secretário (Deputado Rêmolo Aloise) - (-Lê:) 
"Emenda no 4: Desdobre-se o "caput" do art. 1Q do 

SubstitutivÕ nQ 1 ao PL nQ 562/95 em dois incisos, 
incluindo-se o Município de Delta, isoladamente, no inciso 
I I." 
O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda nQ 4, destacada, 

que recebeu parecer pela aprovação. (- Pausa.) Aprovada. 
Está, portanto, aprovado, em 1Q turno, o Projeto de Lei nQ 
562/95 na forma do Substitutivo nQ 1, com as Emendas nQs 4 e 
5, rejeitadas as Emendas nQs 1 a 3. À Comissão de 
Fiscalização Financeira. 

Declarações de Voto 
O Deputado Geraldo Rezende Sr. Presidente e Srs. 

Deputados, não é segredo para esta Casa nem para os mineiros 
que acompanham o desenvolvimento dos trabalhos legislativos 
em nosso Estado, o nosso posicionamento em relação a esse 
inoportuno projeto que cria quase 100 municípios em Minas 
Gerais. 

Desde março, tenho tido um posicionamento contrário à 
criação desses municípios, por considerá-la inoportuna. 
Tento mostrar a esta Casa e à sociedade emancipacionista que 
este não é o momento para isso. As finanças públicas, 
estaduais e federais, estão em caos, e os Governos Federal e 
Estadual tentam enxugar a máquina administrativa. Com as 
emancipações realizadas pelos mineiros, na Assembléia, serão 
criados mais de 10 mil cargos públicos no Estado, além dos 
cargos de Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador, que não 
trarão, com certeza, nenhuma contribuição para a melhoria 
das condições de vida dos mineiros. 
Sr. Presidente, estou fazendo, emocionado, esta declaração 

de voto, para que fique gravada nos anais desta Assembléia 
Legislativa que o Deputado Geraldo Rezende se posicionou 
contrariamente a essas emancipações. 
Quero que minhas palavras fiquem registradas nos anais 

desta Casa, porque os novos Prefeitos, eleitos no prox1mo 
ano, ao encontrarem a prefeitura dos municípios novos sem 
uma estrutura funcional, sem Câmara dos Vereadores, sem o 
prédio da Prefeitura, sem água, sem asfalto, sem esgoto, sem 
posto de saúde, sem delegacia, com a zona rural em 
pandarecos e sem estradas, vão começar a formar filas para 
solicitar ajuda ao Governo. Sabemos que o Fundo de 
Participação dos Municípios é uma migalha, não dá nem mesmo 
para pagar o salário dos Prefeitos, que vão usar o primeiro 
recebimento das novas Prefeituras para comprar carrões de 
R$25.000,00 para virem a Belo Horizonte e irem a Brasília 
pedir dinheiro aos chefes do governo. 
Quero, Sr. Presidente e Srs. Deputados. até como alívio de 

consciência, que fique registrado que o Deputado Geraldo 
Rezende foi o único Deputado desta Casa contrário ao 
projeto. Esta nossa luta solitária não vai dar resultados 
agora. O resultado dessa contestação será em 1997. Aí, sim, 
quero ver quem vai ter a coragem de subir à tribuna da 
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Assembléia e dizer que é culpado mas quero pedir ao Governo 
que solucione os problemas financeiros dos municípios. 

Encerrando, Sr. Presidente, essa é a declaração de voto do 
Deputado Geraldo Rezende, inteiramente contrária à criação 
inoportuna de quase 100 novos municípios em Minas Gerais. 
O Deputado Antônio Júlio- A nossa posição, Sr. Presidente 

e Srs. Deputados, é contrária a esta votação. 
Minha preocupação, neste momento, é discutir a tese que 

tenho levantado desde quando esse projeto começou a 
tramitar: vejo que esse substitutivo e demais lances do jogo 
são mecanismos para que não haja nenhuma emancipação em 
Minas Gerais, no Governo do PSDB. 
Quero deixar minha declaração de voto e, ao mesmo tempo, 

expor minha preocupação de que essas não sejam manobras para 
que Minas Gerais não realize as emancipações que foram 
aprovados nesse projeto de lei. Temos levantado a questão de 
que vai haver veto e interposição de mandado de segurança 
quando da votação dele. Esses municípios, que fize~am 
plebiscito e estão aguardando sua emancipação, podem ficar 
frustrados em suas pretensões. Estamos afirmando. desde que 
esse projeto começou a tramitar nesta Casa. que n~o existe 
boa vontade, por parte do Gover"o. cara a emanc 4 pac§o 1os 
municípios mineiros. 

Questões ae Oraem 
O Deputado João Batista de Oliveira- 3ostarla ~e se' \:~:~r 

um esclarecimento à Mesa, porque está havendo uma certa 
confusão entre os membros da comissão sobre se houve acordo 
para a Emenda nQ 4, que trata do processo de votação. Estava 
acertado que votaríamos, em primeiro lugar, os 91 distritos 
e, em separado, o Distrito de Delta. V. Exa. proclamou 
aprovado o projeto, e, portanto, gostaria que a Mesa 
esclarecesse se prevalece o acordo de que vai ser votado o 
inciso I do artigo que trata dos 91 distritos e, em seguida, 
o Distrito de Delta, destacado. 

O Sr. Presidente - Esta Presidência informa ao Plenário que 
foi aprovado o Projeto de Lei nQ 562/95 na forma do 
Substitutivo nQ 1, com dois incisos no art. 1Q, que permite 
a Emenda nQ 4, e os Anexos I e II na Emenda nQ S. 

O Deputado Gilmar Machado -Sr. Presidente, solicito a 
suspensão da reunião por 5 minutos, para que possamos ter um 
entendimento mais claro dessa declaração da Presidência a 
respeito do resultado da votação . 

Suspensão da Reunião 
O Sr. Presidente - Esta Presidência suspende a reun1ao por 

5 minutos, muito embora trate-se de matéria vencida. Es!ão 
suspensos nossos trabalhos. 

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

Questões de Ordem 
O Deputado Anderson Adauto Sr. Presidente, com 

sinceridade, conversei com todos os Líderes da Casa e não 
tive a compreensão de que as coisas aconteceriam na forma do 
Acordo de Lideranças que foi realizado. Tanto é que achei 
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que a coisa estava tranqüila e, no pronunciamento que fiz da 
tribuna, solicitei que se adotasse o mesmo critério. 

Não entendo como a Casa poderá explicar seu comportamento. 
Essa mesma Casa queria garantias de que seus distritos não 
teriam critérios políticos, e exatamente por isso foi 
apresentado o substitutivo. Todos nós sabemos com que 
objetivo ele foi apresentado e por que recebeu todo apoio e 
respaldo da maioria da Casa. Foi exatamente porque a maioria 
absoluta dos membros deste parlamento entendeu que o 
processo foi muito bem conduzido pela Comissão de Assuntos 
Municipais. 
O Plenário não tem mais dúvida de que todos os distritos 

que foram votados cumprem rigorosamente todos os requisitos 
da lei, mas tem receio de que, de agora até a fase final, em 
algum momento, no processo, possa haver critérios políticos. 

Então, esses mesmos companheiros se unem e apóiam um bloco 
de 92 distritos. Apenas um Deputado comparece solicitando 
pedido de destaque. Eu me entendo com todos os Líderes, e 
eles pedem que eu não apresente uma emenda que queria 
apresentar, ontem, destacando outros distritos, exatamente 
porque eles aprovariam a emenda do Deputado Paulo Piau na 
Comissão, e essa mesma emenda seria derrubada no Plenário. 
Isso ficou absolutamente claro para mim. Tanto é que ocupei 
a tribuna e disse que esperava que os companheiros fossem 
coerentes. 

Não sei como esta Casa vai explicar à sociedade mineira, ao 
Brasil, porque colocou 91 distritos num só pacote e deixou 
um distrito isolado num outro inciso. Não compreendo como 
esta Casa vai conseguir se explicar para a sociedade 
mineira. Não tem explicação, não tem justificativa nenhuma 
isso que foi votado. 
A Mesa conduziu o processo de votação de forma 

absolutamente correta, mas percebe-se que o Plenário não 
entendeu e, se entendeu, agiu de má-fé. Quero crer que o 
Plenário não compreendeu a forma como a Presidência colocou 
o projeto em votação. Espero, sinceramente, que este mesmo 
Plenário, que não entendeu o que estava sendo votado, ajude-
me a encontrar uma solução para que o que foi acordado possa 
ser corrigido no processo de votação em 2Q turno. 
O Sr. Presidente A Presidência informa ao Deputado 

Anderson Adauto que ficam registradas as suas palavras, mas 
que se trata de matéria vencida. 
O Deputado Dilzon Melo Sr. Presidente, quero apenas 

explicar, para que não pairem dúvidas quanto ao acordo, que 
tal projeto foi amplamente discutido nesta Casa. No Acordo 
de Lideranças, discutiu-se e aprovou-se que não receberíamos 
as Emendas nQs 1 e 2, do companheiro Antônio Andrade, que 
previa uma redistribuição de comarcas, o que não é de 
competência da Assembléia. A Emenda nQ 3, do Deputado José 
Bonifácio, previa que cada distrito a ser emancipado ficasse 
em itens separados, o que não era e não é o desejo da 
maioria nesta Casa, razão pela qual os 92 distritos faziam 
parte de um único bloco. Mas argüiu-se, ali, que faltava o 
direito democrático de pedir destaque. Conclui-se, então, 
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pelo Acordo de Lideranças, que este relator aceitaria uma 
emenda, a de nQ 4, que permitiria a acolhida do distrito, em 
comissão ainda, para ser votado. Somente um Deputado se 
manifestou e apresentou destaque para o Distrito de Delta, 
que foi o Deputado Paulo Piau. o acordo foi amplamente 
acolhido. Delta não foi excluído do projeto, e sim do bloco 
de 92 distritos, mas ele foi aprovado. Quem tem que 
justificar por que Delta está separado não é a Comissão de 
Emancipação, e sim o Deputado que apresentou o requerimento 
e pediu o destaque. Não ferimos nenhum entendimento de 
Lideranças. Lamento que o Deputado Anderson Adauto tenha 
entendido de forma errônea, pois o acordo foi cumprido. Tal 
projeto vai para o 2Q turno, como combinado. O Acordo de 
Lideranças nesta Casa é muito sério e deve ser sempre 
respeitado. 
O Deputado Gilmar Machado -Sr. Presidente, gostaria de 

concordar com as palavras do Deputado Dílzon Melo de que, 
dessa forma, estaríamos permitindo ao parlamentar a 
apresentação de destaques. Isso é normal e natural no 
processo democrático. Não podemos inibir o parlamentar de 
fazer os seus destaques e votações em separado. 

A Emenda nQ 4 assegura que possa ser feito isso. En~~c. ~o 
2Q turno, a votação que entendíBM':S ":1Uf:' C"''''"····~ ":'or c·-:~rr· ·:'::' 
é: primeiro, per·mitir que o pa; i.,;.,2n:c:.• c:pru;;,.;,itO::: 
destaque. Isso seria a votação nQ . . \i•:.ti.iç2..:; ::c; :2: _ 
Deputado, então, que quiser entra com o destaque aqui em 
Plenário em cima dos nomes. Aí é votado. Aprovado, 
permanece; rejeitado, sai. Então, esse é o entendimento que 
temos e, dentro desse espírito, pensamos que se deve 
proceder à votação em 2Q turno. No 1Q turno, entendo que, da 
forma como foi feita a votação, ou seja, juntando as duas 
votações numa única, criou-se um certo transtorno. Então, 
que possamos fazer no 2Q turno as votações certas e 
separadamente, porque, aí sim, teremos condições de fazê-la 
de forma correta: primeiro, permitindo o destaque de uma 
emenda; segundo, fazendo o destaque e votando-o. Quero crer 
que no 2Q turno serão feitos esses destaques, e o Plenário, 
tenho certeza, vai se manifestar, mantendo Delta junto com 
os demais distritos. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Discussão, em 1Q r.urno, da Proposta de 
Emenda à Constituição nQ 13/95, do Deputado Anderson Adauto, 
que acrescenta parágrafo ao art. 199 e altera o "caput" do 
art. 212 da Constituição do Estado de Minas Gerais. A 
Comissão Especial opina pela aprovação da proposta na forma 
do Substitutivo nQ 1, que apresenta. Vem à Mesa requerimento 
do Deputado Gilmar Machado, que, na forma regimental, 
solicita o adiamento da discussão da Proposta de Emenda à 
Constituição nQ 13/95. Em votação, o requerimento. Com a 
palavra, o Sr. 1Q-Secretário, para proceder à chamada de 
votação nomi na 1 . 

O Sr. 1Q-Secretário (Deputado Rêmolo Aloise) - (- Faz a 
chamada.) 

O Sr. Presidente - Votaram "não" 24 Deputados; votou "sim" 
1 Deputado; encontram-se nas comissões 5 Deputados. Não há 

/ 
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"quorum" para votação, mas o há para discussão. A 
Presidência torna sem efeito a votação do requerimento. 

Questão de Ordem 
O Deputado Gilmar Machado Sr. Presidente, diante da 

importância da matéria que estaremos votando, peço a 
recomposição de "quorum". 

O Sr. Presidente- É regimental. A Presidência solicita ao 
Secretário que proceda à chamada para recomposição de 
"quorum". 
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 10 Deputados; 

encontram-se nas comissões 10 Deputados. 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 deliberativa de 
logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já publicada. 
Levanta-se a reunião. 
* -Sem revisão do orador. 

ATA DA 3a 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 GERAIS 
Às quinze horas e dez minutos do dia vinte e seis de outubro 
de mil novecentos e noventa e cinco, reúnem-se na Sala das 
Comissões os Deputados Paulo Schettino, Gil Pereira, Olinto 
Godinho (substituindo este à Deputada Elbe Brandão, por 
indicação da Liderança do Bloco da Maioria) e Paulo Piau, 
membros da Comissão supracitada. Registram-se também as 
presenças dos Deputados José Bonifácio e Marcelo Cecé. 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Paulo 
Schettino, declara abertos os trabalhos e informa que a 
reunião se destina a ouvir os Srs. Afonso Henrique Paulino, 
Presidente da Siderpa, Ant6nio Pontes Fonseca, Presidente da 
Calsete, Carlos Maurício Vasconcelos Gonzaga, Diretor-
Presidente da Companhia Setelagoana de Siderurgia - COSSISA 
-, Roberto Santos Viana e Paulo Roberto Martins Viana, 
respectivamente, Diretor- Presidente e Diretor-
Superintendente da Interlagos Siderúrgica Ltda., Luciano de 
Melo Figueiredo, Diretor-Presidente da INSIVI, Jadir Moreira 
Barbosa, Diretor- Presidente da Coirba Siderurgia Ltda., 
Francisco de Paula Castro, Assessor da Diretoria, 
representando o Grupo Itaminas, e William Bertozzi Dornas, 
representando os Dirigentes da Tecnosulfur. A seguir, a 
Presidência solicita ao Deputado Olinto Godinho que proceda 
à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, 
é subscrita pelos membros presentes. Logo após, a 
Presidência dá ciência aos convidados que todas as 
informações prestadas à CPI devem ser fundamentadas na 
verdade e passa a palavra ao Deputado Gil Pereira, que 
agradece a presença dos convidados e esclarece que a 
finalidade de trazê-los a esta Comissão é colher subsídios 
para a melhoria do sistema de fiscalização ora vigente e das 
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condições de trabalho e de moradia dos que lidam com o 
carvão vegetal. Participam dos debates os Deputados José 
Bonifácio, Marcelo Cecé e Paulo Piau e os Srs. Afonso 
Paulino, Carlos Maurício e Roberto Santos Viana, conforme 
consta nas notas taquigráficas. O Sr. Roberto Santos Viana, 
Diretor-Presidente da Interlagos, comunica que está de posse 
de certidão do IEF que atesta o cumprimento das obrigações 
de sua empresa junto àquele órgão; que o IEF tem acompanhado 
os projetos da Interlagos no que se refere ao plantio de 
eucalipto e que essa empresa construiu várias casas para os 
trabalhadores a ela ligados. Os representantes das 
siderúrgicas presentes são acordes em dizer que não integram 
a chamada "máfia do carvão" e que suas empresas estão em dia 
com suas obrigações. O Sr. Willian Dornas discorre sobre a 
tecnologia desenvolvida pela Tecnosulfur, esclarecendo que a 
empresa não utiliza carvão vegetal nas atividades voltadas 
para a produção de insumos para tratamento do gusa líquido 
para aciaria e fundição, notadamente através dos p~ocessos 
de dessulfuração e desfosforação, na redução, 
respectivamente, do teor de enxofre e de fósforo no metal. 
Com um dessulfurante eficiente, limpo e de menor custo por 
tonelada de gusa tratado, a Tecncs•.ilfur contr-ib•.Ji 
decisivamente para a substituiç:~0 ~:::: -.,~ . .!:,·, ·.'"'",<?··,' r:·:··,.~, 

coque na siderurgia. Os ag~ntes ~ss;u,iGrd~tss _ 
desfosforantes produzidos pela Teco.osulfwõ :~a::: a~rU<:r. ~ 
meio ambiente, além de não apresentarem riscos operacionais 
e de estocagem. Quem usa a tecnologia Tecnosulfur não usa 
carvão vegetal nos seus altos fornos, logo não desmata. O 
carvão mineral com tecnologia Tecnosulfur não polui como o 
carbureto de cálcio e a barrilha. Assim, a Tecnosulfur não 
se assemelha às demais empresas convocadas para prestar 
esclarecimentos ou informações e não tem sequer sugestões 
para a elucidação do assunto desta CPI. Neste momento o 
Deputado Olinto Godinho deixa o recinto. e o Deputado 
Marcelo Cecé o substitui. por indicação do Bloco da Maioria. 
Isso posto, o Deputado Gil Pereira apresenta requerimento 
solicitando sejam convidados para a mesma reunião os Srs. 
Luiz Eduardo Furiati Lopes, Carlos Alberto Dilly, 
Secretários Executivos do Sindifer; o Superintendente da 
Receita da Secretaria da Fazenda; o Diretor de Monitoramento 
e Controle do IEF: o Secretário do Meio-Ambiente; e o$:" . 
Marco Aurélio Andrade Carreira Machado, Presidente da 
Abracave, com o objetivo de discutir os mecanismos para 
guiar o carvão vegetal para as empresas consumidoras . 
Submetido a votação, é o requerimento aprovado. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares e dos convidados, determina a lavratura da ata 
e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 23 de novembro de 1995. 
Paulo Schettino, Presidente - Marcelo Gonçalves Paulo 

Piau - José Henrique - Elbe Brandão. 
ATA DA 14a REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE FISCALIZAÇÃO 
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
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Às quatorze horas e quarenta minutos do dia oito de novembro 
de mil novecentos e noventa e cinco, reúnem-se na Sala das 
Comissões os Deputados Geraldo Santanna, Simão Pedro Toledo, 
José Maria Barros (substituindo este ao Deputado Arnaldo 
Penna, por indicação da Liderança do PSDB), Anivaldo Coelho, 
Ivair Nogueira e Elbe Brandão, membros da Comissão de 
Constituição e Justiça; Ajalmar Silva, José Maria Barros 
(substituindo este ao Deputado Arnaldo Penna, por indicação 
da Liderança do PSDB), Geraldo Santanna (substituindo o 
Deputado Bonifácio Mourão, por indicação da Liderança do 
PMDB), Jairo Ataíde, Marcos Helênio (substituindo este ao 
Deputado Durval Ângelo, por indicação da Liderança do PT), 
membros da Comissão de Administração Pública; Miguel 
Martini, Geraldo Rezende, Marcos Helênio, Ivair Nogueira e 
Sebastião Costa (substituindo este ao Deputado Clêuber 
Carneiro, por indicação da Liderança do PFL), membros da 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. 
Registra-se a presença dos Deputados Wilson Trópia e Antônio 
Roberto. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado 
Geraldo Santanna, declara abertos os trabalhos e informa que 
a reunião se destina a apreciar os Pareceres para o 1Q Turno 
do Projeto de Lei nQ 506/95, do Governador do Estado, que 
aprova o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI -
e dá outras providências, e que, nos termos do§ 1Q do art. 
135 do Regimento Interno, os Deputados Simão Pedro Toledo, 
Ajalmar Silva e Miguel Martini foram designados relatores, 
respectivamente, pelas Comissões de Constituição e Justiça, 
de Administração Pública e de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária. Ato contínuo, o Presidente solicita ao 
Deputado Ajalmar Silva, que proceda à leitura da ata da 
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos 
membros presentes. A seguir, a Presidência passa a palavra 
ao relator da Comissão de Constituição e Justiça, Deputado 
Simão Pedro Toledo, que emite parecer pela 
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade da 
matéria. Submetido a discussão e votação, é o parecer 
aprovado. Registra-se a presença dos Deputados Arnaldo Penna 
e Durval Ângelo, que passam a participar da reunião. Isso 
posto, a Presidência passa a palavra ao relator pela 
Comissão de Administração Pública, Deputado Ajalmar Silva, 
que emite parecer pela aprovação do Projeto de Lei nQ 506/95 
na forma proposta. Na fase de discussão, os Deputados Miguel 
Martini, Durval Ângelo, Elbe Brandão, Geraldo Rezende e 
Marcos Helênio tecem comentários a respeito da referida 
matéria, conforme consta nas notas taquigráficas. Submetido 
a votação, é aprovado o parecer. A seguir, o Deputado Miguel 
Martini emite parecer pela aprovação do Projeto de Lei nQ 
506/95, na forma proposta. Submetido a discussão e votação, 
é o parecer aprovado. Cumprida a finalidade da reunião e 
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, 21 de novembro de 1995. 
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Geraldo Santanna, Presidente - Durval Ângelo Geraldo 
Rezende - Bonifácio Mourão- Aílton Vilela - Ajalmar Silva -
Elbe Brandão - Marcos Helênio - Paulo Piau - Arnaldo Penna. 
ATA DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, DE DEFESA SOCIAL, DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DE 
fiSCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
As dez horas e cinqüenta minutos do dia nove de novembro de 
mil novecentos e noventa e cinco, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Geraldo Santanna, Simão Pedro Toledo, 
Arnaldo Penna e Elbe Brandão, membros da Comissão de 
Constituição e Justiça; Romeu Queiroz (substituindo o 
Deputado Miguel Martini, por indicação da Liderança do 
PSDB), Geraldo Santanna (substituindo o Deputado Anderson 
Adauto, por indicação da Liderança do PMDB), Dílzon Melo 
(substituindo o Deputado Paulo Schettino, por indicação da 
Liderança do PTB), membros da Comissão de Defesa Social; 
Marcos Helênio, Antônio Andrade e Arnaldo Canarinho 
(substituindo este ao Deputado Carlos Pimenta, por indicação 
da Liderança do Bloco da Maioria), membros da Comissão de 
Defesa do Consumidor; Marcos Helênio, Romeu Queiroz. Ant6nio 
Andrade (substituindo este ao Deputado Geraldo Rezende, por 
indicação da Liderança do PMDB) e Arn~ 1 do Canarinho 
(substituindo o Deputado Miguel M~r+jn'. ~0- in~·c~-~0 ~: 
L i derança do PSDB i, membros da Co.r1i s.,á:.J ü•.' ,: : ::>C2, ; ;~a,~2.· .. · 
Financeira e Orçamentária. Havendo nj~ero ra;i~~n~::, ~ 
Presidente, Deputado Geraldo Santanna, declara abertos os 
trabalhos e informa que, por se tratar da primeira reunião 
conjunta das Comissões, não existe ata a ser lida. O 
Presidente esclarece que a reunião se destina a apreciar o 
Parecer para 1Q Turno do Projeto de Lei nQ 535/95, de 
autoria do Governador do Estado, que acrescenta inciso ao 
art. 4Q da Lei nQ 6.763, de 26/12/75, e dá outras 
providências. Com a palavra, o Deputado Arnaldo Penna, 
relator no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, 
emite parecer mediante o qual conclui pela 
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade da 
matéria com as Emendas ngs 1 a 8, que apresenta. Submetido a 
discussão e votação, é aprovado o parecer. Na ausência do 
relator, Deputado Paulo Schettino, o Presidente redistribui 
a matéria ao Deputado Romeu Queiroz, relator no âmbito da 
Comissão de Defesa Social, o qual emite parecer concluindo 
pela aprovação da matéria com as Emendas nQs 1 a 8, 
apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça . 
Submetido a discussão e votação, é aprovado o parecer. Com a 
palavra, o Deputado Marcos Helênio, relator no âmbito da 
Comissão de Defesa do Consumidor, emite parecer mediante o 
qual conclui pela aprovação da matéria com as emendas 
propostas pela Comissão de Constituição e Justiça e 
acrescenta as Emendas nQs 9 e 10. Submetido a discussão e 
votação, é aprovado o parecer. Na ausência do relator, 
Deputado Geraldo Rezende, o Presidente redistribui a matéria 
ao Deputado Arnaldo Canarinho, relator no âmbito da Comissão 
de Fiscalização Financeira e Orçamentária, o qual emite 
parecer concluindo pela aprovação da matéria com as emendas 
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propostas pelas Comissões de Constituição e Justiça e de 
Defesa do Consumidor. Na fase de discussão, manifestam-se os 
Deputados Ajalmar Silva, Arnaldo Penna, Romeu Queiroz e 
Marcos Helênio; este último requer vista da proposição, e 
seu pedido é deferido pelo Presidente. Nada mais havendo a 
ser tratado, a Presidência agradece a presença dos 
Deputados, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 
Sala das Comissões, 22 de novembro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente Simão Pedro Toledo 

Leonídio Bouças - Arnaldo Penna - Durval Ângelo - Djalma 
Diniz- Miguel Martini - Kemil Kumaira- José Bonifácio-
Marcos Helênio - Dinis Pinheiro - Antônio Andrade - Arnaldo 
Canarinho - Geraldo Rezende. 
ATA DA 15a REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, ÕE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE FISCALIZAÇÃO 
fiNANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
As quinze horas e quinze minutos do dia vinte e um de 
novembro de mil novecentos e noventa e cinco, reúnem-se na 
Sala das Comissões os Deputados Geraldo Santanna, Ailton 
Vilela (substituindo este ao Deputado Simão Pedro Toledo, 
por indicação da Liderança do PSDB), Jairo Ataide 
(substituindo o Deputado Leonidio Bouças, por indicação da 
Liderança do PFL), Arnaldo Penna e Durval Angelo 
(substituindo este ao Deputado Anivaldo Coelho, por 
indicação da Liderança do PT), membros da Comissão de 
Constituição e Justiça; Arnaldo Canarinho (substituindo o 
Deputado Ajalmar Silva, por indicação da Liderança do PSDB), 
Arnaldo Penna, Bonifácio Mourão, José Bonifácio 
(substituindo este à Deputada Elbe Brandão, por indicação do 
Bloco da Maioria), Durval Ângelo e Jairo Ataide, membros da 
Comissão de Administração Pública; Péricles Ferreira 
(substituindo o Deputado Miguel Martini, por indicação da 
Liderança do PSDB), Arnaldo Canarinho (substituindo o 
Deputado Romeu Queiroz, por indicação da Liderança do PSDB), 
Geraldo Rezende, Sebastião Costa (substituindo este ao 
Deputado Clêuber Carneiro, por indicação da Liderança do 
PFL) e Marcos Helênio, 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 apreciar os 
Pareceres para o 1Q Turno dos Projetos de Lei nQs 521/95, do 
Governador do Estado, que prorroga a vigência do art. 2Q e 
seu§ 1Q da Lei nQ 11.821, de 15/5/95, e dá outras 
providências, 552/95, do Tribunal de Justiça, que dispõe 
sobre o Sistema de Juizados Especiais Cíveis e Criminais e 
dá outras providências, e 554/95, do Tribunal de Justiça, 
que cria cargos no Quadro de Servidores da Justiça de 
Primeira Instância e dá outras providências. Ato continuo, o 
Presidente solicita ao Deputado Arnaldo Penna que proceda à 
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é 
subscrita pelos membros presentes. A seguir, a Presidência 
dá inicio à apreciação do Projeto de Lei nQ 521/95 e, na 
ausência do Deputado Leonídio Bouças, relator pela Comissão 
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de Constituição e Justiça, redistribui a matéria ao Deputado 
Arnaldo Penna, que, em virtude da presença do Presidente do 
Tribunal de Justiça, Desembargador José Fernandes, apresenta 
requerimento solicitando a inversão da pauta, a fim de se 
apreciarem em primeiro lugar os projetos de lei do Tribunal 
de Justiça e de se ouvir o Presidente daquela Corte. 
Submetido a votação, é o requerimento aprovado. Invertida a 
pauta, a Presidência agradece a presença do Presidente do 
Tribunal de Justiça, convida-o a assentar-se à mesa e passa 
a palavra ao Deputado Arnaldo Penna, relator pela Comissão 
de Constituição e Justiça do Projeto de Lei nQ 552/95, o 
qual emite parecer pela constitucionalidade, pela legalidade 
e pela juridicidade da matéria com as Emendas nQs 1 a 4. Na 
fase de discussão, os Deputados Durval Ângelo, Arnaldo 
Penna, José Bonifácio, Sebastião Costa, Bonifácio Mourão e 
Geraldo Rezende participam dos debates, e o Desembargador 
José Fernandes discorre sobre os Projetos de Lei nQs 552 e 
554/95 e esclarece algumas dúvidas dos parlamenta~es. Neste 
passo, a Presidência agradece a presença do Desembargador 
José Fernandes e suspende a reunião por 5 minutos para 
acompanhá-lo até a saida. Reabertos os trabalhos, o parecer 
da Comissão de Constituição e Justiça sobre o Pr0jeto de Le~ 
nQ 552/95 é subme~ido a votaç5a ~ ~ ~~~0'·~~~ ~ ~c~··~ ·· 
Deputado Jairo Ataide, relator pe;a C0m1~s~s ~t 
Administração Pública, emite parecer Dela apro1ac~c j: 
Projeto de Lei nQ 552/95 com as Emendas nQs 1 a 4, da 
Comissão de Constituição e Justiça, e com a Em~nda nQ 5, que 
apresenta. Neste momento, o Deputado Durval Angelo deixa o 
recinto. Na fase de discussão, os Deputados José Bonifácio e 
Geraldo Rezende (este na condição de substituto do Deputado 
Bonifácio Mourão, por indicação da Liderança do PMDB) 
apresentam, respectivamente, as Propostas de Emenda nQs 1 e 
2, e o Deputado Marcos Helênio, na condição de substituto do 
Deputado Durval Ângelo, requer, nos termos do art. 136 do 
Regimento Interno, vista da mencionada proposição. Seu 
pedido é deferido pela Presidência. A seguir, a Presidência 
dá inicio à apreciação do Projeto de Lei nQ 554/95 e passa a 
palavra ao Deputado Arnaldo Penna, relator pela Comissão de 
Constituição e Justiça, que emite parecer pela 
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade da 
matéria. Na fase de discussão, o Deputado Marcos Helênio, na 
condição de substituto do Depu:ado Anivaldo Coelho na 
Comissão de Constituição e Justiça, requer, nos termos do 
art. 136 do Regimento Interno, vista da proposição em exame, 
e seu pedido é deferido pela Presidência. Prosseguido, a 
Presidência dá início à apreciação do Projeto de Lei nQ 
521/95 e passa a palavra ao Deputado Arnaldo Penna, que 
emite parecer pela constitucionalidade, pela legalidade e 
pela juridicidade da matéria na forma do Substitutivo nQ 1. 
Submetido a discussão e votação, é o parecer aprovado. Neste 
passo, o Deputado Geraldo Santanna passa a atuar na Comissão 
de Administração Pública, em substituição ao Deputado 
Bonifácio Mourão, por indicação da Liderança do PMDB, e os 
Deputados Geraldo Rezende e Sebastião Costa deixam o 
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recinto. Isso posto, o Deputado Arnaldo Penna emite parecer 
pela aprovação do Projeto de Lei nQ 521/95 na forma do 
Substitutivo nQ 1, apresentado pela Comissão de Constituição 
e Justiça, com a Emenda nQ 1, que apresenta. Submetido a 
discussão e votação, é o parecer aprovado. A seguir, na 
ausência do Deputado Miguel Martini, a Presidência 
redistribui a matéria ao Deputado Péricles Ferreira, que 
emite parecer pela aprovação do Projeto de Lei nQ 521/95 no 
1Q turno, na forma do Substitutivo nQ 1, apresentado pela 
Comissão de Constituição e Justiça, com a Emenda nQ 1, da 
Comissão de Administração Pública. Submetido a discussão e 
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, a ser realizada no dia 22/11/95, às 11 
horas, com a finalidade de dar prosseguimento à apreciação 
dos Pareceres para o 1Q Turno dos Projetos de Lei nQs 552 e 
554/95, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 22 de novembro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente- Elbe Brandão- Ajalmar Silva 

- Kemil Kumaira- Leonidio Bouças -Arnaldo Penna- Ivair 
Nogueira - Miguel Martini - Durval Ângelo - Jairo Ataíde -
Bonifácio Mourão - Marcos Helênio. 
ATA DA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS 
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO 
Às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e dois 
de novembro de mil novecentos e noventa e cinco, comparecem 
na Sala das Comissões os Deputados José Henrique, Dimas 
Rodrigues, Sebastião Costa, José Maria Barros, João Batista 
de Oliveira, Dílzon Melo e José Braga, membros da Comissão 
supracitada, bem como os Deputados Jorge Hannas, Ivo José e 
Carlos Pimenta. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado José Henrique, declara abertos os trabalhos e 
solicita ao Deputado João Batista de Oliveira que proceda à 
leitura da ata reunião anterior, que, lida e aprovada, é 
subscrita pelos membros presentes. A seguir, a Presidência 
informa que a finalidade da reunião é apreciar o parecer da 
Comissão sobre as Emendas nQs 1 e 2, do Deputado António 
Andrade, e 3, do Deputado José Bonifácio, apresentadas em 
Plenário ao Projeto de Lei nQ 562/95, que cria municípios e 
dá outras providências. Dando prosseguimento, a Presidência 
passa à 1ª fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e 
a votação de proposições da Comissão. Sobre a mesa, dois 
requerimentos: um, do Deputado João Batista de Oliveira, 
mediante o qual solicita o reexame, pela Comissão, de 
recurso da comissão emancipacionista do Distrito de Serra 
Azul, no Município de Mateus Leme, com o objetivo de 
contestar informações prestadas pelo Prefeito Municipal 
daquela localidade sobre o número de moradias no núcleo 
urbano do mencionado distrito e a inexistência de prédio 
para abrigar o novo governo municipal; outro, do Deputado 
Raul Lima Neto, por meio do qual solicita o envio de ofício 
do Presidente da Assembléia Legislativa ao TRE-MG para que 
seja realizada consulta plebiscitária nos Distritos de 
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Riacho da Cruz e Brejo do Amparo, no Município de Januária, 
tendo em vista o resultado contrário dos plebiscitos 
realizados nos Distritos de Tijuco e São Joaquim, 
localizados no mencionado município. O Presidente decide não 
receber o requerimento do Deputado João Batista de Oliveira, 
uma vez que a matéria já foi objeto de deliberação e 
informa, que, após diligência realizada no Distrito de Serra 
Azul por membros desta Comissão, ficou constatada a 
inexistência de mais de 400 moradias no núcleo urbano do 
mencionado distrito. Quanto ao requerimento do Deputado Raul 
Lima Neto, a Presidência informa que, em 1Q/11/95, o 
Presidente da Assembléia Legislativa encaminhou ofício ao 
TRE-MG solicitando a realização de consulta plebiscitária à 
população dos Distritos de Cônego Marinho e Riacho da Cruz e 
Levinópolis, localizados no Município de Januária. A seguir, 
o Deputado Jorge Hannas apresenta recurso encaminhado à 
Comissão pela comissão emancipacionista do Distrito de São 
Pedro do Avaí, em que solicita ao Presidente da Comissão o 
envio de ofício ao Presidente do TRE-MG, pedindo o expurgo 
dos eleitores irregulares constantes na listagem do Distrito 
de São Pedro do Avaí, no Município oe Manhuaçu. O Presidente 
decide enviar o recurso à Gerênci3-Gera1 de ConsrJ1taria d2 
Casa para a devida anélise e ~Q~+o~·n~ ~~~~m·~~?~0~-c 

Suspende-se a reunião e, às 19 r.o.·as a:) trl'.;s<'.u u .~,. ::.:.:.''· -:. 
presença dos Deputados José H•2n.- i ::JU2, Di rnã::: í-<·.Jc!1··; gu·::::, 
Dílzon Melo, Paulo Piau (substituindo o Deputado Sebastião 
Costa, por indicação da Liderança do PFL), José Maria 
Barros, João Batista de Oliveira e José Braga, membros da 
Comissão, o Presidente, Deputado José Henrique, reabre os 
trabalhos. Estão presentes, também, os Deputados Anderson 
Adauto, Marcos Helênio, Dinis Pinheiro, Ivo José, Péricles 
Ferreira, Gilmar Machado e Olinto Godinho. O Presidente 
passa a palavra ao Deputado Dílzon Melo, que faz a leitura 
do seu parecer sobre as Emendas nQs 1, 2 e 3, apresentadas 
em Plenário ao Projeto de Lei nQ 562/95. O relator, em seu 
parecer, conclui pela rejeição das Emendas nQs 1, 2 e 3, 
apresentadas em Plenário, e pela aprovação da Emenda nQ 4, 
que dá nova redação aos Anexos I e !I. Durante a fase de 
discussão, é apresentada a Proposta de Emenda nQ 1, do 
Deputado Paulo Piau, em que solicita a supressão do 
Município de Delta do "caput" do art. 1Q do Substitutivo nQ 
1 ao Projeto de Lei nQ 562/95 e a inclusão do referido 
município em inciso separado. Durante a fase de discussão, o 
Deputado Paulo Piau faz uso da palavra, conforme consta nas 
notas taquigráficas. Após, o Deputado João Barista de 
Oliveira solicita vista do parecer, a qual é concedida pelo 
Presidente. A seguir, o Deputado Anderson Adauto solicita a 
palavra e tece considerações sobre a matéria, conforme 
consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da 
reun1ao, a Presidência agradece o comparecimento dos 
Deputados, convoca os membros da Comissão para a reun1ao 
extraordinária a ser realizada no dia 23/11/95, às 9 horas, 
na Sala das Comissões, com a finalidade de se discutir e 
votar o parecer da Comissão sobre as Emendas nQs 1, 2 e 3, 
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apresentadas em Plenário ao Projeto de Lei nQ 562/95; 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 23 de novembro de 1995. 
José Henrique, Presidente- Dílzon Melo- José Maria Barros 

- João Batista de Oliveira - José Braga. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

EMENDAS À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO NQ 16/95 
EMENDA No 1 

Emenda, nos termos do art. 209- do Regimento Interno, à 
Proposta de Emenda à Constituição nQ 16/95, p~ra acr~sc~ntar 
ao f 2Q a expressão "e na facultativa refer1da no 1nc1so V 
do art. 98", ficando o parágrafo com a redação seguinte: 

"Art. 2Q - .................................. . 
"Art. 31 - .................................. . 
f 2Q -Ocorrendo a aposentadoria nas condições das alín~as 

"a" e "b" do inciso III do art. 36 e na facultativa refer1da 
no inciso V do art. 98 desta Constituição, o servidor terá 
direito a mais três meses de férias-prêmio convertida em 
espécie, relativa à fração do decênio.".". 
Sala das Reuniões, de de 1995. 
Glycon Terra Pinto Ronaldo Vasconcellos Bonifácio 

Mourão - Paulo Pettersen - António Roberto - Geraldo Rezende 
-Sebastião Helvécio- Maria Olívia - Péricles Ferreira-
Paulo Piau - Anderson Adauto- Ermano Batista Ibrahim 
Jacob- Rêmolo Aloise - Olinto Godinho- João Leite- Elbe 
Brandão - António Andrade - Toninha Zeitune - Irani Barbosa 
- Ajalmar Silva- Dimas Rodrigues - Francisco Ramalho 
Geraldo Santanna- Marco Régis- Miguel Martini. 
Justificação: O texto acima é restritivo ao elencar as 

alíneas "a" e "b" do inciso III do art. 36 da Constituição. 
Dessa forma, outros servidores do Estado que não aqueles ali 
elencados e que também têm direito às férias-prêmio não 
seriam alcançados. 

EMENDA No 2 
Dê-se ao art. 1Q a seguinte redacão: 
"Art. 1Q- O inciso II do art. 31 da Constituição do Estado 

passa a ter a seguinte redação: 
'Art. 31 - .................................. . 
II férias-prêmio, com duração de 3 (três) meses, 

adquiridas a cada período de 5 (cinco) anos de efetivo 
exercício no serviço público do Estado de Minas Gerais, 
admitida, por opção do servidor, a sua conversão em espec1e 
quando da aposentadoria ou a contagem em dobro, para este 
mesmo fim, das não gozadas;'." 
Sala das Reuniões, 21 de setembro de 1995. 
José Bonifácio -Álvaro António Alencar da Silveira 

Júnior - Simão Pedro Toledo - Carlos Murta - Geraldo Rezende 
- Bilac Pinto- Sebastião Navarro Vieira - António Roberto-
Ajalmar Silva -Maria Olívia- José Braga- Mauri Torres-
Ivair Nogueira -José Henrique- Dílzon Melo- Jorge Hannas 
-Paulo Pettersen- Clêuber Carneiro- Aílton Vilela- Paulo 
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Piau- Jorge Eduardo de Oliveira- Antônio Andrade- Ibrahim 
Jacob - Raul Lima Neto- Geraldo Santanna. 
Justificação: Esta emenda irá beneficiar os servidores que 

se aposentarem por invalidez permanente ou com proventos 
proporcionais, relativos à fração de decênio. 

EMENDA NQ 3 
Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... -Fica assegurado aos servidores que na data da 

promulgação desta emenda à Constituição contarem, no mínimo, 
5 (cinco) anos de efetivo exercício o direito ao gozo de 
férias-prêmio vencidas, admitida a opção do servidor pela 
conversão em espécie das vencidas e não gozadas ou pela sua 
contagem em dobro, para fins de aposentadoria e outras 
vantagens.". 
Sala das Reuniões, de de 1995. 
José Bonifácio -Antônio Júlio- Antônio Genaro José 

Henrique- Wanderley Ávila- Leonídio Bouças- Ajalmar Silva 
- Kemil Kumaira- Maria José Haueisen- Olinto Godinho-
Mauri Torres - Álvaro Antônio- Sebastião Helvécio- Luiz 
Antônio Zanto - Durval Ângelo - Glycon Terra Pinto - Paulo 
Pettersen- Maria Olívia- Bonifácio Mourão- Marcelo Cec~
Arnaldo Canarinho - Carlos Murta - Jorge Hann?s - Daulo Diau 
-Ronaldo Vasconcellos- Anderson Ci':!·"!':t··,- ~··' .,_~L-:·s Fc,~r:::>'i'"! 
- José Braga. 
Justificação: A alteração proposta no te~to ccns~ltc:;o,a~ 

não pode e não deve afetar a situação funcional daqueles 
servidores que, cumpridas as exigências legais em vigor, já 
detêm, no momento atual, o direito ao gozo de férias-prêmio 
ou da conversão em espécie das não gozadas. 

Ainda que as inovações propostas na norma constitucional 
sejam possíveis e que estas inovações, em tese, devam 
atingir a todos os servidores, uma interpretação mais 
abrangente do alcance do disposto no art. 5Q, XXXVI, da 
Constituição da República indica que a proteção aos direitos 
individuais deve ser percebida também como forma de garantia 
real de que não serão afetadas a normalidade e a 
previsibilidade a que todos têm direito em suas vidas. 

Nesse sentido, não se pode retirar do indivíduo, sob pena 
de afetar-se a própria certeza, que é ponto fundamental da 
ordem jurídica, a possibilidade de, dentro dos 1 imites da 
lei, fazer uso das prerrogativas que lhes são asseguradas no 
ordenamento constitucional. 

Ao adiar para o momento da aposentadoria a possibilidade de 
conversão em espécie das férias-prêmio não gozadas, a 
Proposta de Emenda à Constituição nQ 16/95, conforme 
originalmente proposta, viola claramente o princípio 
jurídico acima mencionado, que garante a segurança jurídica 
do cidadão, em face das mudanças concretizadas nos Diplomas 
Legais . 
Pelos motivos expostos, contamos com adesão dos Srs. 

Deputados à modificação que ora propomos . 
EMENDA NQ 4 
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Acrescente-se ao inciso II do art. 31: "e na hipótese de 
pagamento de imóvel adquirido através do Sistema Financeiro 
de Habitação- SFH." 
Sala das Reuniões, 14 de novembro de 1995. 
Ajalmar Silva - Durval Ângelo- Álvaro Antônio - Rêmolo 

Aloise- Anivaldo Coelho- Aílton Vilela- Anderson Adauto-
Paulo Pettersen- Carlos Murta- Irani Barbosa- Dílzon Melo 
-Geraldo Rezende- Olinto Godinho- Ronaldo Vasconcellos-
Péricles Ferreira - Antônio Roberto - José Bonifácio - Dinis 
Pinheiro - José Maria Barros - Simão Pedro Toledo - Marcelo 
Cecé- Wanderley Ávila -Jorge Hannas- Sebastião Costa-
Miguel Martini. 
Justificação: Por intermédio da proposição em apreço, 

objetivamos fazer justiça à categoria dos servidores 
públicos que adquirem imóvel pelo Sistema Financeiro de 
Habitação. Nada mais justo que permitir a conversão das 
férias-prêmio em espécie, no caso de aquisição de casa 
própria. 
Assinale-se que o poder público deve, na medida do 

possível, proporcionar melhores condições de vida à 
população, principalmente àqueles que estão a serviço do 
Estado e que são os seus legítimos profissionais. Assim, 
entendemos que a emenda em questão é conveniente e oportuna, 
vindo ao encontro dos anseios do funcionalismo. 

Contamos, portanto, com o apoio dos nobres colegas desta 
Casa para a aprovação desta emenda. 

EMENDA No 5 
O art. 1Q do Substitutivo nQ 1 à Proposta de Emenda à 

Constituição nQ 16/95 passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

"Art. 1Q- O inciso II do art. 31 da Constituição do Estado 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

'Art. 31 - .................................. . 
II férias-prêmio, com duração de 3 (três) meses, 

adquiridas a cada período de 5 (cinco) anos de efetivo 
exercício no serviço público do Estado de Minas Gerais, 
admitida a sua conversão em espec1e paga a título de 
indenização quando da aposentadoria, exoneração ou dispensa, 
ou a contagem em dobro, para este mesmo fim ou para 
percepção de adicionais por tempo de serviço, das férias-
prêmio não gozadas;'." 
Sala das Reuniões, 21 de novembro de 1995. 
Gilmar Machado- Maria José Haueisen - Sebastião Helvécio-

Geraldo Santanna - Jorge Eduardo de Oliveira Paulo 
Schettino- Durval Ângelo Olinto Godinho Sebastião 
Navarro Vieira - Ibrahim Jacob - Geraldo Rezende - Paulo 
Piau- Raul Lima Neto- Ronaldo Vasconcellos- Jairo Ataide 
- Sebastião Costa - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho 
Irani Barbosa- Alencar da Silveira Júnior -Almir Cardoso-
Carlos Pimenta - Djalma Diniz - José Braga - Marco Régis -
Hely Tarquínio. 
Justificação: O servidor público ocupante de cargo de 

recrutamento amplo ou designado para função pública, ao ser 
exonerado ou dispensado, faz jus à compensação remuneratória 
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prevista no art. 57 da Lei nQ 11.050, de 1993. Entretanto, 
entendemos ser o instituto das férias-prêmio extremamente 
similar ao do FGTS, que prevalece para a iniciativa privada. 
O FGTS pode, entre outras hipóteses, ser sacado quando da 
demissão sem justa causa. Já as férias-prêmio são utilizadas 
pelo servidor público á semelhança do FGTS, ou seja, para 
aquisição de casa própria. 

No nosso entendimento, é justo que o servidor, após ter 
prestado anos de serviço à administração pública, ao ser 
afastado, tenha direito a uma espécie de rescisão 
contratual, composta pela compensação remuneratória e pelas 
férias-prêmio, até que possa recolocar-se no mercado de 
trabalho. 

Acrescente-se 
Constituição do 
nQ 1: 

EMENDA No 6 
o seguinte parégrafo ao art. 31 da 

Estado, por meio do art. 1Q do Substitutiva 

"Art. 1Q- ..................... ·· · ·· · · ··· · · · · 
"Art. 31 - .................. · · · · · · ··· · · ·· · · · · 
f 1Q Serão devidos ao cônjuge sobrevivente e aos 

herdeiros necessários, em caso de falecimento do servid0r, 
ocorrido na ativa, os vencimentos e as vant2genE 
correspondentes a reríodo de fér-i:::~-l:')rr::r·,in n~\,) -:~~.-;:::>ri;:.= r.! .,~,.~, 

convertidas em espécie.".". 
Sala das Reuni6es, 21 de novembro ae 1395. 
Gilmar Machado -Paulo Schettino- Sebastião Helvécio 

Carlos Pimenta- Luís Antônio Zanto- Ronaldo Vasconcellos-
Dílzon Melo - Anderson Adauto- Durval Ângelo Marcos 
Helênio - Jairo Ataíde - Djalma Diniz - José Bonifácio -
Ibrahim Jacob - Maria José Haueisen - Geraldo Nascimento -
Almir Cardoso -Wilson Trópia- Sebastião Navarro Vieira-
Geraldo Rezende -Jorge Eduardo de Oliveira Sebastião 
Costa - Marco Régis - Marcelo Gonçalves - Ivo José - Raul 
Lima Neto - Geraldo Santanna - Paulo Piau - José Braga -
Anivaldo Coelho Alencar da Silveira Júnior Olinto 
Godinho- João Batista de Oliveira. 
Justificação: Consideramos inaceitável que os herdeiros de 

servidor falecido na ativa não percebam as vantagens 
referentes às férias-prêmio não gozadas ou convertidas em 
espécie. O FGTS, similar que vigora para a iniciativa 
privada, é sacado após a morte do trabalhador, assim como o 
PIS-PASEP. 
Entendemos o não-pagamento aos herdeiros como uma 

apropriação indébita por parte do Estado de parcela devida 
ao servidor. 

EMENDA NQ 7 
O art. 1o do Substitutivo nQ 1 à Proposta de Emenda à 

Constituição nQ 16/95 passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

"Art. 1Q -O inciso II do art. 31 da Constituição do 
Estado, constante no art. 1Q do substitutivo em epígrafe, 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 31- .................................. . 
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II - férias-prêmio, com duração de três meses, adquiridas a 
cada período de cinco anos de efetivo exercício no serviço 
público, admitida a sua conversão em espécie, paga a título 
de indenização, quando da aposentadoria, ou a contagem em 
dobro, para este mesmo fim ou para percepção de adicionais 
por tempo de serviço, das férias-prêmio não gozadas.".". 
Sala das Reuniões, 21 de novembro de 1995. 
Gilmar Machado -Sebastião Helvécio- Carlos Pimenta 

Paulo Schettino -Wilson Trópia- Durval Ângelo Jairo 
Ataíde- Ibrahim Jacob Ronaldo Vasconcellos Marcos 
Helênio - Djalma Diniz - José Bonifácio - Almir Cardoso -
Maria José Haueisen - Geraldo Nascimento - Irani Barbosa -
Sebastião Navarro Vieira- Olinto Godinho- João Batista de 
Oliveira- Alencar da Silveira Júnior -Geraldo Santanna-
José Braga Raul Lima Neto Marco Régis Marcelo 
Gonçalves - Anivaldo Coelho - Sebastião Costa - Paulo Piau. 
Justificação: Entendemos .que a redação, ainda em vigor, da 

Constituição Estadual, ao prever o período aquisitivo para 
férias-prêmio como aquele de efetivo exercício no serviço 
público, é a mais adequada à realidade do nosso 
funcionalismo, mormente pelo imenso contingente de 
professores. 
Limitar tal período aquisitivo àquele prestado apenas ao 

Estado não passa de uma "economia de palitos", já que não 
chega a ser significativo, no cômputo geral, e prejudica 
extremamente os servidores. 

EMENDA NQ 8 
O art. 1Q do Substitutivo nQ 1 à Proposta de 

Constituição nQ 16/95 passa a vigorar com a 
redação: 

Emenda à 
seguinte 

"Art. 1Q- O inciso II do art. 31 da Constituição do Estado 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 31- .................................. . 
II - férias-prêmio, com duração de três meses, adquiridas a 

cada período de cinco anos de efetivo exercício no serviço 
público do Estado de Minas Gerais, admitida a sua conversão 
em espécie, por opção do servidor, à razão de uma por ano, 
paga a título de indenização, ou a contagem em dobro. para 
fins de aposentadoria ou para percepção de adicionais por 
tempo de serviço, das férias-prêmio não gozadas.".". 
Sala das Reuniões, 21 de novembro de 1995. 
Gilmar Machado -Sebastião Helvécio- Paulo Schettino 

Durval Ângelo -Marcos Helênio- Ronaldo Vasconcellos 
Wilson Trópia - Djalma Diniz -Maria José Haueisen - Carlos 
Pimenta - Sebastião Navarro Vieira - Geraldo Santanna 
Marco Régís- Olinto Godinho- Ibrahim Jacob- Irani Barbosa 
- Marcelo Gonçalves - José Braga - Raul Lima Neto - Anderson 
Adauto- Anivaldo Coelho - Ivo José - Sebastião Costa 
Geraldo Nascimento - Almir Cardoso - José Bonifácio - João 
Batista de Oliveira- Luiz Antônio Zanto. 
Justificação: Em boa hora determinou o Governador do Estado 

o pagamento de um mês de férias-prêmio, a cada ano, no mês 
de aniversário do servidor. Essa conversão vinha em socorro 
dos servidores que, com os baixos vencimentos. nela 
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encontravam um alívio financeiro temporário. Entretanto, ao 
eliminar mais esse benefício, pensa o Governador em reduzir 
despesas, assustado pelo grande volume de conversões 
solicitadas pelos servidores constitucionalmente 
estabilizados. 

No entanto, de agora em diante, o processo todo se diluirá, 
sem causar mais tal impacto financeiro. 

Na nossa op1n1ao, as dificuldades de caixa do Estado não 
serão solucionadas apenas com o sacrifício dos servidores. 

EMENDA NQ 9 
seguinte redação: Dê-se ao art. 2Q a 

"Art. 2Q -Ficam 
Estado os seguintes 
§ 1Q: 

acrescidos ao art. 31 da Constituição do 
§§ 2Q e 3Q, passando o parágrafo único a 

"§ 1Q - ..................................... . 
§ 2Q -Ocorrendo a aposentadoria nas condições das alíneas 

"a" e "b" do inciso III do art. 36 desta Constituição, o 
servidor terá direito a mais 3 (três) meses de férias-p~ê~~o 
convertidas em espécie, relativa à fração do decênio. 

§ 3Q - As férias-prêmio não gozadas serão computadas em 
dobro para efeito de percepção de adicionais por tempo de 
serviço, quando da aposentadoria.".". 
Sala das Comissões, de de 1 99~ 
Wanderley Ávila ·-Antônio Gena:'o- ~:_,~;-:... ri:áic:.::: :>:c:.:. .. ·.· 

Rezende- Antônio Júlio- Anderson Aaau~c- E:ma~o 3ztlst~
Durval Ângelo - Rêmolo Aloise - José Braga- Ivair Nogueira 
- Bilac Pinto- João Batista de Oliveira- Olinto Godinho-
Ibrahim Jacob - Jorge Hannas Dinis Pinheiro Dimas 
Rodrigues- Elbe Brandão- Péricles Ferreira- Ajalmar Silva 
- José Henrique- Carlos Murta - Sebastião Navarro Vieira -
Dílzon Melo- Ronaldo Vasconcellos. 

EMENDA No 10 
Dê-se ao art. 1Q, a seguinte redação: 
"Art. 1Q- o inciso II do art. 31 da Constituição do Estado 

passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 31- .................................. . 
II - Férias-prêmio, com duração de seis meses, adquiridas a 

cada período de dez anos de efetivo exercício no serviço 
público, admitida, por opção do servidor, a sua conversão em 
espécie quando da aposentadoria ou a contagem em doDro, para 
este mesmo fim, das não gozadas.".". 
Wanderley Ávila- Antônio Genaro- Antônio Júlio- Anderson 

Adauto- Ermano Batista - Elbe Brandão- Geraldo Rezende-
Ajalmar Silva - Dimas Rodrigues- Carlos Murta Dinis 
Pinheiro- Bilac Pinto - Ibrahim Jacob - Ivair Nogueira -
Jairo Ataíde - Durval Ângelo- João Batista - José Braga -
José Henrique - Jorge Hannas - Péricles Ferreira - Rêmolo 
Aloise- Dílzon Melo- Olinto Godinho- Ronaldo Vasconcellos 
- Sebastião Helvécio. 

PARECER PARA 

Comissão 

O 1o TURNO DO PROJETO DE 
No 465/95 

de Saúde e Ação Social 
Relatório 

LEI 
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De autoria do Deputado Sebastião Navarro Vieira, o projeto 
de lei em epígrafe objetiva declarar de utilidade pública a 
Instituição Beneficente Martin Lutero, com sede no Município 
de Belo Horizonte. 

Publicada em 21/9/95, foi a proposição distribuída, 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 
A entidade em análise tem por finalidade manter 

estabelecimentos destinados a abrigar pessoas idosas, dentro 
dos princípios cristãos de amor ao próximo e segundo a 
máxima luterana de preservação da dignidade do homem. 

Por desenvolver um trabalho de nobres objetivos, a entidade 
merece ser declarada de utilidade pública. 

Conclusão 
Pelas razões aduzidas, somos pela aprovação do Projeto de 

Lei nQ 465/95 no 1Q turno, na forma original. 
Sala das Comissões, 28 de novembro de 1995. 
Luiz António Zanto, relator. 

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 467/95 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado Ivair Nogueira, o projeto de lei em 
análise propõe seja declarada de utilidade pública a 
Associação Comunitária Tapajós, com sede no Município de 
Betim. 
Publicada, foi a matéria encaminhada para exame preliminar 

à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 
Por sua vez, deve esta Comissão deliberar conclusivamente 

sobre a proposição para o 1Q turno, em obediência ao que 
dispõe o Regimento Interno. 

Fundamentação 
A mencionada entidade trabalha em prol da comunidade do 

Conjunto Habitacional São Caetano e adjacências, obtendo 
notórias conquistas na área do bem-estar social. 

As ações da instituição têm levado inúmeros benefícios 
àquela gente, razão pela qual merece ser declarada de 
utilidade pública. 

Conclusão 
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei 

nQ 467/95 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 28 de novembro de 1995. 
Jorge Eduardo, relator. 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 472/95 
Comissão de Saúde e Ação Social 

Relatório 
De autoria do Deputado Arnaldo Penna, o projeto de lei em 

análise objetiva declarar de utilidade pública a Associação 
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Civil - Religiosa São Francisco de Assis- ASFA -, com sede 
no Município de Ouro Branco. 
Publicada em 21/9/95, foi a propos1çao distribuída, para 

e~ame preliminar, à Comissão de Constituição e Justiça, que 
nao encontrou óbice à sua tramitação. 

Vem, agora, o projeto a esta Comissão para o 1Q turno de 
deliberação conclusiva, em cumprimento às normas 
regimentais. 

Fundamentação 
A referida instituição tem por finalidade assistir aos 

carentes de Ouro Branco, desenvolvendo programas integrados 
de educação, saúde, alimentação e orientação para o 
trabalho. 
Pelas atividades de eminente caráter filantrópico que vem 

realizando, torna-se a entidade merecedora do título 
declaratório de utilidade pública ora proposto. 

Conclusão 
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de l_ei 

nQ 472/95 na forma original. 
Sala das Comissões, 28 de novembro de 1995. 
Luiz Ant6nio Zanto, relator. 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 493/95 
Comlssão de Saúde 0 Ação Soc12 

De autoria do Deputado 
493/95 visa declarar 
Espiritualista Cristã 
Município de Araxá. 

Relatór~o 
Leonidio 8ouças, o Projeto 
de utilidade pública 

Nabor do Amanhecer, com 

de Lei nQ 
a Ordem 
sede no 

Publicada, foi a proposição encaminhada, para exame 
preliminar, 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, nos termos do 
art. 104, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A entidade objeto do projeto de lei em apreço desenvolve 

ações relevantes para a comunidade de Araxá. Tendo como 
finalidade a prática da assistência social, presta auxílio 
espiritual e material à população carente, contriouindo 
assim para diminuir os efeitos da pobreza. 
Acreditamos, então, ser justa e oportuna a declaração de 

sua utilidade pública. 
Conclusão 

Pelos motivos expostos, somos pela aprovação do Projeto de 
Lei nQ 493/95 no 1Q turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 28 de novembro de 1995. 
Luiz Ant6nio Zanto, relator. 

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 496/95 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 
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O projeto de lei em análise, do Deputado Arnaldo Canarinho, 
visa declarar de utilidade pública a Comunidade do Bom 
Pastor - CBP -, com sede no Município de Congonhal. 

Encaminhada a proposição à Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade, vem o projeto a esta 
Comissão para o 1Q turno de deliberação conclusiva. 

Fundamentação 
A entidade em tela, fundada em 1987, tem por objetivo 

acolher indigentes, dando-lhes assistência alimentícia, 
médica, farmacêutica, moral, psíquica e religiosa. Além 
disso, propicia-lhes trabalho a fim de que possam ampliar, 
em proveito próprio e de suas famílias, suas aptidões e 
capacidades produtivas. 

Pelas atividades de eminente caráter filantrópico que vem 
realizando, torna-se a instituição merecedora do título 
declaratório de utilidade pública. 
Entretanto, achamos conveniente apresentar emenda 

proposição com vistas ao seu aperfeiçoamento técnico. 
Conclusão 

à 

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de 
Lei nQ 496/95 com a Emenda nQ 1, redigida a seguir. 

EMENDA No 1 
Dê-se ao art. 1Q a seguinte redãção: 
"Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a entidade 

Comunidade do Bom Pastor - CBP -, com sede no Município de 
Congonhal .". 
Sala das Comissões, 28 de novembro de 1995. 
Luiz Antônio Zanto, relator. 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 533/ss 
Comissão de Saúde e Ação Social 

Relatório 
O projeto de lei em tela, do Deputado Wanderley Ávila, tem 

por objetivo declarar de utilidade pública a Loja Maçônica 
Fidelidade Escocesa nQ 9, com sede no Município de Belo 
Horizonte. 

Nos termos regimentais, coube à Comissão de Constituição e 
Justiça examinar preliminarmente a propos1çao, concluindo 
por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 

Dando continuidade à tramitação, cumpre a esta Comissão 
examinar a matéria em caráter deliberativo. 

Fundamentação 
Conforme atesta a documentação juntada ao processo, a 

mencionada loja maçônica é uma entidade filantrópica que tem 
por objetivos, além de outros, desenvolver meios, tanto em 
nível municipal quanto estadual e federal, de possibilitar 
assistência à comunidade nos aspectos básicos de educação, 
saúde, esportes e demais itens do contexto social. 

Dada a relevância dos serviços prestados pela entidade em 
questão, torna-se patente a oportunidade de elevá-la à 
categoria daquelas consideradas de utilidade pública. 

Conclusão 
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Em face do exposto, somos pela aprovação, no 1Q turno, do 
Projeto de Lei nQ 533/95 na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 28 de novembro de 1995. 
Luiz Antônio Zanto, relator. 

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 253/95 

Comissão de Fiscalizaç~o Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Gilmar Machado, a proposição em tela 
altera o prazo para isenção do pagamento do Imposto sobre 
Propriedade de Veículos Automotores - IPVA. 

No 1Q turno, foi o projeto aprovado com a Emenda nQ 1 da 
Comissão de Constituição e Justiça. 

Agora, volta a proposição a esta Comissão, a fim de ser 
examinada no 2Q turno e elaborada a redação do vencido, que 
segue anexa e é parte deste parecer. 

Fundamentação 
O projeto amplia o número de veículos benefici2dos pelo 

não-pagamento do IPVA, uma vez que isenta aqueles que têm 
mais de 12 anos de fabricação. Em seu aspecto financeiro-
orçamentário, a medida trará uma red~ção da receita 
tributária do Estado e dos municioios. p~~~ a~pliaç~o d2 
isenção. Todavia, el7' seu aspec:-0 ~c-·i"'~' ""'ni'P'=t=>'"'+'~ ···· 
beneficio ã população menos favo~ec1da, q~c )8~~~1 ~~;cu.~. 
com vários anos de uso. 

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

Lei nQ 253/95 no 2Q turno, na forma do vencido no 1Q turno. 
Sala das Comissões, 28 de novembro de 1995. 
Romeu Queiroz, Presidente - Geraldo Rezende, relator 

Glycon Terra Pinto - Sebastião Costa. 
Redação do Vencido no lQ Turno 

PROJETO DE LEI NQ 253/95 
Altera o prazo para isenção do pagamento do Imposto sobre 

Propriedade de Veículos Automotores - IPVA. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -o inciso VIII do art. 4Q da Lei nQ 9. 119, de 27 

de dezembro de 1985, acrescido pela Lei nQ 9.586, de 6 de 
junho de 1988, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 4Q - ...................... · .. · · · · · · · · · · · 
VIII - veículo automotor com mais de 12 (doze) anos de 

fabricação.". 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação, surtindo efeito a partir de 1Q de janeiro de 
1996. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 368/95 

Comissão de Fiscalizaç~o Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em 
tela visa autorizar o Poder Executivo a alienar imóveis de 
propriedade do Estado de Minas Gerais. 

~ 
rL-'J 
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Aprovado no 1Q turno com as emendas nQs 1 a 4 retorna o 
projeto a esta Comissão para ser analisado do ponto de vista 
financeiro e orçamentário. 

Em atendimento ao disposto no§ 1Q do art. 196 do Regimento 
Interno, apresentamos, ao final, a redação do vencido, que 
integra este parecer. 

Fundamentação 
Reiteramos a posição favorável desta Comissão, no 1Q turno, 

por entender que a operação proposta neste projeto de lei 
não resultará em perdas patrimoniais para o Estado, uma vez 
que as alienações propostas visam apenas reduzir o ativo 
imobilizado e aumentar a disponibilidade de caixa do 
Tesouro. 
A operação proposta irá refletir-se no orçamento estadual 

apenas como aumento nas receitas de capital. não se 
constituindo em impedimento de ordem financeira e 
orçamentária à sua aprovação. 

Com relação à emenda apresentada, referente aos lotes no 
Município de Betim, apesar de não contribuir para o aumento 
da receita por se tratar de doação, acreditamos que os 
beneficios advindos da nova utilização dos imóveis, com a 
execução de um plano habitacional, compensará plenamente a 
perda patrimonial do Estado. Além disso, observamos que os 
imóveis continuarão integrando o patrimônio público, visto 
que a aprovação do projeto com a emenda que propõe a doação 
dos imóveis ao Município de Betim implica apenas a 
transferência dos referidos imóveis da esfera estadual para 
a municipal, subordinada a interesse público devidamente 
justificado. 

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

nQ 368/95 no 2Q turno, na forma do vencido no 1Q turno. 
Sala das Comissões, 28 de novembro de 1995. 
Romeu Queiroz, Presidente - Glycon Terra Pinto, relator -

Geraldo Rezende -Sebastião Costa. 
Redação do Vencido no lQ Turno 

PROJETO DE LEI No 368/95 
Autoriza o Poder Executivo a alienar imóveis de propriedade 

do Estado de Minas Gerais. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q - Fica o Poder Executivo autorizado a vender os 

seguintes bens de propriedade do Estado: 
I - imóvel situado no Município de Itajubá, constituído de 

um terreno com área de 4.000m2 (quatro mil metros 
quadrados), composto dos lotes nQs 38, 39, 40, 41, 44, 45, 
46, 47, 157, 158,159 e 160, da quadra "S", do loteamento 
BPS, com os seguintes limites e confrontações: pela frente, 
numa extensão de 47,50m (quarenta e sete metros e cinqüenta 
centímetros), com a Rua Bartolomeu Tadei; pela direita, numa 
extensão de 84,22m (oitenta e quatro metros e vinte e dois 
centímetros), com a Rua Antônio Simão Manoel; pela esquerda. 
numa extensão de 84,22m (oitenta e quatro metros e vinte e 
dois centímetros), com a Rua Prefeito Tigre Maia; e, pelos 
fundos, numa extensão de 47,50m (quarenta e sete metros e 
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cinqüenta centímetros), com terrenos de propriedade de 
Benedito Pereira dos Santos; imóvel esse adquirido pelo 
Estado de Minas Gerais, por meio da escritura pública de 
permuta lavrada à fls. 188 do livro 52-E do Cartório do 7o 
Ofício de Notas desta Capital, devidamente matriculado sob Õ 
nQ 3.217, registro 2, à fls. 282 do livro 2-AH do Cartório 
de Registro de Imóveis Francisco Rennó Pereira Júnior da 
Comarca de Itajubá; 

II - imóvel situado no Município de Itajubá, constituído de 
um terreno com área de 2.266,00m2 (dois mil duzentos e 
sessenta e seis metros quadrados), no Bairro do Açude, do 
loteamento Jardim das Colinas, com os seguintes limites e 
confrontações: pela frente, numa extensão de 82,00m (oitenta 
e dois metros) aproximadamente, com a Rua 10; por um dos 
lados, numa extensão de 45,00m (quarenta e cinco metros), 
com a Rua 12; pelo outro lado, numa extensão de 16,00m 
(dezesseis metros), com o lote 1, da quadra L; e, pelos 
fundos, numa extensão de 80,00 (oitenta metros), com 
terrenos dos herdeiros de Jair Florêncio da Costa, imóvel 
esse adquirido pelo Estado de Minas Gerais, por meio de 
escritura pública de dação em pagamento, lavrada às fls. 49 
e 50 do livro 115-N do Cartório do 20 Ofício de Notas da 
Cidade de Itajubá, matriculado so~ o r? 9 4°G ~ f 1 ~. 1 ?6 ~0 
1 ivro 1-A do Cartório de Registro c2 J.;;l;")•:e'l:;:. i.'ia:· 1d ,;;~2~··~·=- ..... 
Salomon, da Comarca de Itajubá; 

III imóvel situado no Município de Uberlândia, 
constituído pelo lote nQ 13, da quadra nQ 18, com área de 
400,00m2 (quatrocentos metros quadrados), confrontando, pela 
frente, com a Rua Goiás; pelo lado direito, com o lote nQ 
12; pelo lado esquerdo, com o lote nQ 20; e, pelo fundo, com 
o lote nQ 10; imóvel esse adquirido pelo Estado de Minas 
Gerais, por meio de escritura de dação em pagamento lavrada 
às fls. 70 a 71 do livro 408 do Cartório do 3Q Ofic~~ de 
Notas da Comarca de Uberlândia, matriculado sob o nQ 9.501 
do livro de registro geral nQ 2 do Cartório do 2Q Oficio de 
Registro de Imóveis daquela Comarca; 

IV - imóvel situado no Município de Uberlândia, constituído 
pelo lote nQ 15, da quadra 18, com a área de 250,00m2 
(duzentos e cinqüenta metros quadrados), confrontando, pela 
frente, com a Av. Brasil; pelo lado direito, com o lote nQ 
14; pelo lado esquerdo, com o lote nQ 16; e, pelos fundos, 
com o lote nQ 10; imóvel esse adquirido pelo Estado de Minas 
Gerais, por meio de escritura pública de dação em pagamento, 
lavrada às fls. 70 e 71 do livro 408 do Cartório do 3o 
Oficio de Notas, do Município de Uberlândia, matriculado so5 
o nQ 9.506, do livro de registro geral nQ 2 do Cartório do 
2Q Oficio de Registro de Imóveis daquela Comarca; 
V - imóvel situado no Município de Uberlândia, constituído 

pelo lote nQ 16, da quadra nQ 18, com área de 250,00m2 
(duzentos e cinqüenta metros quadrados), confrontando pela 
frente, com a Av. Brasil; pelo lado direito, com o lote nQ 
15; pelo lado esquerdo, com o lote nQ 17; e pelos fundos, 
com o lote nQ 10; imóvel esse adquirido pelo Estado de Minas 
Gerais, por meio de escritura pública de dação em pagamento 
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lavrada às fls. 70 e 71 do livro 408 do Cartório do 3Q 
Ofício de Notas da Comarca de Uberlândia, matriculado sob o 
nQ 9.507, do livro de registro geral nQ 2, do Cartório do 2Q 
Ofício de Registro de Imóveis, da Comarca de Uberlândia; 

VI - imóvel situado no Município do Rio de Janeiro, RJ, na 
confluência da lagoa da Tijuca, em Jacarepaguá, composto do 
lote nQ 1, de quadra nQ 10, com área de 1.920,00m2 (um mil 
novecentos e vinte metros quadrados), comercial, para 
edificação com fins turísticos e recreativos; limites e 
confrontações de acordo com a planta cadastral daquele 
município e certidão de matrícula nQ 22.910/11 do Cartório 
do 9Q Ofício de Registro de Imóveis da Comarca do Rio de 
Janeiro; 
VII - imóvel situado no Município de Belo Horizonte, 

constituído do terreno da quadra nQ 90, formada pelas Ruas 
Jaboatão, Djezzer Leite, Oscar Negrão de Lima e Avenida B, 
no Bairro Gameleira, adquirido de Aurélio Lobo e sua mulher 
Atina da Costa Lobo, por escritura lavrada em abril de 1907, 
registrada sob o nQ 1.803 no Cartório do 1Q Ofício de 
Registro de Imóveis à fls. 264 do livro nQ 3, atualmente 
registrado em nome do Estado de Minas Gerais sob o nQ 
R. 1.27501, no Cartório do 7Q Ofício de Registro de Imóveis 
desta Capital. 
Art. 2Q -As alienações a que se refere o artigo anterior 

serão precedidas de avaliação por comissão designada pelo 
Secretário de Estado de Recursos Humanos e Administração, 
observadas as disposições do art. 17 da Lei Federal nQ 
8.666, de 21 de junho de 1993. 

Art. 3Q -Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao 
Município de Betim os seguintes imóveis de propriedade do 
Estado situados naquele município: 

I - imóveis situados no Município de Betim, no Bairro Nossa 
Senhora de Fátima, constituídos dos terrenos formados pelos 
lotes nQ 3, da quadra nQ 1; lotes nQs 3 e 38, da quadra nQ 
4; lotes nQs 7 e 10, da quadra nQ 8; lote nQ 5, da quadra nQ 
10; lotes nQs 7, 8, 23, 24, 25, 31 e 40, da quadra nQ 12; 
lotes nQs 1, 11, 12, da quadra nQ 15; lote nQ 19, da quadra 
nQ 27; lote nQ 49, da quadra nQ 28; lotes nQS 2 e 11, da 
quadra nQ 29; lotes nQs 2 e 25,da quadra nQ 32; lotes nQs 2, 
6 e 16, da quadra nQ 33; lotes nQs 13 e 19, da quadra nQ 34; 
lotes nQs 1, 2, 3 e 4, da quadra nQ 36; lote nQ 1, da quadra 
nQ 10; lotes nQs 3 e 4 da quadra nQ 29; lotes nQs 2, 11, 16, 
29, 31 e 32 da quadra nQ 31; imóveis esses adquiridos pelo 
Estado de Minas Gerais por meio de escritura pública de 
dação em pagamento lavrada às fls. 108/VQ-111 do livro 68 do 
Cartório do 2Q Ofício do Judicial e Notas de Betim, com 
matrículas, respectivamente, nQs 20.105, 20.106, 20.107, 
20.108, 20.109, 20.110, 20.111, 20.112, 20.113, 20.114, 
20. 115. 20. 116. 20. 117. 20. 118. 20. 119. 20. 120. 20. 121 • 
20.122, 20.123, 20.124, 20.125, 20.126, 20.127. 20.128, 
20.129, 20.130, 20.131, 20.132, 20.133, 20.134, 20.135, 
3. 525' 21 . 424. 21 . 425. 21 . 426. 21 . 427. 21 . 428. 21 . 429. 
21.430 e 21.431, todas do livro de Registro Geral nQ 2 do 
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Cartório de Registro de Imóveis Célia Nogueira de Rezende 
Campos da Comarca de Betim; 

II - imóveis situados no Município de Betim, no loteamento 
denominado Vila Padre. Eustáquio, 2ª gleba, constituídos dos 
terrenos formados pelos lotes nQs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 e 
40, da quadra nQ 48, imóveis esses adquiridos pelo Estado de 
Minas Gerais por meio de escritura pública de dação em 
pagamento lavrada às fls. 108/ VQ-111 do livro 68 do 
Cartório do 2Q Ofício Judicial e Notas de Betim, com as 
matrículas respectivamente nQs 13.752, 13.753, 13.754, 
13.755, 13.756, 13.757, 13.758, 13.759, 13.760, 13.761, 
13.762, 13.763, 13.764, 13.765, 13.766, 13.767, 13.768, 
13.769, 13.770, 13.771, 13.772, 13.773, 13.774, 13.775, 
13.776, 13.777, 13.778, 13.779, 13.780, 13.781, 13.782, 
13.783, 13.784, 13.785, 13.786, 13.787, 13.788, 13.789, 
13.790 e 3.791, todas do livro de registro geral nQ 2 co 
Cartório de Registro de Imóveis Célia Nogueira de Rezende 
Campos, da Comarca de Betim; 
III - imóveis situados no Município de Betim, no loteamento 

denominado Vila Padre Eustáquio, 2a gleba. const~tuídos d0s 
terrenos formados pelos lotes ngs 1 ~- 2 h. ~ ~- 7 E. ;, 
10, 11, 12, 13, 1.!;, 15, 16, 17, l8, ~9 ~0, :~;J 22, :· .. : ... >·/. 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 3;, 35·, 3C:, 3~1 • 3::. 3:~ ~:· 
40, da quadra nQ 38, imóveis esses adquiridos pelo Estaao de 
Minas Gerais por meio de escritura de dação em pagamento 
lavrada às fls. 108/VQ -111 do livro 68 do Cartório de 2Q 
Ofício do Judicial e Notas de Betim, e suas respectivas 
matrículas nQs 13.672, 13.673, 13.674, 13.675, 13.676, 
13.677, 13.678, 13.679, 13.680, 13.681, 13.682, 13.683, 
13.684, 13.685, 13.686, 13.687, 13.688, 13.689, 13.690, 
13.691, 13.692, 13.693, 13.694, 13.695, 13.696, 13.697, 
13.698, 13.699, 13.700, 13.701, 13.702, 13.703, 13.704, 
13.705, 13.706, 13.707, 13.708, 13.709, 13.710 e 13.711, 
todas do livro de registro geral nQ 2 do Cartó~io de 
Registro de Imóveis Célia Nogueira de Rezende Campos da 
Comarca de Betim; 

IV - imóveis situados no Município de Betim, no loteamento 
denominado Vila Padre Eustáquio, 2ª gleba, constituídos dos 
terrenos formados pelos lotes nQs i, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 e 
40, da quadra nQ 43, imóveis esses adquiridos por meio de 
escritura de dação em pagamento lavrada às fls. 108/VQ- 111 
do livro 68 do Cartório do 2Q Ofício do Judicial e Notas do 
Município de Betim, com as matrículas, respectivamente, nQs 
13.712, 13.713, 13.714, 13.715, 13.716, 13.717, 13.718, 
13.719, 13.720, 13.721, 13.722, 13.723, 13.724, 13.725, 
13.726, 13.727, 13.728, 13.729, 13.730, 13.731, 13.732, 
13.733, 13.734, 13.735, 13.736, 13.737, 13.738, 13.739, 
13.740, 13.741, 13.742, 13.743, 13.744, 13.745, 13.746, 
13.747, 13.748, 13.749, 13.750 e 13.751, todas do livro de 

~ 
~ 
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registro geral nQ 2 do Cartório de 
Nogueira de Rezende Campos, também 
Parágrafo único Os imóveis 

destinam-se à implantação de 
habitação popular. 

Registro de Imóveis Célia 
da Comarca de Betim. 
descritos neste artigo 

programa comunitário de 

Art. 4Q -A alienação dos imóveis de que trata esta lei, 
localizados no Estado de Minas Gerais, será precedida de 
parecer do Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAM. 
Art. SQ - Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 6Q- Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE 
RESOLUÇÃO NQ 500/95 
Comissão de Redação 

O Projeto de Resolução nQ 500/95, de autoria da Comissão de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária da Assembléia 
Legislativa do Estado de Minas Gerais, que aprova as contas 
do Governo do Estado de Minas Gerais referentes ao exercício 
de 1994, foi aprovado em turno único, na forma original. 

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 RESOLUÇÃO NQ 500/95 

Aprova as contas do Governo do Estado de Minas Gerais 
referentes ao exercício de 1994. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1Q -Ficam aprovadas, em cumprimento ao disposto no 

art. 62, XX, da Constituição do Estado, as contas do Governo 
do Estado de Minas Gerais referentes ao exercício de 1994. 

Art. 2Q -Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 23 de novembro de 1995. 
Paulo Schettino, Presidente - Elbe Brandão, relatora 

Bonifácio Mourão. 
PARECER SOBRE A EMENDA NQ 4 APRESENTADA EM PLENÁRIO AO 

PROJETO DE LEI No 550/95 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em 

análise tem por escopo a autorização legislativa para o 
Estado de Minas Gerais realizar operações de crédito junto à 
Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP. 

Após reunião conjunta das Comissões de 
Justiça e de Fiscalização Financeira e 
projeto, com as Emendas nQs 1 a 3, foi 
Plenário para ser discutido e votado. 

Constituição 
Orçamentária, 

encaminhado 

e 
o 

ao 

Durante a discussão da matéria em Plenário, foi apresentada 
a Emenda nQ 4, do Deputado Gilmar Machado. 

Fundamentação 
Em que pese ao mérito da destinação dos recursos que seriam 

obtidos com a aprovação da Emenda nQ 4, do Deputado Gilmar 
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Machado, apresentada em reunião do Plenário, há o 
impedimento contido no art. 198, I, do Regimento Interno, 
que impede o aumento de despesas em projetos de iniciativa 
do Governador do Estado, ressalvada a comprovação de 
receita. Neste caso, o projeto de lei em tela trata 
exatamente da obtenção de receita de capital por meio de 
operações de crédito internas, com destinação especifica e 
montante definido, não cabendo, portanto, qualquer aumento 
de despesa, pois exigiria correspondente aumento de receita. 

Cabe destacar, ainda, que a proposta orçamentária para o 
exercício de 1996 - Projeto de Lei nQ 503/95 - contempla 
dotações que totalizam R$3.223.823,00, destinadas a projetos 
de coordenação e execução de projetos de assentamento, de 
regularização fundiária nas bacias dos rios São Francisco, 
Pardo e Jequitinhonha e de organização fundiária, todos 
incluídos nos programas de reforma agrária sob a coordenação 
da RURALMINAS. 

Conclusão 
Pelo exposto, somos pela rejeição da Emenda ng 4, 

apresentada em Plenário. 
Sala das Comissões, 28 de novembro de 1995. 
Romeu Queiroz, Presidente - Sebastião Costâ. relâtor 

Glycon Terra Pinto - Geraldo Rez~nd~. 
ERRATA 

EMENDAS AO PROJETO DE LEI No 503/95, QJE ESTI~A A ~EC:IT~ E 
FIXA A DESPESA DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA O EXERCÍCIO DE 

1996 
Na publicação do documento em epígrafe, verificada na 

edição de 25/11/95, na pág. 55, cal. 4, suprima-se, no texto 
relativo à Emenda nQ 1.038, a seguinte expressão: 

"EMENDA PRIORIZADA EM AUDI~NCIA PÚBLICA REGIONAL:". 
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ATA DA 103a REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 28 DE NOVEMBRO DE 1995 . 

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

SUMÁRIO: ABERTURA - 1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -
Correspondência: Mensagem nQ 62/95 (Veto Parcial à 
Proposição de Lei Complementar nQ 43), do Governador do 
Estado - Ofícios - Apresentação de Proposições: Projeto de 
Lei Complementar nQ 13/95 - Projetos de Lei nQs 591 e 592/95 
- Requerimentos nQs 917 a 924/95 - Requerimentos da Comissão 
de Assuntos Municipais e dos Deputados Raul Lima Neto, 
Leonídio Bouças, Glycon Terra Pinto, Péricles Ferreira (7) e 
Jorge Eduardo de Oliveira -Comunicações: Comunicações dos 
Deputados Sebastião Navarro Vieira, Paulo Piau e Wanderley 
Ávila- Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Raul 
Lima Neto, Glycon Terra Pinto, Djalma Diniz, Almir Cardoso, 
Ivair Nogueira, Gilmar Machado, Carlos Pimenta, Clêuber 
Carneiro e Dinis Pinheiro - 2ª PARTE (ORDEM DO DIA): 1ª 
Fase: Abertura de inscrições - Questão de ordem - Designação 
de comissões: Comissão Especial para Emitir Parecer sobre o 
Veto Parcial à Proposição de Lei nQ 12.797 -Leitura de 
comunicações apresentadas Discussão e votação de 
pareceres: Parecer de Redação Final do Projeto de Resolução 
nQ 500/95; aprovação; verificação de votação; inexistência 
de "quorum" para votação; anulação da votação; questões de 
ordem; chamada para recomposição de "quorum"; existência de 
número regimental para votação; renovação da votação do 
Parecer de Redação Final do Projeto de Resolução nQ 500/95; 
aprovação; verificação de votação; inexistência de "quorum" 
para votação; anulação da votação; questões de ordem; 
chamada para recomposição de "quorum"; existência de número 
regimental para votação; renovação da votação; aprovação -
Questão de ordem Requerimentos: Requerimentos dos 
Deputados Raul Lima Neto e Jorge Eduardo de Oliveira; 
encaminhamento às Comissões de Assuntos Municipais e de 
Fiscalização Financeira, respectivamente- Requerimentos dos 
Deputados Péricles Ferreira (7), Leonídio Bouças e Glycon 
Terra Pinto; aprovação - 2ª Fase: Discussão e votação de 
proposições: Discussão, em 1Q turno, do Projeto de Lei nQ 
419/95; requerimento do Deputado Almir Cardoso; deferimento 
- Discussão, em 1Q turno, do Projeto de Lei nQ 356/95; 
requerimento do Deputado Almir Cardoso; deferimento 
Prosseguimento da discussão, em 1Q turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição nQ 13/95; discurso do Deputado Marco 
Régis; questão de ordem; chamada para recomposição de 
"quorum"; inexistência de número regimental para continuação 
dos trabalhos - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA. 

. ABERTURA 
-As 14h15min, comparecem os Deputados: 
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Agostinho Patrús -Wanderley Ávila 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- 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 - 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 Cecé Marcelo 
Gonçalves- Marco Régis -Marcos Helênio- Maria Olívia-
Mauri Torres- Olinto Godinho- Paulo Piau- Paulo Schett 1no 
- Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Romeu Queirc: 
Ronaldo Vasconcellos -Sebastião Costa- Sebastião Hel•·écio 
-Simão Pedro Toledo- Toninha Ze1tu"~- Wilsn~ Tr~n·~ 

O Sr. Presidente (Deputado WanaErley Ávl~a: h ; 1st~:. 
comparecimento registra a existência ~e ~~m~r~ reul~:~t=:l. 
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome 
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a 
palavra, a Sra. 2ª-Secretária, para proceder à leitura da 
ata da reunião anterior. 

la PARTE (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 NQ 62/95* 

Belo Horizonte, 27 de novembro 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 
Complementar nQ 43, que dispõe sobre o Sistema de Juizados 
Especiais Cíveis e Criminais e dá outras providências. 

Para apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa, 
encaminho-lhe, em anexo, as razões do veto. 

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência as expressões de meu 
elevado apreço e distinta consideração. 

Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais. 
Razões do Veto 

Ao examinar a Proposição de Lei Complementar nQ 43, que 
dispõe sobre o Sistema de Juizados Especiais Cíveis e 
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Criminais e dá outras providências, vejo-me no dever de 
opor-lhe veto parcial, nos termos de solicitação que me foi 
encaminhada pelo Presidente do Tribunal de Justiça do 
Estado. 
Assim é que deixo de acolher o parágrafo único do artigo 

5Q, uma vez que a redação que lhe foi dada pode levar à 
escolha de conciliadores que não satisfaçam os requisitos 
previstos na legislação federal aplicável. Além disso, a 
escolha de conciliadores dependerá do atendimento de 
critérios que serão estabelecidos no regulamento sobre os 
Juizados Especiais, conforme prevê o "caput'' do artigo 5Q. 

Nego ainda sanção aos artigos 7Q, 99 1Q e 2Q; 8Q e 
parágrafo único; 9Q e parágrafo único; 10 e 11 da proposição 
em exame, considerando que tais dispositivos introduzem 
matéria não prevista no projeto que o Tribunal de Justiça, 
no exercício de competência originária constitucional, 
encaminhou ao exame da Assembléia Legislativa e, ademais, 
por versarem matéria completamente estranha ao assunto 
tratado no projeto de lei. 
Esses são os motivos de ordem constitucional e de interesse 

público que me conduzem a negar sanção aos dispositivos 
considerados da Proposição de Lei Complementar nQ 43, que 
devolvo à egrégia Assembléia Legislativa, para reexame. 
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 24 de novembro 

de 1995. 
Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais." 
-À Comissão Especial. 
*-Publicado de acordo com o texto original. 

OFÍCIOS 
Do Sr. Arlindo Porto, Senador, encaminhando cópia de 

emendas por ele apresentadas na Comissão de Orçamento da 
União, baseadas no relatório final das audiências públicas 
realizadas por esta Casa. 

Do Sr. Jair Siqueira, Deputado Federal, agradecendo o envio 
por esta Casa do relatório das audiências públicas regionais 
de 1995. 

Do Sr. Francisco Figueiredo, Desembargador do Tribunal de 
Justiça do Estado, encaminhando cópia do Mandado de 
Segurança nQ 61.048-5, impetrado por Marcos Rezende Spínola 
e da decisão exarada nos autos do referido processo. 

Do Sr. Paulo Batista de Castro, Presidente da Câmara 
Municipal de Patos de Minas, agradecendo o convite para o 
Fórum Técnico Terra Viva - Uso, Manejo e Conservação de 
Solo. 

Da Sra. Sandra Alves de Santana e Fonseca, Juíza de Direito 
da 1a Vara Criminal e Diretora do Foro, encaminhando o 
documento Carta de Uberlândia, elaborado no I Encontro 
Regional de Execução Penal, realizado nos dias 10 e 11 de 
novembro, no Município de Uberlândia. (- Anexe-se à 
Proposição de Lei nQ 12.828 e ao veto parcial à Proposição 
de Lei Complementar nQ 43.) 

Da Sra. Maria Cândida Baptista Faggion, Presidente da 
Associação dos Oficiais do Registro Civil das Pessoas 
Naturais de Minas Gerais - RECIVIL -. manifestando-se contra 
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a divisão das serventias e informando que os problemas que 
ocorrem no registro civil das pessoas naturais decorre da 
ínfima remuneração dos atos e não do excesso de serviço. (-
Anexe-se ao Projeto de Lei nQ 34/95.) 

O Sr. Presidente(Deputado Agostinho Patrús) - 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 COMPLEMENTAR No 13/95 

Dá nova redação ao art. 30 da Lei Complementar nQ 37, de 
1995, e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -O art. 30 da Lei Complementar nQ 37, de 18 de 

janeiro de 1995, passa a ter a seguinte redação: 
"Art. 30 -As modificações de limites intermunicipais não 

resultantes de criação de município por incorporaç2o, fusão, 
desmembramento e anexação de distritos serão feitas por lei 
estadual que tramitará mediante solicitação dos municípios 
interessados e acordo prévio aprovado pelas respectivas 
câmaras municipais. 

§ 1Q - A sol ici<:acão de que tr?t;:> o "c.~""~·· ':!r.:s1·. :•r-t ic:-
deverá ser acompanhada de te;<to d.:osc; di,:.; C·j:.. r·,.:J ·:.:. 
limites, elaborado pelo Instituto de Ge~cj§nclas Ap:lcJda:-
IGA. 
§ 2Q - A tramitação da 

disposto no art. 104, II 
1990. ". 

lei estadual se dará na forma do 
"b", da Resolução nQ 5.060, de 

Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 18 de janeiro de 
1995. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de setembro de 1995. 
Ivo José 
Justificação: A proposição tem como objetivo precisar a 

redação do art. 30 da Lei Complementar nQ 37, de 1995, 
estipulando de forma clara que as alterações de limites 
intermunicipais não resultantes de criação de municípios 
deverão ser feitas por solicitação dos munlClPlOS 
interessados, após acordo de suas respectivas câmaras 
municipais, corroborando o entendimento de que esse artigo 
não constitui pressuposto ou requisito exigível para a 
tramitação de processos de criação de municípios. 

Com efeito, a lei complementar em análise destina o 
Capítulo IV à modificação de limites intermunicipais não 
resultantes de criação de municípios e, em seu art. 30, 
regulamenta o processo. No Capítulo I encontraremos os 
requisitos, os prazos, os procedimentos e a necessidade de 
consulta plebiscitária às populações diretamente 
interessadas para a tramitação de pedidos de desmembramento, 
incorporação, fusão de municípios ou anexação de distritos. 
Todos os passos para a criação de municípios ou a anexação 
de distritos acham-se previstos no Capitulo I, mais 
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precisamente em seus arts. 5Q, 6Q, 7Q, 8Q e 10 a 16. Não se 
confundam, pois, os dois institutos: o da criação de 
municípios - incluída a hipótese de anexação de distritos -
e o das alterações de limites geográficos não resultantes de 
criação de municípios, institutos esses regulamentados em 
capítulos e dispositivos diferenciados. 
Aliás, a referida lei complementar, em seu art. 9Q, dispõe 

que a lei que criar o município deverá mencionar seus 
limites segundo linhas geográficas. Forçoso concluir, pois, 
que o art. 30 não se aplica aos casos de criação de 
municípios, mesmo quando isso implicar alterações de limites 
intermunicipais à inteligência do disposto no art. 9Q. 
Inequívoca a intenção do legislador da época em diferenciar 
as alterações de limites geográficos decorrentes de criação 
de município daquelas decorrentes de convênios 
intermunicipais, daí a existência dos dois artigos em uma 
mesma lei, só que dispondo sobre matérias e hipóteses que 
não se comunicam. Apesar disso, interpretação pouco 
cuidadosa poderia levar à errônea conclusão de que o art. 30 
teria aplicabilidade aos processos de criação de municípios, 
já que, com sua atual redação, gera margem a essas dúvidas. 

Convém ressaltar que os convênios intermunicipais para 
modificação de limites são de competência privativa da 
Assembléia (art. 62, XXVI da Constituição Estadual) e de 
apreciação conclusiva de suas Comissões (art. 104, II, "b", 
do Regimento Interno), devendo ser solicitados pelos 
próprios municípios interessados, após acordo de suas 
respectivas câmaras municipais. A criação de munlClPlOS, 
seja por desmembramento, fusão, incorporação ou anexação de 
distritos deverá observar critérios e requisitos 
indispensáveis, como número de eleitorado e consulta 
plebiscitária às populações interessadas, só podendo 
1n1c1ar-se mediante requerimento de Deputado Estadual, 
instruído com a documentação pertinente (art. 7Q, III, da 
Lei Complementar nQ 37, de 1995). 
Conforme se verifica, a matéria tratada no art. 30 é 

distinta e inconfundível com os processos de criação de 
municípios, merecendo tratamento diverso, inclusive quanto à 
sua tramitação na Assembléia. 

A fim de que dúvida não paire sobre isso, é que propomos 
redação mais adequada e lógica para o dispositivo em 
questão, o que certamente excluirá interpretações 
equivocadas e incorretas sobre o tema. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de 

Assuntos Municipais para parecer, nos termos do art. 200, 
c/c o art. 103, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI NQ 591/95 
Declara de utilidade pública o Instituto Apostólico Verbum 

Dei, com sede no Município de Belo Horizonte. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarado de utilidade pública o Instituto 

Apostólico Verbum Dei, com sede no Município de Belo 
Horizonte. 
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em vigor na data 

Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 27 de novembro de 1995. 
Durval Ângelo 
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de sua 

Justificação: Fundado em 3/12/90 e sediado no Município de 
Belo Horizonte, com filial em Porto Alegre, RS, o Instituto 
Apostólico Verbum Dei, instituição da Igreja Católica, é uma 
sociedade civil sem fins lucrativos, de caráter cultural e 
beneficente, cujos objetivos principais são ministrar 
formação religiosa à população e desenvolver atividades 
junto aos jovens e à população mais carente. 
Presidido pelas Irmãs Célia Aparecida Lúcio, Maria Letícia 

de Resende, Maria Luísa Marcet e Maria Segunda Inignes 
Fuentes, o Instituto desenvolve seu trabalho indispensável 
na área social e na formação humana e religiosa, sendo 
representante legítimo no Brasil do mesmo trabalho 
desenvolvido em comunidades do exterior. 

Pelo importante e reconhecido trabalho da entidade, 
contamos com a aprovação desta justa e oportuna proposição. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões d8 Justiça, Prtra 

exame preliminar, e de Educação. para deliberação. ~os 
termos do art. 195, c/c o art. ··o"-. ;r·(:i::;r· ~ .. , ·~<:>c-_;im!"•':.c, 
Interno. 

PROJETO DE LEI No 522/95 
(Ex-Projeto de Lei nQ 1.084/92) 

Declara de utilidade pública o Instituto Histórico 
Israelita Mineiro, com sede no Município de Belo Horizonte. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarado de utilidade pública o Instituto 

Histórico Israelita Mineiro, 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: O Instituto Histórico Israelita Mineiro, 

instalado a 15/1/84, em Belo Horizonte, onde se domici1ia e 
tem sede, é uma sociedaae civil de caráter cultural e 
científico, de duração ilimitada, mantido pela Federação 
Israelita de Minas Gerais, e se destina a cultuar e promover 
a memória dos judeus em Minas Gerais e no Brasil, mantendo 
biblioteca, museu e difundindo a cultura judaica. 
Diante do exposto, contamos com o apoio dos nobres 

Deputados para aprovação deste projeto de lei. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para 

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

REQUERIMENTOS 
NQ 917/95, do Deputado Leonídio Bouças, solicitando seja 

formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a impedir 
o fechamento da escola estadual anexa ao Educandário Eunice 
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weaver e da Escola Estadual Professora Katy Belém, 
localizadas no Município de Araguari. (- À Comissão de 
Educação.) 

NQ 918/95, do Deputado Leonídio Bouças, solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário da Saúde com vistas à 
aquisição de móveis e equipamentos para a Santa Casa do 
Município de Monte Alegre de Minas. 

NQ 919/95, do Deputado Leonídio Bouças, solicita~do sej~ 
formulado apelo ao Governador do Estado com v1stas a 
liberação de recursos para as obras do Hospital Evangélico 
do Município de Governador Valadares. 

NQ 920/95, do Deputado Ajalmar Silva, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com as 
esteticistas do Estado pelo transcurso do Dia Estadual da 
Esteticista, comemorado em 20 de novembro. (- Distribuídos à 
Comissão de Saúde.) 

NQ 921/95, do Deputado Ivair Nogueira, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a 
Fundação TV Minas-Cultural e Educativa e com a Rede Minas de 
Televisão pela realização do I Congresso Nacional de TVs 
Educativas. (- À Comissão de Educação.) 

NQ 922/95, do Deputado Luiz Antônio Zanto, solicitando seja 
formulado apelo ao Diretor-Geral do DER-MG com vistas à 
pavimentação asfáltica da estrada que liga o povoa~o Garimpo 
da Bandeira, no Município de Frutal, à BR-364. (- A Comissão 
de Administração Pública.) 

REQUERIMENTO NQ 923/95 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de 

Minas Gerais. 
Os Deputados que este subscrevem formalizam a V. Exa. o 

apoio ao nome do Deputado Álvaro Antônio Teixeira Dias para 
ser submetido ao Plenário da Assembléia, como candidato ao 
cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de 
Minas Gerais, em conformidade com o art. 62, inciso XXI, e o 
art. 78 da Constituição Estadual, e os arts. 202 e 203 do 
Regimento Interno da Assembléia e com os termos da Resolução 
nQ 5.158, de 1995. 
Sala das Reuniões, de de 1995. 
Pelo PSDB: Hely Tarquínio - Péricles Ferreira 

Vilela- João Leite -Sebastião Navarro Vieira 
Canarinho- Francisco Ramalho -Wanderley Ávila 
Queiroz - Mauri Torres - José Maria Barros - Maria 
Ajalmar Silva -Arnaldo Penna- Simão Pedro Toledo 
Martini - Elbe Brandão. 

Aílton 
- Arnaldo 

Romeu 
Olívia-
- Miguel 

Pelo PMDB: Bonifácio Mourão José Henrique Antônio 
Roberto- Jorge Eduardo de Oliveira -Antônio Andrade 
Anderson Adauto - Geraldo Rezende - Toninho Zeitune - Rêmolo 
Aloise - Geraldo Santanna. 

Pelo PP: Alberto Pinto Coelho- Raul Lima Neto- Paulo 
Pettersen- Gil Pereira- Sebastião Helvécio- Luiz Antônio 
Zanto - Carlos Murta - Elmo Braz - Glycon Terra Pinto -
Antônio Genaro - Dimas Rodrigues. 

Pelo PL: Ermano Batista Olinto Godinho Ronaldo 
Vasconcellos- Carlos Pimenta. 
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Pelo PDT: José Braga - Ivair Nogueira- Ibrahim Jacob -
Alencar da Silveira Júnior- Marcelo Gonçalves. 

Pelo PFL: Paulo Piau -Sebastião Costa- Bilac Pinto 
Jorge Hannas - Clêuber Carneiro - Leonídio Bouças. 
Pelo PTB: Dílzon Melo- Marcelo Cecé - Paulo Schettino. 
Pelo PSD: Irani Barbosa - Dinis Pinheiro. 
Pelo PPS: Marco Régis. 
Pelo PT: Durval Ângelo- Anivaldo Coelho. 
Pelo PV: Wilson Trópia. 
Documentos apresentados: "curriculum vitae", cópia da 

Carteira de Identidade, certidão da Justiça Federal, 
atestado de antecedentes, certidão negativa de protestos, 
certidão do Poder Judiciário. 
-À Mesa da Assembléia, para exame preliminar. 

REQUERIMENTO No 924/95 
Belo Horizonte, 3 de outubro de 1995. 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de 

Minas Gerais: 
Os Deputados abaixo assinados vêm manifestar o seu apoio ao 

nome do Deputado José Ferraz da Silva para concorrer à vaga 
do Tribunal de Contas do Estado a ocorrer a partir de 
31/10/95, cuja nomeação é de comcetência do Pc~Q~ 
Legislativo. 
Pelo PSDB: Agostinho Patrús- .~.i !con \':'!e::::. · /.~2.·1 ;·,:_; :::.·, . . :. 

- Arnaldo Canarinho Arnaldo PEn~a Elbe B·anjão 
Francisco Ramalho - Hely Tarquínio- João Leite José 
Bonifácio- José Maria Barros- Kemil Kumaira- Maria Olívia 
- Mauri Torres - Miguel Barbosa -Miguel Martini - Péricles 
Ferreira - Romeu Queiroz - Simão Pedro Toledo - Wanderley 
Àvila. 

Pelo PPB: Alberto Pinto Coelho - Dimas Rodrigues - Antônio 
Genaro- Carlos Murta -Elmo Braz- Gil Pereira- Glycon 
Terra Pinto Luiz Antônio Zanto Paulo Pettersen 
Sebastião Helvécio- Raul Lima Neto. 

Pelo PMDB: Anderson Adauto - Antônio Andrade Antônio 
Júlio- Antônio Roberto- Toninha Zeitune- Bonifácio Mourão 
- Geraldo Rezende - Geraldo Santanna - Jorge Eduardo de 
Oliveira- José Henrique- Rêmolo Aloise. 

Pelo PFL: Bilac Pinto - Clêuber Carneiro- Djalma Diniz-
Jairo Ataíde - Jorge Hannas - Leonídio Bouças - Paulo Pia~ -
Sebastião Costa -Sebastião Navarro Vieira . 

Pelo PDT: Alencar da Silveira Júnior Álvaro Antônio-
Ibrahim Jacob Ivair Nogueira José Braga Marcelo 
Gonçalves. 
Pelo PL: Carlos Pimenta- Ermano Batista- Olinto Godinho-

Ronaldo Vasconcellos. 
Pelo PTB: Dílzon Melo- Marcelo Cecé - Paulo Schettino. 
Pelo PSD: Dinis Pinheiro - Irani Barbosa. 
Pelo PV: Wilson Trópia. 
Pelo PPS: Marco Régis. 
Pelo PT: Durval Ângelo. 
Pelo PSB: João Batista de Oliveira. 
Documentação apresentada: "curriculum vitae", cópia da 

Carteira de Identidade, atestado de antecedentes, certidão 

/ 
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da Justiça Federal, certidão negativa de protestos, certidão 
do Poder Judiciário. 
-À Mesa da Assembléia, para exame preliminar. 
Da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, em que 

pede o envio de ofício ao TRE-MG solicitando a realização de 
consulta plebiscitária à população do Distrito de Brejo do 
Amparo sobre sua emancipação do Município de Januária. (-
Ciente. Oficie-se.) 

São também encaminhados à Mesa requerimentos dos 
Deputados Raul Lima Neto, Leonídio Bouças, Glycon Terra 
Pinto, Péricles Ferreira (7) e Jorge Eduardo de Oliveira. 

COMUNICAÇÕES 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados 

Sebastião Navarro Vieira, Paulo Piau e Wanderley Àvila. 
Oradores Inscritos 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Raul Lima 
Neto. 
O Deputado Raul Lima Neto- Sr. Presidente "ad hoc", Srs. 

membros da Mesa, Srs. Deputados, Sras. Deputadas: faço uso 
da palavra, nesta ocasião, para abordar um tema atual e 
aparentemente fácil, porém perigoso e difícil. Para tanto, 
mister se faz uma reflexão séria, apartidária, histórica, 
social e, sobretudo, bíblica. Trata-se das ações dos sem-
t~rra e da reforma agrária. 
E preciso que tenhamos em mente as causas que estão levando 

grupos dos chamados sem-terra a se mobilizar. Como bem 
sabemos, são liderados por partidos políticos e pessoas de 
esquerda ou a ela inclinadas, talvez motivadas por 
princípios ideológicos anacr6nicos. 
Sabemos todos nós que a filosofia comunista foi nocauteada 

mortalmente pela experiência e pelos resultados dos países 
do leste europeu, da ex-União Soviética, e de todos os 
outros países onde esse sistema foi imposto. Contudo, 
encontramos e vimos, também, apoiando o movimento dos sem-
terra sociólogos, religiosos e políticos sérios, 
competentes, honestos e moderados, os quais, se não estão na 
vanguarda das ações dos sem-terra, pelo menos, aprovam suas 
atitudes e as incentivam. 

De início, é importante lembrar que onde há justiça social 
verdadeira; onde não há acepção de pessoas, onde as 
oportunidades são iguais para todos, e todos são, 
verdadeiramente, considerados iguais perante a lei e o 
Estado (ricos e pobres, patrões e empregados, autoridades e 
povo), todos são valorizados e, igualmente, dignos de 
remuneração justa, assistência social, educação, saúde, 
segurança, respeito, habitação, alimentação e vestuário; 
onde os interesses da Nação (isto é, o povo como um todo) 
sobrepujam o interesse egoístico de pequenas minorias de 
latifundiários, empresários e dos gananciosos e hediondos 
cartéis; onde a mão-de-obra do homem, feito à imagem e 
semelhança de Deus, é mais valiosa e digna de honra que o 
produto e o lucro de minorias; e, sobretudo, onde os 
estadistas e os políticos vocacionados procuram aconselhar-
se e aprender no perfeito manual de governo, que é a lei de 



z 
G 

"' .!! . ., 
E 
.ê 
.!: 
Q) 

111 

"' E 
Q) v; 
iii 
Q) 

"O 

"' Q) 

·~ 
"' ãi c. 
o 
"' "' Q) 

c. 
..§ 

955 
Deus impressa nas pag1nas da Bíblia; aí é impossível haver 
estado de desespero, insegurança, fome e situações de pré-
guerrilha e pré-revolução, como esta em que nos encontramos 
agora. Só não vê isto quem é politicamente cego. 
Srs. Deputados, para me deter, até por causa do tempo, ao 

tema e só a ele, deixando de citar os exemplos históricos 
dos Estados Unidos e do Japão, países capitalistas de 
Primeiro Mundo os quais fizeram reforma agrária ampla e 
total, passo a citar, apenas, o que julgo o maior de todos 
os exemplos, o mais isento de falhas, o mais áureo e 
confiável de todos, pois foi, também, um mandamento do 
supremo soberano, do mais sábio e infalível de todos os 
estadistas: Deus. Este, após introduzir o antigo povo de 
Israel na Terra Prometida, fez com que Josué repetisse ao 
povo, para que se registrasse no coração da nação, a 
perfeitíssima constituição dada por Ele a Moisés no Monte 
Sinai, instituindo a prática cíclica da reforma agrária, de 
50 em 50 anos. O povo, instruído e doutrinado 2 trabal~a~ 
com a terra, compreendia que ela é do Senhor, sendo, assi~. 
de todo o povo, pois era chamado "o povo de Deus". 
Evidentemente, Srs. Deputados, a reforma agrária não pode 
ser feita de forma irresponsável e leviana. De nada adianta 
distribuir terra entre o povo, sor.r<?ttJCJr. o n•:~""S':'.i-?.:-~:'. •:;,·-r, 
instruí-lo no trabalho com a terr~. sem prG~ê·lc ~~ ~~~~m):. 
implementas e conhecimentos agrícoias. E:-;tr·2t~'l':.:··. s:.lbe·~c" 
que essa não é uma tarefa difícil de ser feita. Caso o 
fosse, Deus não daria esse mandamento a Israel, de forma que 
se tornasse luz e exemplo para todos nós. 
Alerta, Srs. Deputados; alerta, Sr. Presidente da 

República, pois, assim como a assepsia, a limpeza e a 
higiene impedem a proliferação de germes, a su]e1ra, o 
descaso e o descuido propiciam sua proliferação. Do mesmo 
modo, assim como a prática da justiça impede o sofrimento do 
homem e o derramar de sangue do próprio homem ou de uma 
nação, a prática da injustiça propicia o desespero e o 
derramar de sangue do homem e da nação. Além disso, a 
responsabilidade pelo clamor e o sofrimento de um povo é 
atribuída por Deus ao governo desse povo. E estejamos certos 
de que Deus julgará todas as nações. Todos comparecemos ante 
o tribunal divino e eterno para prestar contas de tudo aue 
fizemos. Tenho dito. Muito obrigado. · 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Glycon Terra 
Pinto. 

O Deputado Glycon Terra Pinto - Exmo. Sr. Presidente da 
Mesa, componentes da Mesa, meus senhores e minhas sennoras, 
entre as conquistas que a modernidade incorporou 
definitivamente ao patrimônio da cultura ocidental está a 
consagração das liberdades fundamentais do ser humano. Sem 
elas o homem não é homem. Respeitá-las é condição necessária 
para que um governo tenha legitimidade. Negá-las significa 
voltar à barbárie. Contemporâneas a essas liberdades são a 
democracia, tal como a conhecemos, e a instituição 
parlamentar. Já naquela época se colocava a questão 
religiosa. Para equacioná-la, Jonh Locke, um dos maiores 
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filósofos da modernidade, escreveu as "Cartas sobre a 
Tolerância". Ali se lê: "Ninguém, portanto, nem os 
individuas, nem as igrejas, nem mesmo as comunidades, tem 
qualquer titulo justificável para invadir os direitos civis 
e roubar a cada um os seus bens terrenos em nome da 
religião. Aos que pensam de outro modo, pediria que ponderem 
consigo mesmos acerca das ilimitadas ocasiões para a 
discórdia e as guerras, quão poderosa provocação para 
rapinas, matanças e infindáveis ódios que fornecem à 
humanidade. Nenhuma segurança ou paz, muito menos amizade, 
jamais podem ser estabelecidas ou preservadas entre os 
homens se a opinião predominante está fundada no privilégio 
e se a religião deve ser propagada pela força das armas. 

Temos assistido, no Brasil, a uma série de episódios que 
devem colocar em alerta os defensores da liberdade e da 
civilização. Interesses inconfessáveis, em que se pode 
vislumbrar até mesmo a mão do senhor das trevas, têm movido 
uma campanha sórdida e ininterrupta para difamar a Igreja 
Universal do Reino de Deus e para plantar em solo brasileiro 
a cizânia da incompreensão religiosa, que ameaça manchar o 
nosso chão com o sangue da luta fratricida. 

É preciso denunciar por todas as formas as atitudes 
irresponsáveis daqueles que têm como Deus o lucro e o poder, 
daqueles apátrid~s que não vêem além de sua ganância e de 
seus apetites. E urgente evitar, sobretudo, que a máquina 
estatal seja posta a serviço de tais grupos. 

Recentemente, no Bairro Jacintinho, em Maceió, um templo da 
Igreja Universal foi invadido por um contingente da Polícia 
Civil daquele Estado. Homens fortemente armados não se deram 
ao trabalho de ouvir as razões do Pastor Ramon Batista 
Gonçalves. Adentraram o recinto, espalharam o medo, 
desrespeitaram o local de culto, quase destruíram o altar. O 
motivo de tamanha fúria? Uma denúncia anônima de que nos 
fundos do templo estariam, em cárcere privado, um pastor e 
sua esposa. O Pastor Wilson de Oliveira Santos e sua esposa, 
Dona Rosana, estavam, de fato, há um mês, na Guatemala, 
pregando a mensagem cristã. 
Mais além foi ainda o arbítrio da autoridade policial. 

Mesmo de posse de cópias dos passaportes do líder religioso 
e de sua mulher, cópias enviadas por fax, exigiram a 
presença física dos dois para se convencerem de que não 
estavam encarcerados. Interromperam a missão do casal, 
causaram grave ônus financeiro a dois cidadãos, com 
fundamento em denúncias anônimas e vagas e infundadas 
suspeitas. O curioso é que, junto com os policiais, estava 
uma equipe de reportagem da TV Gazeta, pertencente à Rede 
Globo de Televisão. Os membros da equipe entraram pela 
igreja adentro como se autoridades fossem, em desrespeito 
flagrante à lei e às normas éticas que devem balizar as 
atividades dos profissionais da informação. Aliás, por falar 
em ética, a mídia necessita hoje de uma profunda reflexão 
sobre o tema. No presente, a imprensa, quarto poder na 
concepção de alguns, faz os critérios, julga, condena e 
executa a pena. E a pena aos que não se dobram à vontade dos 
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sultões da informação é, invariavelmente, serem expostos à 
execração pública. Assim, a honra de inocentes tem sido 
levada impunemente para a lama pelos que não conhecem 
limites para sua cobiça e sua sede de poder. 

Em 23 de outubro próximo passado, um grupo, na calada da 
noite, ateou fogo a um templo da Igreja Universal do Reino 
de Deus na cidade-satélite de Tabatinga, a 20 km do centro 
da Capital Federal. Uma semana antes verificara-se tentativa 
de crime semelhante em Brazlândia. 

Estamos sob a ameaça do aumento de ações cr1m1nosas do 
mesmo teor, que poderia acirrar os ânimos e lançar-nos em 
plena guerra religiosa. Nesse contexto, é preciso apurar a 
responsabilidade de sistemas de televisão e de jornais que 
vêm sistematicamente insuflando o ódio religioso em nosso 
povo, fazendo uma campanha cerrada e irresponsável contra os 
evangélicos, em especial contra a Igreja Universal. Nunca se 
viu tanto preconceito. Na imprensa escrita, encontram-se 
páginas inteiras, num tom professoral e pseudocien~ífico, 
mal escondendo o propósito de denegrir, destruir, 
enxovalhar; nas telas, os relatos parciais, as imagens 
editadas de modo a induzir condenações fáceis anós 
julgamentos sumários. Aqueles que se dispõem a pregar o 
Evange 1 ho do Senhor sabem em ouP. r.."lrr-·1 r, r:) r;s·· ~n C')' c-:-·1r.c;r, ::; 
pé. Ele foi claro; não promete;,; n·,::;nr;;.:; 2 r· . .;,:,...:,:;:ét;,_ . .:..,,.~. 
sim, em sacrifícios e perseguições. i'l..:.s neor. PU" ·;s:;u ;.:.·:.)cer·,c:<:. 
nos calar diante das injustiças patentes que vêm sendo 
praticadas. 
Senhores, estamos diante de uma questão de 

nacional: é a paz da família brasileira que está 
diante da prática criminosa de insuflar rancores, 
as emoções do grande público e atirá-lo a 
impensadas. 

segurança 
ameaçada, 
manipular 
atitudes 

Em 1948, a humanidade, traumatizada por uma guerra de 
proporções mundiais, proclamava a Declaração Universal dos 
Direitos do Homem. No documento se lê que "todo homem tem 
direito à liberdade de pensamento, consciência e religião; 
esse direito à liberdade de manifestar essa religião ou essa 
crença se manifesta pelo ensino, pela prática, pelo culto e 
Pela observância, isolada ou coletivamente, em público ou em 
Particular . 

A Constituição de 1988 acolheu. 40 anos depois, o mesmo 
principio. Por isso estamos denunciando esses fatos recentes 
que repugnam à índole religiosa e pacifica da gente 
brasileira. Para tornar mais concreta nossa denúncia 
estamos encaminhando á mesa um requerimento sobre a questão: 
Com Deus vamos mudar este pais, quer queiram, quer não 
queiram. Obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Djalma Diniz. 
O Deputado Djalma Diniz* - Sr. Presidente, Srs. Deputados 

Sras. Deputadas, público presente nas galerias, senhore~ 
~epresentantes da imprensa, o homem público, por motivos 
obvias, vive percalços e sempre atrai sobre si a crítica 
constante e, não raramente, maldosa. Freqüentemente somos 
alvos, mesmo sem termos fugido de nossos princípios morais e 
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cristãos e da nossa intenção de servir bem à comunidade. Por 
motivos alheios a nossa vontade, freqüentemente ficamos 
expostos à sanha daqueles que professam outras idéi~s e ~ue 
têm objetivos inteiramente diferentes dos nossos. E e, po1~, 
em respeito à dignidade daqueles cidadãos que em nos 
depositaram a sua confiança através do voto consciente que 
nos sentimos obrigados a dar satisfação pública imediata em 
resposta a comentários mentirosos e irr~sponsávei~, 
publicados em alguns jornais de Minas Gera1s, no d1a 
18/11/95. 
Senhores, não me envergonho de ser nem de dizer o que sou! 

A minha conduta, pública ou particular, é sempre a mesma e 
pautada em razões de fidelidade ao tipo de motivos que 
abraço. Por seu turno, a minha vida privada é uma seqüência 
de fatos marcados pelo respeito a princípios éticos de que 
não me divorcio. Os comentários não foram dirigidos ao 
cidadão Djalma Diniz, mas tiveram a intenção de ferir 
principalmente a honradez desta Casa Legislativa e macular o 
nome da Igreja a que sirvo, a Assembléia de Deus. Contudo, 
tanto quanto me sinto na obrigação de prestar contas, quando 
necessário, de meus atos, da mesma forma repudio, 
veementemente, os comentários insultosos e tendenciosos. 

Por isso, permitam-me que faça registrar aqui, através da 
fala pública nesta tribuna, quando reverencio os nobres 
colegas, um esclarecimento que se faz necessário. Em virtude 
do meu interesse pessoal, pleno e soberano, realizei um 
negócio, adquirindo um imóvel residencial da Construtora 
BCF, nesta Capital. Para viabilizar esse negócio, coloquei à 
venda outra propriedade situada à Rua Vereador Orlando 
Bonfim, 64, no Bairro Planalto, e onde residi por mais de 
dez anos. 

Como efeito da divulgação da venda do referido imóvel, 
procurou-me o Sr. Alfredo Marques da Silva, figura que 
desconhecia, interessado na propriedade, e o negócio acabou 
sendo fechado. No bojo desse negócio, cedi, temporariamente, 
àquele cidadão, uma das duas linhas telefónicas que possuía, 
até que ele conseguisse uma para si. Não tenho outro tipo de 
relação com aquele senhor e muito menos privo de sua 
intimidade. E tudo o que sei a seu respeito soube através 
das notícias da imprensa, publicadas no último dia 18 de 
novembro. 

No mais, resta a eventual e pura relação de negócio, o 
contrato de compra e venda de uma casa, o que coloco à 
inteira disposição de quem possa se interessar. 
Agradeço a solidariedade dos nobres colegas, bem como a 

tolerância e a compreensão pela oportunidade deste 
esclarecimento necessário para que, espero, não prospere um 
comentário desnecessário, com teor irreal e sob inversão de 
valores. Muito obrigado. 
* -Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Almir Cardoso. 
O Deputado Almir Cardoso - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

Sras. Deputadas, povo nas galerias, imprensa presente, o que 
nos traz hoje a esta tribuna é um caso que há dias ocupa as 
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páginas dos principais jornais e revistas do País: o caso 
SIVAM e o tráfico de influências no Palácio do Planalto. 
Hoje cedo, ao folhear os principais jornais do País, notamos 
que todos traziam a notícia da queda do Presidente do INCRA 
Francisco Graziano, que teria entregue ao Sr. Presidente d~ 
República as fitas contendo possíveis provas do tráfico de 
influência envolvendo assessores diretos do Palácio do 
Planalto. Graziano é a terceira baixa no Governo desde a 
divulgação do escândalo SIVAM. Já deixaram o Governo o 
Embaixador Júlio César, ex-chefe do Cerimonial do Planalto, 
e o Ministro Mauro Gandra, da Aeronáutica. O que mais nos 
preocupa no escândalo em que o Governo Federal está 
envolvido é que alguns setores da sociedade estão desviando 
a atenção da população do fato mais importante e dando maior 
ênfase ao problema do grampo, que não deixa de ser grave, 
mas é muito menos relevante do que a denúncia de tráfico de 
influência. Nós, da oposição, estamos preocupados com o 
encaminhamento político desse caso, e acreditamos que a 
instalação de uma CPI seria o caminho mais viável para o 
esclarecimento dos fatos. Preocupa-nos, também. a recente 
saída de Graziano da Presidência do INCRA, pois sabemos que 
a sua atuação á frente do órgão estava desaa~adando setores 
do próprio Governo O que nos é e:, v; nent r. n0 r:'l'")"'~''""· · - -~-· ::•.1r:> '"·: 
alguma coisa estranha por trãs J~sso ~u~c. ~. .e~ ~~ 
oferecermos respostas, o que temos sâJ júv~da~. 

Por que, se o Presidente Fernando Henrique Cardoso recebeu 
das mãos do então Presidente do INCRA, Francisco Graziano, 
um relatório com o resumo das transcrições das escutas 
telef6nicas feitas pela Polícia Federal na casa do 
Embaixador Júlio César, não tomou providências imediatas? 
Por que queria abafar isso? Por que deixou que a bomba 
recaísse sobre Graziano que, ao passar-lhe o relatório, 
queria apenas ajudar o Governo? Por que o caso SIVAM e o 
tráfico de influência estão sendo postos á margem da 
discussão? Por que o Presidente não é a favor de uma CPI 
Para investigar o fato? O que nós percebemos, na verdade, é 
que o Presidente não está sabendo lidar com o mar de lama em 
que está atolado. Ao contrário da imagem que tenta passar, o 
que se nos apresenta agora é um Governo frágil, acuado, 
tentando cobrir o sol com a peneira. E desta vez n~o se pode 
acusar a oposição de estar tentando desestabilizar o 
Planalto. Aliás, o que nos surpreende é o fato de a crise 
ter surgido debaixo dos olhos do próprio Presidente, e 
envolvendo seus assessores diretos. O que desejamos é tão-
somente a imediata apuração dos fatos, principalmen:e no que 
diz respeito ao tráfico de influência no tocante ao caso 
SIVAM. O País não pode mais conviver com fatos dessa 
natureza. Por essa razão é que insistimos na criação de uma 
CPI para apurar as denúncias. Não podemos ficar apenas no 
caso do grampo, mas temos de ir ao fulcro do problema, à 
questão que deu origem a toda essa confusão que envolve o 
próprio Palácio do Planalto. 

Por fim, esperamos que a saída de Francisco Graziano da 
Presidência do INCRA não seja um empecilho para o processo 

/ 
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de reforma agrária, tão bem conduzido por ele enquanto 
esteve na direção do órgão. E mais, que não nos e~queçamos 
da questão central que deu origem a todo esse escandalo: o 
possível tráfico de influência exercido pelos homens do 
Presidente na implantação do Sistema de Vigilância da 
Amazônia - SIVAM. Muito obrigado. 

leitura de uma carta 
República, Dr. Fernando 

A carta diz o seguinte: (-
Gostaria, ainda, de fazer a 

encaminhada ao Presidente da 
Henrique Cardoso, pela FETAEMG. 
Lê:) 

*"Sr. Presidente, através deste, a Federação dos 
Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais 
FETAEMG - vem à presença de Vossa Excelência se manifestar 
em termos da necessidade de manutenção e agilização do 
processo de Reforma Agrária em nosso País. 

No breve período em que o Dr. Francisco Graziano ocupou a 
Presidência do INCRA ficou demonstrada a importância do 
órgão executor da Reforma Agrária ser dirigido por pessoa de 
estrita confiança de Vossa Excelência, comprometida com a 
Reforma Agrária e disposta a enfrentar as pressões 
contrárias advindas do atual Ministro da Agricultura, da 
autodenominada bancada ruralista e dos setores 
conservadores. 

Particularmente, Minas Gerais necessita de uma atenção 
especial e de empenho para a reestruturação da 
Superintendência Regional, que foi praticamente anulada em 
seus objetivos por ocasião da administração do Dr. Geraldo 
Resende, irmão do Deputado Federal Eliseu Resende. 

Inclusive, para nós, trabalhadores rurais mineiros, também 
pelo fato de ter exonerado o Dr. Geraldo Resende da 
Superintendência Regional do INCRA, o Dr. Francisco Graziano 
vinculou de forma inquestionável sua passagem pelo INCRA com 
a vontade política e compromisso com a Reforma Agrária. 
Sr. Presidente, reafirmando que a indicação do novo 

Presidente do INCRA é peça chave para a democratização da 
terra neste País, apresentamos nossas cordiais saudações 
sindicais." 
*-Publicado de acordo com o texto original. 
O Sr. Presidente Com a palavra, o Deputado Ivair 

Nogueira. 
O Deputado Ivair Nogueira - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

representantes de Mateus Leme, Sr. Prefeito, Sr. Presidente 
da Câmara, senhores e senhoras, venho, hoje, a esta tribuna 
para protestar contra o projeto de lei do Governo do Estado 
que diz respeito à redistribuição do ICMS. É um projeto que, 
a princípio, traz alguns pontos básicos importantes e, 
devidamente discutidos. Poderemos, sem dúvida alguma, tirar 
grande proveito disso. Tenho meu ponto de vista pessoal: 
primeiro sou contra a perda do Município de Betim e vou 
pronunciar-me posteriormente. Mas, nesta oportunidade, 
quero, desta tribuna, manifestar-me contra o projeto de lei 
do Governo do Estado que vem afetar diretamente a 
arrecadação dos municípios de Mateus Leme e Mesquita. Por 
isso, entramos com uma emenda, onde se dispõe o seguinte: 
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"Ficam mantidos para os municípios de Mateus Leme e 
Mesquita, os beneficios atribuídos pela Lei nQ 11.042, de 15 
de janeiro de 1993." 
Não podemos concordar de maneira alguma com tudo isso, 
porque, primeiro, foram V. Exas. que aprovaram a Lei nQ 
11.042, por ocasião da emancipação ocorrido na legislatura 
passada. Naquela ocasião, foi elaborada a Lei nQ 11.042, que 
veio, de certa forma, dar condição de sobrevivência aos 
municípios de Mateus Leme e de Mesquita. E, não poderia ser 
de outra forma. 

O Prefeito de Mateus Leme tem feito tudo baseado no 
planejamento anterior, prevendo que, ao longo dos 13 anos, a 
cidade perderia sua receita. Procurou investir na 
industrialização, aproveitando o projeto da mineirização da 
FIAT e levando indústrias para regiões próximas da cidade de 
Betim e da fábrica de automóveis da FIAT. 

Por isso, meus amigos, o que estamos pedindo, neste 
momento, é justiça. Justiça para os municípios de Mateus 
Leme e de Mesquita, porque houve um planejamento. Hoje, 
nenhum município poderia, em sã consciência, peraer mais ae 
R$300.000,00 por mês de sua arrecadação. Não poderia, não 
deveria, e não vamos aceitar isso, de maneira a19uma. Se o~ 
senhores ver; f; carem as despes2s 01.~~ t r~rn r::~ .... ·? ~: fílur-· i c í r-= 

de Mateus Leme, verão que o mor:ta;·~~'2 s· ::.loJas. ,, .:;·.;2 
município arrecada. Perder R$300.000,CO se~4a co~D ··e~~ar -· 
portas do município. 
Já assistimos, aqui, aos pronunciamentos de Prefeitos de 

vários municípios do Estado que propuseram devolver as 
chaves do município pela falência em que se encontram. Por 
ocasião das emancipações, tivemos oportunidade de 
manifestar, também, o nosso repúdio contra algumas dessas 
emancipações. Por isso, aqui estamos, mais uma vez, para 
ratificar o nosso propósito de defender os interesses de 
Mateus Leme e de Mesquita. Tenho a certeza de que o 
Governador Eduardo Azeredo será sensível a esta causa porque 
ele sabe, acima de tudo, que não se fecha um município. Não 
se pode jogar os funcionários no meio da rua. Temos 
responsabilidade, sabemos das possibilidades do Governo do 
Estado, já conversamos com os Deputados Francisco Ramalho, 
Dinis Pinheiro e Bonifácio Mourão, que já aderiram a esta 
causa. Queremos contar, também, com o apoio de V. Exas. 
Quero saber se, com essa redistribuição do ICMS. os 
municípios estarão isentos daquelas ajudas ao Estado, seja 
com delegacias, seja através dos órgãos do Estado. 

Meus amigos, gostaria de falar muito mais. Entretanto, 
devido ao pouco tempo, deixo o nosso protesto, em meu nome, 
em nome dos Deputados Dinis Pinheiro e Bonifácio Mourão e 
de todos os Deputados que, tenho certeza, abraçarão esta 
causa. Tenho a certeza de que iremos conseguir sensibilizar 
o Governador do Estado, que vai continuar liberando recursos 
para os municípios de Mateus Leme e Mesquita. Muito 
obrigado. 

O Sr. Presidente Com a palavra, o Deputado Gilmar 
Machado. 
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O Deputado Gilmar Machado- Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
Sras. Deputadas, pessoas presentes nas galerias, 
representantes da imprensa, três assuntos nos trazem a esta 
tribuna, nesta tarde. Primeiro, gostaria de ler uma carta 
que nós, do Movimento Evangélico Progressista MEP , 
estaremos enviando ao Governador do Rio de Janeiro, Marcelo 
A 1 encar. (- Lê: ) 

"Nos últimos anos é incontestável o crescimento da 
comunidade evangélica, que não tem um único porta-voz, mas 
que encontra na Associação Evangélica Brasileira - AEVB-
sua principal referência. Nós do Movimento Evangélico 
Progressista - MEP - reconhecemos a AEVB como entidade 
idônea, uma das representantes firmes e fundamentais dos 
evangélicos. 

O que fez sua excelência, o Governador do Rio de Janeiro, 
Marcelo Alencar, atacando indistintamente as Organizações 
Não Governamentais, é uma afronta. O MEP entende que tais 
organizações são fundamentais. Certamente deve haver uma 
forte fiscalização, da mesma forma que deve existir o 
cumprimento da Constituição, quase sempre esquecida pelos 
governantes, principalmente no que diz respeito a dar 
educação, saúde, moradia, enfim, condições m1n1mas de 
dignidade aos cidadãos. O Governador Marcelo Alencar 
certamente está entre os que, neste momento, viram as costas 
à Constituição. 

Paralelamente ao crescimento numérico dos evangélicos no 
Brasil e no mundo, crescem também os programas sociais e os 
movimentos pela justiça, demonstração mais que evidente da 
inserção dos evangélicos nos movimentos sociais, visando à 
solução de problemas graves como a miséria e a 
marginalização do povo brasileiro. Os evangélicos não fazem 
nada mais que cumprir a ordem de Cristo, registrada no 
capítulo 25 de Mateus. Porém, nossa sociedade está habituada 
a punir as vítimas e deixar livres os algozes. 
Quando alguém se coloca na defesa e resgate das vítimas, 

fica exposto aos processos de apedrejamento. Onde os 
problemas sociais são mais graves, como no Rio de Janeiro, 
vemos acontecerem acusações infundadas e tentativas de 
desqualificações de projetos tão ser1os como a Fábrica da 
Esperança. Nós, evangélicos, nós, do MEP, não aceitamos o 
ataque a uma Organização Não Governamental que desenvolve um 
trabalho em espaço onde o governo se omite. O ataque ao 
pastor Caio Fábio não é uma agressão pessoal feita pelo 
Governador Marcelo Alencar, mas uma agressão a uma 
comunidade evangélica brasileira. Lamentamos as palavras 
injuriosas e irresponsáveis do Governador do Rio de Janeiro. 
Quem busca desmoralizar uma iniciativa como a Fábrica da 
Esperança está tentando inibir a participação dos 
evangélicos, que hoje estão subindo os morros do Rio, não 
com armas ou condenação, mas levando soluções a favor da 
paz. 

Neste sentido, apoiamos a manifestação pela vida e pela paz 
que ocorrerá no Rio de Janeiro. Estamos precisando dessas 
demonstrações de solidariedade, para dar mostras aos 
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burocratas de que a sociedade brasileira está viva, está 
acordada para os desmandos e as omissões e não deixará 
passar em branco as arbitrariedades e devaneios de políticos 
descompromissados com as questões sociais". 

Nós, do MEP, que está organizado em 15 Estados do Brasil 
estamos enviando esta carta ao Governador Marcelo Alencar. À 
comunidade evangélica no Brasil, como um todo, está 
indignada com o que o Governador fez, acusando uma das 
principais lideranças da Igreja Evangélica, um pastor como o 
Caio Fábio. Ele deu a seguinte resposta, demonstrando o 
nosso pensamento: que o Governador Marcelo Alencar não se 
preocupe, porque ele não é candidato a nada, visto que 
recebeu o mandato de Deus para servir ao próximo. Isso é o 
que o reverendo vem fazendo, há muito tempo, mas, 
infelizmente, o Governador Marcelo Alencar não sabe disso. 
Ele não conhece os evangélicos e, por isso, ataca a nossa 
comunidade. Entretanto, estaremos orando para que Deus o 
ilumine e para que ele possa fazer mais pelo Rio de Janeiro 
e pelo seu povo, parando, assim, de devanear, como fez, 
tentando fechar essa grande instituição, a Fábrica da 
Esperança, que começa a ajudar a solucionar o problema da 
violência no Rio de Janeiro. 

O segundo assunto que gostaria~~s o~ 2~o~~~~ ~ ~sj·~~ 
registrado diz respeito ã nota oa ~E7AC~G rs!210~t~ ~ ~~.~~ 
do Presidente do INCRA, Dr. Francisco C:-&zia•n. :.:.s;.::õ!rz.::c:;:: 
que esta instituição mantenha o mesmo espírito existente à 
época do Dr. Francisco e que não vire as costas para os 
problemas do campo. 
Gostaríamos, também, de comunicar que, na nossa região, o 

Triângulo, houve, ontem, a ocupação de mais três fazendas, 
no Município de Perdizes. Essas fazendas Ja foram 
desapropriadas pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso. Os 
trabalhadores querem é o assentamento imediato de suas 
famílias. Queremos trazer a nossa solidariedade a esses 
trabalhadores rurais que lutam para fazer com que terras 
improdutivas passem a produzir alimentos para suas famílias 
e Para o conjunto da população. 

Finalizando, gostaríamos de deixar registrada, ainda, a 
nossa solidariedade ã greve dos trabalhadores da construção 
civil. Esperamos que, hoje, na reunião com o TRT, possa se 
encontrar uma solução para que não tenhamos que assistir a 
batalhas campais como a de hoje, pela manhã. próximo ao 
campo do Atlético. Que nós possamos, de fato, ter a solução 
e que esses trabalhadores possam ter atendidas as suas 
reivindicações. Muito obrigado. 
*-Publicado de acordo com o texto original . 
O Sr. Presidente Com a palavra, o Deputado Carlos 

Pimenta. 
O Deputado Carlos Pimenta - Exmo. Sr. Presidente, Srs. 

Deputados, Sras. Deputadas, senhores visitantes 
representantes da imprensa, tínhamos a intenção, hoje, d~ 
apresentar alguns requerimentos que dirigimos ã Casa, 
convocando alguns Secretários para virem discutir com os 
Deputados a respeito do orçamento de suas Secretarias. 
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A principio convidamos o Secretário de Meio Ambiente, o de 
Ciência e Tecnologia, o de Indústria e Comércio; o da 
Habitação, o de Recursos Minerais, Hídricos e Energéticos; o 
de Agricultura e o da Criança e do Adolescente. 
Provavelmente esses encontros ocorrerão nas comissões 
temáticas desta Casa, para que possamos, frente a frente com 
os Secretários, ver se os recursos de que dispõem são 
suficientes para desenvolverem seus trabalhos no ano de 
1996. Apenas para exemplificar, a Secretaria de Meio 
Ambiente terá 0,01% do orçamento, a de Ciência e Tecnologia 
e a de Indústria e Comércio cada uma terá 0,02%, a da 
Habitação terá 0,01%. Enfim, são recursos que vão, 
certamente, exigir dessas Secretarias um sobreesforço, e 
esse trabalho será, de certa forma, cobrado pelos Prefeitos 
e lideranças. Acontece que, hoje, pela manhã, Sr. 
Presidente, a Comissão de Saúde e Ação Social se reuniu com 
o Reitor da UFMG, com o Presidente da Faculdade de Medicina 
da UFMG e com Diretores do Hospital das Clinicas de Belo 
Horizonte. Esse hospital, que, até então, vinha prestando um 
beneficio muito grande à população de Belo Horizonte e a 
toda a população do Estado, encontra-se em situação 
extremamente delicada. O Hospital das Clinicas, de acordo 
com declarações de seus professores, divulgadas através da 
grande imprensa de Belo Horizonte, hoje, pela manhã, está 
com os dias contados. Vai fechar as suas portas, se não 
receber um socorro urgente. 

Um hospital de 645 leitos e 19 salas de cirurgia que, em 
1994, promoveu 238.000 atendimentos médicos, 18.000 
internações, 1.567 partos, 5.100 hemodiálises, 6.600 
endoscopias, 2.242 tomografias computadorizadas e 7.500 
exames de ultrassonografia está passando por essa situação. 
Ao longo deste ano, juntamente com outros colegas médicos, 
como o Marcelo Gonçalves - que está aqui presente -, o Dr. 
Jorge Eduardo, o Deputado Hely Tarquinio e vários outros 
Deputados, temos denunciado o caos que se instalou no setor 
de saúde pública em Minas Gerais e no Pais. E, hoje, para 
culminar, estamos sabendo, também, da situação porque passa 
a Santa Casa de Belo Horizonte, que é um dos maiores 
complexos hospitalares do Pais. E o Hospital das Clinicas, 
que tem prestado grande serviço à população, e que se presta 
também ao aperfeiçoamento cientifico dos estudantes de 
medicina, com vá~ios cursos de especialização, encontra-se 
nessa situação. E claro que o Governador do Estado não está 
insensível ao problema. Solicitaram-nos que fizéssemos um 
contato urgente com o Secretário da Saúde e com o 
Governador do Estado, mas essas autoridades encontram-se 
numa verdadeira camisa de força. O Estado não tem recursos 
para aplicar nos hospitais, no custeio da urgência e 
emergência, no trabalho do dia-a-dia do hospital. O Estado 
está passando também por uma situação semelhante e é 
necessário que se faça algo urgente. Hoje, se qualquer um 
dos senhores, se qualquer um dos nossos filhos precisar de 
um leito na unidade de tratamento intensivo pediátrico em 
Belo Horizonte não encontrará uma vaga. 



965 

No interior, não é diferente. As Santas Casas e os 
hospitais filantrópicos, a rede pública e a rede privada 
encontram-se na mesma situação angustiante pela qual estamos 
passando. 
Termino, Sr. Presidente, convocando os senhores médicos 

desta Casa para, juntamente com a Comissão de Saúde e Ação 
Social, encontrarmos uma solução, procurarmos o Governador 
do Estado e mostrar-lhe a sua parcela de responsabilidade 
nesta situação. 

Imaginem se fecharem a Santa Casa de Belo Horizonte e o 
Hospital das Clínicas! A grande população, aquelas pessoas 
que usam e que têm no SUS a única esperança vão ficar numa 
situação extremamente delicada e difícil, levando, cada vez 
mais para o fundo do poço a saúde pública no Estado de Minas 
Gerais. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Clêuber 
Carneiro. 
o Deputado Clêuber Carneiro -Fruto da sensibilicaje de 

Juscelino, da articulação de José Carlos de Lima, da 
inteligência de Celso Furtado e da obstinação nordestina. a 
Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste - SUDENr: -
veio para redimir. Inconformado com os desníveis regionajs. 
o Governo Federal acreditou nug ~tr~v~~ ~~ ~~ci~c·s 
investimentos, poderia alcançar u acw ll~ri:J t~G ~~s~ja~~. 
ou, ao menos, minorar os seus efeito3 da~o3c~ ~ c·~e:s. 
Submetida a severas críticas e a não menos entusiásticos 
aplausos, vem a SUDENE exercendo o seu papel, desafiando 
crises governamentais, administrando conflitos de 
interesses, mas deixando um saldo positivo no seu trabalho. 
A reunião de Montes Claros mostrou isto: investimentos 

públicos de alta relevância, principalmente nas áreas de 
telefonia, recursos hídricos, saneamento, agropecuar1a, 
indústria e apoio social foram bem definidos, a exemplo da 
COTEMINAS, que se destaca como uma das maiores indústrias 
têxteis do mundo. 
A adutora da COPASA-MG em Januária e a modernização e a 

expansão de nossa telefonia digital urbana e rural, bem como 
a celular em toda região nos asseguram bem-estar e 
integração. A assinatura de 112 convênios com a participação 
da SUDENE, através do PAPP, dão segurança ao trabalho de 
nossas associações comunitárias, as quais, mediante projetos 
da EMATER-MG, têm acesso a eletrificação. obras de 
saneamento e urbanização (calçamento de ruas), poços 
artesianos, tratores agrícolas, construção de centros 
comunitários e outros benefícios. O coronel politiqueiro e 
bonzinho, que sempre fez figura com o chapéu alheio, cai por 
terra, diante do planejamento democratizado e sério 
conquistado pela ação de cidadania do povo. Afinal, sãb 
trabalhos conjugados do Governo Federal e Estadual, com 
financiamento do Banco Mundial. A gigolotagem está morrendo 
desmoralizada. O ponto alto da mencionada reunião da SUDENÉ 
é, sem dúvida, a institucionalização do Pacto Nordeste, que 
irá consolidar o pólo industrial do Norte de Minas, os 
investimentos dos setores básicos, de consolidação da 
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estrutura industrial, intensificação do turismo, dinamização 
da irrigação no vale do São Francisco (PROINE) e a crescente 
operacionalização do FNE. 

Temos fundadas razões para acreditar na ação da SUDENE e 
antever, no programa previsto para o período 1996 a 2010,_a 
consolidação do seu trabalho. Estejamos atentos para nao 
perder as oportunidades, tantas vezes perdidas, por descaso, 
desconhecimento, omissão, por falta, enfim, de uma ação mais 
agressiva e competitiva. Por essas razões, acreditamos que a 
SUDENE merece o nosso apoio e respeito, e nos colocamos na 
linha de frente para incentivar suas ações e seu trabalho. 
O Sr. Presidente Com a palavra, o Deputado Dinis 

Pinheiro. 
O Deputado Dinis Pinheiro Sr. Presidente, Sras. 

Deputadas, Srs. Deputados, Sr. Prefeito Municipal de Mateus 
Leme, Vereadores e Vereadoras, lideranças comunitárias, meu 
amigo e grande liderança de Mateus Leme, ex-Prefeito Roberto 
Pinheiro, meus senhores, na semana passada recebemos aqui a 
visita dos ilustres Secretários de Estado Dr. Amilcar 
Martins e Deputado José Militão, para a apresentação de um 
projeto de lei. Fui o primeiro Deputado a se manifestar 
favoravelmente à sua aprovação, haja vista o grande espírito 
solidário que apresenta. A matéria tenta amenizar, de todas 
as formas, a pobreza no Estado de Minas Gerais. Temos de 
reconhecer que foi elaborada com muita cautela e 
inteligência, mas, em certo instante, deixou a desejar. É 
por isso que venho a esta tribuna, ao lado dos meus ilustres 
pares, como os Deputados Ivair Nogueira, Francisco Ramalho e 
Bonifácio Mourão - tenho certeza, respaldado pelo grande 
Líder do Governo, Deputado Romeu Queiroz -, equacionar uma 
das maiores injustiças que está sendo feita pelo atual 
projeto de lei que dispõe sobre a distribuição do ICMS. 
Mateus Leme, há poucos anos atrás, se viu obrigada a ficar 

sem a fábrica da Brahma, ou seja, o distrito total de 
Juatuba. Naquele instante, ela perdeu uma grande receita. Na 
época, os parlamentares, sensíveis ao problema, souberam, de 
forma ímpar, de forma capaz e eficiente, amenizar o problema 
com a criação da Lei nQ 11.042, que prevê que nos próximos 
13 anos será repassada uma verba a Mateus Leme, permitindo-
lhe uma melhor sobrevivência e, sobretudo, sua reorganização 
e reestruturação para se repensar e refazer a sua economia e 
sua política. Findados os 13 anos, Mateus Leme poderia 
caminhar com suas próprias pernas. 

Infelizmente, esse projeto de lei hoje penaliza gravemente 
o povo de Mateus Leme. É com voz firme e intransigente que 
venho a esta tribuna para apresentar o meu total apoio aos 
moradores da Cidade de Mateus Leme e para pedir ao Governo 
que fique atento e seja sensível a esse problema, porque, 
certamente, esse projeto de lei irá decretar a falência 
daquele Município. Fica, aqui, ratificado o nosso apoio e o 
nosso apelo ao Sr. Governador de Minas Gerais, para que 
encontre uma alternativa, um meio, um caminho para que não 
se faça uma das maiores injustiças com o povo de Mateus Leme 
e com o povo de Minas Gerais. 
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Tenho certeza de que o Governador será sensível a essas 
reivindicações, pois elas traduzem a mais ampla justiça 
social. E é isso que o Governador tem pregado e tem feito. 
Tenho certeza de que ele saberá ouvir, mais uma vez, o 
grande clamor do povo de Mateus Leme. Amigos de Mateus Leme 
podem contar com este jovem Deputado, com os nossos ilustre~ 
pares, pois, tenho certeza, o Governador atenderá a esse 
nosso apelo. Muito obrigado. 

2ª PARTE (ORDEM DO DIA) 
1ª Fase 

Abertura de Inscrições 
O Sr. Presidente (Deputado Sebastião Navarro Vieira) 

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. 

Questão de Ordem 
O Deputado Durval Ângelo - Eu gostaria de saber da Mesa 

qual o procedimento usado para não se respeitar a ordem das 
inscrições para fala dos oradores e, mais ainda, não se 
respeitar o Regimento Interno, oue determina 10 minutos para 
cada orador. sem exceção. O Deput~c-: ·1\)·•c· t.-="·i ~"' "~~o ~-~·"'""'·' ·"·.· 
a questão em forma de questão de ordem. mas qJe;·o 10r~~.~ 
dirigi-la à Mesa para que me seja ex~lica~~ a -a252 j: 
mudança. 

O Sr. Presidente Este Deputado, quando assumiu a 
Presidência, já encontrou o fato determinado como ocorreu, 
com a divisão do tempo de oradores, cedendo a metade de seu 
tempo a outro orador. A questão de ordem formulada por v. 
Exa. será respondida a tempo. 

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

Especial para Emitir Parecer sobre o Veto Parcial à 
Proposição de Lei nQ 12.797, que altera a Lei ng 6.763, de 
2~/12/75, que consolida a Legislação Tributária do Estado de 
M1nas Gerais e dá outras providências. Pelo PSDB: efetivo -
Deputado Ailton Vilela; suplente -Deputada Maria Olívia; 
Pelo PP: efetivo- Deputado Alberto Pinto Coelho; suplente-
Deputado Glycon Terra Pinto; pelo PFL: e~etivo - Deputado 
Clêuber Carneiro; suplente - Deputado Leonidio Bouças; pelo 
PT: efetivo - Deputado Ivo José; suplente - Deputado Marcos 
Helênio; pelo PDT: efetivo -Deputado Alencar da Silveira 
Júnior; suplente Deputado Álvaro Antônio. 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 pelos Deputados 
Sebastião Navarro Vieira- dá c1encia, na qualidade de 
Coordenador da Comissão Conjunta da Assembléia e da Câmara 
Municipal de Belo Horizonte, criada com o objetivo de 
viabilizar a implantação da TV Legislativa, pelo sistema a 
cabo, de acordo com o que determina a Lei nQ 8.977, de 
6/1/95, que, a partir do próximo dia 30, estaremos iniciando 
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a operação, em caráter experimental, do canal 40, que 
transmitirá as atividades das duas instituições, de acordo 
com o projeto de uso compartilhado, previamente submetido ás 
respectivas Mesas Diretoras (Ciente. Publigue-se.); 
Wanderley Ávila -falecimento do Sr. Geraldo de Avila, em 
Diamantina; Paulo Piau - falecimento do Sr. Otávio Ferreira 
Souza, em Conceição das Alagoas (Ciente. Oficie-se.). 

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

Resolução nQ 500/95, da Comissão de Fiscalização Financeira, 
que aprova as contas do Governo do Estado, referentes ao 
exercício de 1994. Em discussão, o parecer. Não há oradores 
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. 
A Deputada Maria José Haueisen Verificação, Sr. 

Presidente. 
O Sr. Presidente- É regimental. Os Deputados que votaram a 

favor do Parecer de Redação Final do Projeto de Resolução nQ 
500/95, queiram se levantar. (- Pausa.) Podem se assentar. 
Os Deputados que votaram contra o parecer queiram se 
levantar. (- Pausa.) Podem se assentar. A Presidência 
esclarece que se trata de verificação de votação, portanto, 
não serão consideradas as presenças dos Deputados que entram 
em Plenário após a votação. Não há Deputados presentes nas 
comissões. Votaram a favor 12 Deputados, e contra, 6 
Deputados. Não houve "quorum" para votação. A Presidência 
torna sem efeito a votação do parecer. 

Questões de Ordem 
A Deputada Maria José Haueisen - Sr. Presidente, voltamos a 

este microfone para pedir a interferência e a atuação de V. 
Exa. junto à Mesa Diretora, da qual fazemos parte, para ver 
se esse painel funciona. 
Sr. Presidente, na hora da verificação de votação, 

comumente, os Deputados que estão ausentes do Plenário 
entram. Sei que houve lisura neste processo, que V. Exa. 
prestou atenção, e que não foram computados os votos 
daqueles que chegaram depois, mas isso nem sempre acontece. 
Há Deputados que entram aqui, correndo, na hora da 
verificação de votação e se sentam. Queríamos que isso não 
acontecesse, que eles percebessem que a Mesa entende que 
quem está fora do Plenário na hora da votação não deve 
entrar na hora da verificação. Isso fica mal para esta Casa 
e para os Deputados que entram correndo neste Plenário. Se 
este painel estivesse funcionando esses constrangimentos não 
aconteceriam. 

O Sr. Presidente - Registrem-se as palavras da Deputada 
Maria José Haueisen. 
O Deputado Péricles Ferreira - Sr. Presidente pediria a v. 

Exa. que procedesse à recomposição do "quorum", porque há 
inúmeros parlamentares.no Salão Vermelho. 
O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência convida o 

1Q-Secretário para proceder à chamada dos Deputados para 
recomposição de "quorum". 
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O Sr. Secretário (Deputado Ermano Batista) (- Faz a 
chamada.) 

O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - Responderam 
ã chamada 39 Deputados. Portanto, hã "quorum" para votação. 
Vamos renovar a votação do parecer de redação final. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. 

O Deputado Durval Ângelo Sr. Presidente, solicito 
verificação de votação. 

O Sr. Presidente - É regimental. 
O Sr. Presidente - Os Deputados que votaram a favor do 

parecer de redação final queiram se levantar. (- Pausa.) 
Podem se assentar. Os Deputados que votaram contra o parecer 
queiram se levantar. (- Pausa.) Podem se assentar. Votaram a 
favor 32 Deputados. Votou contra 1 Deputado. Portanto, não 
houve "quorum" para votação. A Presidência torna sem efeito 
a votação. 

Questões de Ordem 
O Deputado Romeu Queiroz - Sr. Presidente, no momento da 

votação havia, dentro do Plenário, oito Deputaaos do PT, que 
se retiraram no momento da verificação. 

O Deputado Durval Ângelo - Sr. Preside~te. realmente eu n~c 
sabia que o Líder do Governo ter'I'J ;;r:~e>r'"·"' ri"' :-:'"·~~vir:'·~'~r::i··" 
ponto de trazer do interior, num ~as~e Ge m~gi~&. ~. ~: 
Deputados do PT, que lã se encontrarr.. 

O Deputado Romeu Queiroz- Solicito a renovação da votação, 
uma vez que consta no painel a presença dos Deputados. 
o Deputado Durval Ângelo- Sr. Presidente, essa matéria foi 

vencida por duas vezes. Eu me pergunto se, regimentalmente, 
poderíamos proceder a uma terceira votação. Por duas vezes 
não se obteve "quorum" para a sua votação. Acho que, dessa 
forma, vamos ficar indefinidamente até o Governo recompor o 
Plenário. Acho que hã "quorum" para discussão. O que se 
deveria fazer é a discussão, conforme determina o Regimento 
Interno, e não proceder a uma terceira votação. É necessário 
que se abra o projeto ã discussão porque o "quorum" para 
discussão foi obtido, tanto na primeira como na segunda 
votação. Portanto, solicito as inscrições para discussão. 
o Deputado Irani Barbosa - ~r. Presidente, em relação ãs 

palavras do Deputado Durval Angelo, gostaria de ressal:ar 
que, como ele disse, três Deputados do PT estão em viagem 
pelo interior. Então, só um não marcou presença. Tem 
"pianista" no PT. Vamos mandar fiscalizar. Gostaria que se 
fizesse esse levantamento, pois como é possível haver três 
Deputados do PT no interior e só um ausente no painel? 
A Deputada Maria José Haueisen -Sr. Presidente, para que 

não paire dúvida a respeito da presença ou da ausência de 
Deputados d? PT, gostaria de dizer que o que está 
acontecendo e que, na hora da votação, os Deputados Gilmar 
Machado, Almir Cardoso e Ivo José não apareceram. Não 
significa que estejam fora de Belo Horizonte. Não estavam 
nesta Casa no momento. O Deputado Gilmar Machado, este sim, 
estava na Casa; os dois outros, parece-me que estão fora da 
Casa. 
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o Sr. Presidente - A Presidência, respondendo questão de 
ordem do Deputado Durval Ângelo, informa que, como as 
matérias da pauta são importantes, vai recompor o "quorum" 
para verificar se há número regimental para votação. Com a 
palavra, o 1Q-Secretário, Deputado Rêmolo Aloise, para 
proceder à chamada dos Deputados. o Sr. Secretário (Deputado Ibrahim Jacob) (- Faz a 
chamada.) 
o Sr. Presidente - Responderam à chamada 40 Deputados. 

Portanto, há "quorum" para a votação. A Presidência solicita 
aos Deputados que ocupem seus lugares no Plenário, para que 
possamos realizar a votação. A Presidência vai renovar a 
votação do Parecer de Redação Final do Projeto de Resolução 
nQ 500/95, da Comissão de Fiscalização Financeira. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. À promulgação. 

Questão de Ordem 
o Deputado Durval Ângelo Sr. Presidente, solicito 

verificação de votação. 
O Sr. Presidente - É matéria vencida, Excelência. 
o Deputado Durval Ângelo v. Exa. não proclamou o 

resultado. 
O Sr. Presidente - Proclamei o resultado. Está aprovado o 

parecer, e comecei a ler: "Requerimento 
O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, após a 

proclamação ... 
O Sr. Presidente - Matéria vencida. v. Exa. apenas votou 

contra; não pediu a verificação. v. Exa. se pronunciou 
quando eu estava lendo o requerimento. 

O Deputado Durval Ângelo Sr. Presidente, solicito a 
verificação de votação. 

O Sr. Presidente A Presidência declara que é matéria 
vencida. 

Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Raul Lima Neto, 

em que solicita providências para que o Distrito de Brejo do 
Amparo seja relacionado entre os demais distritos que aind~ 
deverão passar por consulta plebiscitária. Ciente. A 
Comissão de Assuntos Municipais. 

O Deputado Jorge Eduardo de Oliveira requer, nos termos do 
art. 245, a convocação do Exmo. Sr. João Heraldo Lima, 
Secretário da Fazenda, para prestar, à Comissão de 
Fiscalização Financeira, informações e melhore~ 
esclarecimentos sobre o Projeto de Lei nQ 568/95. Ciente. A 
Comissão de Fiscalização Financeira. 

- A seguir, são submetidos a votação e aprovados, cada um 
por sua vez, na forma regimental, requerimentos dos 
Deputados Péricles Ferreira (7) solicita regime de 
urgência para a tramitação das Propostas de Emenda à 
Constituição nQs 14, 15 e 16/95, dos Projetos de Lei 
Complementar nQs 5 e 9/95 e dos Projetos de Lei nQs 235 e 
506/95 (Cumpra-se.); Leonídio Bouças solicita seja 
formulado apelo ao Exmo. Sr. Ministro do Trabalho e ao Exmo. 
Sr. Delegado Regional do Ministério do Trabalho, em Minas 
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Gerais, para que sejam nomeados os Fiscais do Trabalho 
aprovados em concurso público; Glycon Terra Pinto- solicita 
seja encaminhado apelo ao Exmo. Sr. Presidente da República, 
ao Exmo. Sr. Ministro da Justiça, ao Exmo. Sr. Procurador-
Geral da República e, em especial, aos Exmos. Srs. 
Governadores de Alagoas e do Distrito Federal, onde os 
últimos fatos ocorreram, para que se coíbam energicamente as 
invasões de igrejas e locais de culto, sejam por forças 
policiais, sejam por quaisquer outras pessoas. (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. 

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

Lei nQ 419/95, do Deputado Almir Cardoso, que dispõe sobre a 
proteção, o auxílio e a assistência às vitimas de violência 
e dá outras providências. Sobre a mesa, requerimerto do 
Deputado Almir Cardoso, solicitando a retirada de tramitação 
do Projeto de Lei nQ 419/95, de sua autoria. O Preside~te 
defere o requerimento, de conformidade com o inciso VIII de 
art. 244 do Regimento Interno. Arquive-se. 

Discussão, em 1Q turno, do PrOll?"t0 ,.,,.. !_"; "~' 3:.:;;::_:,: .• ':'",, é·:· 
Deputado Almir Cal'doso, que c:-ia a .1re2. j0; e;r·.::s2~'d-,·~.-:. 
permanente da Bacia Hidrográfica ~o Rio Pa.·aca:~. S~tr0 ~ 
mesa, requerimento do Deputado Almir Cardoso, em que 
solicita a retirada de tramitação do Projeto de Lei nQ 
356/95, de sua autoria. A Presidência defere o requerimento, 
de acordo com o inciso VIII do art. 244 do Regimento 
Interno. Arquive-se. 
Prosseguimento da discussão, em 1Q turno, da Proposta de 

Emenda à Constituição nQ 13/95, do Deputado Anderson Adauto, 
que acrescenta parágrafo ao art. 199 e altera o "caput" do 
art. 212 da Constituição do Estado (destinação, pelo Estado, 
de recursos da receita orçamentária à UEMG e à UNIMONTES). A 
Comissão Especial opina pela aprovação da proposta na forma 
do Substitutivo nQ 1, que apresenta. Em discussão, a 
proposta. 
o Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marco Régis. 
O Deputado Marco Régis - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

estamos seriamente preocupados com o projeto de lei ora em 
discussão, que trata da Emenda à Constituição nQ 13/95, do 
nobre colega Anderson Adauto. Esse projeto entrou em pauta 
na última quinta-feira, quando, desta tribuna, o Deputado 
Marcos Helênio, do PT, chamou à atenção do Plenário e desta 
Casa para alguns pontos obscuros, até capciosos, que podem 
estar envolvendo as alterações referentes à referida emenda. 
Comungamos com essa preocupação, principalmente porque 
ontem, em contato com S. Exa., o Magnífico Reitor da UEMG, 
Prof. Dr. Aluísio Pimenta, e toda sua equipe, com o Pró-
Reitor de Ensino e com o Vice-Reitor da UEMG, percebemos que 
todos eles se mostraram preocupados com os projetos em 
tramitação nesta Casa. 
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Nossa preocupação é que esse projeto seja discutido a 
fundo. Não estamos aqui para manifestar de pronto, de plano, 
nosso repúdio ou nossa contrariedade à emenda à 
Constituição, do Deputado Anderson Adauto e ao substitutivo 
apresentado pela Comissão Especial. 
Estamos aqui para ganhar tempo, iniciando um processo 
solitário e obstrutivo, até que o Prof. Aluísio Pimenta 
possa sinalizar, em consonância com o próprio G?v~rnador do 
Estado, sobre as emendas aqui propostas. Na v1sao de S. 
Exa. o Magnífico Reitor Aluísio Pimenta, tanto a emenda do 
Deputado Anderson Adauto, como o substitutivo apresentado ao 
projeto, estão distanciando, inviabilizando a UEMG. 
Temos a preocupação de que esta augusta Assembléia 

Legislativa - que no processo Constituinte contou com a 
brilhante participação do colega Bonifácio Mourão, como 
relator, na Comissão da Assembléia Constituinte de 1989, a 
qual aprovou a criação da UEMG - possa estar, no momento, 
retrocedendo nas conquistas da Universidade. 
Antes de conceder a palavra ao caro colega Anderson Adauto, 

estou reiterando o que dissemos a ele na quinta-feira: a 
preocupação de que o que está acontecendo possa estar 
prejudicando a Universidade. Pelos dados que o Prof. Aluísio 
Pimenta nos forneceu ontem, na proposta orçamentária do 
Governo do Estado para 1996, a dotação da UEMG seria de 
R$13.000.000,00. Com a emenda Anderson Adauto, essa alíquota 
estaria caindo para R$8.500.000,00. Por isso, estamos 
colocando um ponto de interrogação. Não estamos aqui 
decididamente para nos colocar contra a emenda Anderson 
Adauto, mas para ganhar tempo, e para que os colegas possam 
refletir e votar com a consciência correta em relação a esta 
emenda. 

O Deputado Anderson Adauto Deputado Marco Régis, um 
aparte. 

O Deputado Marco Régis - Perfeitamente, com todo o prazer. 
O Deputado Anderson Adauto - Gostaria de esclarecer a V. 

Exa. e aos nobres companheiros que o que nos motivou em 
primeiro lugar, a apresentar tal emenda, foi a necessidade 
de assegurar recursos para a Universidade. 

Em segundo lugar, sabíamos que o projeto do Governador 
viria para esta Casa e que discutiríamos a questão relativa 
a ciência e tecnologia. Achamos que seria o momento político 
correto - já que seriam tirados 21. da área de ciência e 
tecnologia de conquistarmos, desses 21., 11. para a 
Universidade Estadual. 
Levamos essa discussão até o Vice-Governador, e ela foi 

amplamente debatida. A Universidade Estadual, como V. Exa. 
muito bem colocou, foi uma decisão deste Poder, na 
Constituinte de 1989, que definiu que o nosso Estado, sendo 
a segunda economia do País, tinha a obrigação de desenvolver 
um projeto de universidade. Só que percebemos, no decorrer 
do caminho, que o modelo de universidade que o Prof. Aluísio 
Pimenta está tocando, não é um modelo, no nosso 
entendimento, correto para os dias de hoje. 
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O nosso Estado, que tem uma série de dificuldades 
financeiras, a partir do momento em que se prontifica a 
gastar 1% do orçamento, principalmente na forma como ficou 
no substitutivo (acho que tem algum problema de redação, 
que podemos perfeitamente, ainda neste momento, melhorá-lo), 
passa a garantir esse 1% para a UEMG. Em nosso entendimento 
é fundamental que este Estado, a partir do momento em que já 
não tem recursos e vai aplicar 1% do ensino médio e 
fundamental no ensino superior, tem que fazer tudo muito bem 
feito. Estes recursos têm que ser bem aplicados. 
Isso foi bem debatido. Eu, particularmente, acompanhei o 

momento em que o relator estava elaborando o substitutivo. 
Com sinceridade, tenho certeza de que esse novo modelo de 
universidade a ser definido em lei é o que desejamos: uma 
universidade plural e aberta. O substitutivo não pretende 
simplesmente chegar no interior e pegar do porteiro aos 
funcionários administrativos, professores, e todo o pessoal 
lotado nessas fundações, que hoje não fazem parte do Estado 
e colocá-los, dentro dele, como servidores. Por outro lado, 
não se trata tampouco de isentar de pagamentos os alunos que 
hoje pagam suas mensalidades. 

No meu entendimento, o que ide2lizamos em 19R9. aue e~a u~ 
modelo de universidade que vi<?"S.'' r:;n~~-~;,· .. ; r ,...c:m ·~· 

desenvolvimento econômico e pô 1 r·,.: i P-"• :n.~::·.e -:.-:.~;, 
desenvolvimento tecnológico do Gesso E3tado, ~i~ e c ~~C-~ 1 G 
utilizado pela Universidade Estadual e não expressa a 
vontade da Casa expressa na Constituição de 1989. 

Este é o momento exato e correto para rediscutirmos esse 
novo modelo. o que percebemos é que o próprio Governo e a 
UEMG estão vivendo um período de choque em que o Governo e o 
Reitor não têm como voltar atrás nos passos dados até hoje 
e, por outro lado, também não há como liberar os recursos 
necessários para que o Reitor possa desenvolver este modelo. 
Ou seja: no interior, temos uma palavra que retrata muito 
bem o estágio que chegou a UEMG. Ela está empacada. Não anda 
Para frente nem para trás. 

No meu entendimento, essa emenda e o substitutivo chegam 
numa hora extremamente salutar para que possamos discutir se 
queremos este modelo que o Reitor está conduzindo, ou se 
queremos um outro modelo. A única coisa que não pode 
acontecer é que o Executivo não se pronuncie. No que diz 
respeito à minha emenda inicial, que objetiva dotar de 
recursos a UEMG, sinto-me contemplado no substitutivo do 
relator. Acredito que o substitutivo apresentado é salutar 
para o Estado. 
Mais importante que tudo isso é essa discussão. A Casa não 

pode abrir mão desse processo de discussão. Vamos assumir 
esse modelo antigo e dar prosseguimento a ele, ou vamos 
modificá-lo, trabalhando dentro de um modelo novo e mais 
moderno, que concretize o desejo inicial desta Casa, 
inserido na Constituição de 1989. São essas minhas 
considerações. Estou de pleno acordo que essa emenda não 
deva caminhar a toque de caixa. Tenho certeza de q~e. a 
partir do momento em que cada um dos Deputados tomar 
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conhecimento desse novo modelo que está sendo proposto por 
meio do substitutivo, verá que ele será muito salutar para o 
nosso Estado. Algumas pessoas ficarão prejudicadas no 
processo, não temos dúvidas quanto a isso. Mas aceito o 
substitutivo e vejo-o como um avanço, uma vez que ele visa, 
em primeiro lugar, ao desenvolvimento tecnológico do Estado 
e propoe um modelo muito mais atualizado de um~ 
universidade, que vem, não de baixo para cima, .como.esta 
sendo proposto, mas de .cima para baixo, com? un1vers1dade 
plural, aberta a parcer1as com o setor pr1vado. No meu 
entendimento, é uma proposta muito mais salutar. 
O que falta é uma discussão mais ampla para que os 

Deputados desta Casa possam ter conhecimento dessa proposta 
que está muito bem fundamentada no substitutivo apresentado. 
Ele engloba tanto a proposta do Governo quanto a minha 
proposta de dotar a universidade de recursos. Estou de pleno 
acordo. Acho que não deveríamos votar esse projeto a toque 
de caixa. Deveríamos dar ampla defesa ao professor e, a 
partir daí, abrir essa discussão. Tenho a certeza absoluta 
de que, a partir do momento em que os nobres Deputados desta 
Casa tomarem conhecimento pleno do que o substitutivo 
propõe, a maioria optará por ele. 

O Deputado Marco Régis- Agradecemos o brilhante aparte do 
Deputado Anderson Adauto, fundamentado nas razões do 
substitutivo à sua emenda. É isso que desejamos para esta 
Casa: que a votação de um assunto tão importante seja 
conduzida por meio de amplos debates, com a participação de 
educadores, inclusive com a participação do próprio Prof. 
Aluísio Pimenta. O requerimento para a vinda do Prof. 
Aluísio Pimenta a esta Casa foi aprovado na última quinta-
feira. Pedimos que essa vinda do professor à Assembléia seja 
viabilizada, para que ele traga a sua proposta, a proposta 
do Governo, para a construção desse modelo de universidade. 
O professor defende o seu modelo, porque acredita que ele 
está espelhado no modelo da UNESP - Universidade do Estado 
de São Paulo, que absorveu inúmeras faculdades do interior 
do Estado propiciando, assim, um avanço científico e 
tecnológico, estribado na participação das universidades do 
interior do Estado, que hoje são sobejamente conhecidas em 
todo o País. Existem escolas que são modelos para todo o 
País, como a Faculdade de Ciências Agrárias de Jabuticabal, 
o Serviço de Prevenção do Câncer da Mulher, também em 
Jabuticabal, o Serviço de Correção de Fissuras Lábio-
Palatinas de Bauru, que mostram a importância que as 
unidades do interior do Estado de São Paulo têm para a 
universidade paulista. Desejaríamos que o ensino superior se 
interiorizasse em Minas Gerais. Este é o desejo expresso na 
Constituição do Estado de 1989. Este é o desejo de todos 
nós, daqueles que, como Aluísio Pimenta, desejam uma 
universidade robusta e pujante. 
O que não podemos permitir é que um assunto de tal 

envergadura seja votado, como disse Anderson Adauto, a toque 
de caixa. Não desejamos ser contrários a este ou àquele 
modelo. Queremos discuti-lo, principalmente nós, que não 
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somos educadores, não temos conhecimento suficiente do 
assunto para discuti-lo nesta Casa. Desejamos ter o 
subsídio de pessoas gabaritadas, que possam nos trazer tais 
conhecimentos. 

Questão de Ordem 
O Deputado Marcos Helénio - O senhor ainda dispõe de 12 

minutos, que podem ser utilizados na reunião extraordinária 
da noite. Como há apenas uns 10 Deputados presentes e já 
houve entendimento para que essa discussão seja feita na 
extraordinária, havendo mais 4 ou 5 Deputados inscritos, 
pediria à Presidência o encerramento, de plano, da reunião. 

O Sr. Presidente- A Presidência solicita ao Sr. Secretário 
que proceda à chamada para recomposição de "quorum". 

O Sr. Secretário (Deputado Ermano Batista) (- Faz a 
chamada.) 

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 13 Deputados. 
Portanto, não há "quorum" para prosseguimento dos nossos 
trabalhos. 

ENCERRAMENTO 
O Sr. Presidente A Presidência encerra a reuni~o. 

convocando os Deputados para as extraordinãrias de logo 
mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 29. às 9 e ãs 20 hor~s. 
nos termos dos editais de convo~aç~o. n ra~J ~ ~r-,r~· ·~ 
deliberativa, também de amanhã, ü.S 14 ::or-;:.s, ·-~"~c. ""':.J--·1;.~"
ordem do dia: (- A ordem do dia anu~c;a~l é 2 ~LC lc~~a ~~ 
edição anterior.). Levanta-se a reunião. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 305/95 

Comissão de CÕnstituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Bonifácio Mourão, o projeto de lei 
em apreço tem por objetivo dar a denominação de Deputado 
Pedro Tassis ao anel rodoviário de Governador Valadares. 

Após publicada, foi a proposição distribuída a esta 
Comissão para exame preliminar, nos termos do disposto no 
art. 195, c/c o art. 103, V, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Segundo dispõe a Lei nQ 5.378, de 13/12/69 - modificada 

Pela Lei nQ 7.621, de 13/12/79 -, a denominação de próprios 
Públicos recai sobre nome de pessoas falecidas que se tenham 
destacado por relevantes serviços prestados à coletividade, 
norma esta plenamente atendida, conforme se depreende da 
justificativa do autor da proposição . 
A citada lei determina, ainda, que no mesmo mun1c1p1o não 

poderá haver mais de um estabelecimento, instituição ou 
próprio público com igual denominação. A fim de se 
certificar do cumprimento de tal regra, o relator houve por 
bem converter em diligência o projeto de lei à Secretaria de 
Estado de Recursos Humanos e Administração, que se 
pronunciou declarando a inexistência, no Município de 



976 

Governador Valadares, de qualquer próprio público com a 
denominação do Deputado Pedro Tassis. 

Este relator considerou oportuno, ainda, solicitar 
informações do DER-MG sobre a existência ou não de 
denominação oficial do anel rodoviário em questão. Em 
resposta, esse órgão manifestou-se pela viabilidade do 
projeto de lei, já que o citado trecho não possui 
denominação oficial. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
305/95 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 28 de novembro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Antônio Genaro, relator -

Paulo Piau - Arnaldo Penna - Simão Pedro Toledo - Anivaldo 
Coelho. 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE 
RESOLUÇAO No 416/95 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

O projeto de resolução em análise, de iniciativa da 
Comissão de Agropecuária e Política Rural, tem por escopo 
aprovar, em conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, 
da Constituição do Estado, as alienações de terras devolutas 
que menciona. 

Nos termos regimentais, após publicada, foi a propos1çao 
distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, para exame 
preliminar, a qual concluiu pela juridicidade, pela 
constitucionalidade e pela legalidade da matéria. A seguir, 
coube à Comissão de Agropecuária e Política Rural apreciar o 
projeto quanto ao mérito, dai resultando parecer pela sua 
aprovação na forma proposta. 

Nesta fase dos trabalhos, compete a esta Comissão emitir 
parecer sobre a proposição, atendo-se aos lindes de sua 
competência. 

Fundamentação 
Por meio de dispositivos constitucionais, em 1891 as terras 

devolutas antes pertencentes à União passaram à propriedade 
dos Estados federados. 

À semelhança do ocorrido nos demais entes federativos, em 
Minas Gerais tais terras sofreram um processo de ocupação e 
exploração por particulares, o que tornou produtivas imensas 
áreas, antes desocupadas devido à impotência do Estado em 
efetivar o processo com recursos próprios. 

Nada mais justo, portanto, que a legitimação de posse de 
terras devolutas àqueles que, com trabalho e sacrifícios, 
propiciaram a geração de impostos e receitas e, também, 
investimentos públicos. 

Os recursos necessários para a regularização da posse, a 
cargo da RURALMINAS, têm origem em sua proposta orçamentária 
e na receita oriunda do pagamento de taxas de posseiro. 
Portanto, do ponto de vista financeiro, a alienação de 

terras devolutas não implica significativas despesas para o 
erário. 
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Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de 

Resolução nQ 416/95 no 1Q turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 28 de novembro de 1995. 
Romeu Queiroz, Presidente - Sebastião Costa, relator 

Geraldo Rezende - Glycon Terra Pinto. 
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE 

RESOLUÇÃO NQ 437/95 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
De iniciativa da Comissão de Agropecuária e Política Rural, 

o projeto de resolução em epígrafe tem por objetivo aprovar, 
em conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, da 
Constituição do Estado, a alienação das terras devolutas que 
especifica. 

Em conformidade com o disposto no art. 195, c/c o art. 103, 
do Regimento Interno, após publicada, foi a proposição 
preliminarmente distribuída à Comissão de Cons:ituição e 
Justiça, que, ao examiná-la, concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade. A seguir, foi o projeto 
encaminhado à Comissão de Agropecuária e Polí~ica Rural, que 
opinou pela sua aprovação na forma ~rooos~a. 

Compete agora a esta Comissão ex.:o:~~r?'' c ~""~~:-'õ:--·;, ·>~:·.~·"C11':''~~~·~· 
aos lindes de sua competência. 

Fundamentação 
A legitimação da posse de terra devoluta do Estado, ora 

objeto de proposição, configura justa e excepcional forma de 
transferência de seu domínio para o particular, pois foi ele 
quem propiciou a ocupação de imensas áreas antes 
inexploradas, devido à inexistência de recursos estatais de 
qualquer natureza para acabar com tal iniciativa. 

Além do caráter social de que se reveste a proposição, 
convém salientar, do ponto de vista financeiro e 
orçamentário, que a regularização das terras devolutas do 
Estado, no que diz respeito à instrução de todo o processo, 
está a cargo da RURALMINAS, e a esta são destinados recursos 
orçamentários para o desempenho de suas atribuições. Também 
constituem fonte de receita as taxas pagas pelo 
beneficiário. 
~epreende-se, portanto, que a alienação de terras devolu:as 

nao implica despesas significativas para os cofres públicos. 
Conclusão 

Em face do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de 
Resolução nQ 437/95 no 1Q turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 28 de novembro de 1995. 
Romeu Queiroz, Presidente - Sebastião Costa, relator 

Geraldo Rezende - Glycon Terra Pinto. 
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 536/95 
Comissão de CÕnstituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcellos, o projeto de 

lei em tela dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de faróis 
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durante todo o dia para os veículos automotores que 
transitarem em rodovias estaduais. 

Publicado em 21/10/95, foi o projeto distribuído a esta 
Comissão para, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, V, 
"a", do Regimento Interno, receber parecer quanto a sua 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 

Fundamentação 
O Direito Administrativo tem, como um dos seus fundamentos 

básicos, o principio da separação dos Poderes, cujas funções 
legislativa, administrativa e jurisdicional, especificas de 
cada um deles, encontram seus limites e suas abrangências 
manifestos no ordenamento jurídico em vigor. 

Esse principio, alicerce da organização do Estado, 
consolida-se na repartição constitucional de competências, 
que atribui a cada Poder o seu quinhão de atribuições. Nesse 
particular, coube à Carta Magna estabelecer os limites de 
atuação dos Poderes constituídos no âmbito de cada entidade 
federada. Assim, é no inciso XI do art. 22, c/c o§ 1Q do 
art. 25, da Constituição Federal, que encontramos a vedação 
jurídica para o Legislativo do Estado dispor sobre a matéria 
em questão. Eis a integra dos dispositivos destacados: 

"Art. 22- Compete privativamente à União legislar sobre: 

XI -trânsito e transporte;" 

"Art. 25- ................................... . 
f_lQ - São reservadas aos Estados as competências que não 

lhes sejam vedadas por esta Constituição" (Grifas nossos). 

Outrossim, buscamos o respaldo do art. 9Q da Constituição 
do Estado, que repete o teor do§ 1Q do art. 25 da Carta 
Federal, reservando ao Estado a competência que não lhe seja 
vedada pela Constituição da República. É o caso. 

Assim, por disposição expressa da Carta Federal, combinada 
com o artigo acima mencionado, da Constituição mineira, não 
pode o Estado legislar sobre trânsito e transporte, sob pena 
de incorrer em flagrante inconstitucionalidade. 

Conclusão 
Pelas razões aduzidas, concluímos pela antijuridicidade, 

pela inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de 
Lei nQ 536/95. 
Sala das Comissões, 28 de novembro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Paulo Piau, relator - Simão 

Pedro Toledo - António Genaro - Ivair Nogueira. 
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 538/95 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

o Projeto de Lei nQ 538/95, do Deputado Miguel Barbosa, tem 
o objetivo de estabelecer a obrigatoriedade do uso de 
aparelho sensor de vazamento de gás nos estabelecimentos 
comerciais e industriais e nos prédios residenciais. 
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Publicada em 21/10/95, foi a propos1çao distribuida a esta 
Comissão para receber parecer preliminar, nos termos do art. 
195, c/c o art. 103, V, "a" do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Em que pese à preocupação do parlamentar com a qualidade 

dos produtos colocados à disposição do público e, 
notadamente, com questões ligadas à segurança do consumidor, 
a matéria contida no projeto em tela depara com óbices de 
natureza constitucional, conforme veremos a seguir. 
O projeto de lei visa a compelir o usuário do gás 

liquefeito de petróleo e do gás natural a utilizar, em suas 
instalações, aparelho específico, detector de vazamento do 
produto. Procura, outrossim, estender esta obrigatoriedade 
aos estabelecimentos comerc1a1s, industriais, clubes, 
entidades, hospitais, escolas, hotéis, motéis, restaurantes, 
como também aos prédios residenciais cuja construção tenha 
mais de cinco pavimentos. 

Não se pode, contudo, imputar ao usuário do produto o õnus 
relativo à sua segurança. Esta, a propósito, é matéria que 
diz respeito ao fornecedor, o que se evidencia nas 
disposições constantes na Lei nQ 8.078, de 1990, cujos ar~s. 
8Q e 10 transcrevemos a seguir: 

"Art. 8Q - Os produtos e servir:;;.-:: ~Cl'o;-~r'r·.·: r·:; '11"''ê:le'':• c:·; 
consumo não acarretarão riscos ~ saúd~ o~ se~uru~~i ~~~ 
consumidores, exceto os considerados i10rtr.ai:s 2 ;:.t~u·,.i.:;iv,:ic: 
em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os 
fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações 
necessárias e adequadas a seu respeito." 

"Art. 10 -o fornecedor não poderá colocar no mercado de 
consumo produto ou serviço que sabe ou deveria saber 
apresentar alto grau de nocividade ou periculosidade à saúde 
ou segurança". 

Convém ressaltar, ainda, que a proposta é incompatível com 
o princípio da razoabilidade, de que cogita o art. 13 da 
Constituição mineira. 

Com efeito, o constante avanço tecnológico proporciona, a 
ca~a dia, o lançamento de produtos e equipamentos cada vez 
ma1s eficientes e de menor custo no mercado. Diante dessa 
realidade, poderia dar-se o caso de um consumidor ser 
obrigado a continuar utilizando um equipamento Ja 
ultrapassado, apenas pelo fato de a obrigatoriedade constar 
em texto de lei . 

Há, ainda, do ponto de vista prático, a impossibilidade de 
fiscalizar os prédios residenciais quanto ao cumprimento da 
lei que se pretende editar, o que a tornaria 1nócua e 
desvirtuada dos seus objetivos. Além disso, deve-se observar 
que o art. 5Q, XI, da Carta da República, coloca a 
residência como asilo inviolável do indivíduo, sendo que 
ninguém nela pode penetrar sem consentimento do morador, 
salvo em caso de flagrante delito, desastre, para prestar 
socorro ou, durante o dia, por determinação judicial. 

Do exposto, conclui-se que é inviável dispor sobre a 
matéria por via de lei, e, mais· especialmente, que é 
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impossível atribuir-se ao destinatário final qualquer 
responsabilidade relativa à segurança do produto consumido. 
Por último, convém lembrar que o próprio Instituto Nacional 

de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO 
, autarquia federal responsável pela política de 

normalização industrial e certificação da qualidade de 
produtos industriais, disciplina a utilização dos 
equipamentos necessários aos sistemas de fornecimento de gás 
por normas de natureza infralegal, o que, mais uma vez, 
demonstra ser injurídíca a proposta que se pretende ver 
transformada em lei. 

Pelas razões aduzidas, 
inconstitucionalidade e 
nQ 538/95. 

Conclusão 
concluímos pela injuridicidade, pela 

pela ilegalidade do Projeto de Lei 

Sala das Comissões, 28 de novembro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Anivaldo Coelho, relator -

Ivair Nogueira - Simão Pedro Toledo - Paulo Piau - António 
Genaro - Arnaldo Penna. 

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 521/95 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
De autoria do Governador do Estado, o projeto em epígrafe 

prorroga a vigência do art. 2Q e seu§ 1Q da Lei nQ 11.821, 
de 15/5/95, e dá outras providências. 

No 1Q turno, foi a proposição aprovada na forma do 
Substitutivo nQ 1, da Comissão de Constituição e Justiça, 
modificado pela Emenda nQ 1, a ele apresentada pela Comissão 
de Administração Pública. 

Nos termos regimentais, retorna o projeto a esta Comissão a 
fim de que esta emita parecer para o 2Q turno e elabore a 
redação do vencido, que é parte deste parecer. 

Fundamentação 
Conforme esta Comissão já se manifestou anteriormente, 

quando do exame da matéria no 1Q turno, o projeto em tela 
não faz indicação da fonte dos recursos que serão destinados 
pelo Governo para fazer face às despesas decorrentes da 
implementação das medidas previstas na proposição. 
Pode-se, entretanto, concluir que os recursos necessários 

existem e estão incluídos nas dotações específicas, 
consignadas no orçamento estadual. A medida que constitui 
objeto do projeto, isto é, o prosseguimento da prestação de 
atendimento hospitalar de urgência, não configura uma 
inovação na atuação da administração pública estadual, fato 
que, por si só, indica a existência de recursos 
orçamentários para sua execução. 

Havendo necessidade de maior aporte de recursos, deve ser 
feita a suplementação necessária, dada a relevância social 
do serviço de atendimento de urgência prestado no Hospital 
Governador Israel Pinheiro. 
Assim sendo, não encontramos óbices à tramitação da 

matéria, sob o aspecto que nos cabe examinar. 
Conclusão 
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Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei 
nQ 521/95 na forma do vencido no 1Q turno. 
Sala das Comissões, 24 de novembro de 1995. 
Miguel Martini, Presidente- José Braga, relator- Glycon 

Terra Pinto- Ronaldo Vasconcellos. 
Redação do Vencido no 1Q Turno 

PROJETO DE LEI No 521/95 
Autoriza o Presidente do Instituto de Previdência dos 

Servidores do Estado de Minas Gerais - IPSEMG - a prorrogar 
os contratos administrativos firmados com base no art. 2Q da 
Lei nQ 11.821, de 15 de maio de 1995. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q- Fica o Presidente do Instituto de Previdência dos 

Servidores do Estado de Minas Gerais - IPSEMG - autorizado a 
prorrogar os contratos de direito administrativo firmados 
com base no art. 2Q da Lei nQ 11.821, de 15 de maio de 1995, 
pelo prazo máximo de 1 (um) ano, a contar de 1Q de julho de 
1995, com o objetivo de garantir o atendimento no Serviço 
Médico de Urgência do Hospital Governador Israel Pinheiro. 

§ 1Q- O contrato de direito administrativo a que se refere 
o "caput" deste artigo extingue-se com o p~ovimento 
definitivo do cargo a ele corresoondente. 

§ 2Q- O edital para o concurso ~0~1~cn rl~ 0-cv~~ ~ t•tu ~s 
para o preenchimento dos cargos OCL.ii)<Jdc.::, co·;~ 0"'".:. ..• ~.:. 
contratos administrativos a que se refe:e ast~ a~:i~c jevJ-~ 
ser publicado até o dia 1Q de maio de 1996. 
Art. 2o Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicaçâo. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 526/95 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado Paulo Schettino, o projeto de lei em 
análise objetiva declarar de utilidade pública a Fundação de 
Apoio Comunitário - FAC , com sede no Município de 
Varginha. 

Aprovado 0 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. 

Fundamentação 
A referida entidade, de cunho beneficente, desenvolve 

trabalhos de caráter sociocultural para a comunidade. 
Para atingir seus objetivos estatutários, procura 

desenvolver, incentivar e divulgar empreendimentos voltados 
para as áreas educacional, cultural e ambiental, formando 
nos jovens a consciência de si mesmos e do mundo. 
Pelo êxito que a entidade vem alcançando no desempenho de 

suas atividades, justa e meritória se faz a sua declaração 
de utilidade pública. 

Conclusão 
Pelas razões exaradas, somos pela aprovação do Projeto de 

Lei nQ 526/95 no 2Q turno, na forma original. 

~ 
~ 



Sala das Comissões, 29 de novembro de 1995. 
Marco Régis, relator. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 
No 70/95 

Comissão de Redação 
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O Projeto de Lei nQ 70/95, de autoria do Deputa~o Romeu 
Queiroz, que autoriza o DER-MG a fazer reverter imovel que 
menciona ao Município de Jequitinhonha, 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 70/95 

Autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de 
Minas Gerais - DER-MG - a fazer reverter imóvel que menciona 
ao Município de Jequitinhonha. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q - Fica o Departamento de Estradas de Rodagem do 

Estado de Minas Gerais DER-MG autorizado a fazer 
reverter ao Município de Jequitinhonha, mediante contrato de 
doação, imóvel de sua propriedade, com área total de 5.414m2 
(cinco mil quatrocentos e quatorze metros quadrados), havido 
por doação daquele município, autorizada pela Lei nQ 361, de 
25 de julho de 1978, registrado sob o número de matrícula 
R1-1145, a fls. 25 do livro 2-8 do Cartório de Registro de 
Imóveis da Comarca de Jequitinhonha. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 23 de novembro de 1995. 
Paulo Schettino, Presidente - Bonifácio Mourão, relator -

Elbe Brandão. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

NQ 521/95 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei nQ 521/95, de autoria do Governador do 
Estado, que autoriza o Presidente do Instituto de 
Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais 
IPSEMG- a prorrogar os contratos administrativos firmados 
nos termos do art. 2Q da Lei nQ 11.821, de 15/5/95, 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 521/95 

Autoriza o Presidente do Instituto de Previdência dos 
Servidores do Estado de Minas Gerais - IPSEMG - a prorrogar 
os contratos administrativos firmados nos termos do art. 2Q 
da Lei nQ 11.821, de 15 de maio de 1995. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
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Art. 1Q- Fica o Presidente do Instituto de Previdência dos 
Servidores do Estado de Minas Gerais - IPSEMG - autorizado a 
prorrogar os contratos de direito administrativo firmados 
nos termos do art. 2Q da Lei nQ 11.821, de 15 de maio de 
1995, pelo prazo máximo de 1 (um) ano, a contar de 1Q de 
julho de 1995, com o objetivo de garantir o atendimento no 
Serviço Médico de Urgência do Hospital Governador Israel 
Pinheiro. 

§ 1Q - Os contratos a que se refere este artigo extinguem-
se com o provimento definitivo dos cargos a eles 
correspondentes. 

§ 2Q -O edital de concurso público de provas e títulos 
para o preenchimento dos cargos ocupados com base nos 
contratos a que se refere este artigo deverá ser publicado 
até o dia 1Q de maio de 1996. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 23 de novembro de 1995. 
Paulo Schettino, Presidente - Bonifácio Mourão, relator· -

Elbe Brandão. 
PARECER SOBRE AS EMENDAS NoS 4 E 5, 

APRESENTADAS EM PLENÁRIO, AO PROJ~1Ô DE lE' Y~ 1Q9/~~ 
Comissão de Adminis:ra.;àu P:Jb: ·l(;d 

Relatór;o 
De autoria do Procurador-Geral de Justiça, conforme 

faculdade que lhe é atribuída no art. 66, § 2Q, da 
Constituição Estadual, o projeto de lei em epígrafe altera a 
Lei nQ 11.181, de 10/8/93, e dá outras providências. 
O projeto, com as Emendas nQs 1 a 3, recebeu parecer 

favorável das comissões a que foi distribuído, sendo a 
seguir encaminhado ao Plenário para discussão e votação em 
1Q turno. 
Durante a discussão do 

apresentadas as Emendas nQs 
termos do art. 195, § 2Q, 
este parecer. 

projeto em Plenário foram 
4 e 5, sobre as quais, nos 

do Regimento Interno, emitimos 

Fundamentação 
As emendas apresentadas em Plenário ao Projeto de Lei nQ 

199/95 tratam de assuntos bastante diversos em sua natureza, 
razão pela qual se faz necessária sua análise em separado, 
Para que melhor se compreendam suas implicações . 
Pela Emenda nQ 4, do Deputado José Bonifácio, pretende-se 

POSSibilitar aos servidores abrangidos pela Lei nQ 10.470, 
de 15/4/91, oriundos da antiga MinasCaixa, a inc;usão no 
O~adro de Serviços Auxiliares da Secretaria do Ministério 
Publico, "em cargo equivalente ao que ocupavam no órgão de 
origem". 

A situação dos servidores daquela extinta autarquia tem 
sido, nos últimos anos, objeto de atenção especial por parte 
dos legisladores mineiros. A Lei nQ 10.470, de 15/4/91, que 
determinou, em seu art. 1Q, a absorção dos mencionados 
servidores "no quadro de pessoal da administração direta do 
Poder Executivo", assegurou-lhes, conforme o§ 2Q do mesmo 
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artigo, a irredutibilidade da remuneração original. A par da 
absorção desses servidores no quadro de pessoal do Poder 
Executivo, criou-se, ainda, a possibilidade de que fossem 
colocados à disposição de outros órgãos ou Poderes do 
Estado, mediante requisição, para que melhor fossem 
aproveitados seus conhecimentos técnicos específicos, 
conforme estabelece o art. 7Q da Lei nQ 10.470, de 1991. 

Pretende-se, agora, na emenda em exame, permitir que o 
servidor, por sua opção, passe a ocupar novo cargo, diverso 
daquele que ocupava quando da extinção da MinasCaixa, 
deixando de pertencer ao quadro de pessoal do Poder 
Executivo e passando a integrar o Quadro de Serviços 
Auxiliares do Ministério Público. 
Ainda que, no mérito, possam as opiniões divergir quanto à 

necessidade do aproveitamento dos servidores em questão em 
cargos pertencentes a quadros de outros Poderes que não o 
Executivo, pode-se afirmar com segurança que, de acordo çom 
as normas constitucionais em vigor, isso não é possívei. O 
art. 37, II, da Constituição Federal torna universal a 
exigência de concurso público de provas ou de provas e 
títulos para o provimento em cargos e empregos públicos, 
ressalvados os de livre nomeação e exoneração. Provocado a 
examinar a matéria, em caso concreto, na Ação Direta de 
Inconstitucionalidade nQ 231-2, o Supremo Tribunal Federal 
assim se manifestou: "Estão, pois, banidas das formas de 
investidura admitidas pela Constituição a ascensão e a 
transferência, que são formas de ingresso em carreira 
diversa daquela na qual o servidor público ingressou por 
concurso. ( ... ) O inciso II do art. 37 da Constituição 
Federal também não permite o "aproveitamento", uma vez que, 
nesse caso, há igualmente o ingresso em outra carreira sem o 
concurso exigido." ("Diário da Justiça", 13/11/92, pp. 
20848.) 
Finalmente, deve-se ressaltar que dispositivo semelhante ao 

que ora examinamos, beneficiando servidores da antiga 
MinasCaixa em exercício junto ao Tribunal de Contas, foi 
recentemente apresentado nesta Casa, aprovado e sancionado 
na forma do art. 3Q da Lei nQ 11.816, de 26/1/95. A eficácia 
desse artigo encontra-se suspensa, por medida cautelar 
deferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade nQ 1251-7, 
proposta pelo Procurador-Geral da República, tendo como 
relator o Ministro Celso de Mello. Assim, a par de todas as 
considerações acima levantadas, não nos parece oportuna a 
aprovação da emenda proposta antes do julgamento definitivo 
da Ação Direta de Inconstitucionalidade nQ 1251-7, por meio 
da qual se discute a validade de matéria praticamente 
idêntica à que ora examinamos. 
A Emenda nQ 5, também do Deputado José Bonifácio, ao 

modificar valores e datas de vigência para a aplicação da 
tabela de escalonamento vertical de vencimentos, nada mais 
faz do que regularizar e legalizar situação já existente. Os 
valores previstos para 1Q/7/95 incorporam os reajustamentos 
concedidos por meio de resoluções e já estão sendo pagos aos 
servidores da Secretaria do Ministério Público. Assim, 



"' ~ . ., 
E 
.§ 
.: 
"' "' E 
C> 
iií 
iii 
m 
'C 

"' m 
·~ 
"' ãi a 
o 
"' "' !:' 
a 
.§ 

985 

embora reconheçamos que tais situações não devam constituir 
praxe no processo legislativo, julgamos necessária a 
aprovação da emenda, como forma de dar cobertura legal a uma 
situação já existente, cumprindo o estabelecido no art. 61, 
VIII, da Carta mineira, no qual claramente se exige a forma 
da lei para o tratamento de matéria relativa a vencimentos 
de servidores. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela rejeição da Emenda no 4 e 

pela aprovação da Emenda nQ 5, apresentadas em Plenário ao 
Projeto de Lei nQ 199/95. 
Sala das Comissões, 28 de novembro de 1995. 
Ajalmar Silva, Presidente- Bonifácio Mourão, relator 

Carlos Murta - Arnaldo Penna. 
PARECER SOBRE AS EMENDAS NoS 1 A 4, 

APRESENTADAS EM PLENÁRIO AO PROJETO-DE LEI NQ 506/95 
Comissão de Administração Pública 

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

506/95 aprova o Plano Mineiro de Desenvolvimento In!egraco -· 
PMDI - e dá outras providências. 
Publicada em 5/10/95. a matéria foi ~xaminada oe1as 

comissões a que foi distribuíd3. 2s mnis .-.n-n"-~~~ c:··2 1ô· ·:·.1.;. 
aprovação na for·ma original. ê.01 ;·I e~,;;,,, :•,:;, uuíé.. ·.;_c: 
discussão do projeto, foram apresentadas as ~ffie~aa~ ~Qs : 2 
4, sobre as quais, nos termos do art. 195, § 2Q, ao 
Regimento Interno, emitimos este parecer. 

Fundamentação 
Preliminarmente, para o adequado desenvolvimento da 

fundamentação que adotamos, faz-se necessária uma ligeira 
abordagem acerca da natureza e das implicações do Plano 
Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI. 
Previsto na Constituição Estadual, em vários de seus 

dispositivos e em especial no art. 231, o PMDI é, 
basicamente, um instrumento para definição de parâmetros 
norteadores da ação governamental de longo e médio prazos. 
Desdobrando-se em programas estruturantes e programas 
Prioritários, as ações previstas no PMDI, em grande parte, 
POderão ser empreendidas pelo Poder Executivo, em sua 
atividade administrativa cotidiana, mediante convênios e 
instrumentos congêneres, nos quais se buscará a participação 
ativa da sociedade nas tarefas do desenvolvimento econômico 
e social. Outras ações previstas no PMDI devem ser, 
necessariamente, objeto de projetos de lei específicos, 
encaminhados ao exame do Poder Legislativo, como foi no caso 
da criação das regiões administrativas. 

A estrutura formal do Projeto de Lei nQ 506/95 também é 
peculiar: ao lado dos sete artigos que compõem a proposição, 
encontramos um anexo único onde, na realidade, estão 
explicitados os fundamentos teóricos e os objetivos gerais a 
que se propõe o Governo do Estado. Esse anexo, certamente 
fruto de esforços oriundos de vários setores do Governo, 
apresentado em forma de texto discursivo, não é homogêneo, 
pois, ao lado de propostas bem desenvolvidas e detalhadas, 
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aparecem algumas não tão bem elaboradas. Entretanto, como 
esta Comissão já frisou quando do parecer para o 1Q turno, 
por se tratar de uma proposta de certa forma "aberta", pois 
necessita de complementação em casos concretos, deve-se 
alertar para o fato de que modificações no anexo não são 
suficientes para a sua efetiva materialização, mediante 
ações concretas específicas. Com essa ressalva, podemos 
concluir que a Emenda nQ 4, proposta pelo Deputado Alberto 
Pinto Coelho, deve ser aprovada, pois dispõe sobre matéria 
relevante, que, com conteúdo atualizado, estabelece 
parâmetros de significativa importância para o setor das 
comunicações no Estado. 
Quaisquer modificações nos objetivos do PMDI, conforme 

consta no art. 2Q da proposição, devem, por sua vez, ser 
compatíveis com o espírito que orienta a proposta, ou seja, 
devem favorecer o planejamento e a execução de ações de 
longo alcance, com vistas à promoção do desenvolvimento 
econômico e social no Estado. Não são adequadas, portanto, 
emendas que objetivam a promoção de programas específicos, 
como os propostos nas Emendas nQs 1 a 3. 
Entretanto, a leitura dos incisos do art. 2Q demonstra que, 

ao contrário da fundamentação da proposta, conforme consta 
no anexo un1co, a superação das desigualdades sociais não 
tem o mesmo tratamento dado à questão do desenvolvimento 
econômico. Com vistas a adequar a situação e contemplando, 
de certa forma, o conteúdo das Emendas nQs 1 a 3, 
apresentamos, ao final deste parecer, a Emenda nQ 5, que 
pretende a inclusão de item específico visando à superação 
da miséria e da fome no Estado. 

Em face do 
1 a 3, pela 
Plenário ao 
Emenda nQ 5, 

Conclusão 
exposto, opinamos pela rejeição das Emendas nQs 
aprovação da Emenda nQ 4, estas apresentadas em 
Projeto de Lei nQ 506/95, e pela aprovação da 
a seguir redigida. 

EMENDA No 5 
Acrescente-se ao art. 2Q o seguinte inciso: 
"Art. 2Q- ................................... . 

a promoção econômica e social dos individuas menos 
favorecidos, mediante ações governamentais integradas que 
englobem a superação da miséria e da fome;". 
Sala das Comissões, 29 de novembro de 1995. 
Ajalmar Silva, Presidente Arnaldo Penna, relator 

Bonifácio Mourão- Durval Ângelo (voto contrário). 
PARECER SOBRE A EMENDA NQ 12, APRESENTADA EM PLENÁRIO, AO 

PROJETO DE LEI No 535/95 
Comissão de Defesa Social 

Relatório 
A emenda em tela, de iniciativa do Deputado Geraldo 

Santanna, apresentada quando da discussão do projeto em 
Plenário, objetiva assegurar ao eleitor o direito à isenção 
de pagamento da Taxa de Segurança Pública para expedição de 
Cédula de Identidade, tendo em vista a disposição contida no 
art. 75 da Lei Federal nQ 9. 100, de 29/9/95, que estabelece 
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normas para a realização das eleições municipais de 3/10/96 
e dá outras providências. 

Nos termos do art. 195, § 2Q, do Regimento Interno cabe a 
esta Comissão emitir parecer sobre a referida emenda: 

Fundamentação 
Confirma-se a 

em que essa 
cidadania. 

pertinência da proposta sob comento na medida 
procura viabilizar o pleno exercício da 

O art. 75 da Lei nQ 9. 100, de 29/9/95, exige a 
identificação do eleitor mediante documento público quando 
esse se apresentar na cabine de votação. No entanto, sabe-se 
que grande número de cidadãos mineiros, especialmente no 
interior do Estado, não são portadores de documento público 
de identificação. 

Considerando-se a dificuldade de muitos eleitores em 
despender recursos para pagamento da taxa para emissão do 
referido documento, pode-se afirmar, com certeza, a 
existência de riscos que impossibilitam o exe~c1c1c 
constitucional do voto nessas circunstâncias, o que, por si 
só, demonstra a conveniência da apresentação da emenda em 
tela. 

Entendemos ser oportuna a apresentação da S•!l:1emC!ndz. n:J ' e 
da Emenda nQ 13. a seguir redig1d~1". nv"' "'c•·1 --. r.~'r•7·•:-: ·Y: 
melhor adequar a proposta sob o Pvõolc w2 ·• s ''"'· L.'< .. < _._:.::.,\ ~··-
legislativa, não obstante a inserção a..; um re~::::se•:t2."o1e c::.: 
Federação das Empresas de Transporte de Cargas do Estado de 
Minas Gerais no Conselho de Contribuintes. 

Conclusão 
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação da Subemenda 

nQ 1 à Emenda nQ 12 e da Emenda_nQ 13, a seguir redigidas. 
SUBEMENDA No 1 A EMENDA No 12 

Acrescente-se onde convier~ -
"Art ..... -Fica isento do pagamento da Taxa de Segurança 

Pública aquele que requerer a expedição da cédula de 
identidade sob alegação da necessidade de apresentação do 
documento à mesa receptora de votos, nos termos do art. 75 
da Lei nQ 9. 100, de 29 de setembro de 1995.". 

EMENDA No 13 
Acrescente-se onde convier: -
"Art ..... -Dê-se ao§ 1Q do art. 149 da Lei nQ 6.763, de 

26 de dezembro de 1975, alterado pelo art. 21 da Lei 9.520, 
de 30 de dezembro de 1987, a seguinte redaçã2: 

"Art. 149 - .................................. . 
§ 1Q - Os representantes dos contribuintes e respectivos 

suplentes serão indicados em listas tr·íplices pela 
Associação Comercial de Minas Gerais, pela Federação do 
Comércio do Estado de Minas Gerais, pela Federação das 
Indústrias do Estado de Minas Gerais, pela Federação da 
Agricultura do ~stado de Minas Gerais e pela Federação das 
Empresas de Tra~sporte de Cargas do Estado de Minas Gerais 
entre pessoas de reconhecido saber e experiência em matéria 
jurídico-tributária.".". 
Sala das Comissões, 28 de novembro de 1995. 



988 

Djalma Diniz, Presidente Paulo Schettino, relator 
Geraldo Santanna - Glycon Terra Pinto. 
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