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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 1Q DE DEZEMBRO DE 1995 

ATAS 

ATA DA 104ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 29 DE NOVEMBRO DE 1995 

Presidência dos Deputados Wanderley Ávila, Maria José 
Haueisen e 

Antônio Júlio 
SUMÁRIO: ABERTURA - 1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -

Correspondência: Ofício ng 9/95, do Presidente do TRE-MG -
Ofício ng 1/95, do Vice-Governador - Ofícios e telegramas -
Apresentação de Proposições: Projeto de Lei Complementar ng 
14/95 - Projetos de Lei nQs 593 a 595/95 - Requerimentos ngs 
925 a 937/95 Requerimentos dos Deputados Alencar da 
Silveira Júnior, Leonídio Bouças e Jorge Eduardo de Oliveira 
- Comunicações: Comunicações dos Deputados Paulo Schettino, 
Hely Tarquínio e Maria Olívia Oradores Inscritos: 
Discursos dos Deputados Geraldo Rezende, Gil Pereira, Miguel 
Martini, Wanderley Ávila, Maria José Haueisen e Ivo José-
2ª PARTE (ORDEM DO DIA): 1ª Fase: Abertura de inscrições -
Questão de ordem - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA. 

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

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

Arnaldo Canarinho Arnaldo Penna Bilac Pinto 
Bonifácio Mourão -Carlos Murta - Carlos Pimenta - Clêuber 
Carneiro- Dílzon Melo- Dimas Rodrigues- Dinis Pinheiro-
Djalma Diniz - Durval Ângelo - Elbe Brandão - Elmo Braz -
Francisco Ramalho - Geraldo Nascimento - Geraldo Rezende -
Geraldo Santanna -Gil Pereira- Gilmar Machado - Glycon 
Terra Pinto Hely Tarquínio Irani Barbosa Ivair 
Nogueira - Ivo José Jairo Ataíde João Batista de 
Oliveira- João Leite -Jorge Eduardo de Oliveira- Jorge 
Hannas - José Bonifácio - José Braga - José Henrique - José 
Maria Barros - 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 - 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, o Sr. 2g-Secretário, para proceder à leitura da ata 
da reunião anterior. 
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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 
Aloise, 1Q-Secretário, - O Deputado Rêmolo 

correspondência: 
"OFÍCIO NQ 9/95* 

Em 28 de novembro de 1995. 
Exmo. Sr. Presidente: 

lê a seguinte 

Em anexo, remeto a V. Exa. quadro sinótico que retrata os 
resultados das consultas plebiscitárias realizadas no dia 
26/11/95 em 4 (quatro) distritos, cuja homologação por este 
Tribunal se deu em sessão de 27/11/95. 

Remeto, ainda, 2 (duas) relações, uma contendo o resultado 
da consulta plebiscitária para fins de emancipação e outra 
contendo o resultado da consulta plebiscitária para fins de 
anexação. 

Saudações cordiais. 
Desembargador Sebastião Rosenburg, Presidente do Tribunal 

Regional Eleitoral de Minas Gerais. 
Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais 

Plebiscito de 26/11/95 
Caso de Emancipação 

Plebiscito de 26/11/95 
Casos de Anexação 

Obs: 1 - O Distrito de São Sebastião da Barra pretende se 
anexar ao Município de São João do Oriente. 

2 - Os Distritos de São Cândido e Cordeiro de Minas 
pretendem se anexar ao Município de Ipatinga. 
Caso de emancipação de distrito que alcançou o "quorum" do 

art. 14 da Lei Complementar nQ 37: 
Casos de anexação de distritos que alcançaram o "quorum" do 

art. 14 da Lei Complementar nQ 37: 
- À Comissão de Assuntos Municipais. 
*-Publicado de acordo com o texto original. 

OFÍCIOS 
NQ 1/95, do Sr. Walfrido Silvino dos Mares Guia Neto, Vice-

Governador do Estado, comunicando sua ausência do Estado no 
período de 2 a 10/12/95, quando estará na Itália em viagem 
oficia 1. 

Do Sr. Airson Bezerra Lócio, Presidente da CODEVASF, 
agradecendo convite para participar do Fórum Técnico Terra 
Viva - Uso, Manejo e Conservação do Solo. 

Da Sra. Eurídice Vidigal, Chefe da Assessoria Parlamentar 
do Gabinete do Ministro da Fazenda em exercício, agradecendo 
o envio do relatório das audiências públicas regionais de 
1995. 

Da Sra. 
Municipal 
materiais 
câmara. 

Cléia Lúcia Moura Matos, Presidente da Câmara 
de Alta Floresta, MT, solicitando o envio dos 
que relaciona para compor a biblioteca dessa 



Do Sr. Aluísio Pimenta, Reitor da UEMG, 
contrariamente ao substitutivo apresentado 
Alberto Pinto Coelho à Proposta de Emenda à 
13/95 e solicitando o apoio da Casa a seu 
Comissão Especial.) 
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manifestando-se 
pelo Deputado 

Constituição nQ 
propósito. (- À 

Do Sr. Sérgio Carvalho de Castro, Diretor-Superintendente 
de Bens Imóveis da Secretaria de Administração, comunicando 
que já foi feita consulta à Secretaria de Transportes e 
Obras Públicas sobre o Projeto de Lei nQ 477/95 e que a Casa 
será notificada assim que a referida Secretaria se 
pronuncie. (-À Comissão de Justiça.) 

Dos Srs. Ernani Emerick Faria, desta Capital, e Ruy Gripp, 
do Município de Alto Jequitibá, apresentando um plano de 
desenvolvimento econômico para a região mineira do vale do 
rio Doce. (-À Comissão de Assuntos Municipais.) 

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

do Tribunal de Contas do Estado; Maria Helena Alves 
Oliveira, Prefeita Municipal de Tupaciguara; Carlos Alberto 
Cachoeira, Presidente da Câmara Municipal de Araxá; José 
Verçosa, Vereador à Câmara Municipal de Araxá, agradecendo o 
convite para o Fórum Técnico Terra Viva - Uso, Manejo e 
Conservação do Solo. 
o Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) -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 NQ 14/95 

Altera a redação do parágrafo único do art. 5Q da Lei 
Complementar nQ 33, de 28 de junho de 1994. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -O parágrafo único do art. 5Q da Lei Complementar 

nQ 33, de 28 de junho de 1994, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

"Art. 5Q - .................................. . 
Parágrafo único - Serão instaladas inspetorias regionais do 

Tribunal nas sedes das regiões administrativas do Estado, 
destinadas a auxiliar o desempenho das funções de 
fiscalização contábil, financeira, orçamentária e 
patrimonial das administrações estadual e municipal, a 
medida que ocorrer a instalação das referidas administrações 
regionais. 
Sala das Reuniões, 
Jairo Ataíde 

de novembro de 1995. 

Justificação: O texto original do referido parágrafo único 
do art. SQ da Lei Complementar nQ 33, de 28/6/94, prevê a 
instalação de inspetorias do Tribunal de Contas nas 
macrorregiões do Estado. Achamos que a medida, para ser mais 
eficaz do ponto de vista técnico, deve ser adotada 
urgentemente, e a instalação, realizada nas cidades que são 
sedes das regiões administrativas do Estado, o que trará 
inúmeros benefícios para os municípios e para o Tribunal. 
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-Publicado, vai o 
Administração Pública 
parecer, nos termos 
Regimento Interno. 

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

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

PROJETO DE LEI No 593/95 
Autoriza a reversão de àrea de -terreno que especifica ao 

Município de Manhumirim. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q - Fica autorizada a reversão ao Município de 

Manhumirim de terreno situado no Distrito de Presidente 
Soares, Município de Manhumirim, no lugar denominado Fazenda 
Jacutinga, com área total de 10.000m2 (dez mil metros 
quadrados) confrontando em todas as quatro faces com os 
outorgantes doadores constantes na escritura de doação. 

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: De acordo com o convênio celebrado entre o 

Ministério da Educação e Saúde e o Estado de Minas Gerais, a 
área objeto da doação destina-se à construção de uma escola 
rural. A escritura pública de doação foi lavrada em 
17/11/49. Como até a presente data nenhuma obra foi 
edificada pelo Governo do Estado, apesar da expectativa da 
comunidade local, a administração municipal reivindica o 
referido terreno para, após consulta popular, destinar a 
área ao objetivo que melhor atenda aos atuais anseios da sua 
população. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de 

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

PROJETO DE ~EI No 594/95 
Declara de utilidade pú: ica -a União Comunitária da 

Barragem Santa Lúcia, com sede no Município de Belo 
Horizonte. 

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

Comunitária da Barragem Santa Lúcia, 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 de 1995. 
Geraldo Rezende 
Justificação: A União Comunitária da Barragem Santa Lúcia é 

uma entidade civil, sem fins lucrativos, criada com a 
finalidade de lutar pelos interesses da comunidade. 

De caráter assistencial, a entidade funciona há nove anos, 
e sua diretoria é composta por pessoas id6neas, que não 
recebem remuneração pelo exercício dos cargos que ocupam. 
Por acreditar nos benefícios que a entidade traz, 

apresentamos este projeto e solicitamos o apoio de nossos 
ilustres pares à sua aprovação. 
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-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 595/95 
Institui o Dia do Detetive Profissional. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q- Fica instituído o Dia do Detetive Profissional, a 

ser comemorado no dia 13 de junho de cada ano. 
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. 
Geraldo Rezende 
Justificação: O projeto visa a atender aos apelos 

constantes dos detetives de todo o País, quanto a ser 
instituída data comemorativa dessa classe profissional. 
A escolha do dia 13 de junho se deve ao fato de ser a data 

de aniversário do fundador do Conselho Federal dos Detetives 
Profissionais e da Associação Brasileira dos Detetives 
Profissionais. 
Essa homenagem será prestada nas comemorações do mês da 

águia, símbolo que representa a sabedoria e o gênio. 
Pelos motivos expostos, esperamos contar com o apoio dos 

nobres pares aprovando esta iniciativa. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para 

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

REQUERIMENTOS 
NQ 925/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se 

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçônica Luta, Justiça e Integridade, localizada no 
Município de Cambuquira, por seus 12 anos de existência. 

NQ 926/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçônica Estrela de Três Marias, localizada no Município de 
Três Marias, por seus 11 anos de existência. 

NQ 927/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçônica Ventos Fraternos do Paraíso, localizada no 
Município de Paraisópolis, por seus 4 anos de existência. 

NQ 928/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçônica Acácia do Rio Verde, localizada no Município de 
Jaíba, por seus 12 anos de existência. 

NQ 929/95, do Deputado Luiz Antônio Zanto, solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário de Esportes com vistas à 
alocação de recursos mediante convênio para o 
desenvolvimento do turismo na região do Baixo Vale do Rio 
Grande. (- Distribuídos à Comissão de Educação.) 

NQ 930/95, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário da Saúde com vistas à 
aquisição de unidade móvel de saúde para assistência à 
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comunidade carente do Distrito de Guaraciama, no Município 
de Bocaiúva. (- À Comissão de Saúde.) 

NQ 931/95, do Deputado Gil Pereira, solicitando oficie-se à 
Secretária da Educação com vistas à construção do prédio da 
Escola Estadual Professor Bicalho, localizada no Município 
de Grão-Mogol. 

NQ 932/95, do Deputado Gil Pereira, solicitando oficie-se à 
Secretária da Educação com vistas à ampliação do prédio da 
Escola Estadual Padre Carvalho, localizada no Distrito de 
Padre Carvalho, no Município de Grão-Mogol. (- Distribuídos 
à Comissão de Educação.) 

NQ 933/95, do Deputado 
ao Secretário da Saúde 
saúde do Município de 
Ação Social.) 

Gil Pereira, solicitando oficie-se 
com vistas à ampliação do posto de 

Cristália. (- À Comissão de Saúde e 

NQ 934/95, do Deputado Gil Pereira, solicitando oficie-se 
ao Secretário de Recursos Minerais com vistas à construção 
de barragem no rio São João, no Município de São João do 
Paraíso. 

NQ 935/95, do Deputado Gil Pereira, solicitando oficie-se 
ao Secretário de Transportes e Obras Públicas com vistas à 
construção de ponte sobre o rio Quem-Quem, no Município de 
Capitão Enéas, na via de acesso ao Distrito de Caçarema. 

NQ 936/95, do Deputado Gil Pereira, solicitando oficie-se 
ao Secretário de Transportes e Obras Públicas com vistas à 
construção de ponte sobre o rio Salinas, no Município de 
Rubelita, no trecho que liga Vereda a São José. 

NQ 937/95, do Deputado Gil Pereira, solicitando oficie-se 
ao Secretário de Transportes e Obras Públicas com vistas à 
construção de ponte sobre o rio Veados, ligando os 
Municípios de Botumirim e Itacambira. (- Distribuídos à 
Comissão de Administração Pública.) 

São também encaminhados à Mesa requerimentos dos 
Deputados Alencar da Silveira Júnior, Leonídío Bouças e 
Jorge Eduardo de Oliveira. 

COMUNICAÇÕES 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados 

Paulo Schettino, Hely Tarquínío e Maria Olívia. 

O Sr. Presidente -
Rezende. 

Oradores Inscritos 
Com a palavra, o Deputado Geraldo 

O Deputado Geraldo Rezende Sr. Presidente, Srs. 
Deputados, Sras. Deputadas, por ocas1ao da leitura da 
correspondência, pude observar que esta Casa recebeu mais um 
resultado de consulta plebiscitária para emancipação de 
distrito. Se somarmos aos quatro plebiscitados, por ocasião 
da votação dos projetos de emancipação nesta Casa, são 
cinco. Juntando aos 92 projetos de emancipação que já estão 
aprovados por esta Casa, são 97. Muito bem. Ora, 97, para 
100 faltam 3. Acho até que, pelo bom entendimento da 
política mineira, seria melhor emanciparmos mais 3. Por que 
não? Vamos completar os 100! Com isso, os municípios de 
Minas Gerais passarão de 756 para 856. É uma conta 
redondinha, bonita, sem nenhum problema. 
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Tenho em mãos artigo do jornal "Hoje em Dia", de hoje, que 
fala de um distrito que pode até entrar na lista, também: 
"Juiz Conta Mortos para Assegurar Emancipação". ~na região 
de Januária. (Lê:) 

*"Januária - Teve inicio ontem de manhã a contagem da 
quantidade de mortos que estão registrados como eleitores no 
Distrito de Levinópolis, para determinar se será criado o 
município de Riacho da Cruz, desmembrando-o de Januária. O 
Juiz da comarca, Bruno Terra, recolheu o depoimento de 
testemunhas que atestaram a morte de pessoas enterradas sem 
atestado de óbito. 

Constatada a morte de 83 eleitores, será alcançado o 
'quorum' exigido pelo plebiscito organizado dentro do 
processo de emancipação e a criação do município será 
oficializada. Na votação realizada no dia 19 de novembro, 
faltaram 37 votos para obter o 'quorum' exigido na lei que 
rege as emancipações dos distritos. 

O Juiz Bruno Terra informou na manhã de ontem que estava 
realizando o levantamento, atendendo reivindicação das 
lideranças de Riacho da Cruz e para repassar o resultado ao 
Tribunal Regional Eleitoral (TRE), que referendará o 
plebiscito, encaminhando-o à Assembléia Legislativa. O 
presidente da Associação Comunitária dos Amigos de Riacho da 
Cruz, vereador Hamilton Viana (PMDB), afirma que a pesquisa 
realizada pela entidade aponta mais de 100 pessoas 
consideradas eleitoras, mas que estariam mortas. 

O levantamento elaborado pela Associação Comunitária foi 
recebido pelo Juiz da comarca, que decidiu ouvir em cartório 
as testemunhas que comprovem a morte dos eleitores, 
oficializando os óbitos." 

Ora, Sr. Presidente e Srs. Deputados, isso é um espelho 
trágico e amargo de tudo que ocorreu no processo de 
emancipações. Os Juízes mandaram para cá os números de 
eleitores- cerca de 2 mil , incluindo os que foram 
transferidos para esses distritos até março ou abril, já com 
a intenção de emancipá-los. Mas não contaram os mortos. Na 
verdade, se formos fazer um levantamento, talvez nenhum 
desses distritos tenha o número de eleitores que foi passado 
para o TRE-MG. ~ mais uma irregularidade nessas famigeradas 
emancipações, que estão apregoando por ai. 

Eu perguntaria, agora, à direção da Casa, ao ilustre 
Presidente, aos Srs. Deputados, principalmente aos que 
pertencem à Comissão que trata de emancipação: como vamos 
fazer com esses 5 distritos que entraram agora, totalizando 
97, já que eles não podem ser incluídos naquele projeto que 
já foi votado? Terá que ser elaborado outro projeto, 
emancipando mais 5 distritos. Por que, então, não 
emancipamos mais três, incluindo esse distrito dos mortos, 
que está localizado perto de Januária, para inteirar 100? 
Ai, o Governador vai enviar à Casa o projeto de 
redistribuição de 25% do ICMS, que vai tirar dinheiro da 
minha região para distribuir a esses distritos. O projeto 
foi elaborado com base em 756 munlClPlOS, e, no entanto, 
esse número vai subir para 856. Quer dizer, o Triângulo, 
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Uberl~ndia, enfim, aquela região será obrigada a trabalhar e 
pagar impostos para distribuir a distritos que não têm a 
mínima condição de sobrevida como município. Isso ~ cabi~e 
de emprego! E curral eleitoral de Deputado, de Prefe1to! Nao 
passa disso. 
Quero corrigir um erro que cometi nesta tribuna, quando 

disse que o Governo Federal quer enxugar a máquina 
administrativa, acabando com diversos cargos, dispensando 
funcionários públicos federais e solicitando aos Estados e, 
em conseqüência, aos municípios que o façam também; e que 
nós estaríamos criando 11 mil cargos públicos em Minas 
Gerais, com essas famigeradas emancipações. Não, Sr. 
Presidente, eu errei. Não são 11 mil cargos, são 30 mil 
cargos públicos que serão criados, em Minas Gerais, com 
essas emancipações. Quero provar minhas palavras, Sr. 
Presidente, com documentos que trago em minhas mãos. Em 
1992, foram emancipados os Distritos de Lontra, Mamonas, 
Matias Cardoso, Montezuma, Pedras de Maria da Cruz, 
Riachinho, Urucuia e muitos outros. Muito bem, esses 
municípios, emancipados em 1992, contam, todos eles. mais de 
300 funcionários na Prefeitura. Os 33 municípios que fazem 
parte deste pacote que trago em minhas mãos somam um total 
superior a 10 mil funcionários públicos. E isso, sem contar 
a Câmara de Vereadores, o que, na verdade, daria muito mais 
do que 30 mil cargos públicos a serem criados em Minas 
Gerais. Parece brincadeira, Sr. Presidente. 

Muito se fala da distribuição do ICMS, que é deslocado de 
um para outro lado. Também o Governo Federal fala em 
despedir funcionários. E, enquanto isso, vão criar mais de 
30 mil cargos em Minas Gerais. Sr. Presidente, Srs. 
Deputados, com a vênia de V. Exas. não posso concordar com 
isso e vou continuar protestando, aqui, nesta tribuna. 
Parece-me que, agora, as luzes chegaram ao Planalto e que o 
Presidente da República está querendo podar a emancipação 
desses distritos que obtiveram recentemente sua aprovação. 
Tomara que o faça. E vai daqui ao Sr. Presidente da 
República, ao Congresso Nacional, um pedido de criação 
imediata de uma lei retroativa para acabar com essa "farra 
do bode mineiro", com essas emancipações ocorridas no Estado 
de Minas Gerais. Virou "farra do bode mineiro", Sr. 
Presidente, Srs. Deputados. Vamos parar com isso! Esta Casa 
precisa demonstrar, pelo menos, que tem seriedade. Não 
podemos emancipar mais distritos. Agora, vai entrar esse 
famigerado segundo projeto, que pretende a emancipação de 
mais 5 distritos. Estou dizendo que seria melhor mais 8, 
para completarmos o número de 100. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero dizer que todos 
esses municípios emancipados o foram ao arrepio da Lei 
Complementar nQ 37, também votada por esta casa. Mesmo 
porque aqui está a questão dos votos, que não foi resolvida, 
e nenhum dos referidos distritos possui a quantidade 
suficiente de eleitores, segundo o TRE-MG. Isso, posso 
afirmar com absoluta convicção, com absoluta certeza. Era o 
que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
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*-Publicado de acordo com o texto original. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Gil Pereira. 
O Deputado Gil Pereira* -Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, por muitas vezes tenho ocupado esta tribuna para 
trazer e falar do povo norte-mineiro, suas esperanças e suas 
expectativas. Somos, ainda, uma região distante e esquecida, 
mas a atenção que o Governo de Minas Gerais, na pessoa do 
Governador, Dr. Eduardo Azeredo, do Vice-Governador, Dr. 
Walfrido dos Mares Guia, e de seus assessores tem-nos 
dispensado nos faz crer que a nossa condição pode ser 
revertida com trabalho, seriedade e uma ação definitiva dos 
representantes da região nesta ilustre Casa. 

Hoje, por exemplo, quero destacar a redistribuição do ICMS 
- o chamado projeto Robin Hood, proposto pelo Governador 
Eduardo Azeredo - ~ma medida necessãria em momento tão 
crítico por que ~assam as finanças do setor público 
brasileiro e que vem lançar um pouco de esperança aos 
pequenos municípios mineiros. É a prãtica da justiça e da 
eqüidade, porque a redistribuição permite que os pequenos 
tenham um alento maior. 

Hoje, senhoras e senhores, com a redução do FPM em torno 
de 30%, sabemos que os pequenos municípios têm enfrentado 
grandes dificuldades, muitos jã em risco de fecharem as 
portas de suas Prefeituras, incapacitados de prestarem 
sequer os serviços bãsicos à população. 

A redistribuição do ICMS proposta pelo Governador Eduardo 
Azeredo é um alento, uma pequena, mas firme luz no fim do 
túnel. Pelo menos, mostra a intenção do acerto. 

E demonstra, na prãtica, a ação governamental, na pessoa 
do Governador Eduardo Azeredo, em busca de soluções para os 
pequenos municípios que se afligem com as adversidades 
econômicas do dia-a-dia. Nasce, enfim, mais uma esperança. 

Ao fazermos uma avaliação da redistribuição do ICMS no 
Norte de Minas, o quadro com que nos deparamos é muito 
positivo. No contexto dos 55 municípios que compõem a ãrea 
mineira da SUDENE, encontramos a seguinte situação: 

O Município de Botumirum, cuja participação do ICMS "per 
capita" era no valor de R$8,55, passa a receber R$22,97, o 
que representa um índice crescente bastante significativo. 

Ainda como exemplo, vale citar o Município de Varzelândia, 
cujo ICMS "per capita" subiu de R$7,50 para R$15,21. 

Esses dois municípios apresentam características comuns, 
como: baixa arrecadação, economia centrada no setor 
primãrio, baixa qualidade dos serviços oferecidos, alto 
índice de êxodo rural e sistema rodoviário com estradas sem 
capeamento asfáltico ligando ao centro-pólo da região. Uma 
realidade comum à quase maioria dos municípios da região. 

Perde na redistribuição o Município de Montes Claros, cujo 
ICMS "per capita" de R$67,20 cai para R$63,51, uma perda 
pouco significativa se considerarmos que o município possui 
uma estrutura industrial avançada, uma rede de serviços 
bastante diversificada, sendo ainda centro fornecedor de 
bens e serviços aos pequenos municípios. 
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Com isso, queremos demonstrar 9~e, no contexto geral, a 
medida é altamente positiva, Ja que em nosso Estado 
prevalecem os pequenos municípios, cuja dependência 
econômica está sempre relacionada aos grandes centros 
fornecedores, que são minoria. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, queremos aproveitar a 
oportunidade para cumprimentar também o Governador Eduardo 
Azeredo e o Vice-Governador, Dr. Walfrido dos Mares Guia, 
pelo sucesso da reunião realizada neste final de semana em 
Montes Claros, entre os Conselheiros da SUDENE. 

Há sete anos a SUDENE não se reunia aqui, mostrando agora 
que o prestígio de Minas Gerais retorna com força e com 
intenções sérias de promover o desenvolvimento da área 
mineira da SUDENE. 

Os primeiros resultados, Srs. Deputados, já se percebe com 
essa primeira reunião em Montes Claros: fruto dela, o Norte 
de Minas assegurou recursos para, em breve, possuir serviço 
de telecomunicações de Primeiro Mundo. Através de trabalho 
político exercido pessoalmente pelo Governador, a SUDENE 
aprovou o projeto de ampliação e modernização da telefonia 
regional, que prevê investimentos de R$92.000.000,00, sendo 
R$36.800.000,00 oriundos do FINOR. 

Em sua reunião em Montes Claros, a SUDENE aprovou, ainda, 
mais dois projetos para o Norte de Minas: a ampliação da 
Nansen Nordeste, no valor de R$5.300.000,00, e outro 
projeto, da Concreta Mineração, prevendo a restituição do 
imposto de renda. 

Todos que estiveram em Montes Claros puderam perceber o 
potencial da região na área industrial: foram e assistiram à 
inauguração oficial da fábrica de fiação e tecelagem da 
Cotenor, do Grupo Coteminas, que acaba de se transformar na 
maior fábrica de tecelagem do mundo, o que hoje muito 
orgulha nossa região e também nosso Estado. Sem contar que, 
em Montes Claros, está também a fábrica da Nestlé, a maior 
produtora de leite condensado de toda a América. 

O Governo de Minas começa a exercer o seu poder político, 
e começa muito bem. E com essa crença no trabalho 
capitaneado pelo Governador que estamos criando novas 
esperanças para nossa gente e a nossa região. 

O Norte de Minas, ao que parece, vai deixar de ficar 
sempre esquecido. Muito obrigado! 

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

Martini. 
O Deputado Miguel Martini Sra. Presidente, Srs. 

Deputados, Sras. Deputadas, demais presentes, é com 
justificável alegria e orgulho que lhes apresento o Boletim 
Informativo nQ 1/95, relativo à Execução Orçamentária do 
Estado de Minas Gerais. O exemplar está na mesa de cada um 
de V. Exas. que poderão acompanhar e tomar conhecimento do 
teor de meu pronunciamento. (-Lê:) 

"Pretendo futuramente consolidar este informativo como 
rotina da Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária. Uma rotina coerente com os princípios 
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constitucionais e com os preceitos democráticos que nos 
regem. 

Que a atividade dos três Poderes constituídos deve ser 
cristalina não se admite discussão, e os últimos 
acontecimentos ocorridos no País bem o confirmam. Para usar 
um termo em voga, a ação dos legisladores e administradores 
públicos tem que ser tão transparente que não deixe dúvidas 
ao povo brasileiro sobre sua lisura e correção. 

Quando se questionam as finanças públicas, o contribuinte 
tem o direito inalienável de saber para onde vão os recursos 
arrecadados e como são utilizados. Não precisamos mencionar 
que a carga tributária em nosso País, convivendo com elevada 
concentração de renda e ineficiente aparato fiscalizador e 
arrecadador incide, de modo contundente sobre parcelas da 
população que não se incluem, necessariamente, entre as mais 
bem aquinhoadas. 

Considerando essa realidade e nossa obrigação prevista no 
texto constitucional de o Legislativo fiscalizar a 
destinação das verbas públicas, ocorreu-me instituir um 
boletim contendc dados básicos sobre a execução do 
Orçamento. 

Na qualidade de Presidente da Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária da Assembléia, acentuou-se em mim, 
obviamente, a preocupação de não negligenciar o preceito do 
art. 74 da Constituição Estadual, segundo o qual cumpre ao 
Legislativo a fiscalização contábil, financeira, 
orçamentária, operacional e patrimonial do Estado, mediante 
o controle externo. 

Entendo que, cabe a nós, membros do Poder Legislativo, não 
só exercer a fiscalização, mas divulgá-la junto a nossos 
colegas parlamentares e à sociedade. 

Pude observar, porém, que nos faltava até agora um 
instrumento traduzido em linguagem acessível e objetiva, que 
nos permitisse levar às coletividades que nc: conferiram 
mandato, a situação orçamentária de Minas Ge~ais. Pois é 
esse instrumento que estou apresentando neste momento. 

A viabilização do projeto foi possível graças à 
competência dos técr;cos da Gerência de Consultoria 
Temática, em particular do Sr. Leonardo Boechat, e à 
cooperação da Secretaria da Fazenda, que repassou 
regularmente à Comissão que presido as informa:ões, 
necessárias. O Boletim, ao invés de repassar meraments tais 
informações procura espelhar, de forma didática, como 
estamos operando- Executivo, Legislativo e Judiciário- com 
os recursos do Tesouro. 

Não pretendo fixar-me em detalhes técnicos sobre os quais 
terão os senhores oportunidade de se aprofundar através da 
leitura do documento. Gostaria de fazer-lhes apresentação 
suscinta de seu conteúdo. 

A denominação que nos pareceu apropriada foi 
'Demonstrativo da Execução Orçamentária do Estado de Minas 
Gerais', e o primeiro número compreende dados referentes ao 
período janeiro-setembro do corrente ano. O pensamento é 
publicá-lo mensalmente. Para tanto, estou remetendo à Mesa 
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desta Casa, um anteprojeto de resolução que oficializa a 
prática. Conto, evidentemente, com o apoio dos colegas. 

A seguir, apresentamos a relação de nossos colaboradores, 
do Executivo e desta Casa, com cujo subsídio o documento foi 
elaborado. 

Depois, temos os demonstrativos e um glossário que 
pretende elucidar termos e expressões de ordem específica e 
flagrante tecnicidade. 

Um dos demonstrativos trata da execução orçamentária da 
despesa, de cada Órgão da administração direta e de cada 
entidade da indireta, confrontando os créditos autorizados 
com a despesa realizada no mês e acumulada no período. 

Os quadros mostram a aplicação dos limites constitucionais 
nos programas de saúde, investimentos em transportes e 
sistemas v1ar1os, por decorrência, na manutenção e 
desenvolvimento do ensino e da FAPEMIG. Existe aqui, a 
propósito, um fato auspicioso: o Estado já aplicou 34,91% da 
receita de impostos na área de educação, contrastando com o 
limite mínimo de 25% definido no art. 201 da Carta Magna. 

Para pesquisa foram empenhados até agora 0,48% da receita 
líquida, quando a Constituição, no art. 212, estabelece um 
patamar mínimo de 3% da receita orçamentária corrente do 
Estado, excluída a parcela devida aos municípios na forma do 
art. 150. 

Outro ponto que merece comentário é o demonstrativo das 
despesas de pessoal. A Lei Complementar nQ 82, de 27/3/95, 
de autoria da Deputada Rita Camata, a vigorar em 1996, 
estabelece que, para o próximo ano, os poderes públicos 
poderão despender até 63,8% das receitas, nas despesas com 
pessoal, para chegar gradualmente ao limite máximo de 60% no 
ano de 1998. Neste exercício financeiro, vale a norma da 
Constituição Federal, limitando em 65% o valor a ser 
utilizado com pagamento do funcionalismo. Ora, em Minas 
Gerais até o mês de setembro, o dispêndio total efetivado 
era de 68,34%. Sob qualquer dos critérios, portanto, é uma 
realidade a ser ponderada. 

As receitas e despesas segundo as categorias econômicas 
aparecem, a seguir, consolidadas em nível de administração 
direta, e logo após, a discriminação dos gastos, incluindo 
encargos e amortizações da divida interna e externa. São 
dados importantes que evidenciam a situação do Estado nos 
três trimestres considerados, com déficit orçamentário 
próximo a R$300.000.000,00. 

Preocupamo-nos em apresentar o valor da arrecadação de 
impostos durante os nove meses e as "ransferências legais 
efetuadas para os municípios. Completa-se o demonstrativo 
com as receitas repassadas pela União a Minas Gerais, 
vinculadas ao SUS e à educação. Finalizando, mostramos saldo 
da 'Reserva de Contingência', que se destina a atender a 
eventuais carências nas dotações orçamentárias. 

Este primeiro número do demonstrativo será aprimorado nas 
futuras edições mensais. Para tanto, solicito a colaboração 
dos colegas e do público em geral. 
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Volto a reiterar que trata-se de aperfeiçoamento do 
exercício democrático, em absoluto acato à legislação em 
vigor, que estabelece que as instituições públicas devem 
divulgar, mensalmente, para conhecimento da sociedade, os 
dados sobre a execução orçamentária e financeira. Cumpre 
pois, a nós, integrantes do Legislativo, e particularmente a 
mim, como Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira 
e Orçamentária, complementar essa publicidade de maneira a 
alcançar todo o povo mineiro que representamos nesta Casa.• 

Sra. Presidente, Srs. Deputados, queremos, através desse 
demonstrativo, possibilitar que cada parlamentar possa 
cumprir a sua atividade, o seu compromisso, a sua obrigação 
constitucional, principalmente e especificamente, nesse 
caso, no que diz respeito ao controle e à fiscalização de 
todos os Poderes do nosso Estado. 

Cada parlamentar poderá até mesmo não usar esse 
instrumento, poderá não considerá-lo ou não lhe dar 
importância. No entanto, da nossa parte, temos a consciência 
tranqüila do dever cumprido. Cumprimos o nosso dever, ao 
possibilitar que cada um acompanhe, fiscalize e exerça o seu 
papel constitucional. Cabe a cada um de nós acolhê-lo ou não 
e exercer seu papel com maior ou menor intensidade, pois 
esta é uma decisão pessoal de cada parlamentar desta Casa. 
(-Lê:) 

"Afinal, nossa gente exige e merece satisfação sobre o 
destino dos recursos públicos e nesse contexto o Poder 
Legislativo não pode se omitir. Assim, parece-me oportuno 
formalizar apelo aos senhores Deputados, meus companheiros 
de trabalho, para que apóiem minha iniciativa. Dediquem um 
tempo à leitura e ao exame minucioso e atento do 
demonstrativo. Apresentem sugestões para melhorar o boletim 
e leve-o ao conhecimento de suas bases e de suas 
comunidades. Muito obrigado.• 

Neste momento, passo às mãos 
propondo que a Mesa desta Casa 
resolução, tornando obrigatória, 
desse trabalho pela Comissão de 
Orçamentária. Muito obrigado. 

da Presidente um oficio 
oficialize esse projeto de 
doravante, a apresentação 
Fiscalização Financeira e 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Wanderley 
Ávila. 

O Deputado Wanderley Ávila Sra. Presidente, demais 
membros da Mesa, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, usamos a 
tribuna, nesta tarde, única e exclusivamente para, na nossa 
voz, fazer a fala do Dr. Antônio Godinho, Juiz de Direito da 
1ª Vara da Comarca de Pirapora. Por várias vezes, ocupamos a 
tribuna para trazer ao conhecimento dos nobres Deputados e 
da população mineira os desmandos que acontecem naquela 
cidade, praticados pelo Prefeito Municipal. Várias foram as 
vezes que aqui viemos para contar o que se passa em 
Pirapora, que é inacreditável e inadmissível nos tempos 
modernos. 

No domingo, estivemos lá, para a posse da nova diretoria 
do Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais. Após a 
reunião, tivemos que ir até Buritizeiro, cidade vizinha, do 
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outro lado do rio, para assistir ao velório de um gari da 
Prefeitura Municipal, que morreu de fome. Pasmem os senhores 
- de fome. Em Pirapora há funcionários que não recebem há 10 
ou 11 meses; lá é comum haver atraso de 7 meses, desde que o 
desmando administrativo aconteceu; aquilo que lá está se diz 
administração municipal. 

Vou ler as palavras do mencionado Juiz de Direito, que 
presta informações a um relator. Esse Juiz concedeu um 
bloqueio de 501. do ICMS e do Fundo de Participação dos 
Municípios, para que a Prefeitura colocasse em dia os 
pagamentos atrasados. E o pior de tudo é que a Câmara 
Municipal de Pirapora, composta por 15 Vereadores, faço 
questão de declinar os nomes de 10 deles, está em conluio 
com o Prefeito. O que falamos lá na cidade, e em qualquer 
canto, é que quem cassa prefeito ladrão e corrupto é a 
Câmara Municipal. E o Prefeito de Dirapora, infelizmente, 
conta com o apoio desses ilustres edis. São eles: José 
Humberto Fulgêncio, Emídia Pardinho da Rocha, Ildemar 
Cordeiro, Antônio de Deus, Franklin Lourenço da Silva Neto, 
Ailton Barreto cassado por corrupção, em todas as 
instâncias, está esbarrado em Brasília-, Vilson Santana da 
Rocha, Orlando Duarte, Ulde Gomes e Ivan Valadares Diniz. 
Esses dez é que dão sustentação ao Prefeito. Não tem como. 
Só milagre. Então, o Juiz de Direito da 1a Vara, Dr. Antônio 
Godinho, assim procede em esclarecimento ao relator: 

"Em atenção á requisição de informação feita por V. Exa. e 
a respeito do Mandado de Segurança nQ 58.164-5, impetrado 
pela Prefeitura Municipal de Pirapora, através do Sr. 
Prefeito, tenho a informar que: 

1. A medida de bloqueio do FPM e ICMS a crédito do 
impetrante, em 501., foi a única que encontrei, de imediato, 
para solucionar um grave problema que estava ocorrendo no 
Município de Pirapora, envolvendo mais de 1.500 funcionários 
municipais, todos eles com vencimentos atrasados há mais de 
7 meses e por questões óbvias, encontravam-se desesperados e 
descontrolados emocionalmente. Caso não fosse tomada a 
medida, poderiam ocorrer fatos graves e fora do controle 
deste Juízo e das autoridades locais. 

2. Determinado o bloqueio e tendo os funcionários recebido 
os vencimentos de julho (remanescente) e de agosto, a 
situação voltou a ficar sob controle, vez que os servidores 
municipais ficaram mais confiantes no Poder Judiciário e 
cientes de que poderiam receber os vencimentos dos meses 
subseqüentes com mais normalidade. 

3. Deve ser ressaltado que, com a medida tomada, jamais 
procurou este Juízo pagar aos servidores vencimentos 
atrasados, conforme alegação do impetrante, Ja que 
dependeria de precatórios, o que é de conhecimento de todos, 
mas apenas a de cumprir a decisão proferida em mandado de 
segurança impetrado pelo Sindicato dos Servidores contra a 
Prefeitura Municipal, a partir do mês de julho e que não 
estava sendo respeitada pelo Sr. Prefeito Municipal. Por 
questão de lógica e bom senso, os servidores teriam que 
receber, primeiramente, os vencimentos de julho e agosto, e, 
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em seguida, os vencimentos do mês de setembro e seguintes. 
Os vencimentos do mês de junho e meses anteriores, 
atrasados, aí sim, deveriam ser objetos de precatórios, 
conforme alegado pelo impetrante e através de outro 
procedimento judicial. 

4. O bloqueio de 50% sobre os valores do FPM e ICMS foi 
fixado tendo como base o valor que a Prefeitura gasta 
mensalmente na folha de pagamento de seus servidores e 
baseado nas duas receitas mencionadas. Desse modo, a meu ver 
e com a devida vênia, a decisão impugnada não causou nenhum 
prejuízo à impetrante, já que, com ela ou sem ela, a 
importância que foi bloqueada corresponde exatamente ao 
total de numerário que ela gasta mensalmente para o 
pagamento dos servidores. Deve ser observado ainda que, no 
despacho do bloqueio, ficou determinado que a medida era 
temporária e até o momento em que fosse normalizado o 
pagamento dos servidores. 

5. Quer este Juízo deixar claro que, em momento algum, a 
decisão procurou ignorar liminar concedida anteriormente em 
mandado de segurança impetrado contra a Juíza antecessora 
nesta comarca e que bloqueou 100% das receitas oriundas do 
FPM e ICMS, conforme alega o impetrante e nem mesmo de ser 
arbitrário para com o Sr. Prefeito. O único objetivo da 
decisão foi solucionar um fato grave e na iminência de gerar 
um conflito ainda mais grave, envolvendo mais de 1.500 
servidores mun1c1pais e seus familiares contra ato do 
impetrante, na pessoa de seu administrador, que é uma pessoa 
desprovida de sensibilidade e totalmente alheia aos 
sofrimentos dos humildes servidores, que dependem 
exclusivamente de seus vencimentos para a sobrevivência de 
seus familiares. 

6. E ela, (decisão), conseguiu o seu objetivo, ainda que 
temporariamente, resolvendo a enorme crise provocada pelo 
impetrante e solucionando o conflito entre as partes, 
restabelecendo a paz na comarca, que é meta primordial da 
justiça. Mesmo que considerada arbitrária pelo impetrante, 
ela atendeu interesse de mais de? mil pessoas (servidores e 
familiares), que estavam sedentos de justiça. 

7. Finalmente, é de se esclarecer que o Sr. Prefeito vem 
sendo o ma4~~ causador da crise mencionada, vez que reluta 
em não obec2cer determinação judicial e jamais procurou 
cumprir a decisão que foi proferida no mandado de segurança, 
proposta pelo Sindicato dos Servidores contra a Prefeitura, 
a qual, apesar de não ter transitado em julgado, passou a 
ter efeito imediato porque o recurso proposto foi recebido 
apenas no efeito devolutivo." 

Srs. Deputados, como podem ver, a informação que o Juiz da 1ª Vara em Pirapora presta é sobre aquelas denúncias que 
temos feito há três anos, desde que se implantou naquela 
cidade o desmando, através daquele que lá está e se diz 
Prefeito Municipal. 

O que dói, o que dói muito é ver aquela Câmara Municipal 
composta de pessoas encarregadas de fazer uma fiscalização 
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no Executivo e que se deixam levar e envolver por uma pessoa 
corrupta como aquela que lá está. Muito obrigado. 

o Sr. Pres;dente - Com a palavra, a Deputada Maria José 
Haueisen. 

A Deputada Mar;a José Haue;sen - Sr. Presidente, Srs. 
Deputados, constantemente vemos nos jornais noticias de 
abusos de autoridade por parte de policiais c1v1s e 
militares. Recentemente tivemos aqui nesta Casa, na Comissão 
de Direitos e Garantias Fundamentais, a presença do bancário 
Sidney Cangussu, vítima de mais uma ação arbitrária e 
violenta de policiais civis. Para os que não se lembram do 
fato, o Sr. Sidney foi detido e torturado a mando do 
Delegado André Luiz da Rocha, que pretendia obter de sua 
vítima a confissão de um assalto que esta não cometera. 
Felizmente, Sidney teve forças e resistiu à sessão de 
torturas a que foi submetido. Entretanto, nem todos têm a 
mesma sorte. 

Há poucos dias, lendo os jornais, nos deparamos com a 
notícia do indiciamento de um senhor acusado de haver 
cometido o assassinato de duas irmãs, num crime que ficou 
conhecido como o "Crime da Rua Traíras". 

Lendo a notícia, vimos que, logo após a ocorrência, a 
polícia efetuou a prisão de um suspeito, que, sob pressão, 
acabou por confessar o crime. Posteriormente, apurou-se que 
ele era inocente. Ora, Srs. Deputados, imaginem que tipo de 
pressão não sofreu esse suspeito, a ponto de confessar um 
crime que não cometeu. Essa é a eficiência tão falada da 
polícia civil de Minas Gerais. 

Recentemente, o advogado Antônio Ribeiro da Silva foi 
procurado por um senhor de cerca de 60 anos de idade, que 
solicitou seus serviços em uma ação contra a fábrica de 
bolachas Mabel. O Sr. Antônio iniciou negociações com a 
empresa, visando à realização de um acordo. A empresa se 
mostrou favorável à realização do acordo, e então foi 
marcado um almoço para que fossem acertados os detalhes. 
Entretanto, qual foi a surpresa do Sr. Antônio quando. 
durante o almoço, a equipe do Delegado André, o mesrr.:> 
responsável pela tortura do bancário Sidney, invadiu o 
recinto e, sob a alegação de extorsão, efetuou a prisão em 
flagrante do advogado que ali se encontrava, a trabalho, 
representando seu cliente. O Sr. Antônio foi algemado e 
detido de sexta-feira até domingo. Indiciado, foi o 
inquérito arquivado a pedido do Promotor da 10ª Vara 
Criminal. O Sr. Antônio, lesado em sua honra, devido a uma 
prisão arbitrária e ilegal, fez representação contra o 
Delegado André na Corregedoria-Geral de Polícia. Desde então 
passou a receber ameaças anônimas de uma pessoa dizendo que 
incomodar policiais não é bom e que ele não deveria ter 
feito o que fez. 

Infelizmente, é isso o que acontece com uma pessoa que 
apenas busca seus direitos. Neste caso, assim como em tantos 
outros, o cidadão se transforma em refém de uma corporação 
que existe para protegê-lo. Entendemos que pode acontecer 
que esse ou aquele policial cometa abusos. Entretanto, o que 
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nos parece grave é que não haja a devida pun1çao, para que 
esse tipo de conduta não se transforme em prática usual. 

Apenas para se ter noção do grau de violência de alguns 
policiais, tomemos como exemplo a ficha funcional do 
Delegado André. Na comarca de Ponte Nova, encontramos quatro 
processos em que ele figura como réu, com acusações que vão 
desde lesões corporais até uma acusação de assassinato. Em 
Belo Horizonte, o Delegado André continuou a impor à 
sociedade a sua violência. · 

Há processos em que ele figura como réu na 3ª, na 9ª e na 
13a Varas Criminais, sendo que, num desses processos, o 
Delegado André foi condenado à pena de cinco meses de 
detenção, por haver cometido crime de lesões corporais, com 
os agravantes de tê-lo feito por motivo fútil e de forma 
continuada. Como podemos ver, Srs. Deputados, é 
perfeitamente compreensível que a população se sinta 
insegura, quando temos policiais dessa natureza incumbidos 
de zelar por nossa segurança. 

Enquanto não houver vontade política para reformularmos os 
meios de controle interno de nossa polícia, continuaremos a 
ser reféns de um sistema corporativista, no qual imperam a 
prática de torturas e as arbitrariedades. É o que tínhamos a 
dizer. 

Antes de me afastar da tribuna, Sr. Presidente, quero 
pedir sua cooperação para que esse painel, um dia, funcione. 
Esperamos que esse dia não demore muito. Quanto antes 
melhor, pois mais benefícios trará e mais respeitado será o 
Plenário. Muito obrigada. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ivo José. 
O Deputado Ivo José - Sr. Presidente, Sra. Deputada, Srs. 

Deputados, amigos da imprensa, pessoas presentes às 
galerias, o motivo que me traz à tribuna hoje é relatar, com 
satisfação, a lição de democracia a que pudemos assistir, no 
último domingo, dia 26 de novembro, nos distritos que 
tiveram plebiscito com vistas à anexação, deixando seus 
municípios atuais e passando a pertencer a outros, com os 
quais possuem vida ativa e regular. 

Além de registrar que essa lição aconteceu, fruto de um 
trabalho e esforço coletivos, iniciados pelas populações de 
São Sebastião da Barra, Cordeiro de Minas e São Cândido, 
temos que agradecer aos Deputados desta Casa que 
proporcionaram a realização desses plebiscitos. Sabemos que, 
principalmente no caso de Cordeiro de Minas e São Cândido, 
existiu manobra muito grande do setor adversário, vinda do 
Prefeito local, e do Secretário Mauro Lobo, tentando impedir 
que a população se manifestasse livremente. Até no último 
momento, vimos aquela política tradicional, da oferta de 
tijolos, de material de construção, vaso sanitário, 
dinheiro, ónibus mandando pessoas para a praia. Mas, mesmo 
assim, a população esteve consciente de seu desejo. 

Queremos parabenizar, neste momento, todos os que 
contribuíram para que esse processo fosse vitorioso e todos 
aqueles que acreditaram e apostaram no processo democrático. 
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O TRE, por sua vez, já na segunda-feira, homologou o 
resultado dos plebiscitos. No Distrito de Cordeiro de Minas, 
84% dos eleitores e 91% em São Cândido foram favoráveis à 
anexação a Ipatinga. O Distrito de São Sebastião da Barra 
está deixando de pertencer a Iapu e passando a pertencer a 
São João do Oriente, por vontade de 76% da população. 

Diante de todo esse trabalho, que aconteceu com toda 
agilidade por parte do TRE, queremos fazer apelo, para que 
esta Casa não se omita e não retarde o processo. Que a 
Comissão de Assuntos Municipais dê seqüência e encaminhe, 
imediatamente, esse resultado, para que as câmaras 
Municipais se posicionem e, logo em seguida, o processo 
possa retornar ao Plenário, para referendar a decisão das 
Câmaras. Queremos que a vontade da população seja cumprida, 
uma vez que o plebiscito já provou que, mesmo contra a 
vontade daqueles que fazem manobras e promessas 
tradicionais, ainda existem espaços na lei, que a população 
está procurando ocupar em busca de assegurar seus direitos. 
Não podemos impedir que a população desses distritos seja 
prejudicada por um processo burocrático. Pedimos, mais uma 
vez, aos Deputados que não se omitam e cumpram o seu papel. 

Gostaria, na oportunidade, de manifestar a minha 
insatisfação com relação ao projeto de redistribuição do 
ICMS, devido a seus aspectos inconstitucionais, à forma com 
que ele chega, sem uma ampla discussão, sem o amplo 
envolvimento desta Casa e da sociedade. Há ainda o agravante 
maior quando o Secretário Amilcar Martins minimiza os seus 
efeitos ao falar que apenas os Municípios de Mesquita e 
Mateus Leme estavam perdendo mais que os outros, estando, 
portanto, fora da média. Ele não pensou nas conseqüências, 
nos prejuízos para esses dois municípios, que possuem um 
planejamento para 13 anos, baseado na Lei nQ 11.042, que 
lhes assegura receita que vai sendo reduzida gradativamente, 
a partir do momento que houve outros distritos emancipados, 
como Santana do Paraíso, em Mesquita, e Juatuba, em Mateus 
Leme. Não podemos aceitar tal atitude. O Secretário não 
podia minimizar os prejuízos desses municípios. Temos que 
evitar, ao máximo, que se cometam injustiças por 
conseqüência de uma lei de última hora, que veio ao apagar 
das luzes do ano. Por isso, faço apelo ao relator, aos 
Líderes da Maioria e do Governo desta Casa, para que 
encontrem uma saída, uma alternativa que seja de manutenção 
da Lei nQ 11.042, assegurando os direitos aos Municípios de 
Mateus Leme e Mesquita. Além disso, há outros problemas que 
temos que discutir, porque não podemos deixar esses 
municípios prejudicados no ano que vem, devido a uma lei que 
chega depois da elaboração dos orçamentos municipais. Isso é 
inconstitucional, e não podemos referendar, nesta Casa, uma 
lei inconstitucional. Era o que tinha a dizer. Muito 
obrigado. 

2ª PARTE (ORDEM DO DIA) 
1ª Fase 

Abertura de Inscrições 
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O Sr. Presidente (Deputada Maria José Haueisen) 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. 

Questão de Ordem 
O Deputado Durval Ângelo - É evidente que não há número 

regimental aqui nem para prestigiar V. Exa. na Presidência. 
Somos quatro ou cinco Deputados. Solicito o encerramento, de 
plano, da reunião. 

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

inexistência de "quorum" para continuação dos trabalhos, 
encerra a reunião, convocando os Deputados para as 
extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 
30, às 9 horas, nos termos dos editais de convocação, e para 
a ordinária deliberativa, também de amanhã, às 14 horas, com 
a seguinte ordem do dia: IA ordem do dia anunciada é a 
publicada na edição anteric~. ). Levanta-se a reunião. 

ATA DA la REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 
EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA Á CONSTITUIÇÃO NQ 
15/95 
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 
o Deputado Mauri Torres, por indicação da Liderança do 
PSDB), Bonifácio Mourão, Sebastião Costa e Leonídio 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 
President~ dá posse ao Vice-Presidente eleito, Deputado 
Marcos Helênio, o qual agradece a escolha de seu nome. Logo 
após, o Presidente passa a palavra ao Deputado Leonídio 
Bouças, que emite parecer 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 Helênio. Submetido a 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 de 1995. 
Marcos Helênio, Presidente- João Leite - Sebastião Costa -

Geraldo Nascimento -Carlos Pimenta -Miguel Martini - José 
Braga- Dílzon Melo. 
ATA DA 8a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA SOCIAL 
Às dez hÕras e trinta minutos do dia vinte e seis de outubro 
de mil novecentos e noventa e cinco, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Djalma Diniz, Bonifácio Mourão e José 
Maria Barros (estes substituindo, respectivamente, os 
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Deputados Anderson Adauto e Miguel Martini, por indicação 
das Lideranças do PMDB e PSDB), membros da Comissão 
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Djalma Diniz, declara abertos os trabalhos e 
solicita ao Deputado Bonifácio Mourão que proceda à leitura 
da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é 
subscrita pelos parlamentares presentes. Passa-se à 2ª parte 
da reunião, com a· discussão e a votação de matéria de 
deliberação conclusiva das comissões. O Presidente solicita 
ao Deputado José Maria Barros que proceda à leitura do 
parecer do Deputado Paulo Schettino sobre o Projeto de Lei 
nQ 306/95, no qual o relator conclui pela aprovação da 
matéria no 2Q turno. Submetido a discussão e votação, fica 
aprovado o parecer. 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, 28 de novembro de 1995. 
Djalma Diniz, Presidente - Geraldo Santanna - Glycon Terra 

Pinto - Paulo Schettino. 
ATA DA 28a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA -
Às dez horas do dia vinte e um de novembro de mil novecentos 
e noventa e cinco, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Geraldo Santanna, Paulo Piau (substituindo o 
Deputado Leonídio 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 pelos membros presentes. Passa-
se à 2g parte da reunião, com a discussão e a votação de 
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do 
Plenário da Assembléia. Na ausência do Deputado Simão Pedro 
Toledo, relator do Projeto de Lei nQ 389/95, a Presidência 
redistribui a matéria ao Deputado Arnaldo Penna, que emite 
parecer mediante o qual conclui pela constitucionalidade, 
pela legalidade e pela juridícidade da proposição na forma 
do Substitutivo nQ 1, que apresenta. Submetido a discussão e 
votação, é aprovado o parecer. O Deputado Paulo Piau, 
relator do Projeto de Lei nQ 517/95, emite parecer que 
concluí pela constitucionalidade, pela legalidade e pela 
juridicidade da matéria na forma do Substitutivo nQ 1, que 
apresenta. Submetido a discussão e votação, é aprovado o 
parecer. Registra-se, neste momento, a presença dos 
Deputados Leonídio Bouças e Antônio Genaro. Com a palavra, o 
Deputado Leonídio Bouças, relator do Projeto de Lei nQ 
531/95, apresenta requerimento para que a proposição seja 
baixada em diligência à Secretaria de Recursos Humanos e 
Administração, o que é deferido pela Presidência. Passa-se à 
fase de discussão e votação de proposições que dispensam a 
apreciação do Plenário. Com a palavra, o Deputado Leonídio 
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Bouças, relator do Projeto de Lei nQ 173/95, apresenta 
requerimento para que a proposição seja baixada em 
diligência à Secretaria de Recursos Humanos e Administração, 
o que é deferido pela Presidência. O Deputado Antônio 
Genaro, relator do Projeto de Lei nQ 237/95, apresenta 
requerimento para que a proposição seja baixada em 
diligência à Secretaria de Recursos Humanos e Administração, 
o que é deferido pela Presidência. Com a palavra, o Deputado 
Leonídio Bouças, relator dos Projetos de Lei nQs 497, 507, 
512, 527, 528, 540, 541, 544, 545, 546 e 549/95, apresenta 
requerimentos para que os Projetos de Lei nQs 497, 507, 512 
e 528/95 sejam baixados em diligência aos respectivos 
autores, para complementação da documentação, o que é 
deferido pela Presidência. Prosseguindo, o Deputado Leonídio 
Bouças emite pareceres que concluem pela 
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade dos 
Projetos de Lei nQs 527/95 com a Emenda nQ 1, que apresenta, 
540, 541, 544, 545, 546 e 549/95. Submetidos a discussão e 
votação, cada um por sua vez, são aprovados os pareceres. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
presença de todos, convoca os membros da Comissão para a 
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 28 de novembro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Paulo Piau - Simão Pedro 

Toledo - Ivair Nogueira - Antônio Genaro. 
ATA DA 2a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 
EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA Á CONSTITUIÇÃO NQ 
18/95 
Às quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e 
um de novembro de mil novecentos e noventa e cinco, 
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dílzon Melo, 
Maria Olívia, Dinis Pinheiro (substituindo o Deputado Dimas 
Rodrigues, por indicação da Liderança do PP), Jairo Ataíde 
(substituindo este ao Deputado Leonídio Bouças, por 
indicação da Liderança do PFL), Clêuber Carneiro, Almir 
Cardoso, Ivo José, Ivair Nogueira, Olinto Godinho e Álvaro 
Antônio, membros da Comissão supracitada. Encontram-se 
presentes, também, os Deputados Paulo Piau e Carlos Pimenta. 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Dilzon 
Melo, declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado 
Álvaro Antônio que proceda à leitura da ata da reunião 
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros 
presentes. O Presidente esclarece que esta reunião destina-
se a ouvir o Sr. Luiz Vicente Ribeiro Calicchio, Auditor-
Geral do Estado de Minas Gerais, e o Dr. José Edgar Penna 
Amorim Pereira, Procurador-Geral do Município de Belo 
Horizonte. O Presidente registra a presença do Sr. Raul 
Messias, Superintendente da SUDECOOP, e do Dr. Antônio Maria 
Claret, Diretor de Assuntos Fundiários da RURALMINAS. O 
Presidente passa a palavra, inicialmente, ao Deputado Almir 
Cardoso, autor do requerimento que motivou esta reunião. A 
seguir, o Presidente passa a palavra ao Deputado Clêuber 
Carneiro , relator da Proposta de Emenda à Constituição nQ 
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18/95, o qual tece considerações sobre o tema em pauta. Após 
o pronunciamento dos convidados mencionados, o Deputado 
Paulo Piau assume a Presidência e abre a fase de debates, 
dos quais participam os convidados e os Deputados presentes, 
conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a 
finalidade da reunião, o Presidente agradece a presença dos 
parlamentares, dos debatedores e dos demais participantes, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 29 de novembro de 1995. 
Marcos Helênio, Presidente- Maria Olívia- Geraldo Rezende 

- Hely Tarquínio - Clêuber Carneiro Almir Cardoso 
Bonifácio Mourão - José Bonifácio. 
ATA DA 18a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR-
Às nove horas e quinze minutos do dia vinte e dois de 
novembro de mil novecentos e noventa e cinco, comparecem na 
Sala das Comissões os Deputados Marcos Helênio, Dinis 
Pinheiro, Antônio Andrade, Gil Pereira e Carlos Pimenta, 
membros da Comissão supracitada. Estão presentes, também, os 
Deputados Alencar da Silveira Júnior, Antônio Roberto, 
Marcelo Gonçalves, Ivair Nogueira, João Batista de Oliveira 
e Ronaldo Vasconcellos. 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 ouvir os 
Srs. Mauro Roberto Soares de Vasconcellos, Diretor-Geral do 
DER-MG; Osias Batista Neto, Diretor de Transporte 
Metropolitano de Belo Horizonte do DER-MG; Antônio Carlos 
Pereira, Presidente da BHTRANS; Gilberto Antônio Lisboa, 
Presidente da TRANSBETIM; Ernani Duarte, Presidente da 
AMBEL; José Duarte de Carvalho, Presidente do SETRANSP; 
Rubens Lessa Carvalho, Presidente do SINDPAS; Marco Aurélio 
Carone, Presidente da AMUT P & C; e Francisco de Assis 
Maciel, Diretor da FAMOBH, que discutirão as questões 
relativas às tarifas de transporte coletivo na Região 
Metropolitana de Belo Horizonte, o funcionamento e os 
critérios da câmara de compensação, a margem de lucro das 
empresas, entre outros assuntos. A Presidência registra 
também a presença dos Srs. Antônio Porichis, Superintendente 
do SINDPAS; e Marcos Márcio Rocha Ferreira, assessor do 
Diretor de Transporte Metropolitano de Belo Horizonte. A 
Presidência, em seguida, lê três ofícios dos Drs. Carlos 
Antônio Ribeiro Lemos, Datis Magalhães e Sílvia Siqueira, 
que indicam a UNIMED-BETIM Cooperativa de Trabalho Médico 
Ltda. para tratar dos assuntos acerca das condições de 
atendimento dos planos de saúde dessa empresa, sobre a qual 
existe denúncia nesta Comissão. Após, o Presidente concede a 
palavra ao Deputado Alencar da Silveira Júnior, autor do 
requerimento que motivou o convite, para que explique o 
objetivo da reunião. A Presidência tece considerações sobre 
o assunto em tela e, em seguida, passa a palavra aos 
convidados para que façam as suas explanações. Abrem-se os 
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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, 29 de novembro de 1995. 
Marcos Helênio, Presidente Dinis Pinheiro Antônio 

Andrade- Gil Pereira- Carlos Pimenta. 
ATA DA 26a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE 
Às dez hÕras do dia vinte e dois de novembro de mil 
novecentos e noventa e cinco, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Ivo José, Wilson Trópia e Antônio 
Roberto, membros da supracitada Comissão. Registram-se, 
também, as presenças dos Deputados Miguel Martini e Paulo 
Piau. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Ivo 
José, declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado 
Wilson Trópia que proceda à leitura da ata da reunião 
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros 
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a 
apreciar a matéria constante na pauta. A seguir, faz a 
leitura da seguinte correspondência: ofício da CEMIG, 
encaminhando o relatório "Projeto Executivo-Ictiofauna-
Período de Formação do Reservatório", atendendo a pedido 
desta Comissão; ofício da Câmara Municipal de Araçuaí, 
encaminhando cópia das Moções nQs 24 e 25/95, de autoria do 
Vereador Eustáquio Azevedo Rocha, em que solicita sejam 
consignados votos de repúdio à poluição do Rio 
Jequitinhonha, causada pelas dragas, e à substituição da 
floresta natural por eucalipto, na mata da Cauã, entre as 
regiões de Lelivéldia e Couto Magalhães; e Informativo nQ 
19, da Associação dos Pescadores e Amigos do Rio Piranga -
ASPARPI -, o qual traz informações sobre acontE~imentos 
ligados à área de meio ambiente. Prosseguindo, o Presidente 
informa que o Projeto de Lei nQ 356/95 foi retirado de 
tramitação pelo seu autor, Deputado Almir Cardoso, e, em 
seguida, solicita ao Deputado Antônio Roberto que proceda à 
leitura do relatório da viagem à Tribo Maxacalis, feita por 
membros desta Comissão juntamente com os membros da Comissão 
de Direitos e Garantias Fundamentais, no dia 10 de novembro. 
Passa-se à 2ª parte da reunião, com a discussão e a votação 
de proposições da Comissão. A Presidência coloca em votação 
requerimento do Deputado Paulo Piau, em que solicita sejam 
convidados os Srs. José Daniel Ribeiro, produtor em Cambuí; 
Marcelo Balerini de Carvalho, Presidente da Associação 
Brasileira dos Produtores de Batata, de Serra do Salitre; 
João Nélson Gonçalves Rios, do IMA; Carlos Alberto Santos 
Oliveira, da FAEMG; Romeu Diniz, do CEASA, e Sérgio Mário 
Regina, da EMATER, a comparecerem a esta Comissão, a fim de 
discutirem o Projeto de Lei nQ 517/95, de autoria do 
Deputado Miguel Martini, que dispõe sobre a instalação e o 
funcionamento de unidades lavadoras de batatas no Estado e 
dá outras providências. O Deputado Miguel Martini solicita a 
palavra para encaminhar a votação e apresenta a Emenda nQ 1, 
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em que propõe que o convite seja estendido aos Srs. Maurício 
Andrés Ribeiro, Presidente da FEAM; Célio Murilo de Carvalho 
Vale, Diretor-Geral do IEF, e à Sra. Maria Dalci Ricas, 
Superintendente Executiva da AMDA. É aprovado o 
requerimento, salvo a Emenda nQ 1, a qual, em seguida, é 
colocada em votação e aprovada. Após isso, a Presidência 
coloca em votação requerimento de autoria do Deputado 
Ronaldo Vasconcellos, em que solicita seja convidado a 
comparecer perante esta Comissão o Sr. Marco Aurélio 
Machado, da ABRACAVE, para discutir o estudo do eucalipto. O 
requerimento é aprovado. O Deputado Ivo José passa a 
Presidência ao Deputado Wilson Trópia para que possa 
apresentar dois requerimentos: um, solicitando sejam 
convidados representantes da Acesita Energética, Belga 
Mineira, CENIBRA e CPT, para discutirem sobre a monocultura 
do eucalipto e suas conseqüências; outro, com a co-autoria 
do Deputado Geraldo Nascimento, solicitando audiência 
pública desta Comissão no Município de Timóteo, no dia 
4/12/95, com a finalidade de ouvir diversas autoridades 
locais, para discutirem os problemas referentes ao 
lançamento de dejetos de esgotos sanitários no córrego 
Macuco, no bairro Macuco, no município, os quais atingem 
áreas pertencentes ao Parque Florestal do Rio Doce. 
Colocados em votação, cada um por sua vez, são os 
requerimentos aprovados. O Deputado Wilson Trópia retorna a 
Presidência ao Deputado Ivo José. Passa-se à fase de 
discussão e votação de proposições que dispensam a 
apreciação do Plenário da Assembléia. Na ausência do 
Deputado Ronaldo Vasconcellos, relator dos Requerimentos nQs 
822 e 857/95, o Presidente redistribui as proposições aos 
Deputados Wilson Trópia e Antônio Roberto, respectivamente. 
Com a palavra, o Deputado Wilson Trópia emite parecer 
favorável à aprovação da matéria, com a Emenda nQ 1, que 
apresenta. Em votação, o requerimento, salvo emenda, o qual 
é aprovado. A seguir, o Presidente coloca em votação a 
Emenda nQ 1, que é aprovada. Com a palavra, o Deputado 
Antônio Roberto, que procede à leitura do parecer sobre o 
Requerimento nQ 857/95, o qual conclui pela aprovação da 
matéria. Colocado em votação, é o requerimento aprovado. 
Nada mais havendo a ser tratado, e cumprida a finalidade da 
reunião, o Presidente 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, 29 de novembro de 1995. 
Ivo José, Presidente- Ronaldo Vasconcellos- Wilson Trópia 

- Miguel Martini - Paulo Piau - Antônio Roberto. 
ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO 
PUBLICA 
Às dez horas do dia vinte e dois de novembro de mil 
novecentos e noventa e cinco, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Ajalmar Silva, Arnaldo Penna, 
Anderson Adauto (substituindo este ao Deputado Bonifácio 
Mourão, por indicação da Liderança do PMDB), Durval Ângelo e 
Elbe Brandão, membros da supracitada Comissão. Registra-se 
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também a presença dos Deputados Antônio Júlio e José 
Bonifácio. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado 
Ajalmar Silva, declara abertos os trabalhos, informa que a 
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e 
solicita ao Deputado Arnaldo Penna que proceda à leitura da 
ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita 
pelos membros presentes. A Presidência acusa o recebimento 
da seguinte correspondência: do Sr. Aderbal Agenor de Pinho 
Tavares, Presidente da Associação dos Engenheiros da Viação 
Férrea Centro Oeste, encaminhando cópia de matéria publicada 
no jornal "Estado de Minas", sobre a emenda à Constituição 
Federal que modifica as denominadas "clausulas pétreas"; do 
Gabinete do Secretário da Fazenda, Ofício nQ 95/1707, no 
qual presta esclarecimentos solicitados em reunião conjunta 
das Comissões de Constituição e Justiça, de Administração 
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária; do 
Deputado Federal Antônio do Valle, encaminhando cópias de 
esclarecimentos sobre a suposta transferência para outros 
Estados da administração das agências da Caixa Econômica 
Federal instaladas em Minas Gerais; do Prefeito de Juiz de 
Fora, Sr. Custódio de Mattos, que agradece o apoio desta 
Casa, junto ao Governador do Estado, para a instalação de 
uma unidade da fábrica da Mercedes Benz naquele município; 
do Presidente da Câmara Municipal de Araçuaí, Vereador 
Valdim Almeida Santos, encaminhando cópias de indicações do 
Vereador Diomar de Oliveira Martins que, solicita ampliação 
e criação de incentivos para irrigação na bacia do Gravatá e 
Setúbal e a construção de barragens nos córregos Aguada Nova 
e Curuto. Registra-se, neste momento, a presença dos 
Deputados Bonifácio Mourão e Carlos Murta. Esgotada a 
matéria destinada à 1ª parte da reunião, a Presidência passa 
à 1ª fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação de 
proposições da Comissão. Recebido o requerimento do Deputado 
Gil Pereira, que solicita seja convidado o Sr. Cláudio 
Mourão, Secretário de Administração, para discutir o projeto 
de lei que cria incentivos à demissão voluntária do 
funcionalismo público estadual, em tramitação nesta Casa, é 
ele submetido a votação e aprovado. A Presidência sugere o 
dia 6/12/95 para a realização da audiência, data referendada 
pelos membros da Comissão. Prosseguindo, a Presidência 
coloca em votação o requerimento do Deputado Durval Ângelo, 
que solicita seja enviado pedido de informações ao 
Conselheiro Flávio Régis Xavier de Moura e Castro, 
Presidente do Tribunal de Contas do Estado, sobre a 
tramitação dos processos relativos aos julgamentos de contas 
da Prefeitura Municipal de Contagem, cujas últimas contas 
apreciadas foram as referentes ao ano de 1983. O 
requerimento é aprovado. Recebido outro requerimento do 
Deputado Durval Ângelo, que solicita seja enviado pedido de 
informações à Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG -
e à Companhia Força e Luz de Cataguases acerca da barragem 
do rio Matipó, que será construída em Raul Soares, é ele 
submetido a votação e aprovado. Passa-se à fase de discussão 
e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à 
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apreciação do Plenário da Assembléia. Com a palavra, o 
Deputado Arnaldo Penna, relator das emendas apresentadas em 
Plenário ao Projeto de Lei nQ 235/95, emite parecer mediante 
o qual conclui pela rejeição das emendas. Na fase de 
discussão, fazem uso da palavra os Deputados Antônio Júlio, 
Arnaldo Penna, José Bonifácio, Elbe Brandão, Durval Ângelo e 
Ajalmar Silva. Encerrada a discussão, é o parecer submetido 
a votação e aprovado. Sobre a matéria, a Comissão decide 
também que procederá a estudos sobre a atuação do Tribunal 
de Contas do Estado e, se for o caso, proporá modificações 
para seu melhor funcionamento. Com a palavra, a Deputada 
Elbe Brandão, relatora do Projeto de Lei Complementar nQ 
10/95, emite parecer mediante o qual conclui pela aprovação 
da proposição, na forma do Substitutivo nQ 1, que apresenta. 
Na fase de discussão fazem uso da palavra os Deputados 
Durval Ân~elo, Bonifácio Mourão e Elbe Brandão. O Deputado 
Durval Angelo sugere a retirada da expressão 
"comprovadamente" constante no substitutivo e, após 
considerações dos membros da Comissão, a relatora, Deputada 
Elbe Brandão, retira a expressão do substitutivo. Submetido 
a discussão e votação, é aprovado o parecer. Às 10h15min, a 
Presidência suspende a reunião por 2 minutos para que seja 
aberta a reunião conjunta das Comissões de Constituição e 
Justiça, de Administração Pública e de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária. Reabertos os trabalhos, a 
Presidência passa a palavra ao Deputado Arnaldo Penna, 
relator do Projeto de Lei nQ 391/95, que emite parecer 
mediante o qual conclui pela aprovação da proposição, na 
forma do Substitutivo nQ 1, que apresenta. Fazem uso da 
palavra para discutir os Deputados Durval Ângelo, Ajalmar 
Silva e Arnaldo Penna. Encerrada a discussão, é o parecer 
submetido a votação e aprovado. Retiram-se os Deputados 
Carlos Murta e Elbe Brandão. O Deputado Arnaldo Penna, 
relator do Projeto de Lei nQ 459/95, emite parecer mediante 
o qual conclui pela aprovação da proposição. Discutido e 
votado, é aprovado o parecer. Na ausência do Deputado Carlos 
Murta, relator do Projeto de Lei nQ 488/95, a Presidência 
redistribui a matéria ao Deputado Bonifácio Mourão, que 
emite parecer mediante o qual conclui pela aprovação da 
proposição. Discutido e votado, é aprovado o parecer. O 
Deputado Arnaldo Penna, relator do Projeto de Lei nQ 492/95, 
emite parecer mediante o qual conclui pela aprovação da 
proposição com a Emenda nQ 1, que apresenta. 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, 29 de novembro de 1995. 
Ajalmar Silva, Presidente- Bonifácio Mourão- Carlos Murta 

- Arnaldo Penna. 
ATA DA 17a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO 
FINANCEIRA-E ORÇAMENTÁRIA 
Às nove horas e trinta minutos do dia vinte e três de 
novembro de mil novecentos e noventa e cinco, comparecem na 
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Sala da Comissões os Deputados Miguel Martini, Geraldo 
Rezende, Marcos Helênio e Ajalmar Silva (substituindo este 
ao Deputado Romeu Queiroz, por indicação da Liderança do 
PSDB), membros da Comissão supracitada. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Miguel Martini, declara 
abertos os trabalhos e esclarece que a reunião se destina a 
apreciar as matérias constantes na pauta. Prosseguindo, 
solicita ao Deputado Geraldo Rezende que proceda à leitura 
da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é 
subscrita pelos parlamentares presentes. Em seguida, 
suspende os trabalhos e informa que a reunião será reaberta 
às 14h30min. O Presidente reabre os trabalhos às 14h30min e 
registra a presença dos Deputados Glycon Terra Pinto, 
Ronaldo Vasconcellos e José Braga (substituindo os dois 
últimos, respectivamente, aos Deputados Romeu Queiroz e 
Alencar da Silveira Júnior, por indicação das Lideranças do 
Bloco da Maioria e do PDT), membros da Comissão supracitada. 
Logo após, acusa o recebimento da seguinte correspondência: 
Ofícios nQs 207/95, da Secretaria do Planejamento e 
Coordenação Geral; 8.458/95 e 10.123/95, do Tribunal de 
Contas do Estado. Em seguida, distribui ao Deputado Glycon 
Terra Pinto o Projeto de Lei Complementar nQ 12/95, o 
Projeto de Lei nQ 554/95 e o Requerimento nQ 764/95 e ao 
Deputado Ronaldo Vasconcellos, os Projetos de Lei nQs 530 e 
562/95 e, na ausência do Deputado Clêuber Carneiro, 
redistribui ao Deputado José Braga o Projeto de Lei nQ 
521/95. Encerrada a 1a parte da reunião, passa-se à 1a fase 
da Ordem do Dia, com a discussão e a votação de proposições 
da Comissão. O Presidente procede à leitura dos 
requerimentos do Deputado Carlos Pimenta, nos quais se 
solicita sejam convidados os Srs. Alysson Paulinelli, 
Secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento; José 
Carlos de Carvalho, Secretário de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável; José Ulisses de Oliveira, 
Secretário de Comunicação Social; Feliciano Pedrosa, 
Diretor-Geral da PRODEMGE; Mauro Lobo Martins Júnior, 
Secretário de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente; Reginaldo 
Braga Arcuri, Secretário de Indústria e Comércio; Ademir 
Lucas Gomes, Secretário de Esportes, Lazer e Turismo; e João 
Pinto Ribeiro, Secretário da Criança e do Adolescente, com a 
finalidade de se discutirem os orçamentos para 1996 das 
respectivas Secretarias. Colocados em votação, são os 
requerimentos aprovados. Logo após, o Deputado Ronaldo 
Vasconcellos apresenta requerimento em que solicita, nos 
termos do art. 35, I, do Regimento Interno, que o Projeto de 
Lei nQ 562/95 tenha preferência de votação em relação às 
demais matérias constantes na pauta. Colocado em votação, é 
o requerimento aprovado. Prosseguindo, o Presidente propõe 
minuta de deliberação da Comissão relativa à distribuição de 
subvenções sociais, auxílio para despesas de capital e 
transferências a municípios para o exercício de 1995, com 
recursos consignados no orçamento da Assembléia Legislativa. 
O Deputado Miguel Martini transfere a Presidência dos 
trabalhos ao Deputado Glycon Terra Pinto, o qual submete a 
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discussão e votação a propos1çao, que é aprovada por 
unanimidade. O Presidente solicita aos Deputados presentes 
que subscrevam a proposição, que passa a se denominar 
Deliberação nQ S. A seguir, o Deputado Glycon Terra Pinto 
retorna a direção dos trabalhos ao Deputado Miguel Martini. 
Prosseguindo, passa-se à 2ª fase da Ordem do Dia, com a 
discussão e a votação de pareceres sobre proposições 
sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. Com a 
palavra, o Deputado Ronaldo Vasconcellos, relator do Projeto 
de Lei nQ 562/95, emite parecer mediante o qual conclui pela 
aprovação do projeto na forma do vencido no 1Q turno e com 
as Emendas nQs 1 a 3. Com a palavra, o Deputado Glycon Terra 
Pinto, relator do Projeto de Lei Complementar nQ 12/95, 
emite parecer mediante o qual conclui pela aprovação do 
projeto na forma do vencido no 1Q turno e com a Emenda nQ 1. 
Em seguida, o relator do Projeto de Lei nQ 521/95, Deputado 
José Braga, emite parecer mediante o qual conclui pela 
aprovação do projeto na forma do Substitutivo nQ 1. 
Colocados em discussão e votação, cada um por sua vez, são 
os pareceres aprovados. Às quatorze horas e cinquenta e nove 
minutos, o Deputado Ronaldo Vasconcellos ausenta-se da 
reunião e registra-se a presença do Deputado Mauri Torres. 
Devido à ausência do Deputado Ronaldo Vasconcellos, o 
Presidente redistribui ao Deputado Mauri Torres o Projeto de 
Lei nQ 530/95, o qual profere parecer pela aprovação do 
projeto na forma do vencido no 1Q turno. Com a palavra, o 
Deputado Glycon Terra Pinto, relator do Projeto de Lei nQ 
378/95, emite parecer mediante o qual conclui pela aprovação 
do projeto na forma do Substitutivo nQ 1 e com as Emendas 
nQs 1 e 2. A seguir, o Deputado Glycon Terra Pinto, relator 
do Projeto de Lei nQ 418/95, emite parecer mediante o qual 
conclui pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo 
nQ 1. Colocados em discussão e votação, cada um por sua vez, 
são os pareceres aprovados por unan~midade. Passa-se à 
discussão e à votação de proposição que dispensa a 
apreciação do Plenário da Assembléia. Com a palavra, o 
Deputado Glycon Terra Pinto emite parecer mediante o qual 
conclui pela aprovação do Requerimento nQ 764/95. Submetido 
a votação, é o requerimento aprovado. Cumprida a final idade 
da reunião, a Presidência agradece o comparecimento dos 
Deputados, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 
Sala das Comissões, 28 de novembro de 1995. 
Romeu Queiroz, Presidente - Geraldo Rezende - Glycon Terra 

Pinto - Sebastião Costa. 
ATA DA 27a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
FISCALIZAÇÃO-FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Às dez horas do dia vinte e três de novembro de mil 
novecentos e noventa e cinco, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Miguel Martini, Geraldo Rezende, 
Marcos Helênio, Sebastião Helvécio e João Leite 
(substituindo este ao Deputado Romeu Queiroz, por indicação 
da Liderança do PSDB), membros da Comissão supracitada. A 
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Presidência informa que, de acordo com o edital de 
convocação, a reun1ao se destina a apreciar, em turno único, 
nos termos do art. 216 do Regimento Interno, o parecer sobre 
o Projeto de Lei nQ 504/95, do Gover~ador do Estado, que 
dispõe sobre o Plano Plurianual de Ação Governamental 
1996-1999 e dá outras providências. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Miguel Martini, declara 
abertos os trabalhos e esclarece que não há ata a ser lida, 
tendo em vista a suspensão da 17ª Reunião Ordinária. A 
Presidência faz a redistribuição do Projeto de Lei nQ 504/95 
ao Deputado João Leite, tendo em vista a ausência do 
relator, Deputado Clêuber Carneiro. Passa-se 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 João Leite emite 
parecer sobre o Projeto de Lei nQ 504/95, mediante o qual 
conclui pela aprovação da matéria no turno único, com as 
Emendas nQs 1 e 2. Submetido a discussão e votação, é o 
parecer aprovado. Cumprida a finalidade da reun1ao, a 
Presidência agradece o comparecimento dos Deputados, convoca 
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 28 de novembro de 1995. 
Romeu Queiroz, Presidente - Geraldo Rezende Sebastião 

Costa - Glycon Terra Pinto. 
ATA DA 2a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 
PROCEDER Ã ESTUDOS QUE VENHAM CRIAR MELHORES CONDIÇÕES DE 
COMUNICAÇÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Às quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e 
três de novembro de mil novecentos e noventa e cinco, 
reúnem-se na Sala das Comissões os Deputados Paulo Piau, 
Elbe Brandão e Ivo José, membros da Comissão supracitada. 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Paulo 
Piau, declara abertos os trabalhos e suspende a reunião. Às 
dezesseis horas e trinta minutos são reabertos os trabalhos, 
com a presença dos Deputados Paulo Piau, Elbe Brandão e 
Gilmar Machado. O Presidente solicita à Deputada Elbe 
Brandão 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 
deliberar sobre assuntos atinentes à Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos - ECT -, atendendo a requerimento da 
Deputada Elbe Brandão, a qual relata a reunião ocorrida no 
dia 21/11/95 com a direção da empresa, quando se alcançaram 
resultados efetivos em relação ao propósito desta Comissão, 
e propõe agendar uma reunião com o Presidente desta Casa e 
os membros desta Comissão com o objetivo de programar uma 
audiência com o Governador, o Secretário de Estado da 
Comunicação e o Assessor de Imprensa do Governo Mineiro. O 
Deputado Paulo Piau defere o requerimento da Deputada e, 
nada mais havendo a ser tratado, agradece a presença dos 
membros presentes, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 
Sala das Comissões, 28 de novembro de 1995. 
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Paulo Piau Presidente - Elbe Brandão - Carlos Murta. 
ATA DA 2Ba REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
FISCALIZAÇÃO-FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Às dez horas do dia vinte e oito de dezembro de mil 
novecentos e noventa e cinco, reúnem-se na Sala das 
Comissões os Deputados Romeu Queiroz, Glycon Terra Pinto, 
Geraldo Rezende e Sebastião Costa (substituindo este ao 
Deputado Clêuber Carneiro, por indicação da Bancada do PFL), 
membros da Comissão supracitada. Havendo número regimental, 
na ausência do Presidente, o Vice-Presidente, Deputado Romeu 
Queiroz assume a Presidência dos trabalhos e esclarece que a 
reun1ao se destina a apreciar as matérias constantes na 
pauta e solicita ao Deputado Glycon Terra Pinto que proceda 
à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada é 
subscrita pelos membros presentes. Em seguida, distribui ao 
Deputado Geraldo Rezende o Projeto de Lei nQ 253/95 e ao 
Deputado Sebastião Costa, o Projeto de Lei nQ 550/95 e, na 
ausência do Deputado Clêuber Carneiro, redistribui ao 
Deputado Glycon Terra Pinto o Projeto de Lei nQ 368/95 e ao 
Deputado Sebastião Costa, os Projetos de Resolução nQs 416 e 
437/95. Passa-se à 2a fase da Ordem do Dia, com a discussão 
e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à 
apreciação do Plenário da Assembléia. Com a palavra, o 
Deputado Geraldo Rezende, relator do Projeto de Lei nQ 
253/95, emite parecer mediante o qual conclui pela aprovação 
do projeto na forma do vencido no 1Q turno. Logo após, o 
Deputado Glycon Terra Pinto, relator do Projeto de Lei nQ 
368/95, emite parecer mediante o qual conclui pela aprovação 
do projeto na forma do vencido no 1Q turno. Em seguida, o 
Presidente passa a palavra ao Deputado Sebastião Costa, 
relator dos Projetos de Resolução nQs 416 e 437/95 e, do 
Projeto de Lei nQ 550/95. Sobre os Projetos de Resolução nQs 
416 e 437/95, ambos em 1Q turno, o relator emite parecer 
pela aprovação; e sobre o Projeto de Lei nQ 550/95 emite 
parecer pela rejeição da Emenda nQ 4. Colocados em discussão 
e votação, cada um por sua vez, são os pareceres aprovados 
por unanimidade. Cumprida a finalidade da reunião, o 
Presidente agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 30 de novembro de 1995. 
Miguel Martini, Presidente- Glycon Terra Pinto- Marcos 

Helênio - Geraldo Rezende. 
ATA DA Ga REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
~DMINISTRAÇAO PÚBLICA 
As onze horas do dia vinte e oito de novembro de mil 
novecentos e noventa e cinco, reúnem-se no Plenarinho II os 
Deputados Ajalmar Silva, Arnaldo Penna, Bonifácio Mourão e 
Carlos Murta, membros da Comissão supracitada. 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 
Presidência informa, a seguir, que a reunião se destina a 
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apreciar os pareceres sobre as emendas apresentadas em 
Plenário, em 1Q turno, aos Projetos de Lei ngs 199/95, do 
Procurador-Geral de Justiça, que altera a Lei nQ 11.181, de 
10/8/93, e dá outras providências, e 506/95, do Governador 
do Estado, que aprova o Plano Mineiro de Desenvolvimento 
Integrado - PMDI - e dá outras providências. Prosseguindo, 
passa a palavra ao Deputado Bonifácio Mourão, relator das 
emendas apresentadas ao Projeto de Lei nQ 199/95, que emite 
parecer mediante o qual conclui pela rejeição da Emenda nQ 4 
e pela aprovação da Emenda nQ 5. Colocado em discussão e 
votação, é aprovado o parecer. Logo após, o Deputado Arnaldo 
Penna, relator das emendas apresentadas ao Projeto de Lei nQ 
506/95, emite parecer mediante o qual conclui pela rejeição 
das Emendas nQs 1 a 3 e pela aprovação da Emenda nQ 4 e 
apresenta a Emenda nQ 5. Colocado em discussão o parecer, o 
Deputado Carlos Murta solicita vista do processo, a qual é 
concedida pelo Presidente. Cumprida a finalidade da reunião, 
a Presidência agradece a presença de todos, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reun1ao ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 29 de novembro de 1995. 
Ajalmar Silva, Presidente- Durval Ângelo- Elbe Brandão-

Arnaldo Penna - Ivair Nogueira. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE 
LEI NQ 278/95 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado João Leite, o projeto de lei em 
análise define medidas para combate ao tabagismo no Estado e 
proíbe o uso de cigarro e similares nos locais que 
estabelece. 

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-lhe o Substitutivo nQ 1. 

Em seguida, as Comissões de Saúde e Ação Social e de Defesa 
do Consumidor opinaram pela aprovação do projeto na forma do 
Substitutivo nQ 1, apresentado pela Comissão de Constituição 
e Justiça. 

Cabe, agora, a esta Comissão emitir o seu parecer sobre a 
matéria . 

Fundamentação 
A proposição, aprimorada pelo Substitutivo nQ 1, visa 

proteger a população contra um mal que nos atinge 
diariamente: o fumo. 

É notório o mal causado pelo cigarro. Estudos recentes 
comprovam que 95% dos doentes acometidos de câncer no pulmão 
são fumantes, ativos ou passivos. 

A saúde é direito de todos e dever do Estado. A 
Constituição Federal estabelece, em seu art. 198, II, e a 
Constituição Estadual, em seu art. 188, III, que o 
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atendimento à saúde dará prioridade para as atividades 
preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. A 
adoção de medidas preventivas, como propõe o projeto, além 
de preservar a vida, evita os altos custos com o tratamento 
dos doentes, que seria de responsabilidade do Estado. 

No seu aspecto financeiro-orçamentário, as despesas com 
confecção de cartazes, avisos e placas, além da promoção de 
campanhas nas escolas estaduais, são irrelevantes, 
comparadas com o benefício social proposto. 

Poderá, ainda, o Estado auferir receitas com o projeto, uma 
vez que em seu art. 5Q é estabelecida multa de 5 Unidades 
Padrão Fiscal de Minas Gerais UPFMGs aos que não 
observarem os preceitos nele estatuídos. Atualmente, tal 
multa corresponde a R$99,70. 

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

nQ 278/95 no 1Q turno, na forma do Substitutivo nQ 1, 
apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 30 de novembro de 1995. 
Miguel Martini, Presidente- Glycon Terra Pinto, relator-

Geraldo Rezende - Marcos Helênio. 
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE 

RESOLUÇÃO NQ 539/95 
Reunião Conjunta das Comissões de Agropecuária e Política 

Rural e de Fiscalização Financeira 
Comissão de Agropecuária e Política Rural 

Relatório 
O projeto de resolução em tela, de iniciativa desta 

Comissão, tem por objetivo aprovar, em conformidade com o 
disposto no art. 62, XXXIV, da Constituição do Estado, as 
alienações de terras devolutas que menciona. 

Após publicada, foi a proposição distribuída à Comissão de 
Constituição e Justiça para exame preliminar, a qual emitiu 
parecer pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela 
legalidade da matéria na forma apresentada. 

Em virtude de requerimentos apresentados pelo Deputado 
Almir Cardoso e aprovados na reunião plenária de 23/11/95, a 
propositura passa a tramitar em regime de urgência, com 
apreciação em reunião conjunta, nos termos regimentais. 

Fundamentação 
A exigência constitucional de prévia aprovação legislativa 

para a alienação de terra pública afigura-se-nos importante 
instrumento de controle de natureza política, pois coaduna-
se com o princípio de competência dos Poderes para elaborar 
as normas regentes dos bens de domínio público. 

Além disso, a legitimação de posse em causa reveste-se de 
caráter social, na medida em que promove a tranqüilidade e o 
bem-estar do cidadão. 

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

Resolução nQ 539/95 no 1Q turno, na forma original. 
Sala das Comissões, 29 de novembro 1995. 
Miguel Martini, Presidente Almir Cardoso, relator 

Olinto Godinho- José Bonifácio. 



Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

33 

De autoria da Comissão de Agropecuária e Política Rural, o 
projeto de resolução em análise objetiva aprovar, em 
conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, da 
Constituição do Estado, as alienações de terras devolutas 
que especifica. 

Inicialmente, a proposição foi 
Constituição e Justiça, que 
juridicidade, constitucionalidade 
proposta. 

examinada pela Comissão de 
se pronunciou por sua 
e legalidade, na forma 

Em razão de requerimentos de autoria do Deputado Almir 
Cardoso, aprovados em reun1ao plenária de 22/11/95, a 
proposição passou a tramitar em regime de urgência, fazendo-
se sua apreciação, no 1Q turno, em reunião conjunta entre 
esta Comissão e a de Agropecuária e Política Rural. 

Aprovado o projeto em sua forma original por esta última, 
cabe-nos, agora, emitir parecer nos lindes de nossa 
competência. 

Fundamentação 
Do ponto de vista financeiro, cumpre-nos ressaltar que os 

recursos despendidos com o levantamento de dados para a 
instrução dos autos de processos administrativos por parte 
da RURALMINAS provêm essencialmente da compra do imóvel pelo 
posseiro e do pagamento de taxas e emolumentos. 
Considera-se, portanto, de pouco significado a repercussão 

financeiro-orçamentária nos cofres públicos devido à 
transferência do domínio público ao particular. 

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

Resolução nQ 539/95 no 1Q turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 29 de novembro de 1995. 
Miguel Martini, Presidente- Geraldo Rezende, relator 

Marcos Helênio- José Bonifácio- Clêuber Carneiro. 
PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 103/ss 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

O Projeto de Lei nQ 103/95, do Deputado Jorge Hannas, tem 
por objetivo autorizar o Poder Executivo a fazer reverter 
imóvel ao Município de Santana do Manhuaçu. 
Aprovado o projeto no 1Q turno, na forma do Substitutivo nQ 

1, cabe, agora , a esta Comissão emitir parecer sobre a 
matéria para o 2Q turno, nos termos regimentais. 

Em atendimento ao disposto no~ 1Q do art. 196 do Regimento 
Interno, apresentamos em anexo a redação do vencido, que é 
parte deste parecer. 

Fundamentação 
A proposição em tela trata de fazer reverter ao Município 

de Santana do Manhuaçu imóvel doado ao DER-MG, por meio de 
escritura pública de doação de 8/2/84. Como o Estado não deu 
ao imóvel a destinação prevista na referida doação, o 
município houve por bem reivindicar a sua posse para 
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construir seu terminal rodoviário, o que satisfaz plenamente 
aos interesses da população. 

Atendendo aos preceitos legais que versam sobre a doação de 
bens do patrimônio público, a matéria em questão não 
representa despesas para o Estado, não acarretando, 
portanto, repercussão na lei orçamentária. Trata-se apenas 
da transferência de imobilizado do Tesouro Estadual para 
outra esfera de Governo, não perdendo assim a qualidade de 
público o bem transferido. 

Dessa forma, não encontramos óbice do ponto de vista 
financeiro-orçamentário, à aprovação da matéria. 

Conclusão 
Pelas razões exaradas, somos pela aprovação do Projeto de 

Lei nQ 103/95 no 2Q turno, na forma do vencido no 1Q turno. 
Sala das Comissões, 30 de novembro de 1995. 
Miguel Martini, Presidente- Geraldo Rezende, relator 

Glycon Terra Pinto - Marcos Helênio. 
Redação do Vencido no 1Q Turno 

PROJETO DE LEI No 103/95 
Autoriza o Poder Executivo a doãr imóvel ao Município de 

Santana do Manhuaçu. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao 

Município de Santana do Manhuaçu o imóvel situado na Rua 
José de Assis, nesse município, com área total de 1.861,00m2 
(mil oitocentos e sessenta e um metros quadrados), 
confrontando, na estaca o-1, comprimento de 42,90m (quarenta 
e dois metros e noventa centímetros), deflexão de 90Q 
(noventa graus) à esquerda, com a Rua José de Assis; na 
estaca 1-2, comprimento de 29,00m (vinte e nove metros), 
deflexão de 94Q (noventa e quatro graus) à esquerda, com 
propriedade de Luiz Bento da Silva; na estaca 2-3, 
comprimento de 30,00m (trinta metros), deflexão de 38Q 
(trinta e oito graus) à esquerda, com a Rua José de Assis; 
na estaca 3-4, comprimento de 25,00m (vinte e cinco metros), 
deflexão de 63Q (sessenta e três graus) à esquerda, com a 
Rua José de Assis; na estaca 4-5, comprimento de 17,00m 
(dezessete metros), deflexão de 88Q (oitenta e oito graus) à 
esquerda, com propriedade de Jacinto de Souza e espólio de 
José Miguel Sobrinho; na estaca 5-6, comprimento de 28,00m 
(vinte e oito metros), deflexão de 13Q (treze graus) à 
direita, com propriedade de Maria Lina dos Reis e de João 
Batista de Souza, conforme Registro nQ 7.310, a fls. 156 do 
livro 2-X do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 
Manhuaçu. 

Parágrafo único -O imóvel descrito no "caput" deste artigo 
destina-se à construção de um terminal rodoviário. 
Art. 2Q -O imóvel objeto da presente doação reverterá ao 

patrimônio do Estado se, no prazo de 3 (três) anos contados 
da data de publicação desta lei, não lhe for dada a 
destinação prevista no artigo anterior. 
Art. 3Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 4Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
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De autoria do Deputado Alberto Pinto Coelho, o requerimento 
em apreço solicita seja transcrito nos anais da Casa o texto 
publicado nos jornais "Tribuna da Imprensa", do Rio de 
Janeiro, em 6/11/95, e "Hoje em Dia", em 10/11/95, 
intitulado, respectivamente, "José Aparecido e a Cultura" e 
"Cultura é Obsessão de José Aparecido". 
Publicada em 17/11/95, vem a proposição à Mesa para receber 

parecer, nos termos dos arts. 246 e 80, VIII, "c", do 
Regimento Interno. 

O requerimento em 
Plenário, conforme 
Interno. 

Fundamentação 
exame está sujeito 

estatui o art. 245, 
à apreciação do 

XIII, do Regimento 

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 inciso, o qual 
estabelece que os documentos ou pronunciamentos não oficiais 
a serem transcritos devem ser especialmente relevantes para 
o Estado. 

A matéria cuja transcrição é proposta pelo requerimento em 
exame versa sobre o trabalho dedicado pelo político mineiro 
José Aparecido de Oliveira à valorização da cultura no País. 

Não é demais salientar que o ex-Ministro da Cultura e ex-
Embaixador em Lisboa, durante toda a sua vida pública, 
pautou-se pela valorização de todas as formas de cultura, 
defendendo o seu acesso às classes mais desfavorecidas da 
sociedade. 

As idéias do eminente político, nesse sentido, coadunam-se 
plenamente com as Constituições Federal e Estadual, como se 
pode observar do disposto em seus arts. 23, V, e 11, V, 
respectivamente, que determinam ser competência comum da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios 
proporcionar os meios de acesso à cultura. 
Consideramos que a inse~ção da matéria nos anais da Casa 

contribuirá para o enriquecimento de nossa história, já que 
se perenizará o depoimento de uma das figuras mais ilustres 
de nosso Estado sobre o trabalho que vem dedicando em 
benefício da cultura. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento 

nQ 868/95. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 29 de novembro de 

1995. 
Wanderley Ávila, Presidente- Sebastião Navarro Vieira, 

relator - Rêmolo Aloise - Maria José Haueisen Ermano 
Batista- Antônio Júlio. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DA PROPOSTA DE 
EMENDA À CONSTITUIÇÃO NQ 14/95 

Comissão de Redação 
A Proposta de Emenda à Constituição nQ 14/95, de autoria do 

Governador do Estado, que suprime o § 2Q do art. 15 da 
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Constituição do Estado, foi aprovada nos turnos regimentais, 
sem emenda. 

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 acordo com o aprovado. 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO NQ 14/95 

Suprime o§ 2Q do art. 15 da Constituição do Estado. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1Q -Fica suprimido o§ 2Q do art. 15 da Constituição 

do Estado. 
Art. 2Q- Esta emenda à Constituição entra em vigor na data 

de sua publicação. 
Sala das Comissões, 30 de novembro de 1995. 
Paulo Schettino, Presidente - Arnaldo Canarinho, relator -

Antônio Genaro. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DA PROPOSTA DE 

EMENDA À CONSTITUIÇÃO NQ 15/95 
Comissão de Redação 

A Proposta de Emenda à Constituição nQ 15/95, de autoria do 
Governador do Estado, que dá nova redação ao art. 239 da 
Constituição do Estado, foi aprovada no 2Q turno, na forma 
do 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 acordo com o aprovado. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO NQ 15/95 
Dá nova redação ao art. 239 da Constituição do Estado. 
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 prejuízo do sistema de centralização das 

receitas públicas, os recolhimentos de tributos e demais 
receitas públicas estaduais serão efetuados nas instituições 
financeiras, públicas ou privadas, autorizadas pela 
administração fazendária.". 
Art. 2Q- Esta emenda à Constituição entra em vigor na data 

de sua publicação. 
Sala das Comissões, 30 de novembro de 1995. 
Paulo Schettino, Presidente - Arnaldo Canarinho, relator -

Antônio Genaro. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

NQ 530/95 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei nQ 530/95, de autoria do Governador do 
Estado, que dá nova redação ao art. 8Q da Lei nQ 6.310, de 
8/5/74, que autoriza o Poder Executivo a constituir e 
organ1zar empresa pública para o desenvolvimento e a 
execução de pesquisas no setor da agropecuária, 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 No 530/95 

Dá nova redação ao art. 8Q da Lei-nQ 6.310, de 8 de maio de 
1974, que autoriza o Poder Executivo a constituir e 
organizar empresa pública para o desenvolvimento e a 
execução de pesquisas no setor da agropecuária. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -O art. 8Q da Lei nQ 6.310, de 8 de maio de 1974, 

alterado pela Lei nQ 9.738, de 9 de dezembro de 1988, passa 
a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 8Q -A administração da empresa compreenderá um 
Conselho de Administração, com 7 (sete) membros, e uma 
Diretoria Executiva, composta de um Presidente, um Diretor 
de Operações Técnicas e um Diretor de Administração e 
Finanças, nomeados pelo Governador do Estado. 

§ 1Q - Compõem o Conselho de Administração: 
I - como membros natos: 
a) o Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento, que o presidirá; 
b) o Presidente da Empresa de Pesquisa Agropecuária de 

Minas Gerais - EPAMIG -; 
c) 1 (um) dirigente da Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária - EMBRAPA -; 
II - como membros escolhidos e nomeados pelo Governador do 

Estado: 
a) 1 (um) representante dos empregados da EPAMIG, escolhido 

a partir de lista tríplice por eles elaborada, e seu 
suplente; 

b) 3 (três) pessoas de nível universitário e de reconhecida 
capacidade técnica em atividade de ciência, tecnologia e 
desenvolvimento rural e seus suplentes. 

§ 2Q - O mandato dos membros do Conselho de Administração e 
da Diretoria Executiva terá a duração de 4 (quatro) anos, 
permitida a recondução. 

§ 3Q Os honorários dos membros do Conselho de 
Administração, exceto os dos conselheiros natos, e os da 
Diretoria Executiva serão fixados pelo Governador do 
Estado.". 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q Revogam-se as disposições em contrário, 

especialmente a Lei nQ 9.738, de 9 de dezembro de 1988. 
Sala das Comissões, 30 de novembro de 1995. 
Paulo Schettino, Presidente- Sebastião Helvécio, relator -

Aílton Vilela. 
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ATA DA 105a REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 30 DE NOVEMBRO DE 1995 

Presidência do Deputado Agostinho Patrús 
SUMÁRIO: ABERTURA - la PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata-

Registro de presença-- Correspondência: Ofício nQ 12/95 
(encaminha Projeto de Lei nQ 596/95), do Presidente do 
Tribunal de Justiça; Ofício nQ 10/95, do Governador do 
Estado; Ofícios, telegramas e cartões Apresentação de 
Proposições: Projetos de Lei nQs 597 a 603/95 
Requerimentos nQs 938 a 943/95 - Requerimentos dos Deputados 
João Leite, Paulo Schettino e outros Comunicações: 
Comunicações dos Deputados Simão Pedro Toledo (3) e Mauri 
Torres - 2ª PARTE (ORDEM DO DIA): 1ª Fase: Abertura de 
inscr1çoes Leitura de comunicações apresentadas 
Requerimentos: Requerimento do Deputado Alencar da Silveira 
Júnior; encaminhamento à Comissão de Administração Pública; 
questão de ordem; anulação do encaminhamento; votação do 
requerimento; aprovação - Requerimento do Deputado Leonídio 
Bouças; encaminhamento à Gerência-Geral de Apoio às 
Comissões Requerimento do Deputado Jorge Eduardo de 
Oliveira; aprovação -Requerimento do Deputado João Leite; 
deferimento - Requerimento do Deputado Paulo Schettino e 
outros; deferimento - 2a Fase: Palavras do Sr. Presidente -
Discussão e votação de p~oposições: Inexistência de "quorum" 
qualificado para votação da Proposta de Emenda à 
Constituição nQ 13/95- Votação, em 2Q turno, do Projeto de 
Lei nQ 21/95; Requerimento do Deputado Marcelo Gonçalves; 
aprovação - Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 
535/95; apresentação da Emenda nQ 1; encerramento da 
discussão; votação do projeto, salvo emenda; aprovação na 
forma do vencido em 1Q turno; leitura da Emenda nQ 1; 
votação da Emenda nQ 1; aprovação- Discussão, em 2Q turno, 
do Projeto de Lei nQ 550/95; aprovação na forma do vencido 
em 1Q turno - Discussão, em 1Q turno, do Projeto de Lei 
Complementar nQ 9/95; discurso do Deputado Gilmar Machado; 
encerramento da discussão; aprovação com as Emendas nQs 1 e 
2 - Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 253/95; 
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 das Propostas de 
Emenda à Constituição nQs 14 e 15/95; aprovação- Pareceres 
de Redação Final dos Projetos de Lei nQs 368, 530, 535, 550 
e 253/95; 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 - Alberto Pinto Coelho 
Alencar da Silveira Júnior - Almir Cardoso - Álvaro Antônio 
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- Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio Andrade 
Antônio Genaro - Antônio Roberto Arnaldo Canarinho 
Arnaldo Penna - Bonifácio Mourão - Carlos Murta - Carlos 
Pimenta Clêuber Carneiro Dimas Rodrigues Dinis 
Pinheiro - Djalma Diniz - Durval Angelo - Elbe Brandão -
Elmo Braz - Francisco Ramalho - Geraldo Nascimento - Geraldo 
Rezende- Gil Pereira- Gilmar Machado- Glycon Terra Pinto 
- Hely Tarquínio - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Ivo José 
-Jairo Ataíde- João Leite -Jorge Eduardo de Oliveira-
Jorge Hannas - José Bonifácio - José Braga - José Maria 
Barros - Leonídio Bouças - Luiz Antônio Zanto - Marcelo Cecé 
- Marcelo Gonçalves - Marco Régis - Marcos Helênio - Maria 
Olívia- Mauri Torres -Miguel Barbosa- Miguel Martini -
Olinto Godinho -Paulo Schettino- Péricles Ferreira- Raul 
Lima Neto- Romeu Queiroz- Ronaldo Vasconcellos- Sebastião 
Costa- Sebastião Helvécio- Simão Pedro Toledo. 

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

1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE) 
Ata 

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

Registro de Presença 
O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença, em 

Plenário, do Deputado Roberto Perim, 1Q-Vice-Presidente da 
Câmara Federal, a quem convidamos, se desejar, a fazer parte 
da Mesa; e registramos, também, a presença, em nossas 
galerias, o que muito nos alegra, dos alunos da Escola 
Universo Infantil, da cidade de Ubá, acompanhados da 
Diretora daquela Escola, Elisabeth Amato de Filipis. A 
Assembléia agradece as visitas tão ilustres e tão 
agradáveis. 

Correspondência 
Aloise, 1Q-Secretário, - O Deputado Rêmolo 

correspondência: 
"OFÍCIO NQ 12/95* 

Belo Horizonte, 24 de novembro de 1995. 
Senhor Presidente, 

lê a seguinte 

Valendo-me dos termos dos artigos 96, inciso II, alínea 
"b", da Constituição da República, e 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 e extingue cargos no Quadro de Servidores 
da Secretaria do.Tribunal de Justiça Militar e dá outras 
providências . 
O anteprojeto, aprovado pela egreg1a Corte Superior deste 

Tribunal, resulta de proposta encaminhada pelo Juiz Cel. PM 
Laurentino de Andrade Filocre, Presidente do Tribunal de 
Justiça Militar, e se justifica pelo fato de que procura 
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adequar o quadro de servidores às necessidades atuais 
daquele Tribunal, sem incorrer em aumento de despesas, já 
que os cargos extintos cobrem, com sobra, os gastos com 
aqueles ora propostos. 
Certo da atenção de Vossa Excelência, reitero-lhe meus 

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

de Justiça do Estado de Minas Gerais. 
PROJETO DE LEI No 596/95 

Dispõe sobre a criação e extinç~o de cargos no Quadro de 
Servidores da Secretaria do Tribunal de Justiça Militar e dá 
outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Ficam criados, no quadro a que se refere o Anexo 

III da Lei nQ 11.098, de 11 de maio de 1993, 1 (um) cargo de 
Assessor Judiciário II, TJM-CH-AI, padrão B-23, de 
recrutamento amplo; 1 (um) cargo de Coordenador de Serviço, 
TJM-CH-AI-02, padrão S-04, de recrutamento limitado; e 4 
(quatro) cargos de Assistente Especializado, TJM-EX-02, 
padrão A-23, de recrutamento amplo. 
Art. 2Q- Ficam extintos: 
I -no quadro a que se refere o Anexo III da Lei nQ 11.098, 

de 11 de maio de 1993, 1 (um) cargo de Chefe de Gabinete do 
Presidente, TJM-DAS-02, padrão S-01; 

II - no quadro a que se refere o Anexo III da Lei nQ 
11.617, de 4 de outubro de 1994, 4 (quatro) cargos de 
Técnico Judiciário A, TJM-GS, padrões C-01 a C-30; 1 (um) 
cargo de Técnico de Apoio Judicial IV, TJMA-GS, padrões G-01 
a G-13; 3 (três) cargos de Oficial Judiciário A, TJMA-SG, 
padrões B-01 a B-30; e 1 (um) cargo de Agente Judiciário A, 
TJMA-PG, padrões A-01 a A-30. 
Art. 3Q - Os cargos integrantes do Quadro Específico ~e 

Provimento em Comissão são de livre nomeação e exoneraçao 
pelo Presidente do Tribunal de Justiça Militar e podem ser 
de recrutamento amplo ou limitado, atendidos os requisitos e 
qualificações da respectiva especificação, conforme 
estabelecido em lei e em resolução daquele Tribunal. 

Parágrafo único Para o provimento dos cargos de 
recrutamento amplo a escolha não pode recair em parentes 
consangüíneos ou afins até o 3Q (terceiro) grau, em linha 
reta ou colateral, de membro do Tribunal de Justiça Militar. 
Art. 4Q -As despesas decorrentes da execução desta lei 

correrão por conta dos créditos orçamentários consignados ao 
Tribunal de Justiça Militar. 
Art. 5Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 6Q- Revogam-se 
-Publicado, vai o 

Administração Pública 
parecer, nos termos 
Regimento Interno. 

as disposições em contrário." 
projeto às Comissões de Justiça, de 

e de Fiscalização Financeira para 
do art. 195, c/c o art. 103, do 

* -Publicado de acordo com o texto original. 
OFÍCIOS 
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NQ 10/95, do Sr. Eduardo Azeredo, Governador do Estado, 
comunicando que estará ausente do Estado no período de 2 a 
10/12/95, quando cumprirá missão oficial na Itália. 

Da Sra. Maria Elvira, Deputada Federal, cumprimentando a 
Casa pela realização do Seminário Brasil -Estados Unidos-
Federalismo e Fortalecimento dos Legislativos Estaduais. 

Do Sr. João Gualberto Filho, Vereador à Câmara Municipal de 
Belo Horizonte, encaminhando cópia de representação do 
Vereador Betinho Duarte, em que se propõe a cassação do 
mandato do Deputado Paulo Pettersen. 

Dos Srs. Erycson Pires Coqueiro, Chefe de Gabinete da 
Presidência da Empresa Brasileira de Pesquisa e Agropecuária 
- EMBRAPA -, pelo Presidente desse órgão, e Rafael Fernandes 
dos Santos, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais 
de Luz, agradecendo convite para participar do Fórum Técnico 
Terra Viva - Uso, Manejo e Conservação de Solos. 

Do Sr. Eduardo Silveira de Noronha Filho, Presidente da 
Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte, 
encaminhando os resultados do "Termómetro de Vendas", 
indicador do comportamento do comércio varejista de Belo 
Horizonte, referente ao mês de outubro de 1995. 

Da Sra. Ondina Maria Silva Guimarães, Presidente do 
Sindicato dos Trabalhadores do DER-MG - SINTDER - MG , 
encaminhando documento, referente aos direitos dos 
servidores públicos, resultado do XX Encontro Nacional da 
FASDERBRA, realizado em Salvador em 8/11/95. (-À Comissão 
de Direitos e Garantias Fundamentais.) 

TELEGRAMAS 
Dos Srs. José Eduardo de Andrade Vieira, Ministro da 

Agricultura; Epaminondas Fulgêncio Neto, Procurador-Geral de 
Justiça do Estado; Ademir Lucas, Secretário de Esportes; 
Júlio Elias, Prefeito Municipal de Patrocínio; José Maria 
Caldeira, Presidente do Tribunal Regional do Trabalho 3a 
Região, agradecendo convite para participar do Fórum Técnico 
Terra Viva - Uso, Manejo e Conservação do Solo. 

CARTÕES 
Do Senador Carlos Wilson, Presidente da Comissão Especial 

de Obras Inacabadas, encaminhando a publicação "O Retrato do 
Desperdício no Brasil". 

Do Gen.-Div. Francisco Stuart Campbell Pamplona, Comandante 
da 4ª Divisão de Exército; do Gen.-Bda. Álvaro Henrique 
Vianna de Moraes, Comandante da 4ª Brigada de Infantaria 
Motorizada; dos Srs. José Ferraz, Secretário do Trabalho, e 
Juarez Eufrásio de Carvalho, Prefeito Municipal de Formiga, 
agradecendo convite para participar do Fórum Técnico Terra 
Viva - Uso, Manejo e Conservação do Solo. 

Do Sr. Fábio Eugênio Ferreira Lima, Secretário Adjunto da 
Habitação, 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 o Pequeno 
Expediente. 

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

PROJETO DE LEI No 597/95 
Dá a denominação de Escola Estadual Nossa Senhora da 

Conceição à escola estadual de 1Q e 2Q graus de 
Justinópolis, criada pelo Decreto nQ 25.742, de 1986. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q A escola estadual de 1Q e 2Q graus de 

Justinópolis, criada pelo Decreto nQ 25.742, de 1986, sob a 
denominação de Escola Estadual do Bairro Nossa Senhora da 
Conceição passa a denominar-se Escola Estadual Nossa Senhora 
da Conceição. 
Art. 2Q Esta lei entra em 

publicação. 
vigor na data de sua 

Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 1995. 
Irani Barbosa 
Justificação: Mais do que justo atender à manifestação de 

toda a comunidade, retirando-se do nome da escola a palavra 
bairro, dando-se, dessa forma, caráter ecumênico à homenagem 
que se prestou e que se pretende perpetuar à Nossa Senhora 
da Conceição. 
Quando da criação da escola, nos idos de 1986, havia 

necessidade da caracterização do local de sua instalação, o 
que, hoje, não mais se justifica, principalmente se 
considerarmos a integração das diversas regiões do 
município, dado o seu crescimento, fazendo com que a escola 
atenda alunos de toda a comunidade. 

Assim posto, conto com o apoio dos nobres companheiros para 
a aprovação desse projeto. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para 

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

providências. 
PROJETO DE LEI NQ 598/95 

Ano Legislativo Mineiro e dá outras 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica instituído o Ano Legislativo Mineiro, a ser 

comemorado em todo o Estado de Minas Gerais no ano de 1996. 
§ 1Q - No dia 16 de maio de 1996 a Assembléia Legislativa 

do Estado de Minas Gerais transferirá os seus trabalhos para 
a cidade de Mariana, onde, em reunião especial, será 
prestada homenagem à data e ao local da instalação da 
primeira assembléia popular criada no Estado. 

§ 2Q A Mesa Diretora da Assembléia Legislativa 
encaminhará correspondência a todas as Câmaras Municipais no 
Estado, convidando-as a participar da reunião especial a que 
se refere o parágrafo anterior. 
Art. 2Q Os órgãos de imprensa e de informação 

pertencentes ao Estado divulgarão amplamente a data e os 
objetivos da reunião especial da Assembléia Legislativa a 
ser realizada em homenagem ao primeiro órgão legislativo 
instalado em Minas Gerais. 
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Art. 3Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
Art. 4Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de novembro de 1995. 
Toninha Zeitune 
Justificação: No ano de 1696, saiu de Taubaté, Estado de 

São Paulo, uma expedição com destino à reg1ao onde se 
localiza a cidade de Mariana. Lá foi rezada a primeira missa 
em solo mineiro e, posteriormente, naquela vila se instalou 
a primeira Intendência de Minas Gerais, composta por seis 
Vereadores. 

Por esse motivo, pretendemos instituir o Ano Legislativo 
Mineiro para que esta Casa, mais uma vez, exalte o trabalho 
desenvolvido pelos Vereadores e pelas câmaras municipais de 
todo o Estado, e estas prestem homenagem ao Município de 
Mariana, após esses 300 anos. 

As câmaras municipais, em virtude das prerrogativas 
constitucionais, exercem, por intermédio dos Vereadores, 
relevantes funções, que podem ser desdobradas em 
legislativas, deliberativas, fiscalizadoras, julgadoras e 
político-parlamentares. 

No exercício da função legislativa, são instituídas, por 
exemplo, as leis municipais, as matérias de competência 
legislativa da câmara e as normas referentes ao processo 
legislativo. 
Exercendo a função meramente deliberativa, a Câmara trata 

das matérias de sua competência privativa, previstas na lei 
orgânica municipal. 

Já a função fiscalizadora a Câmara exerce utilizando-se de 
instrumentos diversos como pedido de informação ao Prefeito, 
convocação de secretários municipais para prestarem 
esclarecimentos, criação de comissões parlamentares de 
inquérito, etc. 
A função julgadora é desempenhada, por exemplo, quando 

julga o Prefeito e o Vice-Prefeito por infrações político-
administrativas previstas em lei federal, decreta a perda de 
mandato do Prefeito e dos Vereadores, nos casos previstos em 
le~ julga as contas do Prefeito e também as da Mesa da 
câ~a~a. 

Na função político-parlamentar destacam-se a representação 
popular, o debate de idéias, a intermediação de conflitos na 
relação entre município e comunidade. 

Os Vereadores mineiros, em face das atuais solicitações de 
nossa sociedade mudaram o estilo de sua atuação, adaptando-
se à nova realidade, em que o atendimento de reivindicações 
de grupos e segmentos sociais é priorizado, em detrimento 
dos favores pessoais. A esse novo estilo de atuação se 
aplica o pensamento de Duverger, ao definir a representação 
parlamentar. Para ele, o Vereador, ao representar os seus 
eleitores, não o faz como um mandatário em relação ao seu 
mandante mas sim, como uma fotografia que reproduz uma 
paisagem e dessa maneira se pode medir o grau exato da 
representação. isto é, o grau de coincidência entre a 
opinião pública e a sua expressão parlamentar. 
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Pelas razões expostas, entendemos oportuna a proposição que 
ora apresentamos, pois ela visa a homenagear as atividades 
desenvolvidas pelos Vereadores e pelas câmaras municipais. 

Mediante a instituição do Ano Legislativo Mineiro, será 
prestada, ainda, uma homenagem a Mariana, berço das atuais 
câmaras municipais de nosso Estado. 

Por esse motivo, peço o apoio dos nobres pares à aprovação 
do presente projeto. 
-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 

PROJETO DE LEI No 599/95 
Dá a denominação de Domingos Martins à rodovia que faz a 

ligação do Município de Itamoji à divisa dos Estados de 
Minas Gerais e São Paulo. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q - Passa a denominar-se Domingos Martins a rodovia 

que faz a ligação do Município de Itamoji à divisa dos 
Estados de Minas Gerais e São Paulo. 
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. 
Rêmolo Aloise 
Justificação: Honra-nos homenagear o mineiro Domingos 

Martins pelo seu espírito arrojado e altruísta. Levou uma 
vida plena de desafios, deixando, na história de Itamoji, 
marcas que vêm, através dos anos, concorrendo para uma 
melhor qualidade de vida para os seus moradores. 
Filho de Agostinho Martins, português que chegou ao Brasil 

no final do século passado, com a tradicional disposição do 
povo irmão, e de Elia Maria de Jesus Martins, natural de 
Formiga, herdou a sensibilidade de seus genitores, dando 
seqüência a uma série de atividades que o notabilizaram. 

Entre as muitas realizações, fruto do seu espírito 
empreendedor, destacamos a instalação de olarias que 
contribuíram para a edificação de parte de Itamoji, como no 
caso da construção da Igreja de São João Batista, erguida na 
praça central daquela cidade. 
Hoje, novas perspectivas de desenvolvimento acenam para 

essa importante comuna mineira, graças, em parte, ao 
trabalho incansável do nosso homenageado. Não mediu esforços 
na abertura de estradas vicinais que, ainda hoje, fazem a 
ligação com a zona rural de Itamoji, contribuindo para a 
expansão da sua economia cafeeira. 

De forma rudimentar e com muito esforço, conseguiu 
transportar café de Mococa até o Porto de Santos, de onde 
era exportado. 

A instalação do primeiro engenho de açúcar, durante os 
duros anos da 1ª Guerra Mundial, também se deve a esse 
homem, que trabalhou com denodo em benefício daquele 
populoso núcleo habitacional. 
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Participou ativamente, portanto, das questões atinentes a 
Itamoji, das quais estava sempre à frente, em busca das suas 
melhores soluções. 

Merecidamente, a rodovia que faz a ligação do Município de 
Itamoji à divisa dos Estados de Minas Gerais e São Paulo 
receberá o nome de Domingos Martins, por meio deste projeto 
de lei, que, certamente, terá o apoio dos nobres colegas. 
-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. 

Estabelece a 
dos cargos 
providências. 

PROJETO DE LEI NQ 600/95 
obrigatoriedade de eleições para o provimento 

de Superintendente Regional e dá outras 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q O provimento dos cargos de Superintendente 

Regional no Estado far-se-á mediante eleição no respectivo 
órgão. 

§ 1Q -A eleição a que se refere o "caput" deste artigo 
será realizada simultaneamente em todas as unidades 
administrativas do órgão e com antecedência mínima de 60 
(sessenta) dias do término do mandato do titular em 
exercício. 

§ 2Q - O mandato do candidato eleito será de 2 (dois) anos, 
permitida a reeleição, e terá início no primeiro dia útil do 
biênio referente a sua gestão, data em que se efetivará a 
sua posse no cargo. 

Art. 2Q- Poderão candidatar-se ao cargo de Superintendente 
Regional os servidores públicos: 

I - que se encontrem lotados no respectivo órgão; 
II - que estejam no efetivo exercício das suas funções há, 

pelo menos, (4) quatro anos; 
III - que comprovem formação profissional compatível com a 

área de atuação da superintendência pretendida. 
Parágrafo único - A comprovação dos requisitos exigidos 

neste artigo e o registro dos candidatos far-se-á na forma 
de regulamento expedido pelo Poder Executivo. 

Art. 3Q- Os candidatos tornarão públicas suas propostas de 
trabalho, 5 (cinco) dias após os respectivos registros, 
mediante a divulgação dos seus programas de ação em todas as 
unidades administrativas do órgão. 
Art. 4Q -Todos os servidores lotados no órgão e no pleno 

exercício das suas funções poderão participar, como 
eleitores, do processo de escolha do seu superintendente 
regional. 
Art. 5Q- Será eleito o candidato que obtiver a maioria dos 

votos válidos. 
Parágrafo único- Não serão válidos os votos em branco e os 

que apresentarem qualquer dúvida quanto à intenção do 
eleitor. 

Art. 6Q -A eleição será considerada válida se houver o 
comparecimento da maioria absoluta dos eleitores. 



/ 

46 

Parágrafo único -O descumprimento do disposto no "caput" 
deste artigo ensejará nova eleição, que deverá estar 
concluída até 30 (trinta) dias antes do término do mandato 
anterior. 
Art. 7Q -A reincidência do fato descrito no parágrafo 

un1co do artigo anterior ensejará a nomeação, pelo 
Governador do Estado, de servidor público que atenda aos 
requisitos exigidos no art. 2Q desta lei para o exercício do 
cargo de Superintendente Regional naquele órgão. 
Parágrafo único O Superintendente nomeado na forma 

prevista no "caput" deste artigo exercerá o cargo por 
período correspondente ao do mandato eletivo frustrado. 
Art. 8Q - No caso de empate, considerar-se-á eleito o 

candidato mais idoso. 
Art. 9Q -A inexistência de candidato que atenda aos 

requisitos exigidos nesta lei ou a ausência do registro de 
candidato no prazo regulamentar ensejará a nomeação do 
Superintendente Regional na forma do disposto no art. 7Q 
desta lei. 

Art. 10 -Ocorrendo vacância do cargo de Superintende~t~ 
Regional, ainda que em virtude de renúncia, proceder-se-a a 
nomeação de servidor público para o exercício do cargo, na 
forma do disposto no art. 7Q desta lei. 
Art. 11 -O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo 

de 90 (noventa) dias a contar de sua publicação. 
Art. 12 Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 13- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 
Geraldo Rezende 
Justificação: Trata o projeto de disciplinar a escolha dos 

Superintendentes Regionais do Estado, os quais terão mandato 
bienal, com direito a se recandidatarem. 
A proposição assegura o direito de participação de todos os 

servidores do órgão no processo, seja como eleitores, seja 
como candidatos ao cargo, desde que atendidos os critérios 
especificados na lei. 

O projeto tem por escopo promover a escolha democ~ática dos 
Superintendentes Regionais do Estado, de forma a ~arantir o 
verdadeiro compromisso entre servidores e cnefia, em 
benefício tão-somente do interesse público. Eleitos e 
eleitores encontrar-se-ão compactuados em face da comunhão 
dos interesses manifestados nas propostas de trabalho dos 
candidatos. Servidores e Superintendentes estarão vinculados 
pelo acordo tácito firmado entre eles e formalizado no 
programa de ação divulgado em virtude do processo eleitoral. 
Saliente-se que a medida proposta procura evitar a 

apresentação de candidato estranho ao órgão, promovendo a 
valorização do candidato familiarizado com o órgão, cuja 
competência e lealdade possam ser comprovadas mediante 
formação profissional compatíyel com a área de atuação da 
superintendência pretendida. E o que estabelece o inciso II 
do art. 2Q do projeto. 
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Acreditamos que a harmonia entre servidores e 
Superintendentes constitui alicerce para uma gestão profícua 
e afinada com os interesses da administração pública, pois 
maiores serão os esforços de ambas as partes no sentido de 
uma produção mais rica em quantidade e em qualidade. Mesmo 
porque administração e servidores estarão vinculados por uma 
proposta de trabalho que configura verdadeiro acordo lavrado 
entre as partes. 

A medida se nos afigura oportuna e laureada pelo princípio 
basilar da democracia. 

Por essas razões contamos com o apoio dos nobres pares 
desta Casa para a aprovação do projeto de lei em tela. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de 

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

PROJETO DE LEI No 601/95 
Concede parcelamento de créditos- tributários do Imposto 

sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e 
sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q- Os créditos tributários do Estado, decorrentes de 

operações relacionadas ao ICMS e realizadas até 31/12/94, 
poderão ser objeto de parcelamento da seguinte forma: 

I em até 96 (noventa e seis) parcelas mensais e 
sucessivas, estando o crédito tributário em qualquer fase. 

§ 1Q - Tratando-se de crédito tributário contencioso, o 
contribuinte deverá protocolizar o requerimento de 
parcelamento até 30 (trinta) dias após o recebimento da 
intimação. 
§ 2Q - O contribuinte deverá comprovar o recolhimento da 

entrada prévia nos percentuais mínimos a seguir relacionados 
sobre o valor do débito: 

I - 5% (cinco por cento) para parcelamento em até 36 
(trinta e seis) meses; 
II - 10% (dez por cento) para parcelamento acima de 36 

(trinta e seis) e em até 60 (sessenta) meses; 
III - 20% (vinte por cento) para parcelamento acima de 60 

(sessenta) meses. 
§ 3Q - A critério do Superintendente Regional da Fazenda ou 

do Procurador Regional da Fazenda, conforme o caso, poderá 
ser fixado, excepcionalmente, percentual inferior ao 
previsto no parágrafo anterior, para recolhimento da entrada 
prévia, mediante requerimento do contribuinte, justificando-
o. 

§ 4Q - A primeira parcela mensal e as custas judiciais 
deverão ser recolhidas no mesmo dia do mês subseqüente ao 
recolhimento da entrada prévia, e as prestações seguintes, 
sucessivamente, na mesma data, não podendo o vencimento 
ultrapassar o último dia do mês. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
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Justificação: O processo recessivo pelo qual vem se 
arrastando o País tem levado os contribuintes ao não-
cumprimento exato das obrigações para com o fisco, face às 
dificuldades que vêm enfrentando para se manterem em 
atividade. 
A falta de recursos para o pagamento das obrigações, que 

não se confunde com a omissão dolosa, justifica que o Estado 
concorra com meios a fim de facilitar a quitação da dívida 
pelo contribuinte. 
Embora esteja em vigor o parcelamento de débitos, a forma 

estabelecida não atende bem às necessidades dos 
contribuintes, dado que os débitos acumulados, mesmo 
parcelados, representam grande encargo a ser suportado a par 
das obrigações já existentes. Daí conclui-se que o 
parcelamento ideal deve ser com prazo mais dilatado, 
diferente daquele já disciplinado pelo sistema vigente. 

Outro fator que também merece reformulação é a existência 
de diferenças entre o parcelamento de débitos contenciosos. 
Com efeito, a dificuldade em quitar os débitos com a Fazenda 
é ainda maior em relação aos contenciosos, porquanto o 
processo de cobrança já se encontra em fase adiantada, o que 
reclama do contribuinte esforço maior para a quitação do 
débito fiscal. 

Há que se ressaltar também que, em outra oportunidade, o 
Ministro e os Secretários da Fazenda dos Estados e do 
Distrito Federal firmaram o Convênio nQ 105/94, no qual 
ficou estabelecido que os Estados poderiam permitir que os 
débitos fiscais fossem parcelados em até 96 meses. 
Importante acentuar ainda que recente decreto do Governo 
Federal autoriza o parcelamento de débitos com o INSS em até 
96 meses. 

Assim, por proporcionar melhores condições aos 
contribuintes para saldarem suas dívidas e pelo caráter 
social e de justiça deste projeto de lei, contamos com o 
apoio de nossos nobres pares à sua aprovação. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de 

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

PROJETO DE LEI No 602/95 
Declara de utilidade pública a cãsa do Menor Rosa da Mata, 

localizada no Município de Sacramento. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a Casa do 

Menor Rosa da Mata, localizada no Município de Sacramento. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 30 de novembro de 1995. 
Ronaldo Vasconcellos 
Justificação: A Casa do 

desenvolvendo importante 
Menor Rosa da 

trabalho social. 
Mata 

Está 
vem 

em 
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funcionamento há mais de dois anos e sua diretoria é 
composta de pessoas idôneas que não percebem remuneração 
pelos cargos que ocupam. 

Pelo exposto, pleiteamos a declaração 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. 

PROJETO DE LEI NQ 603/95 
Declara de utilidade pública a Associação de 

Desenvolvimento Comunitário do Bairro Confisco e Região 
Metropolitana 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 Desenvolvimento Comunitário do Bairro Confisco e Região 
Metropolitana 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, 30 de novembro de 1995. 
Ronaldo Vasconcellos 
Justificação: A Associação de Desenvolvimento Comunitário 

do Bairro Confisco e Região Metropolitana de Belo Horizonte 
vem desenvolvendo importante trabalho social. Está em 
funcionamento há mais de dois anos, e sua diretoria é 
composta de pessoas idôneas, que não percebem remuneração 
pelo exercício dos cargos que ocupam. 
Pelo exposto, pleiteamos a declaração de utilidade pública 

da entidade. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para 

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

REQUERIMENTOS 
NQ 938/~5, do Deputado Geraldo Rezende, solicitando seja 

formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário da 
Fazenda com vistas a que seja taxado, no Estado de Minas 
Gerais, o arroz beneficiado em outros Estados. (- À Comissão 
de Fiscalização Financeira.) 

NQ 939/95, do Deputado Luiz Antônio Zanto, solicitando seja 
formulado apelo ao Diretor-Geral do DER-MG com vistas à 
pavimentação asfáltica do trecho de 4km da estrada que liga 
a comunidade de Boa Esperança, no Município de Frutal, à 
Rodovia MG-255. 

NQ 940/95, do Deputado Luiz Antônio Zanto, solicitando seja 
formulado apelo ao Diretor-Geral do DER-MG com vistas à 
pavimentação asfáltica da estrada que liga a comunidade de 
Água Santa, no Município de Frutal, à Rodovia BR-153. (-
Distribuídos à Comissão de Administração Pública.) 
N~ 941/95, do Deputado Luiz Antônio Zanto, solicitando seja 

fc~mulado apelo ao Secretário de Recursos Minerais com 
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vistas à elaboração de levantamento das potencialidades 
mineralógicas da reg1ao do baixo vale do rio Grande. (- À 
Comissão de Política Energética.) 

NQ 942/95, do Deputado Luiz Antônio Zanto, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com o 
jornalista Carlos César Franco Gomes pelos 30 anos de 
serviços prestados à radiodifusão do Estado. (- À Comissão 
de Educação.) 

NQ 943/95, do Deputado Geraldo Nascimento, em que pede 
sejam solicitadas ao Diretor-Geral do DER-MG informações 
sobre o estado de conservação dos ônibus da Viação 
Presidente que atendem a região do Vale do Aço e sobre o 
tratamento dispensado aos usuários. (- À Mesa da 
Assembléia.) 

São também encaminhados à Mesa requerimentos dos 
Deputados João Leite, Paulo Schettino e outros. 

COMUNICAÇÕES 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados 

Simão Pedro Toledo (3) e Mauri Torres. 
2ª PARTE (ORDEM DO DIA) 

1a Fase 
Abertura-de Inscrições 

O Sr. Presidente Não havendo 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 das 

comunicações apresentadas nesta reun1ao pelos Deputados 
Simão Pedro Toledo (3) falecimento do Dr. Benedito 
Raimundo Beraldo, em Silvianópolis; da Sra. Lídia Muniz 
Amaral, em Pouso Alegre; e da Sra. Nair Nascimento de Souza, 
em Barroso; Mauri Torres -falecimento da Sra. Marta Célia 
Gomes Leão, em João Monlevade; Maria Olívia- falecimento do 
Sr. Jesuíno Antônio de Castro, em Lagoa da Prata; Paulo 
Schettino- falecimento da Sra. Hilda Raimunda Simim, nesta 
Capital; e Hely Tarquínio falecimento do Sr. Orlando 
Rabelo de Souza, em Patos de Minas (Ciente. Oficie-se.). 

Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Alencar da 

Silveira Júnior, em que solicita à Mesa da Assembléia que o 
Presidente do Tribunal de Contas, Dr. Flávio Régis de Moura 
e Castro, seja convocado para prestar esclarecimentos, na 
Comissão de Administração Pública, sobre as compras, sem 
licitação, de veículos e móveis, segundo denúncias feitas 
pela imprensa local. Ciente. À Comissão de Administração 
Pública. 

Questão de Ordem 
O Deputado Durval Ângelo- Eu gostaria, Sr. Presidente, de 

uma informação da Mesa. Nesse encaminhamento feito à Mesa 
pelo Deputado Alencar da Silveira Júnior, não seria o caso 
de o requerimento ser votado como em procedimentos 
anteriores? E a Comissão de Administração Pública cumpriria 
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a decisão. Eu explico por que estou falando isto. Se for 
para a Comissão, vai atrasar, e não aconteceria a 
convocação. E, já que pretendemos convocar o Presidente do 
Tribunal de Contas na semana que vem, o mais correto seria 
aprovar o requerimento aqui, e a Comissão cumpriria a 
decisão do Plenário. É apenas para se agilizar a questão. 

O Sr. Presidente - A Presidência acata a questão de ordem 
do Deputado Durval Ângelo; torna sem efeito o despacho e 
submete o requerimento a votação. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado o 
requerimento. Oficie-se. 
Requerimento do Deputado Leonídio Bouças, em que solicita a 

retirada de tramitação do Projeto de Lei nQ 491/95, de sua 
autoria. Publicar. À Gerência-Geral de Apoio às Comissões. 

Requerimento do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, em que 
solicita, na forma regimental, a convocação do Exmo. Sr. 
Carlos Alberto Pereira Gomes, Superintendente da Vigilância 
Sanitária do Estado de Minas Gerais, para prestar 
informações, junto à Comissão de Saúde e Ação Social, sobre 
o Projeto de Lei nQ 2.147/94. Em votação, o requerimento. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Oficie-se. 

Requerimento do Deputado João Leite, em que solicita, nos 
termos do art. 18, IV, § 2Q, do Regimento Interno, seja 
destinada a 1ª parte de uma reun1ao ordinária, 
preferencialmente a do dia 5/12/95, para comemorar a Semana 
dos Direitos Humanos, nesta Casa. A Presidência defere o 
requerimento, de conformidade com o inciso XXII do art. 244 
do Regimento Interno e, oportunamente, marcará a data. 

Requerimento do Deputado Paulo Schettino e outros, em que 
solicitam a realização de reunião especial, em princípios do 
prox1mo ano legislativo, para homenagear a Rede Itatiaia de 
Rádio, pelo transcurso de seu 54Q aniversário de f~,dação. A 
Presidência defere o requerimento e, oportunament~. marcará 
a data da reunião. 

2a Fase 
O Sr. Presidente - Esgotãda 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 199/95 e 235/95, 
em razão de sua aprovação na reunião extraordinária 
realizada ontem à noite; o Projeto de Lei nQ 506/95; os 
Projetos de Resolução nQs 416 e 437/95; e o Veto à 
Proposição de _ei nQ 12.798, em virtude de sua apreciação na 
reunião extraordinária realizada hoje pela manhã. 

Disc~ssão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - A Presidência, verificando, de plano, 

que não há "quorum" qualificado para a votação da Emenda à 
Constituição nQ 13/95, que exige o mínimo de 48 Deputados 
presentes, passa à votação dos demais projetos da pauta. 
Votação, em 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 21/95, do 
Deputado Ronaldo Vasconcellos, que estabelece a 
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obrigatoriedade do uso do cinto de segurança nos veículos 
automotores de transporte coletivo intermunicipal. A 
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do 
projeto na forma do vencido em 1Q turno. Emendado em 
Plenário, voltou o projeto à Comissão de Administração 
Pública, que opinou pela aprovação do Substitutivo nQ 1 com 
as Emendas nQs 1 e 2, que apresentou. 

Vem à Mesa requerimento do Deputado Marcelo Gonçalves, em 
que, na forma regimental, solicita o adiamento da votação do 
Projeto de Lei nQ 21/95. Em votação, o requerimento. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. 

Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 535/95, do 
Governador do Estado, que acrescenta inciso ao art. 4Q da 
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 há oradores inscritos. 

- Vem à Mesa: 
EMENDA No 1 AO PROJETO DE LEI No 535/95 

Acrescente-se onde convier: -
"Art ..... -Fica instituída a taxa de segurança pública em 

razão de eventos artísticos realizados no âmbito do Estado 
de Minas Gerais que demandarem a presença de força policial. 

§ 1Q -A alíquota da taxa será estabelecida na forma de 
regulamento do Poder Executivo, que levará em consideração 
os custos da operação e o efetivo colocado à disposição do 
evento. 

§ 2Q - Os recursos arrecadados em razão da cobrança da taxa 
de que trata o artigo serão destinados ao reequipamento e à 
manutenção da Polícia Militar de Minas Gerais.". 
Sala das Reuniões, de de 1995. 
Romeu Queiroz 
Justificação: A emenda em epígrafe tem o 

convocar a sociedade civil a participar do 
reequipar a PMMG, que, apesar dos seus poucos 
prestado relevantes serviços à coletividade. 

propósito de 
esforço para 
recursos, tem 

A realização de eventos artísticos tem demandado daquela 
corporação a prestação de um oneroso serviço, muitas vezes 
realizado fora dos horários convencionais, o que tem 
aumentado em muito os seus custos. 
Sabemos que o valor da taxa ora sugerida não cobrirá 

integralmente os custos dos serviços oferecidos, mas sabemos 
também que pelo menos minimizará a difícil situação 
financeira por que passa a gloriosa PMMG. 
São essas as razões que nos levam a conclamar o apoio dos 

nossos pares nesta Casa à aprovação da nossa emenda. 
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência 

informa ao Plenário que, no decorrer da discussão, foi 
apresentada ao projeto emenda do Deputado Romeu Queiroz, a 
qual recebeu o nQ 1. Nos termos do § 4Q do art. 196 do 
Regimento Interno, esta Presidência vai submeter a emenda a 
votação sem parecer. Em votação, o projeto, salvo emenda. Os 
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Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Com a palavra, o Sr. Secretário, para 
proceder à leitura da Emenda ng 1. 

O Sr. Secretário (Deputado Rêmolo Aloise) - (- Lê a Emenda 
nQ 1.) 
-A Emenda nQ 1, lida pelo Deputado Rêmolo Aloise, é a 

publicada nesta edição. 
O Sr. Presidente- 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 535/95 com a Emenda nQ 1. À Comissão de Redação. 
Discussão, em 2Q 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 Fiscalização Financeira opina pela aprovação do 
projeto na forma do vencido em 1Q turno. Em discussão, o 
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. 
Em votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam 
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, 
aprovado, em 2Q turno, o Projeto de Lei ng 550/95 na forma 
do vencido em 1Q turno. À Comissão de Redação. 

Discussão, em 1Q turno, do Projeto de Lei Complementar ng 
9/95, do Governador do Estado, que dispõe sobre nomeações no 
quadro de oficiais de saúde da PMMG. A Comissão de Justiça 
conclui pela constitucionalidade do projeto com as Emendas 
ngs 1 e 2, que apresenta. A Comissão de Defesa Social opina 
pela sua aprovação com a Emenda nQ 1, apresentada pela 
Comissão de Justiça, e pela rejeição da Emenda nQ 2, 
apresentada pela mesma Comissão. Em discussão, o projeto. 
Para discuti-lo, com a palavra, o Deputado Gilmar Machado. 
O Sr. Presidente Com a lapavra, o Deputado Gilmar 

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

no que diz respeito a esse projeto, estaremos votando a 
favor. Ele dispõe sobre a nomeação de oficiais de saúde para 
a Polícia Militar. Porém, no projeto, existem dois incisos 
que, entendemos, necessitam ser suprimidos. O primeiro deles 
é o que impõe limite de idade para o oficial de saúde-
médico. No caso do médico, cujo limite de idade é de 35 
anos, entendo, embora não sendo um profissional da área, que 
essa imposição não é justa. Caso fosse estabelecido esse 
limite de idade para um soldado, um efetivo, poderíamos até 
discutir a questão, mas sou contrário à restrição imposta no 
caso particular do médico. 

Em segundo lugar, existe a exigência de altura superior a 
1,50m para o candidato a médico. Isso se constitui num 
preconceito contra aqueles que não têm estatura elevada. Não 
existe lógica em cercear o exercício da medicina tomando-se 
como base o tamanho do profissional, no caso, do médico. 

Foi feita uma emenda, aprovada por todas as comissões, 
exceto a Comissão de Defesa Social. Solicitaria ajuda aos 
companheiros médicos para saber se, realmente, após os 35 
anos há dificuldade de exercer a profissão, e, também, se 
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pessoas de estatura baixa não podem ser médicos. Peço esse 
apoio para poder manter a Emenda nQ 2. Muito obrigado. 

Em votação, o projeto, salvo emenda. A Presidência vai 
submeter o projeto a votação nominal. Os Deputados que 
desejarem aprová-lo responderão "sim"; os que desejarem 
rejeitã-lo responderão "não". Para que seja aprovado, serão 
necessários 39 votos favoráveis. Com a palavra, o Sr. 1Q-
Secretário, Deputado Rêmolo Aloise, para proceder à chamada 
dos Deputados. 

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

Deputados: 
Wanderley Ávila Sebastião Navarro Vieira Paulo 

Pettersen - Rêmolo Aloise - Maria José Haueisen - Ermano 
Batista - Alberto Pinto Coelho - Anivaldo Coelho - Antônio 
Genaro - Antônio Roberto - Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues 
- Dinis Pinheiro - Durval Ângelo - Elbe Brandão - Elmo Braz 
-Geraldo Nascimento- Geraldo Rezende - Gilmar Machado-
Hely Tarquínio - Jairo Ataíde - João Leite - Jorge Eduardo 
de Oliveira -Jorge Hannas- José Bonifácio- José Braga-
José Maria Barros - Leonídio Bouças - Luiz Antônio Zanto -
Marcelo Cecé - Marcelo Gonçalves - Marcos Helênio - Maria 
Olívia- Miguel Martini - Olinto Godinho- Paulo Schettino-
Raul Lima Neto- Romeu Queiroz -Ronaldo Vasconcellos 
Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo. 

O Sr. Presidente - Responderam "sim" 41 Deputados. Não 
houve voto contrário. Portanto, está aprovado o projeto, 
salvo emenda. Em votação, as Emendas nQs 1 e 2. Com a 
palavra, o Sr. 1Q-Secretário, para proceder à chamada dos 
Deputados. 
O Sr. Secretário-(- Faz a chamada.) 

Respondem "sim" à chamada de votação nominal os 
Deputados: 
Wanderley Ávila Sebastião Navarro Vieira Paulo 

Pettersen - Rêmolo Aloise - Maria José Haueisen - Ibrahim 
Jacob - Ermano Batista Alberto Pinto Coelho Almir 
Cardoso - Anivaldo Coelho Antônio Roberto Arnaldo 
Canarinho - Arnaldo Penna - Carlos Murta - Carlos Pimenta -
Djalma Diniz - Durval Ângelo - Elbe Brandão Francisco 
Ramalho Geraldo Nascimento Gilmar Machado Hely 
Tarquínio - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Ivo José 
Jairo Ataíde -João Leite- Jorge Eduardo de Oliveira 
Jorge Hannas - José Bonifácio - José Braga - Leonídio Bouças 
- Luiz Antônio Zanto - Marcelo Cecé - Marcelo Gonçalves -
Maria Olívia - Mauri Torres Miguel Martini Olinto 
Godinho Raul Lima Neto Romeu Queiroz Ronaldo 
Vasconcellos- Sebastião Costa. 

- Responde "não" à chamada de votação nominal o Deputado 
Paulo Schettíno. 
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 43 Deputados; houve 1 voto 

contrário. Estão aprovadas as Emendas nQs 1 e 2 . Fica, 
portanto, aprovado, em 1Q turno, o Projeto de Lei 
Complementar nQ 9/95 com as Emendas nQs 1 e 2. A Comissão de 
Defesa Social. 
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Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 253/95, do 
Deputado Gilmar Machado, que altera o prazo para isenção do 
pagamento do imposto sobre propriedade de veículos 
automotores- IPVA. A Comissão de Fiscalização Financeira 
opina pela sua aprovação na forma do vencido em 1Q turno. Em 
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se 
a discussão. Em votação, o projeto. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. 
Fica, portanto, aprovado, em 2Q turno, o Projeto de Lei nQ 
253/95 na forma do vencido em 1o turno. À Comissão de 
Redação. -

O Sr. Presidente- A Presidência informa ao Plenário que a 
Comissão de Redação Final está ultimando as redações finais 
dos projetos aprovados, motivo pelo qual vai suspender os 
trabalhos por 5 minutos, até que cheguem às nossas mãos as 
redações finais dos projetos, para que possamos votá-las. 
Estão suspensos os trabalhos por 5 minutos. 

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 das Propostas de Emenda à 
Constituição nQs 14 e 15/95 (À promulgação.); e os Projetos 
de Lei nQs 368, 530, 535, 550 e 253/95 (A sanção.). 

ENCERRAMENTO 
O Sr. Presidente Persistindo a falta de "quorum" 

qualificado para votação da matéria remanescente na pauta e 
não havendo oradores inscritos para o Grande Expediente, a 
Presidência encerra a reunião, convocando os Deputados para 
a reun1ao ordinária de debates de amanhã, dia 1Q de 
dezembro, às 9 horas. Levanta-se a reunião. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 
-No 55/95 

Comissão de Fiscalizaç~o Financeira e Orçamentária 
Relatório 

O projeto de lei em epígrafe, de autoria do Deputado Jorge 
Eduardo de Oliveira, dispõe sobre a gestão de equipamentos 
hospitalares e modifica dispositivo correlato da Lei nQ 
10.359, de 28/12/90. 
Publicada, foi a matéria distribuída à Comissão de 

Constituição e Justiça, que emitiu parecer preliminar pela 
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da 
proposição e lhe apresentou a Emenda nQ 1, e à Comissão de 
Saúde e Ação Social, que, no tocante ao mérito, opinou pela 
sua aprovação com a Emenda nQ 2, de sua autoria. 

Para atender ao disposto no art. 195, c/c o art. 103, X, do 
Regimento Interno, foi a matéria encaminhada a esta Comissão 
para análise nos limites de sua competência. 

Fundamentação 
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A proposição em tela visa a autorizar o CARDIOMINAS a 
transferir a posse e o direito de uso de equipamentos 
médico-hospitalares de sua propriedade a outras entidades 
públicas, mediante cessão onerosa por meio de contrato de 
gestão. Os aludidos equipamentos encontram-se, no momento, 
sem utilização, em razão de não terem sido acabadas as obras 
do CARDIOMINAS. Portanto, sob o ângulo social, a iniciativa 
é interessante para o atendimento da população carente, que 
não pode arcar com os custos inacessíveis de tratamentos 
médicos essenciais e avançados. 

Não existem efeitos orçamentários decorrentes da aprovação 
da proposição, já que a cessão dos equipamentos não será 
gratuita e poderá ser objeto de garantias reais, a critério 
do contratante. Por outro lado, no caso de cessão quase 
gratuita, as entidades contratadas terão sempre a 
contrapartida do pesado ônus da conservação e manutenção dos 
equipamentos. 

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

nQ 55/95 com as Emendas nQs 1, da Comissão de Constituição e 
Justiça, e 2, da Comissão de Saúde e Ação Social. 
Sala das Comissões, 30 de novembro de 1995. 
Miguel Martini, Presidente- Geraldo Rezende, relator 

Marco Régis - Glycon Terra Pinto. 
PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 262/95 
Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer 

Relatório 
De autoria do Deputado Irani Barbosa, o Projeto de Lei nQ 

262/95 objetiva dar a denominação de Escola Estadual João 
Corrêa Armond à Escola Estadual do Bairro Sevilha II, 
localizada no Município de Ribeirão das Neves. 
Submetida ao exame preliminar da Comissão de Constituição e 

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade, vem agora a matéria a esta 
Comissão para ser objeto de deliberação conclusiva, nos 
termos do art. 104, I, "b", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Cidadão de notórias qualidades, João Corrêa Armond está na 

memória da população de Ribeirão das Neves, devido ao seu 
elevado espírito comunitário e ao prestimoso trabalho por 
ele desenvolvido quando ocupava o cargo de Juiz de Paz. Tais 
qualidades fazem-no merecedor da homenagem proposta. 

Consideramos, portanto, oportuna e relevante a i1iciativa 
em tela. 

Conclusão 
Em virtude do exposto, somos pela aprovação do Projeto de 

Lei nQ 262/95 no 1Q turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 1Q de dezembro de 1995. 
João Leite, relator. 

PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 405/95 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 
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De autoria do Deputado Dimas Rodrigues, o Projeto de Lei nQ 
405/95 cria o Fundo Estadual de Crédito Educativo- FECE -e 
dá outras providências. 

Publicada, foi a proposição distribuída às Comissões de 
Constituição e Justiça, de Educação, Cultura, Desporto e 
Turismo e Lazer e a esta Comissão. A primeira das 
mencionadas comissões concluiu pela juridicidade, pela 
constitucionalidade e pela legalidade do projeto. A comissão 
seguinte opinou por sua aprovação com a Emenda nQ 1, que 
apresentou. Agora, vem a matéria a esta Comissão para que 
seja elaborado parecer nos limites de sua competência. 

Fundamentação 
Diante da escassez de recursos que hoje se verifica no 

setor público brasileiro, em todas as suas esferas, mister é 
que seja feita rigorosa avaliação dos gastos, a fim de que 
sejam obtidos os resultados desejados com o menor dispêndio 
possível. 

Na área educacional, é facilmente perceptível que o ensino 
básico assume caráter prioritário, dado o baixo nível de 
instrução observado nas camadas mais pobres da população e a 
abundância de profissionais de nível superior, que, aliás, 
não vêm sendo absorvidos de forma satisfatória pelo mercado 
de trabalho. 

Em nossa opinião, portanto, é hoje muito mais relevante que 
o Estado eleve a qualidade do ensino básico, realizando de 
fato o processo de educação da população mineira, alçando 
toda ela à categoria de cidadãos, do que prosseguir gastando 
milhões em projetos que mostram, de maneira continuada, a 
sua ineficácia. 

Levando-se em consideração o que foi dito, destacamos nosso 
apoio à modalidade de financiamento de que trata a 
proposição em exame. O sistema de crédito educativo merece 
nosso aplauso, pois dá ao Governo Estadual possibilidade de 
diferenciar o estudante pobre, que deve ser apoiado pelo 
Estado, do estudante rico ou mesmo daquele oriundo da classe 
média, que pode pagar seus estudos. Essa posição se assenta 
no fato de que, se é difícil para um cidadão mediano custear 
seus estudos, igualmente o é para o Governo Estadual. 
Saliente-se que os alunos que venham a ser beneficiados 

pelos recursos do Fundo deverão fazê-los retornar aos cofres 
públicos. Assim procedendo, o Governo terá permitido que o 
beneficiado realize seus anseios e possa servir ao Estado 
sem que sejam desviados recursos do ensino básico para o 
ensino superior. 
Trata-se, portanto, de propos1çao que se coaduna com o 

período de austeridade que atravessamos e que viabiliza ação 
extremamente eficaz por parte do Governo Estadual. 

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

Lei nQ 405/95 no 1Q turno, com a Emenda nQ 1, apresentada 
pela Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e 
Lazer. 
Sala das Comissões, 30 de novembro de 1995. 

~ 
~ 
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Miguel Martini, 
Marcos Helênio -

PARECER 

Presidente - Glycon Terra Pinto, relator -
Geraldo Rezende. 
PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 

NQ 458/95 
Comissão de Ciência e Tecnologia 

Relatório 
A proposição em comento, de autoria do Deputado Hely 

Tarquínio, tem por escopo criar o Programa Mineiro de 
Incentivo à Avicultura. 
Após publicada, foi a matéria remetida à Comissão de 

Constituição e Justiça, que não encontrou óbice a sua 
tramitação e lhe apresentou a Emenda nQ 1. 

Vem, agora, o projeto a esta Comissão para receber parecer 
quanto ao mérito, nos termos regimentais. 

Fundamentação 
A atividade econômica a ser beneficiada pelo programa que 

se pretende implantar é da mais alta relevância para o 
crescimento do Estado e mesmo do País. 

Com efeito, como lembra o autor do projeto, com a criação 
do MERCOSUL, abre-se uma enorme gama de possibilidades de 
desenvolvimento de atividades voltadas para a exportação, 
entre as quais se coloca a avicultura. Minas Gerais tem-se 
destacado na economia brasileira com a produção anual de 
mais de 150 milhões de frangos. 
Trata-se, pois, de atividade de vulto, que merece receber 

todo o apoio do poder público, particularmente no que tange 
à fiscalização da qualidade, de modo a tornar competitivo o 
produto no mercado internacional. 
Outrossim, o programa pretendido enfatiza a necessidade do 

desenvolvimento de novas tecnologias, necessárias ao 
contínuo aperfeiçoamento da atividade. O investimento a ser 
feito em pesquisas e experimentos, por certo, será 
importante contribuição aos pequenos e médios produtores. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 1Q turno, 

do Projeto de Lei nQ 458/95 com a Emenda nQ 1, apresentada 
pela Comissão de Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 30 de novembro de 1995. 
Alberto Pinto Coelho, Presidente- Ailton Vilela, relator -

Geraldo Nascimento. 
PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 486/95 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

O projeto de lei em tela, do Deputado Gil Pereira, proíbe a 
venda e o uso de cigarros e bebidas alcoólicas nas escolas 
das redes estadual e municipal de ensino e conveniadas. 

Publicado o projeto, foi a matéria examinada pela Comissão 
de Constituição e Justiça, que concluiu por sua 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade e apresentou-
lhe o Substitutivo nQ 1. Cabe, agora, a esta Comissão emitir 
parecer sobre o mérito da proposição, nos termos 
regimentais. 

Fundamentação 
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Um dos traços característicos da escola tradicional é 
refletir, em sua prática, os valores e as normas vigentes na 
sociedade. Existe, todavia, a possibilidade de que o 
trabalho escolar faça dessa instituição um agente de 
mudanças sociais. E é sob essa ótica que a proposição em 
tela deve ser abordada. 
Sabemos que o tabaco, pela variedade e pela proporção de 

substâncias tóxicas que apresenta, pode causar diversas 
enfermidades, como doenças respiratórias, neoplasias e 
distúrbios cardiovasculares. 
Registre-se, então, o fato de que, se até recentemente o 

hábito de fumar era muito bem aceito pela sociedade, tal não 
se tem verificado nos anos recentes. Há uma preocupação 
universal, pode-se dizer, em se instituírem normas 
restritivas ao hábito, acompanhadas de maior divulgação dos 
inconvenientes por ele causados. Verifica-se, portanto, 
benéfica mudança social que tende, sem dúvida, a ser 
acompanhada pela escola. 

Por outro lado, o uso do álcool, responsável muitas vezes 
pelo aparecimento de doenças que acometem, por exemplo, o 
aparelho digestivo. e o sistema nervoso e pelo surgimento de 
diversos problemas sociais, entre os quais o absenteísmo ao 
trabalho, recebe, até certo ponto, o beneplácito da 
sociedade. Vale mencionar que o próprio alcoolismo é uma 
doença, cuja etiologia, multifatorial, pode assentar-se no 
contato com a bebida. 

Os trechos seguintes, transcritos da dissertação de 
mestrado do professor Flávio Pechansky, da Universidade do 
Rio Grande do Sul, nos dão uma idéia do comportamento de 
nossos jovens com relação ao uso do álcool e, diante da 
gravidade da situação, evidenciam a necessidade de que sejam 
tomadas providências concretas. O trabalho, apresentado em 
1993, consistiu em pesquisa realizada com 950 adolescentes 
de Porto Alegre, que depuseram sobre o uso das bebidas 
alcoólicas mais comuns: 

"A média de idade do consumo inicial de bebida alcoólica 
foi de 10,1 anos. ( ... ) Os entrevistados que relataram 
lembrar-se da situ2~ão de 1n1c1o de consumo (73,5% dos 
casos) indicaram c ~ipo de situação em que isto ocorreu. 
Essas foram agrupaaas posteriormente em categorias, sendo as 
mais freqüentes: a) situações em que o beber era facilitado 
pelo pai ou pela mãe; b) festas; c) situações grupais de 
estímulo (com a família e no domicílio). 

A maior parte dos estudos realizados até o momento, 
principalmente os que coletaram dados em populações adultas, 
lida com informações retrospectivas no que compete ao início 
do consumo de bebidas alcoólicas e problemas a estas 
relacionados. ( ... )O dado retrospectivo sobre a situação de 
início do consumo é importante, sendo talvez mais fácil de 
coletar quando a distância entre as situações iniciais de 
consumo e a coleta sejam razoavelmente pequenas, como, por 
exemplo, em amostras de adolescentes. Blackburn e Zeiner 
acrescentam que ·o 1n1c1o precoce do alcoolismo está 
associado a uma evolução clínica mais severa, uma maior 
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propensão e abuso primário de álcool e personalidade anti-
social' ( ... )". 

Torna-se importante frisarmos que o início do consumo de 
bebidas, na amostra utilizada na pesquisa, ocorreu, na 
maioria dos casos, em faixa etária muito baixa, o que pode 
indicar um prognóstico pouco satisfatório para um grande 
número de indivíduos. 

Finalmente, devemos acrescentar que, muito embora o estudo 
aqui parcialmente descrito tenha indicado ser alta a 
incidência do consumo etílico no ambiente domiciliar, nada 
justifica que a escola venha a apoiar tal prática. Deve ser 
sua pretensão, ao contrário, desestimular a aquisição de 
hábitos lesivos à saúde e passar a atuar, efetivamente, como 
agente de mudanças. 

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

486/95 na forma do Substitutivo nQ 1, apresentado pela 
Comissão de Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 30 de novembro de 1995. 
Carlos Pimenta, Presidente - Luiz Antônio Zanto, relator -

Jorge Eduardo de Oliveira- Jorge Hannas. 
PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI 

-No 56/95 
Comissão de Sãúde e Ação Social 

Relatório 
O projeto de lei em análise, de autoria do Deputado Raul 

Lima Neto, torna obrigatória a existência de instalações 
sanitárias de uso gratuito para os passageiros em terminais 
rodoviários e pontos de parada de ônibus intermunicipais. 
Aprovado o projeto no 1Q turno, na forma do Substitutivo nQ 

1, a matéria vem a esta Comissão para receber parecer de 2Q 
turno, conforme disposições regimentais. 

Anexa, apresentamos a redação do vencido, que é parte deste 
parecer. 

Fundamentação 
A proposição em análise, ao evitar a cobrança injustificada 

de taxas para manutenção de instalações sanitárias em 
terminais rodoviários, favorece, principalmente, os usuários 
de baixa renda, proporcionando-lhes, além da gratuidade do 
serviço, condições adequadas de uso. 

Vale ressaltar que a manutenção do terminal rodoviário é 
feita por meio de várias fontes de receita, como a taxa de 
embarque, a tarifa mensal de ocupação das bilheterias e das 
lojas, os serviços de estacionamento, entre outras. 
Além disso, a exigência do oferecimento de serviços que 

atendam a padrões de segurança e higiene está diretamente 
ligada não somente a preocupações de ordem sanitária mas 
também à necessidade de se proporcionar maior conforto para 
todos aqueles que viajam pelo Estado. 

Conclusão 
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei 

nQ 56/95 na forma do vencido no 1Q turno. 
Sala das Comissões, 30 de novembro de 1995. 
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Carlos Pimenta, Presidente - Luiz Antônio Zanto, relator -
Jorge Eduardo de Oliveira- Jorge Hannas. 

Redação do Vencido no 1Q Turno 
PROJETO DE LEI No 56/95 

Torna obrigatória a existência de-instalações sanitárias de 
uso gratuito para os passageiros em terminais rodoviários e 
pontos de parada de ônibus intermunicipais. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -As estações rodoviárias e os pontos de parada de 

ônibus intermunicipais devem dispor de instalações 
sanitárias adequadas para uso gratuito de passageiros. 

Art. 2Q - Cabe ao órgão ou à entidade competente do Poder 
Executivo a fiscalização do disposto nesta lei. 
Art. 3Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 4Q- Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 96/95 

Comissão de Fiscalizaç~o Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Marcelo Gonçalves, o projeto de lei 
em epígrafe visa a autorizar o Poder Executivo a doar imóvel 
ao Município de Dores do Indaiá. 

Aprovado no 1Q turno com o Substitutivo nQ 1, retornao 
projeto a esta Comissão para ser analisado novamente do 
ponto de vista financeiro-orçamentário. 

Em atendimento ao§ 1Q do art. 196 do Regimento Interno, 
apresentamos em anexo a redação do vencido, que é parte 
deste parecer. 

Fundamentação 
Reiteramos o parecer favorável desta Comissão no 1Q turno, 

uma vez que a forma proposta no substitutivo apresentado não 
acarreta despesas aos cofres públicos, nem perda patrimonial 
para o Estado, nem causa impacto na lei orçamentária. 
O contrato de cessão de uso proposto pelo tempo a ser 

especificado no contrato, de forma a satisfazer aos 
interesses das partes, permitirá ao mun1c1p1o executar as 
benfeitorias que almeja no seu posto de saúde e atender 
condignamente à sua população. 

Ao mesmo tempo, permitirá ao Estado cumprir as normas de 
implantação do SUS previstas na Portaria nQ 203, do 
Ministério da Saúde, as quais prevêem a cessão de uso dos 
bens do patrimônio público estadual colocados à disposição 
do município, podendo futuramente ser utilizados pelo Estado 
nas diversas ações do Governo, conforme informações do 
Secretário da Saúde. 

A alienação definitiva do imóvel em favor do município 
seria contrária ao interesse público. 

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

96/95 no 2Q turno, na forma do vencido no 1Q turno. 
Sala das Comissões, 30 de novembro de 1995. 
Miguel Martini, Presidente- Glycon Terra Pinto, relator-

Geraldo Rezende - Marcos Helênio. 
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Redação do Vencido no lQ Turno 
PROJETO DE LEI No 96/95 

Autoriza o Poder Executivo a ceder imóvel ao Município de 
Dores do Indaiá. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar 

contrato de cessão de uso com o Município de Dores do Indaiá 
referente ao imóvel de propriedade do Estado situado nesse 
mun1c1p1o, na Rua Rui Barbosa, constituído de terreno com 
área total de 501,15m2 (quinhentos e um vírgula quinze 
metros quadrados), medindo sua frente 27,40m (vinte e sete 
vírgula quarenta metros); a lateral direita, 17,30m 
(dezessete vírgula trinta metros); a lateral esquerda, 
21,70m (vinte e um vírgula setenta metros); e o fundo, 
24,00m (vinte e quatro metros); confrontando pela direita 
com imóvel de Vicente Lopes de Azevedo, pela esquerda com a 
Rua Alagoas e, pelo fundo, com Luiz Ribeiro Correa, conforme 
escritura pública nQ 17.679, registrada a fls. 113 do livro 
3Q-GG do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Dores 
do Indaiá. 
Parágrafo único~ O imóvel descrito no "caput" deste artigo 

destina-se á ampliação do posto de saúde do município. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 
NQ 253/95 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei nQ 253/95, do Deputado Gilmar Machado, que 

dá nova redação ao inciso VII do art. 4Q da Lei nQ 9.119, de 
27/12/85, a ela acrescido pela Lei nQ 9.586, de 6/6/88, 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 253/95 

Dá nova redação ao inciso VII do art. 4Q da Lei nQ 9. 119, 
de 27 de dezembro de 1985, a ela acrescido pela Lei nQ 
9.586, de 6 de junho de 1988. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q- O inciso VII do art. 4Q da Lei nQ 9. 119, de 27 de 

dezembro de 1985, a ela acrescido pela Lei nQ 9.586, de 6 de 
junho de 1988, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 4Q - ................................... . 
VII - veículo automotor com mais de 12 (doze) anos de 

fabricação.". 
Art. 2Q- Esta lei entra em vigor em 1Q de janeiro de 1996. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 30 de novembro de 1995. 
Paulo Schettino, Presidente - Arnaldo Canarinho, relator -

Antônio Genaro. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 
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NQ 306/95 
Comissão de Redação 
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O Projeto de Lei nQ 306/95, de autoria do Deputado Ivo 
José, que declara de utilidade pública a Sociedade Corpo de 
Bombeiros Voluntários de Santos Dumont, com sede no 
Município de Santos Dumont, 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 306/95 

Declara de utilidade pública a Sociedade Corpo de Bombeiros 
Voluntários de Santos Dumont, com sede no Município de 
Santos Dumont. 

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

Corpo de Bombeiros Voluntários de Santos Dumont, com sede no 
Município de Santos Dumont. 

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 368/95 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei nQ 368/95, de autoria do Governador do 
Estado, que autoriza o Poder Executivo a alienar os imóveis 
de propriedade do Estado os quais menciona, foi aprovado no 
2Q turno, na forma do vencido no 1Q turno. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de ~ue, segundo 
a técnica legislativa, seja dada à matéria a for~a 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 368/95 

Autoriza o Poder Executivo a- alienar os imóveis de 
propriedade do Estado os quais menciona. 
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 - o imóvel situado na Cidade 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 quadraS, do loteamento BPS, 
com os seguintes limites e confrontações: pela frente, numa 
extensão de 47,50m (quarenta e sete vírgula cinqüenta 
metros), com a Rua Bartolomeu Tadei; pela direita, numa 
extensão de 84,22m (oitenta e quatro vírgula vinte e dois 
metros), com a Rua Antônio Simão Manoel; pela esquerda. numa 
extensão de 84,22m (oitenta e quatro vírgula vinte e dois 
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metros), com a Rua Prefeito Tigre Maia; e, pelos fundos, 
numa extensão de 47,50m (quarenta e sete vírgula cinqüenta 
metros), com terrenos de propriedade de Benedito Pereira dos 
Santos; imóvel este adquirido pelo Estado por meio de 
escritura pública de permuta, lavrada a fls. 188 v. do livro 
52-E do Cartório do 7Q Ofício de Notas de Belo Horizonte, 
matriculado sob o nQ 3.217, R-2, a fls. 282 do livro 2-AH do 
Cartório de Registro de Imóveis Francisco Rennó Pereira 
Júnior, da Comarca de Itajubá; 
II - o imóvel situado na Cidade de Itajubá, constituído de 

um terreno com área de 2.266m2 (dois mil duzentos e sessenta 
e seis metros quadrados), do loteamento Jardim das Colinas, 
no Bairro do Açude, com os seguintes limites e 
confrontações: pela frente, numa extensão de 
aproximadamente, 82m (oitenta e dois metros), com a Rua 10; 
por um dos lados, numa extensão de 45m (quarenta e cinco 
metros), com a Rua 12; pelo outro lado, numa extensão de 16m 
(dezesseis metros), com o lote nQ 1 (um), da quadra L; e, 
pelos fundos, numa extensão de 80m (oitenta metros), com 
terrenos dos herdeiros de Jair Florêncio da Costa; imóvel 
este adquirido pelo Estado por meio de escritura pública de 
dação em pagamento, lavrada às fls. 49/50 do livro 115-N do 
Cartório do 2Q Ofício de Notas da Cidade de Itajubá, 
matriculado sob o nQ 9.486, a fls. 126 do livro 1-A do 
Cartório de Registro de Imóveis Maria Aparecida Salomon, da 
Comarca de Itajubá; 
III - imóvel situado na Cidade de Uberlândia, constituído 

pelo lote nQ 13, da quadra nQ 18, com área de 400m2 
(quatrocentos metros quadrados), com as seguintes 
confrontações: pela frente, com a Rua Goiás; pelo lado 
direito, com o lote nQ 12; pelo lado esquerdo, com o lote nQ 
20; e, pelos fundos, com o lote nQ 10; imóvel este adquirido 
pelo Estado por meio de escritura pública de dação em 
pagamento, lavrada às fls. 70/71 do livro 408 do Cartório do 
3Q Ofício de Notas da Cidade de Uberlândia, matriculado sob 
o nQ 9.501 do livro de registro geral nQ 2 do Cartório do 2Q 
Ofício de Registro de Imóveis, da Comarca de Uberlândia; 
IV- imóvel situado na Cidade de Uberlândia, constituído 

pelo lote nQ 15 da quadra nQ 18, com área de 250m2 (duzentos 
e cinqüenta metros quadrados), com as seguintes 
confrontações: 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 este adquirido 
pelo Estado por meio de escritura pública de dação em 
pagamento, lavrada a fls. 70/71 do livro 408 do Cartório do 
3Q Ofício de Notas da Cidade de Uberlândia, matriculado sob 
o nQ 9.506 do livro de registro geral nQ 2 do Cartório do 2Q 
Ofício de Registro de Imóveis, da Comarca de Uberlândia; 
V- imóvel situado na Cidade de Uberlândia, constituído 

pelo lote nQ 16, da quadra nQ 18, com área de 250m2 
(duzentos e cinqüenta metros quadrados), com as seguintes 
confrontações: 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 este adquirido 
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pelo Estado por meio de escritura pública de dação em 
pagamento, lavrada às fls. 70/71 do livro 408 do Cartório do 
3Q Ofício de Notas da Cidade 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 comercial situado na Cidade do Rio de Janeiro, 
RJ, na confluência da lagoa da Tijuca, em Jacarepaguá, 
constituído do lote nQ 1, da quadra nQ 10, com área de 
1.920m2 (mil novecentos e vinte metros quadrados), com 
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, para edificação com fins turísticos 
recreativos; 
VII imóvel situado na Cidade de Belo Horizonte, 

constituído do terreno da quadra nQ 90, formada pelas Ruas 
Jaboatão, Djezzer Leite, Oscar Negrão de Lima e Av. B, no 
Bairro Gameleira, adquirido de Aurélio Lobo, e sua mulher, 
Altina da Costa Lobo, por escritura lavrada em abril de 
1907, registrada sob o nQ 1.803, a fls. 264 do livro nQ 3, 
do Cartório do 1Q Ofício de Registro de Imóveis de Belo 
Horizonte, e registrado em nome do Estado de Minas Gerais 
sob o nQ R.1.27501, no Cartório do 7Q Oficio de Registro de 
Imóveis de Belo Horizonte. 
Parágrafo único -As alienações de que trata este artigo 

serão precedidas de avaliação de 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 1966. 
Art. 2Q -Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao 

Município de Betim os seguintes bens de propriedade do 
Estado: 

I - os imóveis situados na Cidade de Betim, no Bairro Nossa 
Senhora de Fátima, constituídos dos terrenos formados pelos 
seguintes lotes: o nQ 3, da quadra nQ 1; os nQs 3 e 38, da 
quadra nQ 4; os nQs 7 e 10, da quadra nQ 8; o nQ 5, da 
quadra nQ 10; os nQs 7, 8, 23, 24, 25, 31 e 40, da quadra nQ 
12; os nQs 1, 11 e 12, da quadra nQ 15; o nQ 19, da quadra 
nQ 27; o nQ 49, da quadra nQ 28; os nQs 2 e 11, da quadra nQ 
29; os nQs 2 e 25, da quadra nQ 32; os nQs 2, 6 e 16, da 
quadra nQ 33; os nQs 13 e 19, da quadra nQ 34; os nQs 1, 2, 
3 e 4, da quadra nQ 36; o nQ 1, da quadra nQ 10; os nQs 3 e 
4, da quadra nQ 29; os nQs 2, 11, 16, 29, 31 e 32, da quadra 
nQ 31, imóveis estes adquiridos pelo Estado por meio de 
escritura pública de dação em pagamento, lavrada a fls. 108 
v./111 do livro 68 do Cartório do 2Q Ofício do Judicial e 
Notas da Cidade de Betim, matriculados, respectivamente, sob 
os nQs 20.105, 20.106, 20.107, 20.108, 20.109, 20.110, 
20. 1 1 1 . 20. 1 12 . 20. 1 13. 20. 1 14. 20. 1 15. 20. 1 1 6. 20. 1 1 7. 
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, do livro de 
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registro geral nQ 2 do Cartório de Registro de Imóveis Célia 
Nogueira de Rezende Campos, da Comarca de Betim; 

II - os imóveis situados na Cidade 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, adquiridos pelo Estado por meio de escritura pública de 
dação em pagamento, lavrada a fls. 108 v./111 do livro 68 do 
Cartório do 2Q Ofício do Judicial e Notas da Cidade de 
Betim, matriculados, respectivamente, sob os 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 13.791, do livro de registro geral 
nQ 2 do Cartório de Registro de Imóveis Célia Nogueira de 
Rezende Campos, da Comarca de Betim; 
III - imóveis situados na Cidade 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 38; imóveis estes adquiridos pelo Estado 
por meio de escritura pública de dação em pagamento, lavrada 
a fls. 108 v./111 do livro 68 do Cartório do 2Q Ofício do 
Judicial e Notas da Cidade de Betim, matriculados, 
respectivamente, sob os 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 - os imóvei~ situados na Cidade de Betim, no loteamento 
denominado Vila Padre Eustáquio, 2ª gleba, constituídos dos 
~errenos formados pelos lotes nQs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
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, da quadra nQ 43; imóveis estes adquiridos por meio de 
escritura pública de dação em pagamento lavrada a fls. 108 
v./111 do livro 68 do Cartório do 2Q Ofício do Judicial e 
Notas da Cidade de Betim, matriculados, respectivamente, sob 
os 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. 
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Parágrafo único Os imóveis descritos neste artigo 
destinam-se à implantação de programa comunitário de 
habitação popular. 
Art. 3Q -As alienações de que trata esta lei serão 

precedidas de parecer do Conselho Estadual de Política 
Ambiental - COPAM -, no caso de imóvel situado no Estado de 
Minas Gerais. 
Art. 4Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 5Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 30 de novembro de 1995. 
Paulo Schettino, Presidente - Arnaldo Canarinho, relator -

Antônio Genaro. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

No 535/95 
Comiss~o de Redação 

O Projeto de Lei nQ 535/95, do Governador do Estado, que 
altera e revigora dispositivos relativos à Taxa de Segurança 
Pública da Lei no 6.763, de 26/12/75, que consolida a 
legislação tribut~ria do Estado de Minas Gerais e dá outras 
providências, foi aprovado no 2Q turno, com a Emenda nQ 1 ao 
vencido no 1Q turno. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo 
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, 
nos termos do art. 270, § 1Q, do Regimento Interno. 
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte 

redação final, que está de acordo com o aprovado. 
PROJETO DE LEI No 535/95* 

Altera e revigora dispositivos relativos à Taxa de 
Segurança Pública da Lei nQ 6.763, de 26 de dezembro de 
1975, que consolida a legislação tributária do Estado de 
Minas Gerais e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica acrescentado ao art. 4Q da Lei nQ 6.763, de 

26 de dezembro de 1975, com a redação dada pela Lei nQ 
11.508, de 27 de junho de 1994, o seguinte inciso III: 
"Art. 4Q-
III- Taxa de Segurança Pública". 
Art. 2Q -Ficam revigorados os arts. 113 a 120 do Capítulo 

IV da Le1 nQ 6.763, de 26 de dezembro de 1975, com a 
seguinte redação: 

"Capítulo IV 
Da Taxa de Segurança Pública 

Seção I 
Da Incidência 

Art. 113 -A Taxa de Segurança Pública é devida pela 
utilização de s~rviços específicos e divisíveis, prestados 
pelo Estado em orgãos de sua administração, ou colocados à 
disposição de pessoas físicas ou jurídicas cujas atividades 
exijam do poder público estadual permanente vigilância 
policial ou administrativa, visando à preservação da 
segurança, da tranqüilidade, da ordem, dos costumes e das 
garantias oferecidas ao direito de propriedade. 

~ 
~ 
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Parágrafo único -A Taxa de Segurança Pública não incide 
sobre o fornecimento de certidões por repartições públicas 
estaduais, para fins de defesa de direitos e esclarecimento 
de situações de interesse pessoal. 

Seção II 
Das Isenções 

Art. 114- São isentos da Taxa de Segurança Pública os atos 
e documentos relativos: 

I - às finalidades militares ou eleitorais, bem como às 
referentes à situação de interessados que devam produzir 
prova perante estabelecimentos escolares; 
II - à vida funcional dos servidores do Estado; 
III - aos interesses de entidades de assistência social, de 

beneficência, de educação ou de cultura, devidamente 
reconhecidas, observados os requisitos previstos em 
regulamento; 

IV - aos antecedentes cr1m1nais, para fins de emprego ou 
profissão, quando o interessado for comprovadamente carente 
de recursos; 

V - à situação e residência de viúvas e pensionistas da 
previdência social, que perante esta devam produzir tal 
prova; 

VI - às promoções de caráter recreativo, desde que o total 
da renda seja destinado a instituições de caridade, 
devidamente reconhecidas; 
VII - aos estabelecimentos de interesse turístico, assim 

considerados pelos órgãos competentes do Estado, desde que 
registrados na Empresa Brasileira de Turismo- EMBRATUR; 
VIII - ao funcionamento de grêmios e diretórios estudantis 

de qualquer nível e às atividades por eles desenvolvidas.; 
IX - ao funcionamento de estabelecimento teatral ou de 

exibição de películas cinematográficas; 
X - aos interesses da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e das demais pessoas jurídicas de 
direito público interno; 

XI -aos interesses dos partidos políticos e dos templos de 
qualquer culto; 
XII - às viagens ao exterior destinadas a participação em 

congressos ou conferências internacionais, às realizadas em 
virtude de concessão de bolsas de estudos por entidades 
educacionais ou representações de outros países e às 
realizadas a serviço da União, dos Estados, do Distrito 
Federal, dos Municípios e das demais pessoas de direito 
público interno. 

Seção III 
Da Alíquota e da Base de Cálculo 

~rt. 115 -A Taxa de Segurança Pública tem por base de 
calculo o valor da UPFMG, prevista no art. 224 desta lei, ou 
outro índice que a substitua, vigente na data do efetivo 
pagamento, observado o prazo legal, e será cobrada de acordo 
com as alíquotas constantes da Tabela o desta lei. 

Seção IV 
Dos Contribuintes 
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Art. 116- Contribuinte da Taxa de Segurança Pública é toda 
pessoa física ou jurídica que promova ou se beneficie de 
qualquer das atividades previstas na Tabela D desta lei. 

Seção V 
Da Forma de Pagamento 

Art. 117 -A Taxa de Segurança Pública será recolhida em 
estabelecimento bancário autorizado ou repartição 
arrecadadora, a critério da Secretaria de Estado da Fazenda, 
ficando sua receita vinculada à Secretaria de Estado da 
Segurança Pública. 

Seção VI 
Dos Prazos de Pagamento 

Art. 118- A Taxa de Segurança Pública será exigida: 
I - de ordinário, antes da prática do ato ou da assinatura 

do documento; 
II - para renovação, quando a taxa for anual, até 31 de 

março do exercício em que ocorrer a renovação. 
Seção VII 

Da Fiscalização 
Art. 119 A fiscalização e a exigência 

Segurança Pública competem aos servidores 
Estadual, às autoridades policiais e às 
administrativas, na forma do regulamento. 

Seção VIII 
Das Penalidades 

da Taxa de 
da Fazenda 
autoridades 

Art. 120 -A falta de pagamento da Taxa de Segurança 
Pública, assim como seu pagamento insuficiente ou 
intempestivo, acarretará a aplicação das seguintes multas, 
calculadas sobre o valor da taxa devida: 

I - havendo espontaneidade no recolhimento do principal e 
acessórios: 
a) 3% (três por cento), se recolhido o débito integral, 

dentro de 15 (quinze) dias contados do término do prazo 
previsto para o recolhimento tempestivo; 
b) 7% (sete por cento), se recolhido depois de 15 (quinze) 

e 2té 30 (trinta) dias contados do término do prazo previsto 
para o recolhimento tempestivo; 
c) 15% (quinze por cento), se recolhido depois de 30 

(trinta) e até 60 (sessenta) dias contados do término do 
prazo previsto para o recolhimento tempestivo; 
d) 25% (vinte e cinco por cento), se recolhido depois de 60 

(sessenta) e até 90 ( noventa) dias contados do término do 
prazo previsto para o recolhimento tempestivo; 
e) 30% (trinta por cento), se recolhido depois de 90 

(noventa) dias contados do término do prazo previsto para o 
recolhimento tempestivo; 
II - havendo ação fiscal, 100% (cem por cento) sobre o 

valor da taxa, observadas as seguintes reduções: 
a) a 30% (trinta por cento) de seu valor, quando o 

recolhimento ocorrer no prazo de 10 (dez) dias contados da 
data do recebimento do termo expedido pela Fazenda Pública 
Estadual; 

b) a 40% (quarenta por cento) de seu valor, quando o 
recolhimento ocorrer depois de 10 (dez) e até 30 (trinta) 
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dias contados da data do recebimento do termo expedido pela 
Fazenda Pública Estadual, ou até o momento do recebimento do 
auto de infração, se este ocorrer em prazo menor; 
c) a 50% (cinqüenta por cento) de seu valor, quando o 

recolhimento ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias contados 
da data de recebimento do auto de infração ou, na falta 
deste, após esgotado o prazo previsto na alínea anterior; 
d) a 70% (setenta por cento) de seu valor, quan~o o 

recolhimento ocorrer depois de 30 (trinta) dias apos o 
recebimento do auto de infração e antes de vencido o prazo 
para interposição de recurso contra a primeira decisão de 
mérito proferida na esfera administrativa; 
e) a 70% (setenta por cento) de seu valor, quando o 

recolhimento ocorrer no prazo de 60 (sessenta) dias contados 
da data de recebimento do auto de infração, se revel o 
autuado. 
Parágrafo un1co As multas previstas neste artigo 

denominam-se: 
1 -de mora, nas hipóteses do inciso I; 
2- de revalidação, nas hipóteses do inciso II." 
Art. 3Q -Fica instituída taxa de segurança pública em 

razão de eventos artísticos que demandem a presença de força 
policial realizados no âmbito do Estado. 

§ 1Q -A alíquota da taxa de que trata este artigo será 
estabelecida na forma de regulamento do Poder Executivo que 
levará em consideração os custos da operação e o efetivo 
colocado à disposição do evento. 

§ 2Q - Os recursos arrecadados em razão da taxa serão 
destinados ao reequipamento e à manutenção da Polícia 
Militar de Minas Gerais. 
Art. 4Q- Não será cobrada taxa de Segurança Pública para a 

expedição da cédula de identidade requerida para os fins do 
disposto no art. 75 da Lei nQ 9. 100, de 29 de setembro de 
1995. 
Art. 5Q -O § 1Q do art. 149 da Lei nQ 6.763, de 26 de 

dezembro de 1975, alterado pelo art. 21 da Lei nQ 9.520, de 
30 de dezembro de 1987, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

"Art. 149 - ................................. . 
§ 1Q -Os representantes dos contribuintes e respectivos 

suplentes serão indicados em listas tríplices pela 
Associação Comercial de Minas - ACM -, pela Federação do 
Comérci9 do Estado de Minas Gerais - FCEMG -, pela Federação 
das Industrias do Estado de Minas Gerais - FIEMG -, pela 
Federação da Agricultura do Estado de Minas Gerais - FAEMG -
e pela Federação das Empresas de Transportes de Carga do 
Estado de Minas Gerais FETCEMG entre pessoas de 
reconhecido saber e experiência em matéria jurídico-
tributária." 
Art. 6Q -Fica a Secretaria de Estado de Segurança Pública 

obrigada a instalar, na forma do regulamento, banca 
examinadora do Departamento de Trânsito de Minas Gerais -
DETRAN-MG nas cidades em que funcionam suas regionais. 
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Art. 7Q -Esta lei entra em vigor no primeiro dia do 

exercício financeiro subseqüente ao de sua publicação. 
Art. 8Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 30 de novembro de 1995. 
Paulo Schettino, Presidente - Arnaldo Canarinho, relator -

Antônio Genaro. 
* O anexo mencionado foi publicado no Diário do 

Legislativo de 2/12/95. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

NQ 550/95 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei nQ 550/95, do Governador do Estado, que 
autoriza o Estado a realizar operação de crédito para os 
fins que menciona e dá outras providências, foi aprovado no 
2Q turno, na forma do vencido no 1Q turno. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo 
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, 
nos termos do art. 270, § 1Q, do Regimento Interno. 
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte 

redação final, que está de acordo com o aprovado. 
PROJETO DE LEI No 550/95 

Autoriza o Estado a realizar operação de crédito para os 
fins que menciona e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica o Estado autorizado a realizar operação de 

crédito até o valor de R$20.000.000,00 (vinte milhões de 
reais) com a Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP -, 
destinados à contratação de serviços técnicos especializados 
para elaboração dos projetos referidos neste artigo, assim 
distribuídos: 

I - R$1.168.660, 12 (um milhão cento e sessenta e oito mil 
seiscentos e sessenta reais e doze centavos) para o Programa 
de Qualidade para Áreas Meio; 
II- R$2.610.000,00 (dois milhões seiscentos e dez mil 

reais) para o Sistema de Controle e Ação Governamental; 
III- R$1.633.595,30 (um milhão seiscentos e trinta e três 

mil quinhentos e noventa e cinco reais e trinta centavos) 
para o Sistema de Gerenciamento Integrado Regional; 
IV- R$1.149.804,65 (um milhão cento e quarenta e nove mil 

oitocentos e quatro reais e sessenta e cinco centavos) para 
o projeto Reorganização Administrativa da Secretaria de 
Estado de Recursos Humanos e Administração; 
V- R$3.031.687,11 (três milhões trinta e um mil seiscentos 

e oitenta e sete reais e onze centavos) para os Estudos 
sobre a Reforma Administrativa do Estado; 

VI R$398.540,82 (trezentos e noventa e oito mil 
quinhentos e quarenta reais e oitenta e dois centavos) para 
os Estudos sobre Missões Tecnológicas da Secretaria de 
Estado de Ciência e Tecnologia; 
VII - R$10.007.712,00 (dez milhões sete mil e setecentos e 

doze reais) para os Projetos e Estudos de Viabilidade de 
Recuperação e Estadualização de Rodovias e de Impacto 
Ambiental para Rodovias Projetadas ou em Construção. 
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Parágrafo único O Estado será representado pelas 
Secretarias de Estado do Planejamento e Coordenação Geral e 
da Fazenda na prática dos atos necessários à efetivação da 
operação de crédito de que trata o "caput" deste artigo. 

Art. 2Q- O contrato de empréstimo estabelecerá: 
I - a forma e as condições do repasse do valor da operação 

de crédito e da quitação dos respectivos débitos, observados 
os critérios aplicados pela FINEP aos demais Estados e aos 
municípios; 

II - o índice de correção das parcelas do repasse do valor 
do empréstimo, observada a legislação federal do Plano Real. 
Art. 3Q -Fica o Poder Executivo autorizado a vincular 

quota-parte do Fundo de Participação do Estado- FPE - em 
garantia da realização de operação de crédito de que trata 
esta lei. 
Art. 4Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 5Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 30 de novembro de 1995. 
Paulo Schettino, Presidente - Arnaldo Canarinho, relator -

Antônio Genaro. 



BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 5 DE DEZEMBRO DE 1995 

ATAS 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA EM lo DE DEZEMBRO DE 1995 

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

COMPARECIMENTO 
-Às 9h15min, comparecem os Deputados: 
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Agostinho Patrús - Paulo Pettersen - Maria José Haueisen -
Ibrahim Jacob - Ermano Batista- Anivaldo Coelho - Bilac 
Pinto- Dimas Rodrigues- Geraldo Nascimento- Gil Pereira-
Ivo José - Jairo Ataide - João Leite - Jorge Eduardo de 
Oliveira- Jorge Hannas- José Henrique- Leonídio Bouças-
Marco Régis - Olinto Godinho- Raul Lima Neto- Sebastião 
Helvécio- Wilson Trópia. 

Falta de "Quorum" 
A Sra. Presidente (Deputada Maria José Haueisen)- A lista 

de comparecimento não registra a existência de número 
regimental. A Presidência deixa de abrir a reun1ao, por 
falta de "quorum", e convoca os Deputados para a ordinãria 
de debates de segunda-feira, dia 4, às 20 horas. 

ATA DA 9a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA 
Às dez horas do dia dezenove de outubro de mil novecentos e 
noventa e cinco, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Alberto Pinto Coelho, Geraldo Nascimento e Raul 
Lima Neto, membros da supracitada Comissão. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Alberto Pinto Coelho, 
declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Geraldo 
Nascimento que proceda à leitura da ata da reunião anterior, 
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A 
Presidência lê a seguinte correspondência: ofício da 
Associação dos Servidores da EPAMIG- ASEPA -, solicitando 
seja mantido o parãgrafo único do art. 212 da Constituição 
mineira, que destina 2/3 da receita da FAPEMIG a projetos 
relevantes para o Estado; Ofício nQ 377/95, do Deputado 
Mauro Lobo Martins Júnior, Secretãrio de Ciência e 
Tecnologia, encaminhando o documento "Principais Propostas 
de Missões Tecnológicas (Setembro de 1995)" e telegrama do 
Sr. José Henrique Santos Portugal, Chefe de Gabinete do 
Governador do Estado, comunicando que foi encaminhado à 
Secretaria de Indústria e Comércio ofício com solicitação 
pleiteada no Requerimento nQ 707/95, desta Comissão. A 
Presidência comunica que estão à disposição, os avulsos dos 
Projetos de Lei nQs 503 a 505/95, todos de autoria do 
Governador do Estado. A seguir, distribui ao Deputado Raul 
Lima Neto o Projeto de Lei nQ 458/95, do Deputado Hely 
Tarquínio, que cria o Programa Mineiro de Incentivo à 
Avicultura e dã outras providências. Cumprida a finalidade 
da reunião, o Presidente agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
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reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 
Sala das Comissões, 30 de novembro de 1995. 
Alberto Pinto Coelho, Presidente - Aílton Vilela- Geraldo 

Nascimento. 
ATA DA 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE E AÇÃO 
SOCIAL 
Às nove horas e trinta minutos do dia vinte e três de 
novembro de mil novecentos e noventa e cinco, comparecem na 
Sala das Comissões os Deputados Marco Régis, Jorge Eduardo 
de Oliveira e Jorge Hannas, membros da Comissão supracitada. 
Havendo número regimental, o Vice-Presidente, Deputado Marco 
Régis, assume a Presidência, declara abertos os trabalhos e 
solicita ao Deputado Jorge Eduardo de Oliveira que proceda à 
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é 
subscrita pelos membros presentes. Ao chegar o Deputado 
Carlos Pimenta, este assume a Presidência e dá 
prosseguimento aos trabalhos. A seguir, a Presidência lê 
ofício do Presidente da Associação Mineira de Medicina 
Legal, Sr. Calil Fouad Nicolau Cury, por meio do qual 
apresenta à Comissão de Saúde, cópia do Documento nQ 1 
apresentado na Jornada Sudeste da Sociedade Brasileira de 
Medicina Legal, o qual interpreta o pensamento dos médicos-
legistas mineiros, com vistas a mudanças administrativas em 
andamento. Logo após, o Presidente lê ofício do Sr. Carlos 
Eduardo Ferreira, Presidente da Associação dos Hospitais de 
Minas Gerais, por meio do qual comunica a suspensão do 
contrato com o SUS, caso não seja obtido o equilíbrio 
económico- financeiro na assistência médico-hospitalar. A 
Presidência solicita à assessoria que analise os ofícios. 
Ato contínuo, o Presidente passa à fase de discussão e 
votação de proposições da Comissão. o Deputado Arnaldo Penna 
apresenta requerimento em que solicita que se convidem o 
Prof. Tomaz Aroldo da Mota Santo, Magnífico Reitor da UFMG e 
os Srs. João Lúcio dos Santos Júnior, Diretor do Hospital 
das Clínicas e Edison José Correia, Diretor da Faculdade de 
Medicina da UFMG, para comparecerem à Comissão de Saúde, com 
a finalidade de se discutirem os graves problemas por que 
passa o Hospital das Clínicas de Belo Horizonte. Submetido a 
votação, é o requerimento aprovado. A Presidência passa à 
fase de discussão e votação de proposições que dispensam a 
aprovação do Plenário da Assembléia. o Deputado Marco Régis 
emite pareceres favoráveis à aprovação, no 2Q turno, do 
Projeto de Lei nQ 140/95 e, no 1Q turno, dos Projetos de Lei 
nQs 449/95, este na forma do Substitutivo nQ 1, 474, 482, 
489, 508 e 526/95. O Deputado Jorge Eduardo de Oliveira 
emite pareceres favoráveis à aprovação, no 2Q turno, dos 
Projetos de Lei nQs 312 e 414/95 e, no 1Q turno, dos 
Projetos de Lei nQs 361 e 438/95, este com a Emenda nQ 1. O 
Deputado Jorge Hannas emite pareceres favoráveis à 
aprovação, no 2Q turno, dos Projetos de Lei nQs 399, 403 e 
436/95, este na forma do vencido no 1Q turno, e, no 1Q 
turno, do Projeto de Lei nQ 317/95 com a Emenda nQ 1. 
Submetidas a discussão e votação, cada uma por sua vez, são 
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as proposições aprovadas. Prosseguindo, a Presidência 
submete a discussão e votação os Pareceres de Redação Final 
dos Projetos de Lei nQs 397, 393, 392, 385, 377, 376, 375, 
364, 341, 336, 321 e 316/95, os quais são aprovados. A 
seguir, a Presidência registra a presença dos Srs. 
Benedictus Philadelpho da Siqueira, Superintendente de 
Planejamento e Coordenação da Secretaria da Saúde; Cid 
Veloso, Paulo Bhering e Marco Antônio Vasconcelos, 
responsáveis, respectivamente, pelo Programa de Saúde da 
Família, pela implantação de consórcios intermunicipais de 
saúde, pela descentralização e regionalização do sistema de 
urgência-emergência e pela redefinição do papel do Estado no 
setor de saúde, e convida-os para tomarem assento à mesa. A 
Presidência passa a palavra ao Deputado Marco Régis, autor 
do requerimento que motivou o convite. A seguir, o Sr. 
Benedictus Philadelpho inicia a sua exposição, projeta 
alguns slides e apresenta o programa estruturante de saúde 
contido no Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado- PMDI. 
Afirma que os objetivos do programa são redução da 
desigualdade no atendimento médico-hospitalar, melhoria no 
acesso da população ao SUS e melhoria do funcionamento do 
sistema. Informa que, para tal fim, serão adotadas ações 
estratégicas, como o Programa de Saúde da Família, a 
descentralização do atendimento de urgência-emergência e a 
adoção de uma política de qualificação de recursos humanos e 
integração com a universidade. Ao chegar o Sr. José Rafael 
Guerra Pinto Coelho, Secretário da Saúde, a Presidência 
interrompe a reunião e convida-o para tomar assento à mesa. 
O Sr. José Rafael declara que o Governo quer garantir aos 
cidadãos os direitos básicos da saúde e anuncia a instalação 
do 22Q Consórcio Intermunicipal de Saúde e de um serviço de 
oncologia no Município de varginha. Participam dos debates 
todos os parlamentares e convidados, conforme consta nas 
notas taquigráficas. A Presidência agradece a presença das 
autoridades e assim que os convidados deixaram a reunião, o 
Presidente recebe os servidores da FHEMIG. A Diretora de 
Assistência Sindical da entidade, Mônica Fernandes Abreu, 
pede a interferência dos Deputados para solucionar o 
problema dos contratos administrativos. Fazem uso da palavra 
Maria Amélia Pessoa, representante dos contratados da 
FHEMIG; Nazaré Juventino Avelino, representante do Hospital 
Júlia Kubitschek e Valdir Ferreira, do conselho comunitário 
do movimento. A Presidência sugere que a Comissão marque uma 
audiência com o Secretário de Administração, Sr. Claúdio 
Mourão, para suspender o processo de pressão sobre os 
servidores. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares e convidados, convoca 
os membros da comissão para a reunião extraordinária a ser 
realizada no próximo dia 28, às 9h30min, com a finalidade de 
se ouvirem o Prof. Tomaz Arolde da Mota Santos, Magnífico 
Reitor da UFMG e os Srs. João Lúcio dos Santos Júnior, 
Diretor do Hospital das Clínicas e Édison José Correia, 
Diretor da Faculdade de Medicina da UFMG, para debaterem os 
graves problemas por que passa o Hospital das Clínicas de 
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Belo Horizonte, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 
Sala das Comissões, 28 de novembro de 1995. 
Carlos Pimenta, Presidente - Jorge Eduardo - Jorge Hannas -

Marco Régis - Arn~ldo Penna. . 
ATA DA 29a REUNIAO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLEIA E DA 
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Às dez horas do dia dezesseis de novembro 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 Ermano Batista, membros da Mesa da Assembléia; 
Miguel Martini, Geraldo Rezende, Marcos Helênio e Clêuber 
Carneiro, 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 processos de prestação de contas da aplicação de 
recursos oriundos de subvenções sociais. Logo após, passa a 
palavra ao relator pela Comissão de Fiscalização Financeira 
e Orçamentária, Deputado Clêuber Carneiro, que emite 
pareceres pela aprovação dos processos das seguintes 
entidades: Creche Santa Rita de Cássia, Caixa Escolar Carmem 
Ribeiro Diniz, Caixa Escolar Jorge Avellar Neto, Associação 
Comunitária de Brejo Bonito, Prefeitura Municipal de 
Cruzeiro da Fortaleza, Fundação e Associação para 
Reintegração e Assistência Social a Viciados e Carentes, 
Prefeitura Municipal de Jeceaba, APAE de Abadia dos 
Dourados, Prefeitura Municipal de Santa Juliana, Associação 
de Pequenos Produtores do Jorge, Associação dos Pequenos 
Produtores Rurais do Município de Pocrane, Associação 
Comunitária de Joaquim Felício, Prefeitura Municipal de Onça 
de Pitangui, Associação do Bairro Cruzeiro, Associação 
Comunitária de Desenvolvimento Social de Barroso, Associação 
Comunitária de Desenvolvimento Social de Barroso, Associação 
Comunitária de Desenvolvimento Social de Barroso. Conselho 
Municipal de Desenvolvimento de Coroaci, Prefeitura 
Municipal de Mato Verde, Lar João Paulo I - Obra Unida à 
Sociedade São Vicente de Paulo, Conselho de Desenvolvimento 
Comunitário de Passagem, Associação dos Moradores do Bairro 
Palmares 2ª Seção, Conselho Comunitário São Geraldo, 
Prefeitura Municipal de Lamim, Esporte Clube Palmeirinha, 
Ação Social da Igreja Evangélica Assembléia de Deus, 
Conselho de Desenvolvimento Comunitário Felipe dos Santos, 
Sociedade Pestalozzi de São João Nepomuceno, Esporte Clube 
Barralonguense, Associação Comunitária da Pedra Branca, 
Associação Comunitária dos Moradores Carentes do Bairro São 
Domingos, Obras Sociais do Grupo Espírita Obreiros da Paz, 
Núcleo Assistencial Caminhos para Jesus, Sociedade dos 
Amigos de Inhapim, Associação Atlética Monte Carmelo, 
Cruzeiro Esporte Clube, Prefeitura Municipal de Jordânia, 
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Associação Comunitária do Bairro Sagrada Família, Real 
Futebol Clube, Núcleo Comunitário dos Amigos de Passa-Tempo, 
Instituto Imaculada Conceição, Associação Comunitária do 
Distrito de Nova Esperança, Associação Comunitária, 
Assistencial e Desportiva Alvarenguense, Prefeitura 
Municipal de Jampruca, Prefeitura Municipal de Inimutaba, 
Associação Comunitária de Joaquim Felício, Associação dos 
Moradores do Bairro Santo Antônio, Associação Comunitária 
Bela Vista, Prefeitura Municipal de Santa Rita de Minas, 
AP~E de Caratinga, Associação dos Moradores do Bairro Cocho 
D'Agua, Conselho Comunitário Matronense, Serviço de Promoção 
do Menor, Prefeitura Municipal de Onça de Pitangui, 
Prefeitura Municipal de Ervália, Associação Comunitária dos 
Moradores do Bairro José Adão de Camargos e Adjacências, 
Associação Comunitária Cunha, Paiol, Caqui e Adjacências, 
Associação dos Moradores dos Bairros Antônio Justino e 
Riguete, Lar São Vicente de Paulo, Associação dos Amigos dos 
Bairros Sol Nascente e Pouso Alegre, Social Olímpico 
Siderúrgica, União dos Moradores da Vila Boa Vista, 
Associação Comunitária Bela Vista, Fundação Escola de Vida -
Educação Integral, Promoção Cultural e Medicina Alternativa. 
Submetidos a discussão e votação, são os pareceres 
aprovados. Em seguida, esses processos são apreciados pela 
Mesa, sendo relatores da matéria os Deputados Wanderley 
Ávila, 1Q-Vice-Presidente, e Ermano Batista, 4Q-Secretário, 
que emitem pareceres pela aprovação dos processos, os quais, 
submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são 
aprovados. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros 
das Comissões para a próxima reunião ordinária, determina 
que se lavre a ata e encerra os trabalhos. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 23 de novembro de 

1995. 
Wanderley Ávila, Presidente- Maria José Haueisen- Ibrahim 

Jacob- Antônio Júlio - Ermano Batista- Miguel Martini -
Romeu Queiroz - Marcos Helênio - Glycon Terra Pinto. 
ATA DA 19a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, 
CULTURA, DESPORTO E TURISMO E LAZER 
Às dez 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 Anderson Adauto, Gilmar Machado e 
João Leite, 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 Gilmar Machado que proceda à 
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é 
subscrita pelos membros presentes. Prosseguindo, a 
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar as 
matérias da pauta e lê a seguinte correspondência: ofício de 
funcionários da área administrativa da educação, no cargo de 
Auxiliar de Secretaria II, solicitando providências desta 
Comissão em relação à posse do restante dos concursados; da 
Sra. Geralda Alves Penna, professora aposentada, solicitando 
ajuda para que seja promovida ao grau P2E; Ofícios nQs 289 e 
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340/95, do Sindicato de Transportes de Passageiros de Belo 
Horizonte - SETRANSP -, encaminhando relação dos veículos 
danificados nos jogos Cruzeiro x Guarani e Cruzeiro x 
Atlético; ofício da Sra. Maria Ilda de Carvalho, professora 
da Escola Estadual Luiz Pessanha e Supervisara Pedagógica do 
Instituto de Educação de Minas Gerais, encaminhando 
documentos referentes a sindicância instaurada naquela 
Escola e solicitando a intervenção desta Comissão; Ofício nQ 
082, do Ministério da Educação e do Desporto - MEC -, da 
Fundação de Assistência ao Estudante - FAE - e da Diretoria 
de Apoio Didático e Pedagógico- DADP -, encaminhando cópia 
da publicação no "Diário Oficial da União" do convênio 
celebrado entre a FAE e a Secretaria da Educação de Minas 
Gerais; e Circular nQ 001/95, dos representantes da Comissão 
Permanente do Pessoal Técnico-Administrativo das 
instituições federais de ensino da Região Sudeste, 
manifestando sua preocupação com as últimas propostas 
encaminhadas pelo Governo Federal, que atingem diretamente o 
ensino público no País, e solicitando que esta Comissão dê 
ampla divulgação ao documento. Em seguida, a Presidência 
solicita à assessoria que encaminhe ofício à Secretária da 
Educação, encaminhando os ofícios lidos nesta reunião, 
relativos à promoção e à posse de servidores públicos, e, 
logo após, distribui o Requerimento nQ 843/95 ao Deputado 
Gilmar Machado. Passa-se à 1a fase da Ordem do Dia, com a 
discussão e a votação de proposições da Comissão. A 
Presidência procede à leitura de requerimento dO Deputado 
Carlos Pimenta, em que solicita sejam convidados o Prof. 
José Geraldo de Freitas Drumond, Reitor da Universidade 
Estadual de Montes Claros - UNIMONTES -; os Presidentes dos 
diretórios acadêmicos e do Diretório Central dos Estudantes 
da referida instituição, para discutirem a situação da 
UNIMONTES diante dos recursos orçamentários para 1996 e de 
suas necessidades, em especial a da implantação de novos 
cursos. A seguir, lê outro requerimento, da Deputada Elbe 
Brandão, em que pede seja solicitado o comparecimento da 
Sra. Ana Luíza Machado Pinheiro, Secretária da Educação, 
para prestar esclarecimentos sobre as atividades 
relacionadas às horas cívicas na rede estadual de ensino. 
Colocados em votação, cada um por sua vez, são os 
requerimentos aprovados. Passa-se à 3a fase da Ordem do Dia, 
com a discussão e a votação de proposições que dispensam a 
apreciação do Plenário da Assembléia. Neste momento, 
registra-se a presença do Deputado Irani Barbosa. O 
Presidente submete a discussão e votação as seguintes 
proposições, das quais é relator: no 2Q turno, Projeto de 
Lei nQ 246/95, com parecer pela aprovação; no 1Q turno, 
Projetos de Lei nQs 208, 484 e 513/95, com pareceres pela 
aprovação. Prosseguindo, a Presidência submete a discussão e 
votação as seguintes proposições, das quais é relator o 
Deputado Gilmar Machado: no 1Q turno, Projetos de Lei nQs 
287, 483, 501 e 515/95, com pareceres pela aprovação; e 
338/95, com parecer pela aprovação com a Emenda nQ 1. Após, 
a Presidência submete a discussão e votação as seguintes 
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proposições, das quais é relator o Deputado João Leite: no 
1Q turno, Projetos de Lei nQs 386, 475, 494, 502 e 510/95, 
com pareceres pela aprovação; 384 e 480/95, com pareceres 
pela aprovação com emendas que receberam o nQ 1. São 
aprovados os projetos. Prosseguindo, a Presidência passa a 
palavra ao Deputado Gilmar Machado, que emite parecer 
mediante o qual conclui pela aprovação do Requerimento nQ 
843/95. Colocado em votação, é o requerimento aprovado. A 
Presidência submete a votação, nos termos da Deliberação da 
Mesa nQ 487, cada um por sua vez, os Requerimentos nQs 818 a 
821, 830 a 833, 842, 847 a 850, 855, 856, 824, 843, 846 e 
858/95, que são aprovados. Após, a Presidência submete a 
discussão e votação os Pareceres de Redação Final dos 
Projetos de Lei nQs 212, 300, 311, 322, 324, 333, 334, 347, 
352, 353, 374, 381, 394 e 398/95, 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, 28 de novembro de 1995. 
Irani Barbosa, Presidente- João Leite- Gilmar Machado-

Elbe Brandão. 
ATA DA 16a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS 
~UNICIPAIS-E REGIONALIZAÇÃO 
As nove horas e quinze minutos do dia vinte e três de 
novembro de mil novecentos e noventa e cinco, comparecem na 
Sala das Comissões os Deputados José Henrique, Dílzon Melo, 
João Batista de Oliveira, José Braga, Paulo Piau 
(substituindo este ao Deputado Sebastião Costa, por 
indicação da Liderança do PFL) e José Maria Barros, membros 
da Comissão supracitada, bem como os Deputados Jairo Ataíde, 
Djalma Diniz, Dinis Pinheiro e Olinto Godinho. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado José Henrique, 
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 membros presentes. A 
seguir, o Presidente acusa o recebimento de requerimento do 
Deputado Jorge Hannas, por meio do qual solicita o envio de 
correspondência ao Presidente do TRE-MG, pedindo o expurgo 
dos eleitores irregulares constantes na listagem do Distrito 
de São Pedro do Avaí, no Município de Manhuaçu. Colocado em 
votação, é o requerimento aprovado por unanimidade. 
Encerrada a matéria destinada à 1ª fase da Ordem do Dia, o 
Presidente passa à 2ª fase, compreendendo a discussão e a 
votação de proposições sujeitas à apreciação do Plenário da 
Assembléia. O Presidente informa que continuam em discussão 
o parecer do Deputado Dílzon Melo sobre as Emendas nQs 1, 2 
e 3, apresentadas em Plenário ao Projeto de Lei nQ 562/95, e 
proposta de emenda do Deputado Paulo Piau. Não havendo querr· 
se manifeste, o Presidente encerra a discussão e coloca em 
votação o parecer e a proposta de emenda, que são aprovados, 
cada um por sua vez, por unanimidade. A seguir, o Presidente 
suspende a reunião por 5 minutos para a elaboração da nova 
redação do parecer. Reabertos os trabalhos, o Presidente 
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solicita ao Deputado Dílzon Melo que proceda à leitura da 
nova redação. Feita sua leitura, e não havendo quem sobre 
ela se manifeste, o Presidente a dá por aprovada. Cumprida a 
finalidade da reunião a Presidência agradece o 
comparecimento dos Deputados, convoca os membros da Comissão 
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da 
ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 1Q de dezembro de 1995. 
José Henrique, Presidente- Ivo José- Bilac Pinto- Olinto 

Godinho. 
ATA DA 4a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE E AÇÃO 
SOCIAL -
Às nove horas e trinta minutos do dia vinte e oito 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. Encontra-se presente, também, o 
Deputado Arnaldo Penna. Havendo número regimental. o 
Presidente, Deputado Carlos Pimenta, 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. Prosseguindo, a 
Presidência passa à 2a parte da Ordem do Dia, anuncia a 
presença dos convidados, Prof. Tomáz Aroldo da Mota Santos, 
Reitor da UFMG, Sr. Édison José Correia, Diretor da 
Faculdade de Medicina da UFMG, Sr. João Lúcio dos Santos 
Júnior, Diretor do Hospital das Clínicas de Belo Horizonte, 
e convida-os a tomar assento à mesa. O Presidente passa a 
palavra ao Deputado Arnaldo Penna, autor do requerimento que 
motivou o convite. A seguir, o Sr. João Lúcio dos Santos 
Júnior discorre sobre os problemas do Hospital das Clínicas, 
dando enfoque à defasagem na tabela do SUS, que há 17 meses 
não é reajustada, o que vem acarretando inúmeros prejuízos. 
Afirma, ainda, que outro problema enfrentado pela direção do 
Hospital é com relação aos estoques de medicamentos, até 
então repostos para uma previsão de 60 dias. A Presidência 
registra a presença dos Srs. Márcio Gallo, representante dos 
residentes do Hospital das Clínicas; Nelma de Carvalho Lage, 
representante do Conselho Administrativo, Eliana Bonacorsi 
Riani, representante do Diretório Acadêmico; José Carlos 
Lanna, Coordenador dos Serviços Clínicos e de Cirurgia do 
Hospital das Clínicas, e Roberto de Assis Ferreira, Chefe de 
Pediatria do Hospital. Participam dos debates todos os 
convidados e parlamentares presentes, conforme consta nas 
notas taquigráficas. Logo após, o Deputado Arnaldo Penna 
apresenta requerimento em que solicita que a Comissão, 
juntamente com a direção da Faculdade de Medicina e a 
direção do Hospital das Clínicas, dirija-se ao Secretário da 
Saúde a fim de expor-lhe a situação por que passa o 
Hospital. Submetido a votação, é o requerimento aprovado. O 
Presidente informa que a Comissão poderá ser um canal de 
mediação junto aos Governos Federal, Estadual e Municipal e 
propõe audiência com o Governador do Estado, o que é aceito 
pelos membros da Comissão, sem restrições. Cumprida a 
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finalidade da reunião, o Presidente agradece a 
convidados e dos parlamentares, convoca os 
Comissão para a prox1ma reunião ordinária, 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

presença dos 
membros da 

determina a 
Sala das Comissões, 30 de novembro de 1995. 
Carlos Pimenta, Presidente - Jorge Hannas - Jorge 

de Oliveira- Luiz Antônio Zanto- Marco Régis. 
Eduardo 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

PARECER SOBRE O OFÍCIO No 13.918/SJ 
DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL-DE MINAS GERAIS 

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização 
Relatório 

Por meio do Oficio no 13.918/SJ, o Presidente do TRE-MG 
comunicou ao Presidente da Assembléia Legislativa a 
homologação do resultado do plebiscito realizado nos 
Distritos de São Cândido e Cordeiro de Minas, localizados no 
Município de Caratinga, que pleiteiam a sua anexação ao 
Município de Ipatinga. O referido oficio informa, ainda, a 
homologação do resultado da consulta plebiscitária feita à 
população do Distrito de São Sebastião da Barra, no 
Município de Iapu, a qual deseja que o distrito seja anexado 
ao Município de São João do Oriente. 

Nas consultas realizadas, foi obtido o "quorum" exigido 
pelo art. 14 da Lei Complementar nQ 37, de 18/1/95. 

Fundamentação 
A Lei Complementar nQ 37, de 1995, ao dispor sobre a 

anexação de distritos, determina que as populações 
interessadas se manifestem por meio de consulta 
plebiscitária. Em caso de resposta favorável, as Câmaras 
Municipais deverão firmar um acordo intermunicipal, após o 
qual será encaminhada solicitação a esta Casa para que seja 
elaborada a lei estadual de que trata o art. 30 da referida 
lei complementar. 
Determina o parágrafo único do mesmo art. 30 que a 

solicitação dirigida à Assembléia Legislativa seja 
acompanhada de texto descritivo dos novos limites elaborado 
pelo Instituto de Geociências Aplicadas- IGA. 
Assim sendo, o próximo passo nos processos de anexação de 

distritos é o acordo intermunicipal, já que só após a sua 
elaboração poderá ter inicio a tramitação do projeto de lei 
referente à anexação. 

Conclusão 
Pelo exposto, somos pelo encaminhamento de requerimentos ao 

Presidente desta Casa nos seguintes termos. 
Sala das Comissões, 1Q de dezembro de 1995. 
José Henrique, Presidente- Bilac Pinto, relator - Ivo José 

- Olinto Godinho. 
REQUERIMENTO 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais: 
A Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização requer a 

V. Exa., na forma regimental, sejam enviados oficios às 

8 ' . 
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Câmaras Municipais de Ipatinga e de Caratinga solicitando-
lhes que se manifestem, por meio de acordo intermunicipal. 
sobre a anexação ao Município de Ipatinga dos Distritos de 
São Cândido e Cordeiro de Minas, pertencentes ao Município 
de Caratinga. 

O referido acordo, ao ser encaminhado a esta Casa, deverá 
vir acompanhado por descrição de limites elaborada pelo 
Instituto de Geociências Aplicadas- IGA. 
A medida se justifica em face da resposta favorável à 

anexação, obtida junto às populações interessadas por meio 
de consulta plebiscitária. 
Sala das Comissões, 1Q de dezembro de 1995. 
José Henrique, Presidente- Bilac Pinto- Ivo José- Olinto 

Godinho. 
REQUERIMENTO 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais: 
A Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização requer a 

V. Exa., na forma regimental. sejam enviados ofícios às 
Câmaras Municipais de Iapu e de São João do Oriente, 
solicitando-lhes que se manifestem, por meio de acordo 
intermunicipal. sobre a anexação ao Município de São João do 
Oriente do Distrito de São Sebastião da Barra, pertencente 
ao Município de Iapu. 

O mencionado acordo, ao ser encaminhado a esta Casa, deverá 
vir acompanhado por descrição de limites elaborada pelo 
Instituto de Geociências Aplicadas- IGA. 
A medida se justifica em face da resposta favorável à 

anexação, obtida junto à população interessada por meio de 
consulta plebiscitária. 
Sala das Comissões, 1Q de dezembro de 1995. 
José Henrique, Presidente- Bilac Pinto- Ivo José- Olinto 

Godinho. 
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 499/95 

Comissão de Defesa Social 
Relatório 

O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Paulo 
Schettino, tem por objetivo tornar obrigatória a cessão de 
armas e equipamentos de segurança aos policiais civis. 

Publicado em 29/9/95, foi o projeto distribuído à Comissão 
de Constituição e Justiça, que se manifestou por sua 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 

Vem agora a matéria a esta Comissão, para receber parecer 
quanto ao mérito, nos termos do art. 103, VII, "a", do 
Regimento Interno, o que passamos a fazer nos termos 
seguintes. 

Fundamentação 
A proposta contida no projeto em epígrafe visa a dotar o 

policial civil do equipamento mínimo necessário ao 
desempenho das atividades relacionadas ao seu cargo. 
Tornou-se pública a situação de penúria em que se encontra 

a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, cujos servidores 
não possuem sequer arma, fornecida pela corporação, para 
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próprios da atividade 

É inconcebível, por outro lado, que a atividade criminosa 
se estruture e se organize cada vez mais, enquanto à polícia 
não se asseguram as garantias mínimas para enfrentar a onda 
de violência crescente no Estado. 

A proposta sob comento visa a atenuar problemas dessa 
natureza, já que garante o m1n1mo necessar1o para que o 
policial civil mineiro desempenhe, com relativa segurança, 
as funções atinentes ao seu cargo. 

Entendemos ser oportuna, portanto, 
na forma proposta pela Comissão de 
as alterações visam, apenas, a 
proposição à técnica legislativa. 

Conclusão 

a aprovação do projeto 
Constituição e Justiça; 
adequar os termos da 

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de 
Lei nQ 499/95 na forma do Substitutivo nQ 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 30 de novembro de 1995. 
Djalma Diniz, Presidente - Glycon Terra Pinto, relator -

Paulo Schettino- Sebastião Helvécio. 
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 519/95 
Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer 

Relatório 
De autoria do Deputado José Bonifácio, o projeto de lei em 

análise propõe seja declarada de utilidade pública a Loja 
Maçônica Fraternidade et Justitía, nQ 2.748, com sede no 
Município de Barbacena. 
Publicada, foi a proposição encaminhada para exame 

preliminar à Comissão de Constituição e Justiça, que 
concluiu pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela 
legalidade da matéria e apresentou a Emenda nQ 1. 
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 instituição tem por finalidade difundir a 

cultura maçônica, além de desenvolver trabalho filantrópico 
e assistir à comunidade no tocante aos aspectos básicos de 
educação. 

Por desenvolver ações de nobres objetivos, a instituição 
merece ser declarada de utilidade pública. 

Pelas razões 
Lei nQ 519/95 
e Justiça. 

Conclusão 
aduzidas. somos pela aprovação do Projeto de 

com a Emenda nQ 1, da Comissão de Constituição 

Sala das Comissões, 1Q de dezembro de 1995. 
Anderson Adauto, relator. 

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 423/95 

Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer 
Relatório 
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A propos1çao em análise, do Deputado Wanderley Ávila, tem 
por escopo instituir o Dia do Maçom no Estado de Minas 
Gerais. 

Aprovado o projeto no 
emitir parecer sobre 
deliberação conclusiva, 

1Q turno, sem emenda, cabe-nos agora 
a matéria para o 2Q turno de 

nos termos regimentais. 
Fundamentação 

A maçonaria, desde sua introdução oficial em nosso País, 
teve atuação destacada na História do Brasil, participando 
ativamente de todos os seus acontecimentos decisivos. 

A instituição de uma data comemorativa em todo o Estado do 
Dia do Maçom representa o reconhecimento deste Legislativo 
para com os relevantes serviços prestados à Nação brasileira 
por essa tradicional sociedade. 

Em razão 
nQ 423/95 
Sala das 
Anderson 

conclusão 
do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei 
em sua forma original. 
Comissões, 1Q de dezembro de 1995. 
Adauto, relator. 



z 
5 

BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 6 DE DEZEMBRO DE 1995 

ATAS 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA EM 4 DE DEZEMBRO DE 1995 

. Presidência da Deputada Maria José Haueisen 

85 

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

-Às 20h15min, comparecem os Deputados: 
Maria José Haueisen - Ermano Batista - Aílton Vilela 

Alencar da Silveira Júnior - Bilac Pinto- Carlos Murta-
Clêuber Carneiro - Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Jairo 
Ataíde- João Leite -Jorge Eduardo de Oliveira José 
Henrique- Kemil Kumaira -Luiz Antônio Zanto Marcelo 
Gonçalves- Miguel Martini Olinto Godinho Péricles 
Ferreira- Raul Lima Neto- Ronaldo Vasconcellos- Sebastião 
Costa - Sebastião Helvécio. 

Falta de "Quorum" 
A Sra. Presidente (Deputada Maria José Haueisen) -A lista 

de comparecimento não registra a existência de número 
regimental. A Presidência deixa de abrir a reun1ao, por 
falta de "quorum", e convoca os Deputados para a ordinária 
deliberativa de amanhã, dia 5, às 14 horas, com a ordem do 
dia regimental, e para a extraordinária, também de amanhã, 
às 20 horas, nos termos do edital de convocação. 

ATA DA 63ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, 
EM 28 DE NOVEMBRO DE 1995 

Presidência dos Deputados Sebastião Navarro Vieira e Maria 
José Haueisen 

SUMÁRIO: ABERTURA- la PARTE: Ata- 2a PARTE(ORDEM DO DIA): 
2ª Fase: Prosseguimento da discussãÕ, em 1Q turno, da 
Proposta de Emenda à Constituição nQ 13/95; discursos dos 
Deputados Marco Régis e Gilmar Machado; questão de ordem; 
inexistência de "quorum" para continuação dos trabalhos -
Palavras do Sr. Presidente Questões de ordem 
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- Alencar da Silveira Júnior -
Almir Cardoso - Alvaro Antônio - Anderson Adauto - Anivaldo 
Coelho - Antônio Andrade - Antônio Genaro - Antônio Roberto 
-Arnaldo Penna- Bilac Pinto -Bonifácio Mourão- Carlos 
Murta - Carlos Pimenta - Clêuber Carneiro - Dílzon Melo -
Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Durval 
Ângelo - Elbe Brandão - Elmo Braz - Francisco Ramalho 
Geraldo Nascimento - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna -
Gil Pereira - Gilmar Machado- Glycon Terra Pinto- Hely 
Tarquínio - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Ivo José 
Jairo Ataíde- João Batista de Oliveira- João Leite- Jorge 
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Eduardo de Oliveira- Jorge Hannas- José Bonifácio- José 
Braga- José Henrique- José Maria Barros- Kemil Kumaira-
Leonídio Bouças - Luiz Antônio Zanto Marcelo Cecé 
Marcelo Gonçalves - Marco Régis - Marcos Helênio - Maria 
Olívia- Mauri Torres -Miguel Martini - Olinto Godinho-
Paulo Piau - Paulo Schettino- Péricles Ferreira - Raul Lima 
Neto- Romeu Queiroz -Ronaldo Vasconcellos 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-Se~retário, para proceder à leitura 
da ata da reunião anterior. 

1ª PARTE 
Ata 

- o Deputado Ibrahim Jacob, 3Q-Secretário, nas funções de 
2Q-Secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior, 
que é aprovada sem restrições . 

. 2ª PARTE (ORDEM DO DIA) 
2a Fase 

O Sr. Presidente (DeputadÕ Sebastião Navarro Vieira) - 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. 

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 de Minas Gerais 
(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. Com a palavra, para 
discutir, o Deputado Marco Régis, que dispõe de 6 minutos 
para completar seu discurso. 
O Deputado Marco Régis - Sra. Presidente e Srs. Deputados, 

desencadeamos na tarde de hoje uma discussão em torno da 
Proposta de Emenda Constitucional nQ 13/95, de autoria do 
Deputado Anderson Adauto, que recebeu da Comissão Especial o 
Substitutivo nQ 1. Essa comissão esteve sob a Presidência do 
nobre Deputado Dílzon Melo e teve como relator o nobre 
Deputado Alberto Pinto Coelho. 

Nossa intenção no estabelecimento dessa discussão se prende 
ao fato de que a UEMG, aspiração da comunidade mineira e tão 
bem defendida pelos constituintes mineiros de 1989, que a 
colocaram dentro da Constituição do Estado de Minas Gerais, 
está agora ameaçada de retrocesso, com propostas de emendas 
à Constituição, brotadas no seio desta Casa, que não têm 
ainda o reconhecimento da própria instituição UEMG. 

Ontem estivemos na universidade falando com S. Exa. o 
magnífico Reitor Aluísio Pimenta e com sua equipe de 
trabalho. O Prof. Aluísio Pimenta, um patrimônio político 
humanístico e um património do ensino de Minas Gerais, está 
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seriamente preocupado com os rumos que poderão ter a UEMG, 
caso sejam aprovadas as propostas de emenda constitucional. 
Nosso objetivo aqui é apenas iniciar uma discussão, e temos 
a certeza de que ela será levada a sério pelos colegas desta 
Casa. Enquanto isso, poderemos assistir às negociações entre 
a própria UEMG e S. Exa. o Governador do Estado, para ver 
que rumos serão tomados, porque o que se deseja na Proposta 
de Emenda à Constituição nQ 13/95 é mudar o modelo de 
universidade estabelecido na Constituição de 1989 e ora em 
fase de implantação. 

Nós não podemos frustrar as nove unidades do Estado já 
absorvidas pela UEMG, além de outras 35 que estão por ser 
absorvidas. Porque, na verdade, em muitas dessas 
instituições, como por exemplo em Varginha, terra do ilustre 
Presidente da Comissão Especial, 35 professores já realizam 
mestrado e quase uma dezena já se encontra fazendo doutorado 
para a sua devida e competente incorporação à Universidade. 
Além do mais, na audiência pública regional de Varginha, a 
incorporação da Fundação de Varginha à UEMG foi o primeiro 
item aprovado por mais de duas centenas de municípios ali 
presentes. Nós não podemos frustrar a comunidade científica, 
a comunidade estudantil e a comunidade mineira. Não podemos 
apagar as conquistas da Constituição do Estado de Minas 
Gerais de 1989, tão bem elaborada por esta Casa e tão 
brilhantemente relatada pelo Deputado Bonifácio Mourão, 
nosso colega. 

Nossa expectativa é de que esse debate se prolongue, que 
seja levado a sério. Temos que trabalhar para que a UEMG 
venha a fazer por Minas Gerais o mesmo que as universidades 
estaduais de São Paulo - a USP e a UNESP - vêm fazendo por 
aquele Estado. Aquelas universidades têm o mesmo modelo 
proposto pela UEMG. Absorveram unidades do interior, como 
Jabuticabal, Bauru e Campinas, e levaram o desenvolvimento 
ao Estado de São Paulo. Não podemos, portanto, pôr a perder 
esse propósito da Universidade do Estado de Minas Gerais. 

Essa é a colaboração que queremos trazer ao debate. Não 
somos educadores, mas temos certeza de que outros colegas de 
maior gabarito falarão por nós. 

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

O Deputado Gilmar Machado Sr. Presidente, Sras. 
Deputadas, Srs. Deputados, presentes nas galerias, estaremos 
aqui, nos próximos 30 minutos, para debater esse projeto que 
entendemos extremamente importante. 
Gostaríamos de saudar e, ao mesmo tempo, de nos desculpar 

com os companheiros e companheiras da Taquigrafia. É que, 
quando ocupamos a tribuna, eles sabem que vão ter que se 
estender um pouco mais, mas temos certeza de que o fazem com 
muito prazer. Quando recebemos as notas taquigráficas, 
verificamos a correção com que transcrevem, inclusive, 
extensos pronunciamentos, como este oue vou fazer agora. A 
Taquigrafia é realmente um grande suporte para o nosso 
trabalho. 
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Parabenizamos os companheiros da Taquigrafia pelo seu 
trabalho, ao mesmo tempo que reiteramos as nossas desculpas 
por nos delongar um pouco. Mas isso é necessário, e temos 
certeza de que eles nos acompanham com o maior carinho. 

Entrando no mérito do projeto, gostaríamos de ler aqui um 
substitutivo e discuti-lo, ponto por ponto, com os colegas 
Deputados. Esse substitutivo foi apresentado na Comissão 
Especial que analisou a Proposta de Emenda à Constituição nQ 
13. 
A proposta original foi apresentada pelo Deputado Anderson 

Adauto; os trabalhos da Comissão foram coordenados pelo 
Deputado Dilzon Melo, e o relator foi o Deputado Alberto 
Pinto Coelho, cujo relatório conclui pela apresentação do 
substitutivo que passo a ler neste momento. (- Faz a leitura 
do Substitutivo nQ 1 à Proposta de Emenda à Constituição nQ 
13/95, o qual foi publicado na edição do dia 23/11/95.). 
Até ai não há problemas. Agora é que eles começam. O § 1Q 

diz o seguinte : (- Lê : ) 
"A UEMG adotará modelo de funcionamento acadêmico, 

científico 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". 

O que é problemático aqui, em primeiro lugar, é que a UEMG, 
foi votada por esta Casa, e entendemos que um Estado 
desenvolvido e grande como o nosso não pode abrir mão de uma 
universidade. A UEMG foi uma das prioridades em todas as 
audiências públicas realizadas por esta Casa e var1as 
unidades já foram absorvidas por ela. A população aguarda, e 
duas dessas unidades, a de Passos e a de Ituiutaba, foram 
incorporadas à UEMG, este ano, pelo Exmo. Sr. Governador, 
Dr. Eduardo Azeredo. As comunidades estão aguardando 
ansiosamente a efetivação dessa universidade. 

Com a aprovação do substitutivo na forma como está, nós 
estaremos dizendo a todos os municípios que, a partir de 
agora, as absorções acabaram. E vamos ter que aguardar um 
novo projeto de lei para que depois comecemos de novo a 
fazer o processo das universidades. Todas as incorporações 
que foram feitas acabaram. Estamos jogando por terra todo o 
trabalho que foi feito anteriormente. Teremos que aguardar o 
projeto de lei do Executivo para, posteriormente, vermos 
como ficará a situação desses municípios. 

Pergunto a cada Deputado e Deputada como vamos conseguir 
explicar, ao conjunto do Estado e, ao mesmo tempo às regiões 
onde fomos para as audiências públicas, essa questão dos 
projetos de que abrimos mão. Entendíamos que a universidade 
não era séria, então, não a queremos mais do jeito que está, 
e vamos começar tudo de novo. 

Acho uma temeridade, entendo que isso é extremamente ruim 
para o processo democrático e, ao mesmo tempo, para o 
desenvolvimento do Estado, porque compreendo que a UEMG é 
extremamente importante para o povo de Minas, tanto é que em 
todos os lugares, nas audiências públicas, as pessoas querem 
a Universidade do Estado. 
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Dando seqOência: "§ 2Q A efetiva incorporação ou a 
absorção de unidades dependerão de seu ajustamento ao modelo 
adotado pela Universidade do Estado de Minas Gerais, nos 
termos do parágrafo anterior." 

Então, o § 2Q vem reforçar o que já havia sido dito no § 
1Q, que é exatamente a necessidade da lei para qualquer 
coisa. Veja bem: a efetiva incorporação ou a absorção de 
unidades dependerão de seu ajustamento ao modelo adotado 
pela universidade, nos termos do parágrafo anterior, que diz 
que estaremos montando um novo modelo de universidade a ser 
adotado através de um novo projeto de lei. Considero isso de 
uma gravidade muito grande. 
Foi exatamente por isso que dissemos aqui que essa matéria 

requeria uma discussão muito séria, que a Casa deveria ficar 
atenta àquilo que estaríamos votando. Alegro-me que o debate 
se tenha iniciado. O autor da emenda, Deputado Anderson 
Adauto, o Deputado Marco Régis e o Deputado Marcos Helênio, 
que abriu este debate, já fizeram o seu pronunciamento a 
respeito. 
O Deputado Carlos p;menta - Nobre Deputado, gostaria de 

apartear V. Exa. 
O Deputado G;lmar Machado Concedo o aparte, nobre 

Deputado Carlos Pimenta. 
O Deputado Carlos p;menta Tenho acompanhado seu 

pronunciamento. Acho que V.Exa. está coberto de razão. A bem 
da verdade, a proposta de modificação de emenda à 
Constituição oriunda do Executivo vem apenas a estabelecer 
alguns critérios, alguns índices de repasse de recursos aos 
órgãos responsáveis pelo incentivo a pesquisa e pelo fomento 
científico no Estado de Minas Gerais, designando 5, 6, 7 e 
1% até 1998. 
Posteriormente, houve a modificação, por meio de proposta 

de emenda do Deputado Anderson Adauto, que tinha um lado 
positivo, mas também deixava muito a desejar. Isso foi para 
a Comissão, e o Deputado Alberto Pinto Coelho, como relator, 
apresentou seu substitutivo, cuja leitura V.Exa. está 
fazendo neste momento. 
Gostaria de demonstrar minha preocupação com relação a esse 

projeto. Não podemos, diante de um projeto dessa natureza, 
em regime de urgência, deliberar em tão pouco tempo sobre 
assunto de extrema importância e gravidade para o nosso 
Estado. Falo em nome da UEMG e, principalmente, em nome da 
UNIMONTES. 
Gostaria também de deixar bem claro que não me sinto 

absolutamente à vontade para votar esse substitutivo nesta 
noite. Creio que precisamos de tempo suficiente para 
realizar debate aberto, amplo, quando teremos oportunidade 
de descer a detalhes das universidades, com a participação 
dos reitores da UEMG e da UNIMONTES. Seria a mesma coisa que 
tentarmos tratar de um doente sem vê-lo, sem auscultá-lo e 
sem submetê-lo a exame minucioso. 
Portanto, gostaria de solicitar aos companheiros Deputados 

que tivessem esse cuidado. Acredito que a UNIMONTES deve 
comparecer à Assembléia no próximo dia 5, para participar de 
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uma reunião da Comissão de Educação, com a presença da 
reitoria, da direção e dos alunos daquela universidade. 
Teremos, então, a oportunidade de mostrar a estrutura da 
UNIMONTES, que já funciona há 30 anos no Norte de Minas e, 
atualmente, tem mais de 2 mil alunos. Inclusive, está em 
vias de experimentar grande crescimento com a implantação 
das Faculdades de Odontologia e Farmácia. Como ex-aluno da 
UNIMONTES, tenho certeza de que ela tem todas as condições 
de continuar desenvolvendo esse papel tão importante para 
aquela região do Estado de Minas Gerais. 

A reunião já está marcada para o dia 5 de dezembro. Como 
iremos, então, deliberar sobre assunto de tamanha 
importância se daqui a uma semana teremos nesta casa a 
presença do Reitor da UNIMONTES, que mostrará o que é aquela 
universidade, quais são seus planos e quais são os recursos 
orçamentários para 1996? 

Entendo que essa mesma oportunidade deverá também ser 
concedida ao Prof. Aluísio Pimenta, que está extremamente 
preocupado e deseja vir à Assembléia, tanto que Ja me 
telefonou, além de procurar também o Deputado Marco Régis. 
Portanto, Deputado Gilmar Machado, não podemos nos furtar a 

esse compromisso de conceder tempo e oportunidade maiores ao 
debate sobre a UEMG e a UNIMONTES. Assim sendo, peço aos 
meus companheiros e à Bancada do PL que atentem para esse 
problema, a fim de que possamos, de acordo com o Regimento 
Interno, protelar um pouco mais esse debate e, 
principalmente, essa votação. Dessa forma, poderemos votar 
de consciência tranqüila a respeito desse assunto de tamanha 
seriedade e que interessa de perto ao setor universitário 
do nosso Estado. Muito obrigado. 

Questão de Ordem 
O Deputado Gilmar Machado- Agradeço as palavras do ilustre 

Deputado Carlos Pimenta. Sr. Presidente, após palavras tão 
sábias ditas aqui, gostaria de solicitar que o meu tempo 
fosse assegurado e que esta reunião fosse encerrada de 
plano, por falta de "quorum" para o prosseguimento dos 
nossos trabalhos. Assim sendo, teríamos condições de 
realizar um debate mais profundo a respeito da questão. 
O Sr. Presidente - É regimental. Esta Presidência verifica, 

de plano, a inexistência de "quorum" para continuação dos 
trabalhos. 

Palavras do Sr. Presidente 
A Presidência informa ao Plenário que a discussão da 

Proposta de Emenda à Constituição nQ 13/95 está encerrada, 
nos termos do art. 276 do Regimento Interno, tendo em vista 
que a proposição se encontra em regime de urgência e constou 
na pauta das reuniões ordinárias dos dias 23 e 28 do 
corrente e das reuniões extraordinárias realizadas nos 
mesmos dias. 

Questões de Ordem 
O Deputado Gilmar Machado -Só para checar: a emenda vai 

permanecer por quatro reuniões, para discussão. Para termos 
clareza, teria que ser feito o processo de abertura da 
discussão? 
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O Sr. Presidente - A discussão foi encerrada neste momento. 
Não há mais discussão sobre a matéria. A matéria será 
colocada em votação na próxima reunião que estiver em pauta. 

O Deputado Gilmar Machado- Então, já que tenho 10 minutos 
para formular minha questão de ordem ... 

O Sr. Presidente- V. Exa. solicitou o 
plano da reun1ao e esta Presidência 
solicitação, porque, de fato, não há 
continuidade dos nossos trabalhos. 

encerramento de 
acatou a sua 

"quorum" para a 

O Deputado Gilmar Machado- Pela ordem, Sr. Presidente. Eu 
estava com a palavra primeiro. O Presidente não tinha ainda 
acatado. Teria dito que acataria, mas ... 

O Sr. Presidente - A Presidência informa a V. Exa. que 
acatou e notificou o Plenário. 

O Deputado Gilmar Machado -Antes de V. Exa. encerrar, 
estou comunicando, dentro da questão de ordem levantada por 
mim. 

O Sr. Presidente- Perfeitamente. 
O Deputado Gilmar Machado -Lamentamos o encerramento da 

discussão. A Comissão de Educação ficou mais preocupada, 
mas, como instituição da Casa, estará amanhã tentando 
equacionar o problema, convidando para vir aqui o Prof. 
Aluísio Pimenta e o Reitor da Universidade de Montes Claros. 

Como muito bem disse o Deputado Carlos Pimenta, entendemos 
que, ao votar um substitutivo dessa forma, estaremos 
criando, realmente, um movimento de afronta ao Estado. 
Estaremos afrontando o povo mineiro, ao votar o 
substitutivo. Além disso, o substitutivo apresenta um erro 
gravíssimo. O Deputado Anderson Adauto queria destinar 1% 
dos recursos para a universidade. Mas, da forma como está 
redigido o substitutivo, ele diz que é 1% dos recursos 
destinados à área de educação. A área de educação tem, 
para efeito de cálculo global, de acordo com o art. 201 da 
Constituição, R$5.470.000.000,00. Tirando 25% das receitas, 
isso corresponde a R$1.261.000.000,00. Então, 1% disso vai 
corresponder a R$12.600.000,00. Só a Universidade do Estado 
tem, no orçamento para o próximo ano, R$13.800.000,00. 
Portanto, estaremos dando·à Universidade do Estado menos do 

que ela já tem no orçamento. E isso sem contar a UNIMONTES, 
pois esta tem, sozinha no orçamento, mais ou menos 
R$7.000.000,00. Assim, somando os recursos das duas 
universidades, chegamos a quase R$20.000.000,00. Pelo 
substitutivo, essas duas universidades, juntas, terão apenas 
R$12.000.000,00. 

Aí está a gravidade da matéria que estamos votando, a 
seriedade do tema. Amanhã de manhã faremos todo o esforço 
possível para que essa matéria não seja votada antes de se 
ouvirem os Reitores. Depois, sim, poderemos proceder ao 
processo de votação, com todas as informações. Infelizmente, 
não tenho mais o tempo de discussão, mas usarei o tempo que 
me for destinado ao encaminhamento da votação. Muito 
obrigado. 

A Deputada Maria José Haueisen - Sr. Presidente, parece que 
escutei o senhor dizendo que a discussão está encerrada. 
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o Sr. Presidente - Está encerrada. 
A Deputada Maria José Haueisen - Mas ainda estou inscrita 

para discutir, Sr. Presidente. 
o Sr. Presidente- O Deputado Gilmar Machado solicitou o 

encerramento da reunião desta noite por falta de "quorum". 
De fato, verificando, a Presidência constatou que não há 
"quorum" para o prosseguimento dos nossos trabalhos. 
A Deputada Maria José Haueisen - Lamentamos, então, que 

tenha sido encerrada a discussão de um assunto tão 
importante, tão ser1o, e que partamos para uma votação sem 
termos ouvido o Prof. Aluísio Pimenta e o Reitor Geraldo 
Drummond, que, naturalmente, trariam contribuições para que 
percebêssemos como é perigosa uma votação de afogadilho. 
Além disso, queria lembrar sobre o painel, Sr. Presidente. 

É do meu programa terminar qualquer fala pedindo a 
participação do senhor para colocar o painel em 
funcionamento. 
O Sr. Presidente - Registrem-se as palavras da Deputada 

Maria José Haueisen. 
ENCERRAMENTO 

O sr. Presidente A Presidência encerra a reun1ao, 
convocando os Deputados para as extraordinárias de amanhã, 
dia 29, às 9 e às 20 horas, nos termos do edital de 
convocação, e para a ordinária deliberativa da mesma data, 
às 14 horas, com a ordem do dia já anunciada. Levanta-se a 
reunião. 

ATA DA 64a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 29 DE NOVEMBRO DE 1995 

Presidência dos Deputados Agostinho Patrús e Wanderley 
Ávila 

SUMÁRIO: ABERTURA - 1ª PARTE: Ata - Suspensão e reabertura 
da reunião- 2ª PARTE (ORDEM DO DIA): 2ª Fase: Discussão, em 
turno único, do Veto Total à Proposição de Lei nQ 12.751; 
discurso da Deputada Maria José Haueisen; encerramento da 
discussão; votação; manutenção do veto; declaração de voto -
Discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de 
Lei nQ 12.756; discurso do Deputado Carlos Pimenta; 
encerramento da discussão; votação; rejeição do veto; 
declaração de voto - Votação, em 1Q turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição nQ 13/95; requerimento do Deputado 
Gilmar Machado (adiamento de votação); aprovação 
Discussão, em 2Q turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nQ 14/95; aprovação - Discussão, em 2Q turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição nQ 15/95; aprovação na forma do 
vencido em 1Q turno - Discussão, em 2Q turno, do Projeto de 
Lei nQ 368/95; aprovação na forma do vencido em 1Q turno -
Discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de 
Lei nQ 12.798; encerramento da discussão; leitura das razões 
do veto; chamada de votação secreta; inexistência de 
"quorum" para votação; anulação da votação - ENCERRAMENTO. 

ABERTURA 
-Às 9h15min, 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 Penna - Bilac 
Pinto - Bonifácio Mourão - Carlos Murta - Carlos Pimenta -
Clêuber Carneiro - Dilzon 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 Tarquinio - Irani Barbosa - Ivair 
Nogueira- Ivo José Jairo Ataide João Batista de 
Oliveira- João Leite -Jorge Eduardo de Oliveira- Jorge 
Hannas - José Braga - José Henrique - José Maria Barros -
Kemil Kumaira - Leonidio Bouças- Luiz Antônio Zanto 
Marcelo Cecé - Marcelo Gonçalves - Marco Régis Marcos 
Helênio- Maria Olivia - 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 reun1ao. 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. 

Suspensão da Reunião 
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) A 

Presidência vai suspender a reunião por 5 minutos, a fim de 
que sejam feitos entendimentos entre as Lideranças para 
apreciação da matéria constante na pauta. Estão suspensos os 
nossos trabalhos. 

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

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. 

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

à Proposição de Lei nQ 12.751, que obriga o estabelecimento 
de ensino da rede particular a conceder desconto a irmãos 
nele matriculados e dá outras providências. A Comissão 
Especial opina pela rejeição do veto. Em discussão, o veto. 
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Para discuti-lo, com a palavra, a Deputada Maria José 
Haueisen. 

A Deputada Maria José Haueisen Sr. Presidente, Srs. 
Deputados, estamos aqui para discutir o Veto Total à 
Proposição de Lei nQ 12.751. 

Essa proposição de lei sugere que irmãos matriculados numa 
mesma escola particular tenham desconto na mensalidade, com 
o seguinte critério: 10% para cada aluno, quando forem dois 
irmãos; 12% para cada aluno, quando forem três irmãos, e 15% 
para cada aluno, quando forem quatro irmãos. 
Queremos deixar bem claro que a situação, hoje, para as 

famílias mais pobres, até para as de classe média, tem sido 
angustiante no que se refere ao estudo de seus filhos. 
Sabemos muito bem como andam sacrificadas as escolas 
públicas no Estado e como andam desgastados os professores 
da rede municipal e da rede estadual. Na minha cidade, 
Teófilo Otôni, os da rede municipal não recebem o salário 
integral há 6 meses. Estavam em uma greve que me parece ter 
acabado ontem. 

Lamentamos o descaso do poder público para com a educação. 
O Fernando Henrique Cardoso, em sua campanha, levant~va 
cinco dedos para dizer que o seu programa era educaçao, 
saúde, agricultura, emprego e segurança. Achamos que hoje 
ele deve estar maneta, porque as cinco propostas dele foram 
por água abaixo. o Governador Eduardo Azeredo não faz 
diferente, apóia o programa neoliberal de Fernando Henrique, 
apóia o sucateamento da educação e da saúde. 
Agora o Governador vetou nosso projeto de lei. Entendemos 

perfeitamente que não é interesse do Governo apoiar a 
escola pública, ainda mais quando o Vice-Governador é dono 
de escola particular. o interesse deles é fazer da educação 
uma empresa, é fazer da educação uma maneira de se 
enriquecer e cada vez mais ter mais lucros. 
Entretanto, a Constituição prevê que educação é direito de 

todos e dever do Estado. Lamentamos que cada vez mais esse 
direito seja desrespeitado. Os pobres já não têm chance, a 
classe média vive buscando escolas particulares que, muitas 
vezes, cobram mensalidades escorchantes, mas que ainda 
apresentam uma instrução de nível melhor. Nem isso a classe 
média está conseguindo. 
Quero dizer aos senhores o horror que escutei há poucos 

dias, em Teófilo Otôni. o célebre problema da Fundação 
Educacional Nordeste Mineiro continua naquela cidade, porque 
o acordo feito nesta Casa, que deveria ter sido um acordo de 
cavalheiros, não foi respeitado. Interesses escusos de ordem 
pessoal e de ordem política fizeram com que o ex-Governador 
Hélio Garcia, desrespeitando a si mesmo, pinçasse a FENORD 
daquelas fundações que desejavam ser integradas à UEMG. 

Pois bem, há poucos dias, em Teófilo Otôni, lá estavam 
quatro representantes do Conselho Estadual de Educação para 
resolver problemas e ver as acusações de corrupção, de 
desmandos e de autoritarismo que pairam sobre a Fundação 
Educacional Nordeste Mineiro, e tivemos de ouvir um membro 
do Conselho Estadual de Educação, o professor e jurista 
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Plínio Salgado Filho, dizer 
que educação pública naquela 
nossa região era muito pobre, 
em nível público, era luxo. 
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na cara dos teófilo-otonenses 
reg1ao era utopia, porque a 

e que educação de 3Q grau ali, 

Tenho certeza de que não é luxo para os filhos dele e para 
os filhos dos outros que têm dinheiro e podem pagar escolas 
pa~a seus filhos. Mas para eles, que pensam só em si 
proprios e exclusivamente em si próprios, educação de 3Q 
grau é só para eles, e o resto que se dane. 
Srs. Deputados, acredito que qualquer um de vocês pode 

pagar escola particular e da melhor qualidade para seus 
filhos, mas gostaria que tivessem um pouco de sensibilidade 
e respeitassem a necessidade dos mais pobres que também 
querem ter educação de qualidade. Como não conseguem essa 
educação de qualidade nas escolas públicas, que estão 
sucateadas - e não é por acaso, pois é um sucateamento 
deliberado e previsto-, as pessoas se sacrificam mais uma 
vez, porque, embora paguem imposto para ter escola pública, 
são obrigadas a pagar novamente, buscando a escola 
particular, porque, como todos nós, querem uma educação 
melhor para os seus filhos. Gostaria que os Srs. Deputados 
agissem com independência frente à pressão do Governo, 
garantindo que essa lei vá adiante. 
Quero dizer aos senhores que o relator, Deputado José 

Braga, opôs rejeição ao veto, sinal de que, em um ato de 
consciência e de interpretação da Constituição, reconhece 
que se trata de um veto político, de interesses 
particulares, que significam, inclusive, garantir ao Vice-
Governador mais lucros em sua escola. 

Meus senhores, prezados Deputados, a educação tem de ser 
vista, de fato, como prioridade neste País e neste Estado. 
Gostaria de insistir com os senhores para que, em um ato de 
independência, mostrem que este Plenário não é subserviente 
aos desmandos e autoritarismos c2 Poder Executivo. Com isso, 
todos sairemos ganhando. Democracia é, sobretudo, respeitar 
o direito das minorias. Foi-me dito, em tom de brincadeira, 
que o meu projeto não tem nenhuma chance de êxito, quer com 
39, quer com 50 ou com 59 Deputados. Faço esse apelo aos 
senhores, porcue isso não é democracia. E autoritarismo, 
abuso de poder. Gostaria que mostrássemos, hoje, que há, 
realmente, uma separação entre os Poderes Executivo e 
Legislativo. A subserviência não pode continuar nesta Casa. 
Garanto-lhes que não tenho filhos ou sobrinhos que ainda 
dependam de redução de pagamento em escolas particulares. 
Posso ter parente em terceiro ou quarto graus e amigos que 
precisam disso, mas temos de pensar naqueles que se 
sacrificam e que querem ver seus filhos crescerem com 
dignidade e conhecimento. Sabemos que o saber é poder. Que 
possamos, então, em um ato de altruísmo, rejeitar esse veto, 
dando a todos o direito do saber. É o que eu tinha a dizer. 

O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a 
Presidência encerra a discussão. Em votação, o veto. A 
Presidência vai submeter a matéria a votação por escrutínio 
secreto, nos termos do inciso VIII do art. 264 do Regimento 
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Interno. Antes, porém, lembra ao Plenário que aqueles que 
desejarem manter o veto deverão votar "sim", e os que 
desejarem rejeitá-lo deverão votar "não". 

Para atuarem como escrutinadores, convido os Deputados 
Dílzon Melo e Carlos Murta. Para fazer a chamada, convido o 
Sr. 1Q-Secretárío, Deputado Rêmolo Aloise. 

O Sr. Secretário (Deputado Rêmolo Aloise) (- Faz a 
chamada.) 
-Depositam seus votos na urna os Deputados: 
Agostinho Patrús -Wanderley Ávila - Sebastião Navarro 

Vieira - Rêmolo Aloise - Maria José Haueisen - Ibrahim Jacob 
-Antônio Júlio- Aílton Vilela - Ajalmar Silva- Almir 
Cardoso - Álvaro Antônio - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho 
-Antônio Andrade- Antônio Genaro- Arnaldo Penna- Bilac 
Pinto- 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 - Hely Tarquínio - Ivo José Jairo 
Ataíde- Jorge Eduardo de Oliveira -Jorge Hannas- José 
Henrique - José Maria Barros - Luiz Antônio Zanto - Marcelo 
Cecé- Maria Olívia -Miguel Martini - Olinto Godinho 
Paulo Piau - Raul Lima Neto Romeu Queiroz Ronaldo 
Vasconcellos- Sebastião Helvécio- Toninha Zeitune- Wilson Trópia. 

O Sr. Presidente- Solicito aos senhores escrutinadores que 
procedam à abertura da urna e à verificação da coincidência 
do número de sobrecartas com o número de votantes. 

- Procede-se à verificação. 
O Sr. Presidente - Votaram 51 Deputados. Foram encontradas 

na urna 51 sobrecartas. Os números conferem. A Presidência 
solicita aos escrutinadores que procedam à apuração dos votos. 

- Procede-se à apuração. 
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 14 Deputados; votaram 

"não" 37 Deputados. Portanto, está mantido o veto. Oficie-se 
ao Governador do Estado. 

Declaração de Voto 
A Deputada .Maria José Haueisen - Sr. Presidente, o povo 

mineiro, mais uma vez, sai perdendo. Sobretudo, as famílias 
mais pobres que querem educação de qualidade para os seus 
filhos. Mas acho que nós crescemos um pouco. Democracia é 
processo de alto risco. Aqueles que estão no poder não 
querem abrir mão dele para que outros avancem também. 
Devemos reconhecer que passamos dos oito, nove, dez votos 
minguados para 37 votos, na tentativa de derrubar esse veto. 
Gostaria de agradecer a todos os Deputados que entenderam a 

luta, que foram sensibilizados por essa necessidade e que 
votaram de maneira independente e consciente tentando 
derrubar o veto. Muito obrigada a todos os companheiros que 
nos ajudaram. Um dia o povo terá vez neste País e neste 
Estado. 
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) -Discussão, em 

turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei nQ 12.756, 
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que reajusta os vencimentos 
Poder Judiciário. A Comissão 
veto. Em discussão, o veto. 
o Deputado Carlos Pimenta. 

97 

e proventos dos servidores do 
Especial opina pela rejeição do 
Para discuti-lo, com a palavra, 

O Deputado Carlos Pimenta - Gostaria de pedir a atenção dos 
Deputados a respeito desse projeto. Vamos ser bastante 
sucintos. O Desembargador Márcio Aristeu Monteiro de Barros 
encaminhou um projeto à Casa estabelecendo valores e índices 
básicos de tabela para escalonamento vertical de vencimentos 
e de proventos do pessoal do Poder Judiciário, ficando 
acrescido o índice percentual de 10%. Isso foi encaminhado 
no dia 25/5/95. Posteriormente, esta Casa entendeu que o 
Poder Judiciário tinha todo o direito de propor aumento aos 
seus funcionários, mas necessitava da aprovação do Poder 
Legislativo. Assim, o Deputado José Bonifácio apresentou a 
seguinte emenda: (- Faz a leitura da Emenda nQ 1 ao Projeto 
de Lei nQ 261/95, a qual foi publicada na edição de 
12/9/95. ). 
O projeto foi encaminhado para a sanção do Governador, que 

apresentou veto parcial à emenda do Deputado José Bonifácio. 
Posteriormente, foi criada uma Comissão Especial, da qual 
fui designado relator, e pensamos que, apesar de a 
iniciativa ser de autoria do Poder Judiciário, esta Casa 
tivesse o direito e a obrigação de opinar. Nenhum Poder, 
seja ele Executivo ou Judiciário, pode propor aumento sem a 
deliberação desta Casa. As decisões devem ser publicadas no 
órgão oficial de imprensa do Estado. Portanto, rejeitamos o 
veto parcial do Governador, por acharmos que o Poder 
Legislativo deve ser valorizado. É preciso que se cumpra o 
inciso constitucional que dá a esta Casa o direito de 
opinar. Estamos considerando esse veto parcial do Governador 
inoportuno e não podemos abrir mão da prerrogativa de opinar 
no âmbito dos três Poderes: Executivo, Judiciário e 
Legislativo. 

Pedimos aos Deputados presentes que analisem com critério o 
caso, para que possam votar valorizando o Poder Legislativo, 
e para que possam=s dar a nossa resposta, porque esta Casa 
não está morta, e os Deputados têm o direito de examinar 
com zelo as matérias oriundas do Poder Executivo e do Poder 
Judiciário. 

O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, 
encerra-se a discussão. A Presidência vai submeter o veto a 
votação, por escrutínio secreto, nos termos do inciso VIII 
do art. 264. Antes, lembra ao Plenário que os que desejarem 
manter o veto deverão votar "sim", e os que desejarem 
rejeitá-lo deverão votar "não". Mantém como escrutinadores 
os Deputados Carlos Murta e Dílzon Melo. Solicita ao Sr. 1Q-
Secretário que proceda à chamada dos Deputados. 

O Sr. Secretário-(- Faz a chamada.) 
- Depositam seus votos na urna os Deputados: 
Agostinho Patrús Wanderley Ávila Sebastião 

Vieira - Rêmolo Aloise - Maria José Haueisen -
Batista- Ant6nio Júlio- Aílton Vilela- Ajalmar 
Alencar da Si',eira Júnior -Almir Cardoso- Alvaro 

Navarro 
Erma no 

Silva-
Ant6nio 
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- Anivaldo Coelho - Antônio Andrade - Antônio Roberto 
Arnaldo Penna - Bonifácio Mourão - Carlos Murta - Carlos 
Pimenta - Clêuber Carneiro- Dílzon Melo- Dimas Rodrigues -
Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Durval Ângelo - Elbe Brandão 
- Francisco Ramalho - Geraldo Nascimento - Geraldo Rezende -
Geraldo Santanna - Gilmar Machado- Glycon Terra Pinto-
Hely Tarquínio - Ivo José - Jairo Ataíde - Jorge Eduardo de 
Oliveira- Jorge Hannas- José Braga- José Henrique- José 
Maria Barros - Leonídio Bouças Luiz Antônio Zanto 
Marcelo Gonçalves - Marco Régis - Mauri Torres Miguel 
Martini - Olinto Godinho- Paulo Piau- Péricles Ferreira-
Romeu Queiroz -Ronaldo Vasconcellos- Sebastião Costa 
Sebastião Helvécio - Simão Pedro Toledo - Toninha Zeitune -
Wilson Trópia. 

O Sr. Presidente {Deputado Agostinho Patrús) - Recomendo 
aos escrutinadores que procedam à abertura da urna e 
verifiquem a coincidência do número de sobrecartas com o 
número de votantes. 
- Procede-se à verificação. 
O Sr. Presidente Responderam à chamada 

foram encontradas na urna 56 sobrecartas. 
números conferem. A Presidência solicita aos 
que procedam à apuração dos votos. 

56 Deputados; 
Portanto, os 

escrutinadores 

- Procede-se à apuração. 
O Sr. Presidente- Votaram "sim" 5 Deputados; votaram "não" 

51 Deputados. Está rejeitado o veto. À promulgação. 
Declaração de Voto 

o Deputado Gilmar Machado- Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
Sras. Deputadas, só gostaríamos de fazer um alerta. Ficamos 
satisfeitos e votamos pela derrubada deste veto. Entendemos 
que o Poder Legislativo tem que garantir que os projetos de 
reajustamento do Executivo e do Legislativo também sejam 
votados em lei, e não através de decretos. Espero que, no 
próximo ano, o Poder Legislativo volte a discutir a questão 
dos salários do funcionalismo do Executivo, coisa de que, 
neste ano, abrimos mão. Espero que, com esta demonstração 
para com o Poder Judiciário, também façamos, por justiça, 
com que o salário de todos os Poderes sejam discutidos por 
meio de projeto de lei, porque aí, sim, estaremos sendo 
coerentes com a votação que acabamos de fazer. Muito 
obrigado. 

O Sr. Presidente- Votação, 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. Vem à Mesa requerimento 
do Deputado Gilmar Machado em que solicita o adiamento da 
votação da Proposta de Emenda à Constituição nQ 13/95, de 
autoria do Deputado Anderson Adauto. A Presidência vai 
submeter o requerimento do Deputado Gilmar Machado á votação 
nominal. Com a palavra, o 1Q-Secretário, Deputado Rêmolo 
Aloise, para proceder à chamada dos Deputados. 

O Sr. Secretário- (-Faz a chamada.). 
-Respondem "sim" à chamada os seguintes Deputados: 
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Agostinho Patrús -Wanderley Ávila Sebastião Navarro 
Vieira - Rêmolo Aloise - Maria José Haueisen - Ibrahim Jacob 
- Ermano Batista- Antônio Júlio- Álvaro Antônio- Anivaldo 
Coelho - Carlos Murta - Carlos Pimenta - Dílzon Melo - Dinis 
Pinheiro - Elbe Brandão - Elmo Braz - Francisco Ramalho -
Geraldo Nascimento - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna -
Gilmar Machado- Glycon Terra Pinto- Hely Tarquínio- Jairo 
Ataíde - João Leite - Jorge Hannas - José Braga José 
Henrique - José Maria Barros - Luiz Antônio Zanto - Marcelo 
Gonçalves- Marco Régis -Maria Olívia- Mauri Torres 
Miguel Barbosa - Olinto Godinho- Paulo Piau -Raul Lima 
Neto- Romeu Queiroz -Ronaldo Vasconcellos Sebastião 
Helvécio - Simão Pedro Toledo - Toninha Zeitune. 

O Sr. Presidente - Responderam "sim" 43 Deputados. Não 
houve voto contrário. Está, portanto, aprovado o 
requerimento do Deputado Gilmar Machado. Cumpra-se. 
Discussão, em 2Q 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 (fixação 
de limites máximos de valor para determinação de modalidade 
de licitação). A Comissão Especial opina pela aprovação da 
proposta. Em discussão. Não há oradores inscritos. Encerra-
se a discussão. A proposta será submetida a votação pelo 
processo nominal, de conformidade com o art. 263 do 
Regimento Interno. Os Deputados que desejarem aprová-la 
deverão responder "sim", e os que desejarem rejeitá-la 
deverão responder "não". A Presidência solicita ao Sr. 1Q-
Secretário que proceda à chamada de votação dos Deputados. 

O Sr. Secretário- (-Faz a chamada.). 
- Respondem "sim" à chamada os seguintes Deputados: 
Agostinho Patrús -Wanderley Ávila- Rêmolo Aloise- Maria 

José Haueisen - Ibrahim Jacob- Ermano Batista -Antônio 
~úlio- Aílton Vilela - Ajalmar Silva- Almir Cardoso 
Alvaro Antônio - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio 
Roberto- Arnaldo Penna - Bilac Pinto- Bonifácio Mourão-
Carlos Murta- Carlos Pimenta- Dílzon Melo- Djalma Diniz-
Elbe Brandão - Elmo Braz - Francisco Ramalho Geraldo 
Nascimento- Geraldo Rezende -Geraldo Santanna- Gilmar 
Machado- Hely Tarquinio- Jorge Eduardo de Oliveira- Jorge 
Hannas - José Braga - José Henrique - Leonídio Bouças - Luiz 
Antônio Zanto -Marcelo Cecé- Marco Régis- Maria Olívia-
Mauri Torres -Miguel Martini - Olinto Godinho- Péricles 
Ferreira Raul Lima Neto Romeu Queiroz Ronaldo 
Vasconcellos- Sebastião Costa- Sebastião Helvécio- Simão 
Pedro Toledo - Toninha Zeitune. 

O Sr. Presidente - Responderam "sim" 49 Deputados. Não 
houve voto contrário. Está aprovada, em 2Q turno, a Proposta 
de Emenda à Constituição nQ 14/95. À Comissão de Redação. 

Discussão, em 2Q 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 (arrecadação 
de tributos e demais receitas públicas estaduais pelas 
instituições financeiras oficiais). A Comissão Especial 
opina pela aprovação da proposta na forma do vencido em 1Q 
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turno. Em 
Encerra-se 
submeter a 
palavra, o 
Deputados. 

discussão, a proposta. Não há oradores inscritos. 
a discussão. Em votação. A Presidência vai 
matéria a votação pelo processo nominal. Com a 
Sr. Secretário, para proceder à chamada dos 

o Sr. Secretário- (-Faz a chamada.). 
- Respondem "sim" à chamada os Deputados: 
Agostinho Patrús -Wanderley Ávila - Sebastião Navarro 

Vieira - Rêmolo Aloise - Maria José Haueisen - Ibrahim Jacob 
- Ermano Batista- Antônio Júlio- Aílton Vilela- Alberto 
Pinto Coelho - Álvaro Antônio - Anivaldo Coelho - Antônio 
Andrade- Antônio Roberto -Arnaldo Penna- Bilac Pinto-
Bonifácio Mourão - Carlos Murta - Carlos Pimenta - Clêuber 
Carneiro - Dílzon Melo - Dimas Rodrigues - Djalma Diniz -
Elbe Brandão - Elmo Braz - Francisco Ramalho Geraldo 
Nascimento- Geraldo Rezende -Geraldo Santanna- Gilmar 
Machado - Glycon Terra Pinto - Hely Tarquínio - Jairo Ataide 
-João Leite- Jorge Eduardo de Oliveira- Jorge Hannas-
José Braga - José Henrique - Leonídio Bouças - Luiz Antônio 
Zanto- Marcelo Cecé -Marco Régis- Maria Olívia- Mauri 
Torres- Olinto Godinho -Paulo Piau- Raul Lima Neto-
Romeu Queiroz -Ronaldo Vasconcellos- Sebastião Costa 
Sebastião Helvécio - Simão Pedro Toledo - Toninha Zeitune. 

O Sr. Presidente - Responderam "sim" 53 Deputados. Não 
houve voto contrário. Está aprovada, em 2Q turno, a Proposta 
de Emen9a à Constituição nQ 15/95 na forma do vencido em 1Q 
turno. A Comissão de Redação. 
Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 368/95, do 

Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a 
alienar imóveis de propriedade do Estado. A Comissão de 
Fiscalização Financeira opina pela sua aprovação na forma do 
vencido em 1Q turno. Em discussão, o projeto. Não há 
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o 
projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado em 
2Q turno o Projeto de Lei nQ 368/95 na forma do vencido em 
1Q turno. À Comissão de Redação. 
Discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de 

Lei nQ 12.798, que institui a empresa pública Caixa de 
Amortização de Divida - CADIV - e dá outras providências. A 
Comissão Especial opina pela manutenção do veto. Em 
discussão, o veto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a 
discussão. Em votação, o veto. A Presidência vai submeter a 
matéria a votação, por escrutínio secreto, nos termos do 
inciso VII do art. 264 do Regimento Interno. Convida para 
atuarem como escrutinadores os Deputados Dílzon Melo e 
Carlos Murta. A Presidência solicita ao Sr. 1Q-Secretário 
que faça a leitura das razões do veto. 
O Sr. Secretário- (-Lê:) 
-A matéria lida é a publicada 
O Sr. Presidente (Deputado 

palavra, o Sr. 1Q-Secretário, 
votação secreta. 

na edição de 10/11/95. 
Wanderley Ávila) Com a 
para proceder à chamada para 

O Sr. Secretário-(- Faz a chamada.). 
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O Sr. Presidente - Responderam à chamada 27 Deputados; foi 
computada a presença de 11 Deputados nas Comissões. 
Portanto, não há "quorum" para a votação. A Presidência 
torna sem efeito a votação. 

ENCERRAMENTO 
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria em fase de discussão 

e persistindo a falta de "quorum" para votação da matéria 
constante na pauta, a Presidência encerra a reunião, 
convocando os Deputados para a ordinária deliberativa de 
logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já publicada, e 
para a extraordinária, também de hoje, às 20 horas, nos 
termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião. 

ATA DA 65a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 29 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 1Q turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição nQ 13/95; discursos dos Deputados 
Gilmar Machado, Carlos Pimenta e Marcos Helênio; questões de 
ordem; chamada de verificação de "quorum"; inexistência de 
"quorum" qualificado; questões de ordem- Votação, em 1Q 
turno, do Projeto de Lei nQ 199/95; votação do projeto, 
salvo emendas; aprovação; votação das emendas com parecer 
pela aprovação; aprovação; votação da Emenda nQ 4; rejeição 
- Votação, em 1Q turno, do Projeto de Lei nQ 235/95; votação 
do projeto, salvo emendas; aprovação; votação das Emendas 
nQs 1 a 4; aprovação; votação das Emendas nQs 5 e 6; 
rejeição - Votação, em 1Q turno, do Projeto de Lei nQ 
506/95; votação do projeto, salvo emendas; aprovação; 
votação das Emendas nQs 4 e 5; aprovação; votação das 
Emendas nQs 1 a 3; reJelçao; verificação de votação; 
inexistência de "quorum" para votação; anulação da votação; 
questões de ordem; chamada para recomposição de "quorum"; 
inexistência de número regimental para votação; questão de 
ordem - ENCERRAMENTO. 

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

Vieira - Paulo Pettersen Rêmolo Aloise Maria José 
Haueisen- Ibrahim Jacob- Ermano Batista- Antônio Júlio-
Ailton Vilela -Alberto Pinto Coelho- Alencar da Silveira 
Júnior - Almir Cardoso - Álvaro Antônio - Anderson Adauto -
Antônio Andrade - Antônio Genaro - Antônio Roberto - Arnaldo 
Canarinho - Arnaldo Penna - Bonifácio Mourão - Carlos Murta 
- Carlos Pimenta- Clêuber Carneiro - Dílzon Melo- Dimas 
Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Durval Ângelo -
Elbe Brandão - Francisco Ramalho - Geraldo Nascimento 
Geraldo Rezende -Geraldo Santanna- Gil Pereira- Gilmar 
Machado - Glycon Terra Pinto Hely Tarquínio Irani 
Barbosa Ivair Nogueira - Ivo José - Jairo Ataíde - João 
Leite- Jorge Eduardo de Oliveira -Jorge Hannas- José 
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Bonifácio- José Henrique José Maria Barros Kemil 
Kumaira - Leonídio Bouças - Luiz Antônio Zanto - Marcelo 
Cecé - Marcelo Gonçalves - Marco Régis - Marcos Helênio -
Maria Olívia Mauri Torres Miguel Martini Olinto 
Godinho- Paulo Piau - Paulo Schettino - Péricles Ferreira -
Raul Lima Neto Romeu Queiroz -Ronaldo Vasconcellos 
Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Simão Pedro Toledo -
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. 

la 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 la fase. 

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

da reunião os vetos às Proposições de Lei nQs 12.751 e 
12.756, as Propostas de Emenda à Constituição nQs 14 e 15/95 
e o Projeto de Lei nQ 368/95, que foram apreciados na 
reunião extraordinária realizada hoje, pela manhã, bem como 
a proposta de emenda à Constituição, por falta de 
pressupostos processuais para sua apreciação. 

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - Votação, 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 de Minas Gerais 
(destinação, pelo Estado, de recursos da receita 
orçamentária à UEMG e à Universidade Estadual de Montes 
Claros UNIMONTES). A Comissão Especial opina pela 
aprovação da proposta na forma do Substitutivo nQ 1, que 
apresenta. Com a palavra, para encaminhar a votação, o 
Deputado Gilmar Machado. 

O Deputado Gilmar Machado- Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
Sras. Deputadas, pessoas presentes nas galerias, estamos 
aqui para encaminhar contrariamente ao substitutivo. 

Gostaríamos de esclarecer - inclusive porque há várias 
pessoas que irão acompanhar a votação - que faremos três 
votações. Em primeiro lugar, votaremos o substitutivo 
salvo os destaques que foram apresentados pelo Deputado 
Sebastião Costa -, que vai separar os arts. 1Q e 2Q, pois 
são quatro artigos, e o substitutivo referente à Emenda à 
Constituição nQ 13. Os arts. 1Q e 2Q versam sobre a UEMG, e 
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os arts. 3Q e 4Q, sobre a Fundação para a Pesquisa de Minas 
Gerais - FAPEMIG. 

Então, a primeira votação que faremos se refere à FAPEMIG, 
e os destaques dos arts. 1Q e 2Q serão votados em segundo e 
terceiro lugares. Falaremos, agora, sobre a primeira 
votação. Votaremos contrariamente à emenda de diminuição de 
recursos, porque, no nosso entendimento, é fundamental o 
estímulo e o aumento de recursos para o desenvolvimento da 
ciência e da tecnologia neste Estado. Em virtude disso, 
manteremos o espírito, definido pelo constituinte na 
Constituição de 1989, de que é fundamental haver recursos, e 
foi graças a essa definição da Constituição que a ciência e 
a tecnologia começaram a ser valorizadas neste Estado. Hoje, 
a FAPEMIG presta relevantes serviços ao desenvolvimento 
científico e tecnológico de Minas Gerais. Por isso, 
votaremos a favor da manutenção do art. 212 da Constituição. 

Muitos alegam que o Governo não está cumprindo sua parte, 
mas o Governo deve fazer todo esforço exatamente para 
desempenhar sua parte, porque, a partir do momento em que 
conseguirmos essa determinação, aumentaremos e estimularemos 
o desenvolvimento da ciência e da tecnologia no Estado. Só 
conseguiremos competir no próximo século, na mudança de 
milênio, bem como só conseguiremos participar da 
integralização, no processo hoje chamado de globalização, se 
investirmos no conhecimento. Para isso é fundamental o 
desenvolvimento da ciência e da tecnologia. 

Meu tempo está-se esgotando, mas, em segundo lugar, quando 
do encaminhamento dos arts. 1Q e 2Q, votaremos, também, 
contra o parecer e a favor dos destaques, porque queremos 
fazer debate profundo sobre a UEMG e sobre a UNIMONTES, uma 
vez que não concordamos com os termos dessa emenda. 

Entendemos que o esforço que já vem sendo feito nas 
unidades já incorporadas da UEMG, tanto em Belo Horizonte 
como no interior do Estado, merece respeito. Precisamos, de 
fato, assegurar que as pessoas possam continuar 
desenvolvendo seu trabalho. Entendemos, também, que esse 
processo de deixar a discussão para depois, como já foi 
discutido na Comissão de Educação, é E3iutar. 

Reconhecemos, sim, que é preciso da~ instrumentos cada vez 
mais eficazes para que a UEMG seja implantada no interior, a 
fim de que possa ser remodelada sempre, para oferecer, cada 
vez mais, ensino de qualidade. Mas é importante, também, que 
não façamos aqui, neste momento, de forma apressada, 
modificações que inibam isso. 

Acho que houve muita sensibilidade por parte do relator, 
Deputado Alberto Pinto Coelho, ao avaliar que podemos fazer 
esse debate. Ele, na verdade, se esforçou para trabalhar. 
Entendo que poderemos fazer debate rico e amplo no ano que 
vem, o que não será possível de ser feito neste ano. 

Então, votaremos contrariamente ao substitutivo para que, 
de fato, a UEMG possa, aí sim, ser chamada para participar, 
do início ao fim, dos debates. 

É importante que a UEMG saia fortalecida para que tenhamos 
cada vez mais uma instituição, interiorizada, que nos ajude 
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a fazer com que Minas Gerais seja não somente a segunda 
economia do País, mas arranque rumo ao primeiro lugar, com 
conhecimento e valorização de seus profissionais, 
professores, estudantes e de toda a comunidade acadêmica. 

Uma das principais reivindicações das audiências públicas 
foi que a UEMG possa permanecer mais forte e valorizada por 
esta Casa. Muito obrigado. 

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

O Deputado Carlos Pimenta- Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
estivemos reunidos, hoje, na Comissão de Educação desta 
Casa, por mais de quatro horas, com a presença do Reitor da 
UEMG, Prof. Aluísio Pimenta, e do Reitor da UNIMONTES, Prof. 
José Geraldo Drumond. 

A matéria esteve em discussão, com a participação efetiva 
de vários Deputados que estão preocupados em reestruturar 
realmente essas universidades, colocando-as no lugar que 
merecem e no lugar em que precisam ficar no Estado de Minas 
Gerais. 

A questão foi amplamente esclarecida pelo Deputado Gilmar 
Machado, e nós queremos manifestar a preocupação a respeito 
da forma como as coisas estão sendo conduzidas. 
O que vamos votar daqui a pouco, o substitutivo do Deputado 

Alberto Pinto Coelho, que é um projeto de emenda à 
Constituição, estabelece alguns parâmetros e algumas 
diretrizes que não foram aceitas pelo Reitor da UEMG, pelo 
Reitor da UNIMONTES e pelos Pró-Reitores da UEMG. 
Concordamos inteiramente com as atitudes que foram 

defendidas na Comissão de Educação. O substitutivo do 
Deputado Alberto Pinto Coelho - e quero abrir parêntese para 
elogiar a postura desse Deputado que reconheceu, após ouvir 
as palavras dos reitores e dos professores, que o seu 
substitutivo iria trazer alguns empecilhos à efetiva 
implantação da UEMG no Estado de Minas Gerais, hoje, 
demonstrando seriedade e competência, cria uma alternativa 
que vai ser apresentada à Casa para que as propostas de uma 
discussão mais ampla e profunda sejam adiadas. para que 
delas participem alunos e professores, a fim de que nós, 
Deputados, possamos deliberar. 

Com relação à discussão sobre os recursos da UEMG e da 
UNIMONTES, o Deputado Alberto Pinto Coelho, demonstrando 
responsabilidade, deixa-a para uma ocasião futura, pois, a 
prevalecer o substitutivo, a UEMG e a UNIMONTES teriam uma 
retração significativa de seus orçamentos. Para 
exemplificar, a UEMG perderia R$4.000.000,00 no próximo ano 
e a UNIMONTES, R$3.800.000,00, verbas importantes para que 
essas universidades possam ser implantadas. 

Concordamos com as considerações dos Deputados Alberto 
Pinto Coelho e Gilmar Machado. Em meu nome e em nome da 
Bancada do PL, queremos uma discussão ampla, aberta e 
participativa, na reestruturação da UEMG e da UNIMONTES. 
Quanto às verbas dessas duas universidades, já deixamos 

claro que não podemos concordar que haja um retrocesso e que 
essas universidades percam esses recursos significativos e 
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importantes, para que possam realmente existir, a partir de 
1996. Muito obrigado. 
O Sr. Presidente Com a palavra para encaminhar a 

votação, o Deputado Marcos Helênio. ' 
O Deputado Marcos Helênio* Sr. Presidente, Srs. 

Deputados, público presente nas galerias, representantes da 
UNIMONTES e da UEMG, fomos parcialmente contemplados com a 
visita, hoje, nesta Casa, do Prof. Aluísio Pimenta e do 
Prof. José Geraldo Drumond, Magníficos Reitores, e de 
assessores, que vieram prestar informações à Comissão de 
Educação. 
Digo que fomos parcialmente contemplados porque o projeto 

do Governo enviado a esta Casa tratava de orçamento, verbas 
e redução do percentual para a FAPEMIG, que passaria de 3% 
para 1%, de forma escalonada, ou seja, a partir de 1995, 
chegando até 1998, contemplando, então, 1%. Nada se previu 
quanto aos 3%. Destes, 2% seriam recolhidos ao Tesouro, e 
não seriam contempladas as universidades. 
Surgiu, então, a emenda do Deputado Anderson Adauto, que 

previa uma perda de 3%. O Estado deixaria de investir 1% em 
ciência e tecnologia; 1% ficaria para a FAPEMIG, e 1% para 
as universidades, que, pela primeira vez, seriam 
contempladas no orçamento. Até hoje, não existe essa 
vinculação orçamentária. No Estado de São Paulo, a dotação 
orçamentária estadual chega a 10%. Não é de se admirar, 
portanto, que aquele seja o Estado mais evoluído e mais 
adiantado da América Latina, enquanto nós estamos caminhando 
a passos de tartaruga. 
Volto a lembrar o que disse, no início, ou seja, que fomos 

parcialmente contemplados, porque quando esses projetos aqui 
vieram, foi apresentada a emenda do Deputado Anderson 
Adauto, e, em seguida, veio o substitutivo do Deputado 
Alberto Pinto Coelho. Nesse substitutivo, a situação 
piorava. Fazendo uma análise de valores, diríamos que o 
projeto do Governo prevê em torno de R$21.000.000,00 para as 
respectivas universidades, em 1996. O substitutivo reduz 
para R$12.000.000,00, e a emenda do Deputado Anderson Adauto 
prevê uma verba em torno de R$50.000.000,00, mais razoável, 
portanto, uma vez que vincularia determinado percentual. 
Gostaria de ressaltar que se verificou um avanço nas 

negociações, pois foi aberto o debate nesta Casa. 
Procuramos, heroicamente, impedir, durante uma semana, gue o 
projeto fosse votado, porque queriam ~az~r uma votaç~o a 
toque de caixa. Conseguimos o nosso obJet1vo, o que fo1 uma 
grande vitória mas o debate ainda está incipiente. 
Entendemos que 'o melhor seria não votarmos ainda hoje, em 
que pese a boa vontade do relator do substitutivo, dos 
Deputados presentes ao debate de hoje, todos demonstrando 
uma grande responsabilidade e o desejo de crescimento de 
Minas Gerais no aspecto cultural. Os debatedores reuniram-se 
durante várias horas e embora todos eles sejam 
conhecedores do proble~a, ~inda não se chegou à sol~ção 
ideal. o que se está propondo aqui - e entendo ser razoavel 
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, seria cuidar, agora, da FAPEMIG, e deixar a discussão 
sobre a universidade para um segundo momento. 

Essa é a verdade. Isso é o que está sendo encaminhado. 
Precisamos discutir mais. A proposta seria tentar suprimir 
os arts. 1Q e 2Q, não tratando hoje do problema da 
universidade e contemplando a FAPEMIG. Essa é uma questão 
polêmica, e gostaria que depois fosse colocada em discussão. 
Portanto, nós temos de encontrar uma solução no decorrer do 
debate. Não podemos colocar em votação de uma maneira 
precipitada, porque poderá ficar prejudicada a questão. 

Questões de Ordem 
O Deputado Alencar da Silveira Júnior- Sr. Presidente, já 

que foi manifestado pelo companheiro Marcos Helênio que 
precisamos discutir mais, pediria a v. Exa. que fizesse a 
chamada para verificação de "quorum", para continuarmos a 
reunião. 
O Sr. Presidente- É regimental. 
O Deputado Anderson Adauto - Sr. Presidente, acredito que 

para votação não haja "quorum", mas, para encaminhar a 
discussão, acredito que exista. Acho que podemos continuar 
com o processo de encaminhamento; depois, na hora da 
votação, faríamos a chamada. 

O Sr. Presidente Esta Presidência informa ao nobre 
Deputado que estamos em processo de votação. É regimental o 
pedido do Deputado Alencar da Silveira Júnior para que seja 
feita a chamada para recomposição de "quorum", mesmo já 
verificando, de plano, que existe número regimental. Com a 
palavra, o Sr. Secretário, para proceder à chamada. 
O Sr. Secretário (Deputado Ibrahim Jacob) - (- Faz a 

chamada.) 
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) 

à chamada 40 Deputados. Portanto, não 
qualificado para a votação da Proposta 
Constituição nQ 13/95. 

Questões de Ordem 

- Responderam 
há "quorum" 
de Emenda à 

O Deputado Alencar da Silveira Júnior -Sr. Presidente, 
Srs. Deputados, gostaria de entender o que se passa nesta 
Casa. Quando pedi a verificação de "quorum", foi para 
colaborar com os visitantes que aqui estão defendendo os 
seus direitos e para abrir uma nova discussão, como foi 
manifestado na tribuna pelo companheiro Deputado Marcos 
Helênio. Recebi uma vaia. E, para surpresa minha, na hora da 
chamada, quando foi falado o nome do Deputado Alberto Pinto 
Coelho, houve aplausos. E na hora em que foi falado o nome 
do Deputado Anderson Adauto. que defende a mesma causa dos 
companheiros que aqui estão, houve vaias. Não estou 
entendendo, Sr. Presidente, parece que o errado é que é o 
certo. 

O Sr. Presidente - Não há "quorum" para a votação da 
Proposta de Emenda à Constituição nQ 13/95, mas o há para o 
prosseguimento dos trabalhos. 
O Deputado Ivo José Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

estávamos mantendo um diálogo com os representantes do DCE 
da UNIMONTES e da UEMG que solicitam destaque para alguns 
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pontos que merecem mais atenção por parte dos Srs. 
Deputados. Vou fazer a leitura do comunicado, em atenção aos 
presentes nas galerias e às entidades a que já nos 
referimos: 

"A União Estadual dos Estudantes de Minas Gerais - UEE-MG -
vem a esta Casa manifestar o seu repúdio aos ataques que a 
educação pública brasileira vem sofrendo por parte do 
Governo Fernando Henrique Cardoso. 

Afirmo aqui que somos contrários a aplicação do exame final 
de curso, aos cortes de verbas promovidos pelo antigo Fundo 
Social de Emergência (agora com outro nome). No caso da UEMG 
e da UNIMONTES, vimos manifestar as reivindicações de que 
esta Assembléia defina um orçamento claro para essa 
universidade e que este não seja inferior a 9% do ICMS de 
Minas Gerais, como é feito no Estado de São Paulo. Vimos 
também reivindicar que as eleições para Reitor nestas 
universidades sejam diretas e paritárias. 
A UEE-MG também entende que a educação brasileira deve ser 

pública e gratuita até o limite da riqueza nacional". 
O Sr. Presidente - Votação, em 1Q turno, do Projeto de Lei 

nQ 199/95, da Procuradoria-Geral de Justiça, que altera a 
Lei nQ 11.181, de 10/8/93, e dá outras providências (altera 
o plano de carreira dos servidores do Ministério Público de 
Minas Gerais). A Comissão de Justiça concluiu pela 
constitucionalidade do projeto com a Emenda ng 1, que 
apresentou. A Comissão de Administração Pública opinou pela 
sua aprovação com a Subemenda nQ 1, de sua autoria, à Emenda 
nQ 1, da Comissão de Justiça, e com as Emendas nQs 2 e 3, 
que apresentou. A Comissão de Fiscalização Financeira opinou 
pela aprovação do projeto com a Subemenda nQ 1, da Comissão 
de Administração Pública, à Emenda nQ 1, da Comissão de 
Justiça, e com as Emendas nQs 2 e 3, apresentadas pela 
Comissão de Administração Pública. Emendado em Plenário, 
voltou o projeto à Comissão de Administração Pública, que 
opina pela rejeição da Emenda nQ 4 e pela aprovação da 
Emenda nQ 5. Em vctação, o projeto, salvo emendas. Os 
Deputados que o apr·ovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda ng 1, na forma da 
Subemenda nQ 1, e as Emendas ngs 2, 3 e 5, que receberam 
parecer pela aprovação. Os Deputados que as aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Em 
votação, a Emenda nQ 4, que recebeu parecer pela rejeição. 
Os Deputados que a aprovam queiram permanecer como se 
encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Fica, portanto, aprovado, 
em 1Q turno, o Projeto de Lei ng 199/95 com a Emenda nQ 1! 
na forma da Subemenda nQ 1, e as Emendas nQs 2, 3 e 5. A 
Comissão de Fiscalização Financeira. 

Votação, em 1Q turno, do Projeto de Lei ng 235/95, do 
Tribunal de Contas do Estado, que dispõe sobre o 
reajustamento dos símbolos e dos padrões de vencimentos dos 
servidores do Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal de 
Contas e dos integrantes do Quadro Especial de Pessoal, 
inclusive inativos, e dá outras providências. A Comissão de 
Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto com as 
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Emendas ngs a 3, que apresentou. A Comissão de 
Administração Pública opinou pela sua aprovação com as 
Emendas nQs 1 a 3, da Comissão de Justiça, e a Emenda nQ 4, 
que apresentou. A Comissão de Fiscalização Financeira opinou 
pela aprovação do projeto com as Emendas ngs 1 a 3, 
apresentadas pela Comissão de Justiça, e a Emenda nQ 4, 
apresentada pela Comissão de Administração Pública. Emendado 
em Plenário, voltou o projeto à Comissão de Administração 
Pública, que opina pela rejeição das Emendas ngs 5 e 6. 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. Em votação, as Emendas ngs 
5 e 6, que receberam parecer pela rejeição. Os Deputados que 
as aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Rejeitadas. Fica, portanto, aprovado, em 1Q tur~o. o Projeto 
de Lei nQ 235/95 com as Emendas nQs 1 a 4. A Comissão de 
Fiscalização Financeira. 
Votação, 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 concluiu pela constitucionalidade do 
projeto. As Comissões de Administração Pública e de 
Fiscalização Financeira opinaram pela sua aprovação. 
Emendado em Plenário, voltou o projeto à Comissão de 
Administração Pública, que opina pela rejeição das Emendas 
nQs 1 a 3 e pela aprovação das Emendas nQs 4 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 nQ 4 e 5, que 
receberam parecer pela aprovação. Os Deputados que as 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. 
Em votação, as Emendas nQs 1 a 3, que receberam parecer pela 
rejeição. Os Deputados que as aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Rejeitadas. 

O Deputado Gilmar Machado Peço verificação, Sr. 
Presidente. 
O Sr. Presidente- É regimental. A Presidência solicita aos 

Deputados que ocupem seus lugares. Os Deputados que votaram 
a favor das Emendas nQs 1 a 3 queiram se levantar. Podem se 
assentar. Os Deputados que votaram contra as Emendas nQs 1 a 
3 queiram se levantar. Votaram contra 7 Deputados; votaram a 
favor 28 Deputados. A Presidência torna sem efeito a votação 
das Emendas nQs 1 a 3. 

Questões de Ordem 
O Deputado Romeu Queiroz Considerando a presença de 

outros Deputados que chegaram após a votação, solicitamos a 
renovação da votação, uma vez que temos agora "quorum" 
suficiente. Convidamos os Deputados do PT a permanecerem no 
Plenário. 
O Sr. Presidente - A Presidência não acata a questão de 

ordem do Deputado Romeu Queiroz, porque, de plano, verifica 
que chegaram mais dois Deputados e, mesmo com esses dois, 
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não haverá "quorum" para a votação. Solicito ao Deputado 
Rêmolo Aloise que proceda ... 

O Deputado Durval Ângelo - Gostaria que se respondesse à 
questão de ordem do Deputado Romeu Queiroz regimentalmente. 
Na realidade, ao renovar a votação, o "quorum" 
necessariamente não seria o mesmo. Se fosse o mesmo 
"quorum", haveria novamente empate na votação. Poderia ser 
um argumento do próprio PT, ou de qualquer outro partido 
sair do Plenário, porque, na realidade, haveria nova 
votação. 
Seria bom que se respondesse, não só em termos de dois, mas 

que, na realidade, a recomposição de "quorum" dá liberdade 
aos Deputados de ficarem ou não no Plenário. 
o Sr. Presidente Agradecendo a lição regimental do 

Deputado Durval Ângelo, a Presidência solicita ao Sr. 
Secretário que proceda à chamada dos Srs. Deputados, para a 
recomposição de "quorum". 
o Sr. Secretário (Deputado Ibrahim Jacob) (- Faz a 

chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 33 Deputados. Não 

há "quorum" para votação das emendas. 
Questão de Ordem 

O Deputado Alencar da Silveira Júnior -Sr. Presidente, 
Srs. Deputados, amigos da imprensa, visitantes, é com muito 
prazer que subo a esta tribuna para anunciar a entrada no 
ar, em caráter experimental, da TV Legislativa, o canal 40, 
que Ja a partir de amanhã, dia 30, vai exibir os trabalhos 
da Assembléia. 

Minha satisfação é justificada, pois trata-se de uma 
conquista nossa; nós apresentamos a idéia e um requerimento 
em abril, sugerindo a novidade, que, sem dúvida alguma, 
representa um avanço nas relações democráticas desta Casa 
com a população. 
A partir de nossa sugestão, o Presidente Agostinho Patrús, 

demonstrando grande sensibilidade para a importância da 
comunicação imediata com o povo, determinou a criação de uma 
comissão conjunta de Deputados e Vereadores, onde também 
funcionará o canal. A comissão foi criada em agosto, 
composta pelos Vereadores Virgílio Guimarães, Otimar Bicalho 
e Márcio Cunha, por mim e pelos Deputados Sebastião Navarro 
Vieira e Ajalmar Silva. 

Muitas pessoas criticaram a iniciativa, afirmando que seria 
mais um aborrecimento para a população, a que já custa 
agüentar os programas eleitorais do TRE. Mas já naquela 
época chamávamos a atenção de todos para a modernidade da 
iniciativa. O Canal Legislativo, ao contrário dos programas 
do TRE, não será uma imposição, mas uma opção para o 
telespectador. E mesmo que muita gente diga o contrário, 
existem, sim, pessoas interessadas em acompanhar o trabalho 
dos parlamentares, nem que seja para fiscalizar o exercício 
do mandato. Aliás, essa deve ser a filosofia da TV 
Legislativa, não mais um instrumento de promoção pessoal, 
mas um hábil e imediato instrumento de aferição da seriedade 
do parlamentar, de seu desempenho. Para divulgar já existe o 
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Assembléia Informa, que, mesmo com seu caráter jornalístico, 
não tem muita credibilidade junto à população, por se tratar 
de uma veiculação paga. 

Já o Canal Legislativo 
rebuscadas ou cortes, que 
instantânea. 

será uma opção, sem produções 
permitirá uma avaliação real e 

Ninguém precisa temer os seus efeitos. De um jeito ou de 
outro, a população acaba criando seus mecanismos próprios de 
avaliação, e a transmissão dos nossos trabalhos, ao vivo, 
será uma forma de demonstrarmos à sociedade que não tememos 
a transparência, pelo contrário, fazemos questão dela, pois 
só assim estaremos criando uma instituição realmente forte, 
oferecendo ao eleitor um parâmetro real para reconduzir a 
esta Casa quem realmente trabalha sério. 
Sr. Presidente, nesse período experimental a TV do 

Legislativo mostrará inicialmente à população belo-
horizontina e, logo após, à população mineira a seriedade e 
o valor do parlamento estadual. Muito obrigado. 

ENCERRAMENTO 
O Sr. Presidente - Persistindo a falta de "quorum" para 

votação, a Presidência encerra a reunião e convoca os 
Deputados para a extraordinária de amanhã, dia 30, às 9 
horas, nos termos do edital de convocação, e para a 
ordinária deliberativa, também de amanhã, às 14 horas, com a 
ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião. 
* - Sem revisão do orador. 

ATA DA 66ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 30 DE NOVEMBRO DE 1995 

. Presidência do Deputado Agostinho Patrús 
SUMARIO: ABERTURA - ta 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 Lei nQ 506/95; renovação da votação das 
Emendas nQs 1 a 3; rejeição; verificação de votação; 
inexistência de "quorum" para votação; anulação da votação; 
chamada para recomposição de "quorum"; existência de 
"quorum" para votação; renovação da votação das Emendas nQs 
1 a 3; rejeição; verificação de votação; existência de 
"quorum" para discussão; anulação da votação - Discussão, em 
1Q turno, dos Projetos de Resolução nQs 416 e 437/95; 
encerramento da discussão - Chamada para recomposição de 
"quorum"; existência de "quorum" para votação- Renovação da 
votação das Emendas nQs 1 a 3 ao Projeto de Lei nQ 506/95; 
rejeição; verificação de votação; ratificação da rejeição -
Questão de ordem - Votação, em 1Q turno, do Projeto de Lei 
nQ 535/95; aprovação com as Emendas nQs 1 a 11, 12 na forma 
da Subemenda nQ 1 e 13 - Votação, em 1Q turno, do Projeto de 
Lei nQ 550/95; requerimento do Deputado Gilmar Machado; 
deferimento; votação do projeto, salvo emendas e destaque; 
aprovação; votação das Emendas nQs 1 a 3; aprovação; votação 
da Emenda nQ 4; rejeição; verificação de votação; 
ratificação da rejeição - Votação, em turno único, do Veto 
Parcial à Proposição de Lei nQ 12.798; manutenção do veto-
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Votação, em 1Q turno, dos Projetos de Resolução nQs 416 e 
437/95; aprovação- 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-
Aílton Vilela - Ajalmar Silva- Alberto Pinto Coelho 
Alencar da Silveira Júnior- Almir Cardoso- Álvaro Antônio 
- Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio Andrade 
Antônio Roberto - Arnaldo Penna - Bonifácio Mourão - Carlos 
Murta - Carlos Pimenta - Clêuber Carneiro - Dílzon Melo -
gimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Durval 
Angelo- Elbe Brandão - Elmo Braz- Francisco Ramalho 
Geraldo Nascimento -Geraldo Rezende- Gil Pereira- Gilmar 
Machado - Glycon Terra Pinto Hely Tarquínio Irani 
Barbosa - Ivair Nogueira - Ivo José - Jairo Ataíde - João 
Leite- Jorge Eduardo de Oliveira -Jorge Hannas- José 
Braga - José Henrique - José Maria Barros - 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 Péricles Ferreira Romeu Queiroz 
Ronaldo Vasconcellos -Sebastião Costa- Sebastião Helvécio 
- Simão Pedro Toledo. 

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

1ª PARTE 
Ata 

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

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

Presidência vai passar à 2a parte da reunião, em sua 2ª 
fase, uma vez que não há matéria a ser apreciada na 1ª fase. 

2a Fase 
Palavras do-Sr. Presidente 

A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta 
da presente reunião os Projetos de Lei ngs 199 e 235/95, em 
virtude de sua aprovação na reunião extraordinária realizada 
ontem, à noite. 

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - Prosseguimento da votação, 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 Presidência vai renovar a 
votação das Emendas ngs 1 a 3. Em votação, as emendas. Os 
Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitadas. 
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o Deputado Gilmar M~chado- Verificação de votação. 
o sr. Presidente- E regimental. Solicito aos Deputados que 

ocupem os seus lugares. Os Deputados que votaram contra as 
emendas queiram levantar-se. (- Pausa.) Podem assentar-se. 
Os Deputados que votaram a favor das emendas queiram 
levantar-se. (- Pausa.) Votaram contra as emendas 21 
Deputados; votaram a favor 4 Deputados. Não hã "quorum" para 
votação. A Presidência torna sem efeito a votação. Com a 
palavra, o Sr. Secretário, para proceder à chamada para 
recomposição de "quorum". 
o Sr. Secretário (Deputado Rêmolo Aloise) (- Faz a 

chamada.) 
o Sr. Presidente - Responderam à chamada 43 Deputados; 

portanto, há "quorum" para a votação. A Presidência vai 
renovar a votação das Emendas nQs 1 a 3. Em votação, as 
emendas. Os Deputados que as aprovam permaneçam como se 
encontram. (-Pausa.) Rejeitadas. 

O Deputado Gilmar Machado- Verificação de votação. 
O Sr. Presidente- É regimental. Solicito aos Deputados que 

ocupem os seus lugares. Os Deputados que votaram a favor das 
emendas queiram levantar-se. (- Pausa.) Podem assentar-se. 
Os Deputados que votaram contra as emendas queiram levantar-
se. (-Pausa.) Votou a favor das emendas 1 Deputado; votaram 
contra 30 Deputados. Não houve voto contrário. Portanto, não 
houve "quorum" para a votação, mas o há para a discussão da 
matéria constante na pauta. 

- A seguir, têm sua discussão encerrada, em 1Q turno, cada 
um por sua vez, na forma regimental, os Projetos de 
Resolução nQs 416 e 437/95, da Comissão de Agropecuária, que 
aprovam, em conformidade com o art. 62, inciso XXXIV, da 
Constituição do Estado, a alienação das terras devolutas que 
especificam. 

O Sr. Presidente - Tendo em vista a matéria constante na 
pauta, a Presidência vai solicitar ao Sr. Secretário que 
proceda à chamada para recomposição de "quorum". Com a 
palavra, o Sr. Secretário, para proceder à chamada dos 
Deputados. 
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 41 Deputados. Há 

"quorum" para votação da matéria constante na pauta. 
Renovação da votação das Emendas nQs 1 a 3 ao Projeto de 

Lei nQ 506/95, do Governador do Estado, que aprova o Plano 
Mineiro de Desenvolvimento Integrado- PMDI. Em votação. Os 
Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitadas. 

O Deputado Gilmar Machado -Peço verificação de votação, 
Sr. Presidente. 

O Sr. Presidente - É regimental. Os Deputados que votaram a 
favor das emendas queiram se levantar. (- Pausa.) Os 
Deputados que votaram contra as emendas queiram se levantar. 
(-Pausa.) Votou a favor 1 Deputado, e 39 votaram contra. 
Portanto, está ratificada a rejeição das Emendas nQs 1 a 3. 
Está, portanto, aprovado, em 1Q turno, o Projeto de Lei nQ 
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506/95 com as Emendas nQs 4 e 5. À Comissão de Fiscalização 
Financeira. 

Questão de Ordem 
O Deputado Durval Ângelo A pauta divulgada e não 

contestada é um instrumento para dar ordem e sequencia à 
reunião. Qualquer mudança da pauta tem que ser aprovada pelo 
Plenário. Gostaria que V. Exa .. invalidasse essa votação, 
porque esse ponto foi vencido como primeiro ponto de pauta. 
V. Exa.. já estava no encaminhamento do projeto seguinte, e 
com relação a esse projeto já tinha sido apresentada uma 
questão de ordem para a repetição da votação. Então, penso 
que, sem manifestação do Plenário, esse projeto não poderia 
voltar, porque ele já foi matéria superada. V. Exa .. já 
estava encaminhando a matéria seguinte, e foi fácil fazer a 
verificação de "quorum". O correto seria continuar a votação 
da matéria seguinte, porque essa matéria já era superada na 
pauta. V. Exa .. pode conferir tal questão regimentalmente. 

O Sr. Presidente - Respondendo à questão de ordem do 
Deputado Durval Ângelo, quero dizer que prosseguimos na 
pauta na ordem em que ela foi apresentada; portanto, não 
houve nenhuma inversão de pauta, mesmo porque não houve 
requerimento com esse fim. Chegamos até o final da pauta 
discutindo as quest6es, uma vez que não havia •quorum" para 
a votação. Uma vez feita a chamada e respondendo a ela mais 
de 39 Deputados, a Presidência passou a renovar a votação 
das matérias constantes na pauta, pela sua ordem. Portanto, 
não houve nenhuma modificação, e está válida a votação. A 
Presidência, tendo verificado que não há "quorum" .... 

O Deputado Durval Ângelo Registre-se, então, o meu 
protesto, pois discordo dessa interpretação de V. Exa. 

O Sr. Presidente - Registrem-se as palavras do Deputado 
Durval Ângelo. A Presidência verifica, de plano, que 
inexiste "quorum" qualificado para a votação da Proposta de 
Emenda à Constituição nQ 13/95, mas o há para 2 votação das 
demais matérias constantes na pauta. 

Votação, em 1Q turno, do Projeto de Lei nQ 535/95, do 
Governador do Estado, que acrescenta inciso ao art. 4Q da 
Lei nQ 6.763, de 26/12/75, que consolida a iegislação 
tributária do Estado e dá outras providências. A Comissão de 
Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto com as 
Emendas nQs 1 a 8, que apresentou. A Comissão de Defesa 
Social opinou por sua aprovação com as Emendas nQs 1 a 8, da 
Comissão de Justiça. A Comissão de Defesa do Consumidor 
opinou por sua aprovação com as Emendas nQs 1 a 8, da 
Comissão de Justiça; 9 e 10, que apresentou. A Comissão de 
Fiscalização Financeira opinou por sua aprovação com as 
Emendas nQs 1 a 8, da Comissão de Justiça; 9 e 10, da 
Comissão de Defesa do Consumidor; e 11, que apresentou. 
Emendado em Plenário, voltou o projeto à Comissão de Defesa 
Social, que opinou pela aprovação da Emenda nQ 12, na forma 
da Subemenda nQ 1, e da Emenda nQ 13, que apresentou. Em 
votação, o ~rojeto, salvo emendas. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. 
Em votação, as Emendas nQs 1 a 11; 12, na forma da Subemenda 
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nQ 1, e 13, que receberam parecer pela aprovação. Os 
Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovadas. Está, portanto, aprovado, em 1Q turno, o 
Projeto de Lei nQ 535/95 com as Emendas nQs 1 a 11; 12, na 
forma da Subemenda nQ 1 e 13. À Comissão de Fiscalização 
Financeira. 

Votação, em 1Q turno, do Projeto de Lei nQ 550/95, do 
Governador do Estado, que autoriza o Estado a realizar 
operação de crédito para os fins que menciona. A comissão de 
Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto com as 
Emendas nQs 1 a 3, que apresentou. A Comissão de 
Fiscalização Financeira opinou por sua aprovação com as 
Emendas nQs 1 a 3, da Comissão de Justiça. Emendado em 
Plenário, voltou o projeto à Comissão de Fiscalização 
Financeira, que opinou pela rejeição da Emenda nQ 4. Vem à 
Mesa requerimento do Deputado Gilmar Machado, solicitando a 
votação destacada da Emenda nQ 4 ao Projeto de Lei nQ 
550/95. A Presidência defere o requerimento, em conformidade 
com o inciso XVII do art. 244 do Regimento Interno. Em 
votação, o projeto, salvo emendas e destaque. Os Deputados 
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. Em votação, as Emendas nQs 1 a 3, que receberam 
parecer pela aprovação. Os Deputados que as aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Em 
votação, a Emenda nQ 4, destacada, que recebeu parecer pela 
rejeição. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se 
encontram. (-Pausa.) Rejeitada. 

O Deputado Gilmar Machado Sr. Presidente, solicito 
verificação de votação. 

O Sr. Presidente- É regimental. A Presidência solicita aos 
Deputados que ocupem seus lugares. Os Deputados que votaram 
a favor da Emenda nQ 4 queiram se levantar.(- Pausa.) Podem 
se assentar. Os Deputados que votaram contra a Emenda nQ 4 
queiram se levantar. (- Pausa.) Votaram a favor da emenda 5 
Deputados; votaram contra 35 Deputados. Está ratificada a 
rejeição da Emenda nQ 4. Portanto, está aprovado, em 1Q 
turno, o Projeto de Lei nQ 550/95 com as Emendas nQs 1 a 3. 
A Comissão de Fiscalização Financeira. 
Votação, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de 

Lei nQ 12.798, que institui a empresa pública Caixa de 
Amortização de Dívida - CADIV - e dá outras providências. A 
Comissão Especial opina pela manutenção do veto. Em votação, 
o veto. A Presidência vai submeter a matéria a votação por 
escrutínio secreto e convida para atuarem como 
escrutinadores os Deputados Carlos Murta e Arnaldo Penna. A 
Presidência lembra ao Plenário que os Deputados que 
desejarem manter o veto deverão votar "sim", e os Deputados 
que desejarem rejeitá-lo deverão votar "não". Resumindo, 
"sim" mantém o veto; "não" rejeita o veto. Com a palavra, o 
Sr. Secretário, para proceder à chamada dos Deputados. 

O Sr. Secretário- (-Faz a chamada.) 
Depositam seus votos na urna os Deputados: 
Agostinho Patrús -Wanderley Ávila - Sebastião Navarro 

Vieira - Paulo Pettersen Rêmolo Aloise Maria José 
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Haueisen- Ibrahim Jacob- Ermano Batista- Antônio Júlio-
Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho 
Anderson Adauto Anivaldo Coelho Antônio Andrade 
Antônio Roberto - Arnaldo Penna - Carlos Murta Dimas 
Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Elbe Brandão -
Francisco Ramalho -Gil Pereira- Gilmar Machado Hely 
Tarquinio - Ivair Nogueira - Ivo José - Jairo Ataide - João 
Leite - José Braga - José Henrique - José Maria Barros -
Marcelo Cecé Marcelo Gonçalves Paulo Schettino 
Péricles Ferreira Romeu Queiroz Sebastião Costa 
Sebastião Helvécio - Simão Pedro Toledo. 

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 41 Deputados. Foram encontradas 

na urna 41 sobrecartas. Portanto, os números conferem. 
Solicito aos escrutinadores que procedam à apuração dos 
votos. 

- Procede-se à apuração dos votos. 
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 41 Deputados. Não houve 

voto contrário. Portanto, está mantido, em turno único, o 
Veto Parcial à Proposição de Lei nQ 12.798. Oficie-se. 

- A seguir, são submetidos a votação e aprovados, cada um 
por sua vez, na forma regimental, os Projetos de Resolução 
nQs 416 e 437/95, da Comissão de Agropecuária, que aprovam, 
em conformidade com o art. 62, inciso XXXIV, da Constituição 
d~ Estado, a alienação das terras devolutas que especificam. 
(A Comissão de Fiscalização Financeira.) 

ENCERRAMENTO 
O Sr. Presidente Persistindo a falta de •quorum" 

qualificado para a votação da Proposta de Emenda à 
Constituição nQ 13/95, 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 ~4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
fiSCALIZAÇAO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
As nove horas e trinta minutos do dia sete de novembro de 
mil novecentos e noventa e cinco, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Miguel Martini, Romeu Queiroz, 
Geraldo Rezende e Jairo Ataide, membros da Comissão 
supracitada. Encontra-se presente, também, o Deputado Carlos 
Pimenta. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado 
Miguel Martini, declara abertos os trabalhos e esclarece que 
a reunião se destina a apreciar, no 2Q turno, o Projeto de 
Lei nQ 426/95, do Governador do Estado, que cria o Fundo 
Estadual de Desenvolvimento de Comunidades. Continuando, 
solicita ao Deputado Geraldo Rezende que proceda à leitur~ 
da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, e 
subscrita pelo membros presentes, e designa relator da 
matéria o Deputado Romeu Queiroz, que emite parecer mediante 
o qual conclui pela aprovação do projeto com as Emendas nQs 
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1 e 2. Submetido a discussão e votação, é o parecer 
aprovado por unanimidade. Cumprida a finalidade da reun1ao, 
o Presidente agradece a presença dos parlamentares, convoca 
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 7 de novembro de 1995. 
Miguel Martini, Presidente- Romeu Queiroz- Glycon Terra 

Pinto - Marcos Helênio. 
ATA DA REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR 
PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI NQ 12.751 
Às quatorze horas e quarenta minutos do dia quatorze de 
novembro de mil novecentos e noventa e cinco, reúnem-se na 
Sala das Comissões os Deputados Simão Pedro Toledo, Ivo 
José, José Braga e Bilac Pinto (substituindo este ao 
Deputado Jorge Hannas, por indicação da Liderança do PFL), 
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, o Presidente determina a distribuição das 
cédulas de votação, devidamente rubricadas, e convida o 
Deputado José Braga para atuar como escrutinador. Recolhidas 
as cédulas, verifica-se que foram eleitos Presidente e Vice-
Presidente, respectivamente, os Deputados Simão Pedro Toledo 
e Ivo José, ambos com quatro votos. 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 
relator da matéria o Deputado José Braga. Este solicita o 
prazo regimental para emitir seu parecer, o que lhe é 
concedido pela Presidência. 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. 
Ivo José, Presidente - Jorge Hannas - José Braga. 

ATA DA REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR 
~ARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI NQ 12.756 
As quinze horas do dia quatorze de novembro de mil 
novecentos e noventa e cinco, reúnem-se na Sala das 
Comissões os Deputados Dílzon Melo, Carlos Pimenta e Arnaldo 
Penna, membros da Comissão supracitada. Havendo número 
regimental, o Presidente "ad hoc", Deputado Dílzon Melo, 
declara abertos os trabalhos e informa que a presente 
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 Arnaldo Penna para atuar como 
escrutinador. Recolhidas as cédulas, verifica-se que foram 
eleitos Presidente e Vice-Presidente, respectivamente, os 
Deputados Dílzon Melo e Arnaldo Penna, ambos com três votos. 
O Presidente "ad hoc" empossa o Vice-Presidente, que, por 
sua vez, no exercício da Presidência, dá posse ao Presidente 
eleito. O Deputado Dílzon Melo agradece a escolha de seu 
nome e designa relator da matéria o Deputado Carlos Pimenta. 
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Este solicita prazo regimental para emitir seu parecer, o 
que é concedido pela Presidência. 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. 
Dílzon Melo, Presidente - Carlos Pimenta- Dimas Rodrigues. 

ATA DA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA 
Às dez horas do dia vinte e oito de novembro de mil 
novecentos e noventa e cinco, comparecem no Plenarinho II os 
Deputados Geraldo Santanna, Simão Pedro Toledo, António 
Genaro, Paulo Piau (substituindo este ao Deputado Leonidio 
Bouças, por indicação da Liderança do PFL) 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 António 
Genaro que proceda à leitura da ata da reunião anterior, 
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A 
Presidência informa que os Projetos de Lei nQs 548, 553 e 
555/95 foram convertidos em diligência, respectivamente, ao 
autor, ao DER-MG e à Secretaria de Estado de Recursos 
Humanos e Administração. Passa-se à 2a parte da reunião, com 
a discussão e a votação de pareceres sobre proposições 
sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. Devido à 
ausência do Deputado Arnaldo Penna, relator do Projeto de 
Lei nQ 536/95, a Presidência redistribui a matéria ao 
Deputado Paulo Piau. Este emite parecer mediante o qual 
conclui pela inconstitucionalidade, pela ilegalidade e pela 
antijuridicidade da proposição. Submetido a discussão e 
votação, é aprovado o parecer. Registra-se, neste momento, a 
presença dos Deputados Arnaldo Penna e Anivaldo Coelho. Por 
estar ausente o Deputado Leonídio Bouças, relator do Projeto 
de Lei nQ 537/95, a Presidência redistribui a matéria ao 
Deputado Ivair Nogueira. Este emite parecer mediante o qual 
conclui pela constitucionalidade, pela legalidade e pela 
juridicidade da proposição com a Emenda nQ 1, que apresenta. 
Submetido a discussão e votação, é aprovado o parecer. Com a 
palavra, o Deputado Anivaldo Coelho, relator do Projeto de 
Lei nQ 538/95, emite parecer por meio do qual conclui pela 
inconstitucionalidade, pela ilegalidade e pela 
antíjuridicidade da proposição. Submetido a discussão e 
votação, é aprovado o parecer. Para os fins do art. 189 do 
Regimento Interno, a Presidência determina o envio dos 
Projetos de Lei nQs 536 e 538/95 ao Plenário, para inclusão 
em ordem do dia. 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. Devido à 
ausência do Deputado Leonídio Bouças, relator dos Projetos 
de Lei nQs 18 e 305/95, a Presidência redistribui as 
matérias ao Deputado Ant6nio Genaro. Este emite pareceres 
mediante os quais conclui pela constitucionalidade, pela 
legalidade e pela juridicidade das proposições. Submetidos a 
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discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os 
pareceres. 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, 5 de dezembro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Simão Pedro Toledo - Ivair 

Nogueira - Anivaldo Coelho. 
ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA 
SOCIAL 
Às quinze horas do dia vinte e oito de novembro de mil 
novecentos e noventa e cinco, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Djalma Diniz, Paulo Schettino, Glycon 
Terra Pinto e Geraldo Santanna (este último substituindo ao 
Deputado Anderson Adauto, por indicação da Liderança do 
PMDB), membros da Comissão supracitada. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Djalma Diniz, declara 
abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Glycon Terra 
Pinto que proceda à leitura da ata da reunião anterior, 
que, lida e aprovada, é subscrita pelos parlamentares 
presentes. A seguir, o Presidente informa que a reunião se 
destina a apreciar, no 1Q turno, os pareceres sobre 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 e sobre a emenda apresentada 
em Plenário ao Projeto de Lei nQ 535/95, que acrescenta 
inciso ao art. 4Q da Lei nQ 6.763, de 26/12/75, que 
consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais 
e dá outras providências. A Presidência designa o Deputado 
Paulo Schettino para relatar o Projeto de Lei nQ 535/95. 
Passa-se à segunda parte da reunião, fase em que são 
discutidas e votadas as proposições sujeitas a apreciação do 
Plenário da Assembléia. Com a palavra, o Deputado Paulo 
Schettino, anteriormente designado relator do Projeto de Lei 
Complementar nQ 9/95, solicita prazo regimental para 
emitir seu parecer, o qual é concedido pela Presidência. Em 
seguida, o Deputado Paulo Schettino emite parecer sobre a 
emenda apresentada em Plenário ao Projeto de Lei nQ 535/95, 
mediante o qual conclui pela aprovação das emendas nQ 12, 
na forma da Subemenda nQ 1, e 13, que apresenta. 
Submetido a discussão e votação, fica aprovado o parecer. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão 
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da 
ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 30 de novembro de 1995. 
Djalma Diniz, Presidente - Paulo Schettino Sebastião 

Helvécio. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÃO 

PARECER SOBRE O OFÍCIO NQ 13.918/SJ, 
DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS, NO QUE DIZ 

RESPEITO À EMANCIPAÇÃO DO DISTRITO DE TOCOS DO MOJI 
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Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização 
Relatório 

Por meio do Ofício nQ 13.918/SJ, o Presidente do TRE-MG 
comunicou ao Presidente da Assembléia Legislativa a 
homologação do resultado do plebiscito realizado no Distrito 
de Tocos do Moji, com vistas à sua emancipação do Município 
de Borda da Mata. 

Na consulta realizada 
exigido pelo art. 14 da 

pelo TRE-MG foi obtido o "quorum" 
Lei Complementar nQ 37, de 18/1/95. 
Fundamentação 

O processo de que ora se cogita teve sua tramitação normal 
e foi aprovado por esta Comissão e pelo Plenário desta Casa, 
na fase que antecedeu a realização do plebiscito. de 
conformidade com as exigências da Lei Complementar nQ ~-. de 
1995. 
Realizado o plebiscito em 26 de novembro do corrente ano e 

tendo sido favorável a resposta, cabe-nos, agora, por força 
do disposto no inciso IX do art. 7Q do mencionado 
instrumento legal, a elaboração e o encaminhamento para 
tramitação do projeto de lei de criação do município. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos favoráveis à criação do Município 

de Tocos do Moji, na forma do projeto de lei que 
apresentamos a seguir. 

PROJETO DE LEI No 604/95 
Cria o Município de Tocos do Moji-e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica criado, por desmembramento do Município de 

Borda da Mata, o Município de Tocos do Moji, com sede na 
cidade de Tocos do Moji e pertencente à Comarca de Borda da 
Mata. 

Parágrafo único - A 
que trata o "caput" 
desta lei. 

descrição dos limites do município de 
deste artigo é a constante no anexo 

Art. 2Q -Aplicam-se ao município criado 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 de arrecadação 
de impostos de competência dos Esta:~s e de transferências 
por estes recebidas, pertencentes aos ~unicípios. 
Art. 3Q -O município remanescente, enquanto responsável 

pela administração do novo município, na forma do disposto 
na Lei Complementar nQ 37, de 18 de janeiro de 1995, fica 
obrigado a divulgar e a encaminhar ao Tribunal de Contas do 
Estado, até o último dia do mês subseqüente ao da 
arrecadação, demonstrativo que contenha, de forma 
discriminada, o montante arrecadado e a despesa realizada no 
novo município. 
Art. 4Q -Aplica-se ao novo munic1p1o e ao remanescente 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 

publicação. 
Esta lei entra em vigor na data de sua 
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Art. 6Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 1Q de dezembro de 1995. 

120 

José Henrique, Presidente e relator- Bilac Pinto - Ivo 
José- Olinto Godinho. 

Anexo 
(a que se refere o parágrafo único do art. 1Q da Lei nQ 

, de de de 1995) 
Descrição de Limites Municipais 

I -Município de Tocos do Moji, desmembrado do Município de 
Borda da Mata 

1 -Com o Município de Inconfidentes: 
Começa na serra das Posses, no lugar denominado Ventura, 

defrontando com a cabeceira do córrego das Posses; segue 
pela cumeada da serra até o ponto fronteiro à foz do córrego 
do Paredes, no rio Espraiado; por um espigão secundário, 
atinge essa foz; atravessando o rio, sobe o espigão 
fronteiro e alcança o Alto da Bela Vista, no divisor de 
águas entre os rios Espraiado e Moji-Guaçu; segue por esse 
divisor, depois por um espigão secundário, indo atingir o 
rio Moji-Guaçu, na ponte da estrada que leva da fazenda do 
Segredo à rodovia que liga Borda da Mata a Inconfidentes. 

2 - Com o Município de Borda da Mata: 
Começa no rio Moji-Guaçu, na ponte da estrada que leva da 

Fazenda do Segredo à rodovia que liga Borda da Mata a 
Inconfidentes, cerca de 3km abaixo da usina hidrelétrica 
Santa Teresinha; sobe pelo rio até à barragem da usina da 
Ponte de Pedra; daí, sobe a encosta da margem direita do 
rio, alcança o divisor de águas e continua por ele, passando 
pelo morro da Jacu, pela serra dos Capitães e pela serra do 
José Lucas, até o entroncamento desta última com a serra das 
Pombas, no ponto fronteiro à cabeceira do córrego dos Lucas. 
3 - Com o Município de Estiva: 
Começa no entroncamento das serras do José Lucas e das 

Pombas, no ponto fronteiro à cabeceira do córrego dos Lucas; 
por espigão, contorna as cabeceiras do ribeirão dos 
Fernandes e atinge o alto do Carretão; daí, alcança a 
cabeceira do córrego do Inhame e desce por ele até sua foz, 
no rio Moji-Guaçu; sobe por esse rio até a foz do córrego da 
Pedra. 
4 - Com o Município de Bom Repouso: 
Começa no rio Moji-Guaçu, na foz do córrego da Pedra; sobe 

o espigão fronteiro e continua pelo divisor da vertente da 
margem esquerda do córrego dos Borges; contorna as 
cabeceiras desse córrego, depois as cabeceiras do córrego do 
Sertãozinho e as do córrego que banha a Fazenda da 
Cachoeira; continua pelo divisor da vertente da margem 
direita do ribeirão da Boa Vereda, passando pela serra da 
Cruz Vermelha, até atingir o pico da Pedra Negra; daí, 
descendo a encosta, atinge a confluência dos ribeirões da 
Boa Vereda e dos Caetanos, no ponto onde se forma o rio 
Espraiado; atravessando o rio, sobe a encosta fronteira e 
prossegue pelo espigão, passando pelo alto das Posses, até 
atingir o lugar denominado Ventura, na serra das Posses, 
defronte à cabeceira do córrego de mesmo nome. 
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-Publicado, vai o 
Assuntos Municipais 
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 

PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 464/95 
Comissão de Saúde e Ação Social 

Relatório 
De autoria do Deputado Aílton Vilela, o projeto de lei em 

epígrafe objetiva declarar de utilidade pública a Associação 
dos Moradores da Vila Jessé, com sede no Município de Três 
Corações. 

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, c ~rojeto a esta Comissão para o 1Q turno de 
deliberação conclusiva, em cumprimento das normas 
regimentais. 

Fundamentação 
A entidade em análise tem por finalidade promover o 

desenvolvimento da comunidade, realizando obras e açoes que 
visem melhorar a condição de vida de seus moradores. 

O trabalho já realizado pela instituição torna-a merecedora 
do título declaratório de utilidade pública. 
Entretanto, torna-se necessária a apresentação de emenda ao 

projeto com vistas ao seu aperfeiçoamento. 

Pelas razões aduzidas, 
de Lei ng 464/95 no 1Q 
redigida. 

Conclusão 
opinamos pela aprovação do Projeto 

turno, com a Emenda nQ 1, a seguir 

EMENDA No 1 
Dê-se ao art. 1Q a seguinte redaÇão: 
"Art. 1Q- Fica declarada de utilidade pública a Associação 

de Moradores da Vila Jessé, com sede no Município de Três 
Corações.". 
Sala das Comissões, 5 de dezembro de 1995. 
Marco Régis, relator. 

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 511/95 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado Toninho Zeitune, o projeto de lei em 
epígrafe objetiva declarar de utilid2de pública a Associação 
Humanitária Esperança sem Fronteira~ - AHUESF -, 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. 

Vem, agora, o projeto a esta Comissão para o 1Q turno de 
deliberação conclusiva, em cumprimento das normas 
regimentais . 

Fundamentação 
A Associação Humanitária Esperança sem Fronteiras integra a 

Organisation HumanitairE Hope Unlimited Espoir Sans 

~----------------------------------------~ 
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Fronti 'res, com sede em Dacar, Senegal, África. Criada com o 
objetivo de lutar contra todos os males que causam algum 
tipo de sofrimento às crianças, possibilita o despertar da 
esperança naquelas que não tinham mais fé no futuro. 

Em virtude do zelo e da responsabilidade com que realiza o 
seu trabalho, a entidade merece ser reconheciaa de utilidade 
pública. 

Conclusão 
Pelas razões aduzidas, somos pela aprovação do Projeto de 

Lei nQ 511/95 no 1Q turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 5 de dezembro de 1995. 
Marco Régis, relator. 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 542/95 
Comissão de Saúde e Ação Social 

Relatório 
O projeto de lei em tela, do Deputado Sebastião Helvécio, 

tem por objetivo declarar de utilidade pública a Irmandade 
Nosso Senhor dos Passos da Santa Casa de Misericórdia de 
Juiz de Fora, com sede no Município de Juiz de Fora. 
Após publicada, foi a proposição examinada preliminarmente, 

nos termos regimentais, pela Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, pela 
constitucionalidade e legalidade. 

Compete agora a esta Comissão deliberar conclusivamente 
sobre a matéria no 1Q turno, atendo-se aos lindes de sua 
competência. 

Fundamentação 
Em pleno funcionamento desde 1854, 

vem prestando relevantes serviços 
população carente da Zona da Mata 
residentes em Juiz de Fora. 

a irmandade mencionada 
na área de saúde à 
e, em especial, aos 

Entre as atividades por ela desenvolvidas, destacam-se a 
prestação gratuita de assistência médico-hospitalar, em 
regime de internação; a assistência gratuita às crianças 
desamparadas e aos velhos inválidos desprovidos de poder 
aquisitivo; e a manutenção e administração da Santa Casa de 
Misericórdia de Juiz de Fora. 

Somos por que se conceda o titulo declaratório de utilidade 
pública à entidade. Cumpre-nos, no entanto, apresentar 
emenda ao projeto, para adequá-lo à boa técnica legislativa. 

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

nQ 542/95 no 1Q turno, com a Emenda nQ 1, redigida a seguir. 
EMENDA No 1 

Dê-se ao art. 1Q a seguinte redaÇão: 
"Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a Irmandade 

Nosso Senhor dos Passos da Santa Casa de Misericórdia de 
Juiz de Fora, com sede no Município de Juiz de Fora.". 
Sala das Comissões, 5 de dezembro de 1995. 
Marco Régis, relator. 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 558/95 

Comissão de CÕnstituição e Justiça 
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Relatório 
De autoria do Deputado Sebastião Navarro Vieira, 

de lei em tela tem por objetivo declarar de 
pública a entidade Domus Pro Orantibus, com 
Município de Patos de Minas. 
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o projeto 
utilidade 
sede no 

Publicada a proposição em 10/11/95, cumpre a esta Comissão 
proceder ao exame preliminar da matéria quanto aos aspectos 
jurídico, constitucional e legal, nos termos do art. 195, 
c/c o art. 103, V, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O art. 1Q da Lei nQ 3.373, de 12/5/65, alterado pela Lei nQ 

5.830, de 6/12/71, estabelece que podem ser declaradas de 
utilidade pública as sociedades civis, as associações e as 
fundações, constituídas ou em funcionamento no Estado, que 
comprovem os seguintes requisitos: tenham adquirido 
personalidade jurídica; estejam em funcionamento há mais de 
dois anos; os cargos de sua direção não sejam remunerados e 
os diretores sejam pessoas idóneas. 
Satisfeitas que foram as exigências legais, conforme 

comprova a documentação juntada ao processo, não há óbice à 
tramitação do proje:o. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
558/95 na forma oroposta. 
Sala das Comissões, 5 de dezembro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Simão Pedro Toledo, relator 

- Ivair Nogueira - Anivaldo Coelho. 
PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 563/95 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado Paulo Piau, o Projeto de Lei nQ 

563/95 pretende declarar de utilidade pública a Creche 
Fraternidade Feminina Estrela do Triângulo-Rouxinol, com 
sede no Município de Uberaba. 

Após publicada, veio a matéria a esta Comissão para exame 
preliminar, nos termos do art. 195, c/c o art 103, V, "a", 
do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição está corretamente instruída com os documentos 

indispensáveis à declaração de utilidade pública, prevista 
na Lei nQ 5.830, de 6/12/71. 
Verifica-se, pois, pela análise dos documentos 

jurídica, 
que sua 

recebem 
apresentados, que a entidade tem personalidade 
está em funcionamento há mais de dois anos e 
diretoria é composta de pessoas idóneas, que não 
remuneração pelo exercício de suas funções. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
563/95 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 5 de dezembro de 1995. 
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Geraldo Santanna, Presidente - Simão Pedro Toledo, relator 
- Ivair Nogueira - Anivaldo Coelho. 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 564/95 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Francisco Ramalho, o projeto de lei 
em tela visa a declarar de utilidade pública a Associação de 
Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Piraúba -, com sede 
no Município de Piraúba. 
Após publicada, veio a matéria a esta Comissão para exame 

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

Fundamentação 
A 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 satisfaz exigências da referida lei, merecendo, 
portanto, o título declaratório de sua utilidade pública. 

Conclusão 
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
564/95 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 5 de dezembro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Simão Pedro Toledo, relator 

- Ivair Nogueira - Anivaldo Coelho. 
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 567/95 
Comissão de CÕnstituição e Justiça 

De autoria 
567/95 visa 
Arlindo dos 
Claros. 

Relatório 
do Deputado Wanderley Ávila, o Projeto de Lei nQ 
declarar de utilidade pública a Loja Maçónica 
Santos nQ 225, com sede no Município de Montes 

Após 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 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 demonstra que a entidade 

preenche os requisitos contidos na referida lei, razão pela 
qual não encontramos óbice à tramitação do projeto. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
567/95 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 5 de dezembro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Simão Pedro Toledo, relator 

- Ivair Nogueira - Anivaldo Coelho. 
PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO NQ 354/95 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
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Relatório 
De iniciativa 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, XXXIV, da 
Constituição do Estado, as alienações de terras devolutas 
que menciona. 

Aprovada no 1Q turno, na forma apresentada, vem a matéria a 
esta Comissão a fim de receber parecer para o 2Q turno, 
conforme disposições regimentais. 

Fundamentação 
Ratificando o entendimento desta Comissão sobre a matéria, 

exarado em parecer de 1Q turno, consideramos a legitimação 
de posse de terras devolutas - objeto da proposição em exame 
- forma justa e excepcional de transferência de seu domínio 
do Estado para o particular, já que este foi o elemento 
ativo e imprescindível do processo de exploração de grandes 
áreas antes desocupadas. 

No que se refere ao aspecto econom1co, são praticamente 
nulos os impactos de ordem financeira nos cofres estaduais, 
já que os futuros beneficiários são compradores 
preferenciais e estão obrigados ao pagamento de taxas e 
emolumentos à Fundação Rural Mineira Colonização e 
Desenvolvimento Agrário - RURALMINAS -, órgão encarregado de 
providenciar a legitimação de terras devolutas estaduais. 

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

Resolução nQ 354/95 no 2Q turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 30 de novembro de 1995. 
Miguel Martini, Presidente- Geraldo Rezende, relator 

Marcos Helênio - Glycon Terra Pinto. 
PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 433/95 
Comissão de Saúde e Ação Social 

Relatório 
O Projeto de Lei nQ 433/95, do Deputado Durval Ângelo, 

objetiva declarar de utilidade pública a Congregação de São 
João Batista, com sede no Município de Belo Horizonte. 
Aprovado o projeto no 1Q turno, em sua forma original, cabe 

a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria 
para o 2Q turno, em cumprimento das disposições do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
Fundada no Brasil 

Batista é dirigida 
trabalho educativo 
formação integral 
responsabilidade. 

em 6/10/39, a Congregação de São João 
pelas Irmãs Batistinas, que têm por meta 
e de assistência social, visando a 
das crianças e dos jovens sob sua 

Dessa forma, julgamos oportuno 
declarada de utilidade pública. 

Conclusão 

que 

Em face do aduzido, somos pela aprovação 
nQ 433/95 no 2Q turno, na forma original. 
Sala das Comissões, 5 de dezembro de 1995. 
Marco Régis, relator. 

a entidade seja 

do Projeto de Lei 
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PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 448/95 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado José Braga, o 
epígrafe visa a declarar de utilidade 
Hospitalar de Montes Claros, com sede no 
Claros. 

projeto de lei em 
pública a Fundação 
Município de Montes 

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 referida Fundação, mantenedora do Hospital Aroldo 

Tourinho, mediante o cumprimento de seus objetivos 
estatutários, vem prestando assistência médico-hospitalar à 
comunidade. 

Promove atividades preventivas e profiláticas e intercâmbio 
com instituições assistenciais nacionais e internacionais. 
Assim, fica patente a significativa atuação da entidade, 
sobretudo no âmbito da ação social. 
Portanto, é indiscutível o mérito do trabalho realizado 

pela instituição, o que justifica plenamente a declaração de 
sua utilidade pública. 

Conclusão 
Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de 

Lei nQ 448/95 no 2Q turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 5 de dezembro de 1995. 
Marco Régis, relator. 

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 502/95 

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

De autoria do Deputado Álvaro Antônio, o projeto de lei 
em epígrafe, que objetiva declarar de utilidade pública a 
Sociedade Aerodesportiva 14 Bis, com sede no Município de 
Belo Horizonte, foi aprovado no 1Q turno, na forma original. 
Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre 

a matéria no 2Q turno, conforme estabelecem as disposições 
regimentais. 

Fundamentação 
A entidade que se pretende beneficiar com a declaração de 

utilidade pública desenvolve a prática desportiva, por meio 
do exercício do vôo em ultraleves, em ambiente sadio e 
participativo. Para tanto, equipa-se da infra-estrutura 
necessária ao movimento, abrigo e operação desses aparelhos, 
com o propósito de oferecer lazer seguro aos usuários. 

Conclusão 
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto 

de Lei nQ 502/95 no 2Q turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 5 de dezembro de 1995. 
João Leite, relator. 
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ATA DA 106ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 5 DE DEZEMBRO DE 1995 

Presidência da Deputada Maria José Haueisen 
SUMÁRIO: ABERTURA - 1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Atas: 

Ata da 105ª Reunião Ordinária Deliberativa; discurso do 
Deputado Ronaldo Vasconcellos; retificação da ata; aprovação 
- Atas das Reuniões Ordinárias de Debates de 1Q e 4/12/95; 
aprovação - Correspondência: Ofícios, telegramas e cartões -
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nQs 604 a 
611/95- Requerimentos nQs 944 a 958/95- Requerimentos dos 
Deputados Bilac Pinto (2) e Luiz Antônio Zanto, da Comissão 
Parlamentar de Inquérito para Apurar Denúncias contra a 
Chamada "Máfia do Carvão", Que Vem Atuando Principalmente no 
Norte de Minas Gerais, e da Comissão de Assuntos Municipais 
(3) - Comunicações: Comunicações dos Deputados José 
Bonifácio e Wanderley Ávila e das Comissões de Saúde e Ação 
Social e de Defesa Social; inexistência de "quorum" para 
continuação dos trabalhos - ENCERRAMENTO- ORDEM DO DIA. 

ABERTURA 
-Às 14h15min, comparecem os Deputados: 
Wanderley Ávila -Sebastião Navarro Vieira- Rêmolo Aloise 

- Maria José Haueisen - Ibrahim Jacob - Ermano Batista -
Antônio Júlio - Aílton Vilela- Ajalmar Silva Alberto 
Pinto Coelho -Alencar da Silveira Júnior- Almir Cardoso-
Álvaro Antônio- Anderson Adauto- Anivaldo Coelho- Antônio 
Andrade Antônio Genaro Antônio Roberto Arnaldo 
Canarinho- Arnaldo Penna- Bilac Pinto- Bonifácio Mourão-
Carlos Murta - Carlos Pimenta - Clêuber Carneiro - Dimas 
Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Durval Ângelo -
Elbe Brandão - Elmo Braz - Francisco Ramalho Geraldo 
Nascimento- Geraldo Rezende Geraldo Santanna Gil 
Pereira- Gilmar Machado Glycon Terra Pinto Hely 
Tarquínio - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Ivo José 
Jairo Ataíde- João Batista de Oliveira- João Leite- Jorge 
Eduardo de Oliveira- Jorge Hannas- José Bonifácio- José 
Braga- José Henrique- José Maria Barros- Kemil Kumaira-
Luiz Antônio Zanto - Marcelo Cecé - Marcelo Gonçalves 
Marcos Helênio -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. 

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 mine1ro, iniciamos os nossos trabalhos. 
Com a palavra, o Sr. 2Q-Secretário, para proceder à leitura 
da ata da reunião anterior. 

1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE) 
Atas 
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Jacob, 3Q-Secretário, nas funções de 
à leitura da ata da 105ª Reunião 

A Sra. Presidente- Em discussão, a ata. Para discuti-la, 
com a palavra, o Deputado Ronaldo Vasconcellos. 
o Deputado Ronaldo Vasconcellos -No intuito de ajudar, o 

nome do ilustre Deputado Federal que estava presente naquela 
reunião é Ronaldo Perim. ou o seu nome foi lido errado, ou 
consta na ata de forma errada. 
A Sra. Presidente - É procedente a retificação. Não havendo 

quem mais se manifeste, dou a ata por aprovada, salvo 
retificação, a ser feita na ata que será lida na próxima 
reunião. Vamos ouvir a leitura das outras atas que, também, 
devem ser submetidas a aprovação. Com a palavra, o Deputado 
Ibrahim Jacob, para proceder à leitura das outras duas atas. 
O Sr. Secretário - (- Lê as atas das reuniões ordinárias de 

debates de 1Q e 4/12/95.). 
A Sra. Presidente - Em discussão, as atas. (- Pausa.) Não 

havendo quem sobre elas se manifeste, dou-as por aprovadas. 
Correspondência 

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

OFÍCIOS 
Do Sr. Zenaldo Coutinho, Presidente da 

Legislativa do Pará, encaminhando cópia de 
Deputada !sane Monteiro, de apoio à indicação 
Paulo Freire para o Prêmio Nobel da Paz. (- À 
Educação.) 

Assembléia 
moção, da 

do pedagogo 
Comissão de 

Dos Srs. Chico Ferramenta e Jair Siqueira, Deputados 
Federais, agradecendo o envio do relatório final da CPI da 
Prostituição Infantil. (-À CP!- Prostituição Infantil.) 

Do Sr. Roberto Magalhães, Presidente da Comissão de 
Constituição e Justiça e de Redação da Câmara dos Deputados, 
informando que o pedido de apoio à Proposta de Emenda à 
Constituição nQ 128/95 encontra-se em pauta para apreciação 
dessa Comissão. 

Do Sr. Stefan Bogdan Salej, 
da Eslovênia, informando que 
funcionamento no Município 
informações sobre seu país. 

Cônsul Honorário da República 
esse consulado já está em 
de Contagem e encaminhando 

Do Sr. João Bosco Murta Lages, Presidente do Tribunal de 
Contas do Estado em exercício, informando que a cópia da 
auditoria alusiva ao terminal rodoviário de Belo Horizonte 
será enviada a esta Casa tão logo o processo seja julgado 
por essa Corte. (- À Comissão de Defesa do Consumidor.) 

Do Sr. João Heraldo Lima, Secretário da Fazenda, 
encaminhando documentos assinados pelo Governador do Estado 
e pelo Grupo Mendes Júnior, em 10/10/95, em observância às 
disposições da Lei nQ 10.863, de 6/8/92, e informando sobre 
o encerramento da pendência judicial entre o Estado e esse 
grupo empresarial. (-Anexe-se ao Requerimento nQ 171/95.) 

Do Sr. Almir Lopes Calmont de Andrade, Chefe do 6Q DRF -
DNER, em atenção a requerimento do Deputado Geraldo 
Nascimento, informando que foi assinado convênio entre o 
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DNER e o Estado, para iluminação do anel rodoviário de Belo 
Horizonte, e que a sinalização das rodovias mineiras será 
executada tão logo se obtenha o resultado do Edital nQ 
420/95. 

Do Sr. Paulo Ferolla da Silva, Prefeito Municipal de 
Uberlândia, agradecendo convite para participar do Fórum 
Técnico Terra Viva - Uso, Manejo e Conservação do Solo. 

Dos Srs. Ângelo Oswaldo de Araújo Santos, Prefeito 
Municipal de Ouro Preto, Antônio Carlos Guimarães e demais 
Vereadores á Câmara Municipal de Ipatinga, manifestando seu 
repúdio ao Projeto de Lei nQ 568/95, do Governador do 
Estado. (-Anexem-se ao Projeto de Lei nQ 568/95.) 

Do Sr. Fernando Molinari Peres, Presidente da Câmara 
Municipal de Andradas, agradecendo as doações feitas à APAE 
desse município por intermédio do Deputado Sebastião Navarro 
Vieira. 

Da Sra. Ruth Beatriz V. Vilela, Secretária de Fiscalização 
do Trabalho do Ministério do Trabalho, prestando informações 
relativas à Carteira de Trabalho e Previdência Social, 
conforme o solicitado no relatório final da CPI da 
Prostituição Infantil. (À CPI- Prostituição Infantil.) 

Do Sr. José Rodrigues Milagres, Presidente do Departamento 
de Assessoria aos Aposentados e Pensionistas do Sindicato 
dos Trabalhadores nas Indústrias da Extração do Ferro e 
Metais Básicos de Congonhas, Belo Vale e Ouro Preto, 
solicitando o apoio da Casa à manutenção do sistema de 
previdência social vigente no País. (- À Comissão de Saúde e 
Ação Social.) 

Do Sr. José Ribamar dos Santos Mattos, Presidente da 
Associação Maranhense de empresas de Obras Públicas- AMEOP 
-, enviando exemplar da publicação "Planejamento de Núcleos 
Agrícolas", de sua autoria. 

Do Sr. Aílton Eustáquio Vidotti, do Município de Ribeirão 
das Neves, solicitando o empenho da Casa junto ao DER-MG 
para que este órgão tome providências a fim de que seja 
aumentado o número de veículos de transporte coletivo em 
circulação nas linhas que menciona. (- À Comissão de 
Assuntos Municipais.) 

Do Sr. Gilberto Goulart Pessoa, comunicando que se desligou 
da coordenação da Comissão de Assuntos Legislativos da 
FIEMG. 

Do Sr. Silviomar Ferreira Souto, encaminhando queixa contra 
a Diretora da Escola Estadual Pandiá Calógeras em virtude de 
a citada senhora ter oposto obstáculos à renovação da 
matrícula do aluno Sílvio Florentino Ferreira Souto e de 
outros alunos. (-À Comissão de Educação.) 

TELEGRAMAS 
Do Sr. José Maria Caldeira, Presidente do Tribunal do 

Trabalho - 3ª Região, agradecendo convite para o Fórum 
Técnico Terra Viva - Uso, Manejo e Conservação do Solo. 

Do Sr. José Henrique Santos Portugal, Chefe de Gabinete do 
Governador, comunicando o recebimento do Ofício nQ 3.258/95 
e informando que o assunto foi encaminhado à Secretaria de 
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Planejamento para exame. (- À Comissão Especial - Melhoria 
da Comunicação em Minas Gerais.) 

Do Sr. José Gabriel de Rezende, do Município de São Joaquim 
de Bicas, parabenizando o Presidente desta Casa por sua 
atuação. 

CARTÕES 
Do Sr. Arlindo Porto, Senador, encaminhando exemplar da 

publicação "O Retrato do Desperdício no Brasil". 
Do Sr. Aracely de Paula, Deputado Federal, encaminhando 

cópia do relatório da comissão especial criada para apreciar 
as proposições referentes ao jogo e à regulamentação dos 
cassinos no Brasil, em trâmite na Câmara dos Deputados. 

Dos Srs. Tomaz Aroldo da Mota Santos, Reitor da 
Universidade Federal de Minas Gerais; Sílvio Mitre, 
Secretário da Habitação; Iraval Pires, Prefeito Municipal de 
Diamantina; Christiane J. Puliti A. Barros, Superintendente 
de Relações Públicas da Secretaria da Comunicação Social. e 
Hugo Eiras Furquim Werneck, Presidente da Fundação Zoa-
Botânica de Belo Horizonte, agradecendo o convite para 
participar do Fórum Técnico Terra Viva Uso, Manejo e 
Conservação do Solo. 

Da Sra. Maria da Glória Alvarenga Marques, agradecendo o 
apoio desta Casa quando do falecimento da Sra. Dorvina Alves 
da Silva. 

A Sra. Pres;dente - A Mesa passa a receber proposições. 
Apresentação de Propos;ções 

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes 
proposições: 

* - O Projeto 
6/12/95. 

PROJETO DE LEI No 604/95* 
de Lei nQ 604/95 foi publicado na edição de 

Declara de 
Paróquia de 
Itatiaiuçu. 

PROJETO DE LEI No 605/95 
utilidade pública a entidade 

São Sebastião, com sede 
Obras Sociais da 

no Município de 

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

Obras Sociais da Paróquia de São Sebastião, com 
Município de Itatiaiuçu. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 1995. 
Ivair Nogueira 

decreta: 
entidade 
sede no 

de sua 

Justificação: Em funcionamento 
sede no Município de Itatiaiuçu, 
Paróquia de São Sebastião é 
personalidade jurídica, cujos 
comprovada idoneidade moral e 
de seus cargos. 

há mais de dois anos e com 
a entidade Obras Sociais da 

uma sociedade civil com 
diretores são pessoas de 

nada percebem pelo exercício 
Conforme o disposto no art. 

esta tem por objetivo prestar 
aos necessitados residentes na 

1Q do estatuto da entidade, 
assistência integral gratuita 
sede do referido município. 
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Para a consecução de suas atividades, a instituição é 
estruturada por setores, de acordo com a natureza dos 
serviços prestados à infância, à formação profissional, ao 
idoso carente, à educação de base, à saúde , à área social e 
a outros setores que porventura venham a ser incluídos em 
seu regimento interno. 

Como se vê, a entidade vem prestando relevantes serviços de 
caráter assistencial e beneficente, motivo pelo qual merece 
ser elevada à categoria de entidade de utilidade pública. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para 

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

PROJETO DE LEI No 606/95 
Declara de utilidade pública a Fundação Orientadora e de 

Recuperação por Trabalhos e Espiritualidade Padre Eustáquio, 
com sede no Município de Patrocínio. 

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

Orientadora e de Recuperação por Trabalhos e Espiritualidade 
Padre Eustáquio, com sede no Município de Patrocínio. 
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. 
Romeu Queiroz 
Justificação: A Fundação Orientadora e je Recuperação por 

Trabalhos e Espiritualidade Padre Eustáquio, com sede em 
Patrocínio, é sociedade civil sem fins lucrativos e que tem 
por finalidade a coordenação e a manutenção da Casa da 
Menina, para atender crianças na faixa de 7 a 18 anos, 
dentro do espírito cristão. 

Além de conduzir seus promovidos a maior dignidade de vida, 
a instituição preenche os requisitos legais 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. 

PROJETO DE LEI No 607/95 
Reestrutura os cargos que indica e d~ outras providências. 
A Assembléia Legislativa do =stado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Os cargos de Pesq~isador Pleno a que se refere a 

Lei nQ 10.324, de 20 de dezembro de 1990, com lotação na 
Fundação João Pinheiro, ocupados por detentores do título de 
Mestrado ou Doutorado, passam a denominar-se Professor-
Pesquisador Pleno, mantidos os mesmos níveis de vencimentos. 
~ 1Q - Os cargos referidos neste artigo são estruturados 

para atender às necessidades de ensino e pesquisa a cargo da 
Fundação João Pinheiro e da Escola de Governo. 
~ 2Q - A contração de consultoria externa, nos termos da 

legislação vigente, somente se processará no caso de não 
dispor a Fundação de pessoal qualificado para o atendimento 
das necessidades objeto da prestação de serviços. 
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Art. 2Q Esta 1 e i entra em vigor na data 
publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 21 de novembro de 1995. 
Olinto Godinho 
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de sua 

Justificação: Esta proposição de lei pretende, atendendo às 
necessidades de aperfeiçoamento dos recursos humanos da 
máquina estatal, reestruturar as atividades de ensino e 
pesquisa a cargo da Fundação João Pinheiro. 

Não obstante contar com equipe multidisciplinar e com 
quadro de pesquisadores detentores dos títulos de Mestrado e 
Doutorado em diversas áreas como Administração Pública, 
Economia, Direito, Psicologia, Sociologia e outras, não 
dispõe a Fundação de um quadro específico de pessoal de 
ensino voltado para a formação de recursos humanos, para 
atender aos cursos da Escola de Governo. 

Desse modo, visa este projeto a promover a transformação 
dos cargos de Pesquisador Pleno, ocupados por detentores de 
título de Mestrado ou Doutorado, em Professor-Pesquisador 
Pleno, mantidos os mesmos níveis de vencimentos, a fim de 
colocar à disposição, também da Escola de Governo, os 
recursos humanos existentes na área de ensino, buscando-se 
restringir serviços de consultoria externa a casos de 
estritas necessidades. 

Deve-se, finalmente, 
par de conferir maior 
humanos disponíveis, 
despesa. 

esclarecer que a medida proposta, a 
racionalidade ao uso dos recursos 
não implicará nenhum aumento de 

-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de 
Administração Pública para parecer, nos termos do art. 195, 
c/c o art. 103, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI NQ 608/95 
Acrescenta parágrafo ao art. 3Q da Lei nQ 9.754, de 16 de 

janeiro de 1989. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica acrescido do seguinte§ 1Q o art. 3Q da Lei 

nQ 9.754, de 16 de janeiro de 1989, transformando-se em§ 2Q 
seu parágrafo único: 

"Art. 3Q- .................................. . 
§ 1Q - Para o provimento do cargo da classe de Assistente 

Técnico Fazendário de que trata o inciso I, exige-se nível 
superior de escolaridade;". 
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. 
Wanderley Ávila 
Justificação: Com o advento das modernas técnicas 

tributárias, o cargo da classe de Assistente Técnico 
Fazendário passou a ocupar expressivo espaço nas atribuições 
cometidas à Secretaria da Fazenda. 
O apoio estrutural prestado pelo Assistente Técnico 

Fazendário às administrações fazendárias e às 
superintendências regionais da Fazenda requer conhecimentos 



em direito tributário, contabilidade, 
informatização. 
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administração e 

Há que se considerar também a freqüente intervenção do 
Assistente Técnico Fazendário na tramitação dos processos 
tributários administrativos quando é permanentemente chamado 
a informá-los, exercendo relevante função no saneamento 
processual. 

As orientações técnicas que o Assistente Técnico Fazendário 
presta ao contribuinte exigem conhecimentos qualificados e o 
tornam diretamente responsável na tomada de decisões pelas 
administrações fazendárias. 

Não há mais como deixar de reconhecer que o exercício do 
cargo de Assistente Técnico Fazendário exige especialização 
de função e nível superior de conhecimento. 

Pelas razões acima expostas, estamos apresentando este 
projeto de lei, que esperamos seja aprovado pelos nossos 
nobres pares. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de 

Administração Pública para parecer, nos termos do art. 195, 
c/c o art. 103, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI No 609/95 
Institui campanha educativa no âmbito do Estado de Minas 

Gerais. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q Fica o Poder Executivo autorizado a criar 

campanha educativo-cultural no âmbito estadual, visando a 
melhorar a qualidade de vida dos cidadãos mineiros. 
Art. 2Q- São objetivos da campanha educativo-cultural: 
I - destacar a importância do cidadão no contexto social; 
II propagar os cuidados preventivos relativos à 

alimentação, à saúde e à higiene; 
III - fortalecer o sentimento cívico e a importância das 

instituições públicas; 
IV - difundir os direitos e os deveres do cidadão diante da 

sociedade e do mercado de consumo e a finalidade social dos 
impostos e das taxas; 
V - valorizar as profissões existentes e as oportunidades 

do mercado de trabalho; 
VI- divulgar as diversas modalidades esportivas que o 

cidadão pode praticar em centros comunitários. 
livretos c~ 

em centres 
locais de 

§ 1Q - O objetivo da campanha constará de 
folhetos que serão distribuídos gratuitamente 
comunitários, escolas, hospitais, igrejas, 
concentração popular e instituições públicas. 

§ 2Q -A campanha educativa será veiculada em períodos 
especificados pelo Poder Executivo. 

Art. 3Q -O Poder Executivo fica autorizado a baixar 
instruções necessar1as ao fiel cumprimento desta lei, 
podendo celebrar convênios e promover cursos e seminários em 
favor da divulgação da campanha. 
Art. 4Q -As despesas decorrentes desta lei correrão à 

conta de dotações orçamentárias próprias das Secretarias de 
Estado da Educação, da Saúde, da Cultura, de Esportes, Lazer 
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e Turismo, 
respectivas 
Art. 5Q 

publicação. 

do Trabalho e Ação Social, 
áreas de atuação e competência. 

Esta lei entra em vigor na 

respeitadas 

data de 

Art. 6Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de novembro de 1995. 
Arnaldo Penna 

134 

as 

sua 

Justificação: Pretende o projeto de lei fortalecer e 
viabilizar campanhas educativas e culturais, que venham 
contribuir para o bem-estar do cidadão, capacitando-o a 
atuar plena e conscientemente na sociedade. 

Os temas a serem abordados são de inquestionável 
relevância, pois convergem para o viver e o conv1ver, como 
alimentação, saúde, higiene, meio ambiente, lazer, trabalho 
e ação social, cidadania. 
Pelas razões expostas, visando à busca de mais qualidade no 

convívio em sociedade, contamos com o apoio dos nobres pares 
para a aprovação do projeto de lei ora proposto. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de 

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

PROJETO DE LEI No 610/95 
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária São 

Vicente de Paula de Catas Altas da Noruega, com sede no 
Município de Catas Altas da Noruega. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a Associação 

Comunitária São Vicente de Paula de Catas Altas da Noruega, 
com sede no Município de Catas Altas da Noruega. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de novembro de 1995. 
Arnaldo Penna 
Justificação: Fundada em 1Q/11/93, a Associação Comunitária 

São Vicente de Paula de Catas Altas da Noruega é uma 
entidade beneficente sem fins lucrativos que tem por 
objetivo auxiliar as famílias carentes dos bairros e da zona 
rural de Catas Altas da Noruega. 
Para que suas ações tenham eficácia, a entidade desenvolve 

programas de saúde, habitação, alimentação e educação, 
visando à adaptação de seus assistidos aos sistemas sociais 
básicos. 
Além da prática de atividades de 

filantrópico, a instituição que 
preenche os requisitos legais 
utilidade pública, razão por que 
nobres pares a esta proposição. 

caráter assistencial e 
se pretende beneficiar 
para ser declarada de 

esperamos a anuência dos 

-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 611/95 
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Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais - APAE -, com sede no Município de Santa 
Luzia. 
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 -, com sede no 
Município de Santa Luzia. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 28 de novembro de 1995. 
José Bonifácio 
Justificação: A Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais é uma sociedade civil sem fins lucrativos que 
tem por finalidades manter e incentivar a criação de 
estabelecimentos destinados ao tratamento, à educação e à 
reabilitação do excepcional, além de orientar e auxiliar os 
pais e os amigos dos excepcionais. 
Conforme documentos anexos, a entidade funciona há mais de 

dois anos e sua diretoria não é remunerada, podendo, 
portanto, 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. 

REQUERIMENTOS 
NQ 944/95, do Deputado Geraldo Nascimento, solicitando seja 

formulado apelo ao Presidente da CEMIG com vistas a que 
informe a esta Casa os créditos e os débitos da Companhia! 
até 28/6/95, com as empresas do Grupo Mendes Júnior. (- A 
Mesa da Assembléia.) 

NQ 945/95, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras 
Públicas com vistas à pavimentação asfáltica da estrada que 
liga os Municípios de Jaíba e Monte Azul. (-À Comissão de 
Administração Pública.) 

NQ 946/95, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário de Recursos Minerais com 
vistas à implantação de projeto de irrigação nas regiões de 
Gameleira e Canabrava, no Município de Monte Azul. 

NQ 947/95, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário de Recursos Minerais com 
vistas à instalação de poços artesianos e à construção de 
açudes nas comunidades rurais do Município de Francisco Sá. 
(-Distribuídos à Comissão de Política Energética.) 

NQ 948/95, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja 
formulado apelo à Secretária da Educação com vistas à 
construção de prédio para a Escola Estadual Professora 
Gabriela de Castro, localizada no Município de Claro dos 
Poções. (-À Comissão de Educação.) 

NQ 949/95, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário de Recursos Minerais com 
vistas à extensão do Projeto Estreito, de irrigação, à 
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região dos Distritos de Itamirim e Taquaril, no Município de 
Espinosa. 

NQ 950/95, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário de Recursos Minerais com 
vistas à implantação de programa de perenização de córregos 
e riachos no Município de Grão-Mogol. (- Distribuídos à 
Comissão de Política Energética.) 

NQ 951/95, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras 
Públicas com vistas à pavimentação asfáltica da estrada que 
liga a sede do Município de Capitão Enéas à Estrada da 
Produção. 

NQ 952/95, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras 
Públicas com vistas à pavimentação asfáltica da estrada que 
liga os Municípios de Espinosa e Jaiba, passando pela 
localidade denominada Gado Bravo, numa extensão de 100km. (-
Distribuídos à Comissão de Administração Pública.) 

NQ 953/95, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário da Habitação com vistas à 
construção de casas populares, para famílias de baixa renda, 
na sede do Município de Matias Cardoso e, para família~ 
residentes na zona rural, nos povoados e nos distritos. (- A 
Comissão de Saúde e Ação Social.) 

NQ 954/95, do Deputado Carlos Pimenta, solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário da Justiça com vistas a 
nomeação dos candidatos aprovados no último concurso público 
para admissão na Defensoria Pública de Minas Gerais. (-
Anexe-se ao Requerimento nQ 681/95, em observância ao 
parágrafo único do art. 179 do Regimento Interno.) 

NQ 955/95, da Comissão de Administração Pública, 
solicitando seja formulado apelo ao Governador do Estado com 
vistas à realização de concurso público para provimento de 
cargos de Defensor Público. (-À Comissão de Administração 
Pública.) 

NQ 956/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçônica Aristides Batista da Conceição, localizada no 
Município de Coração de Jesus, por seus 14 anos de 
existência. 

NQ 957/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçônica Obreiros de São João, localizada nesta Capital, por 
seus quatro anos de existência. 

NQ 958/95, do Deputado Sebastião Costa, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com o 
jornal "Folha da Mata", do Município de Carangola, por seus 
15 anos de existência. (- Distribuídos à Comissão de 
Educação.) 

São também encaminhados à Mesa requerimentos dos 
Deputados Bilac Pinto (2) e Luiz Antônio Zanto, da Comissão 
Parlamentar de Inquérito para Apurar Denúncias contra a 
Chamada "Máfia do Carvão'', Que Vem Atuando Principalmente no 
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Norte de Minas Gerais, e da Comissão de Assuntos Municipais 
( 3). 

COMUNICAÇÕES 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados 

José Bonifácio e Wanderley Ávila e das Comissões de Saúde e 
Ação Social e de Defesa Social. 

ENCERRAMENTO 
A Sra. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a 

inexistência de "quorum" para o prosseguimento dos trabalhos 
e encerra a reunião, convocando os Deputados para as 
extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 
6, 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 26a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
FISCALIZAÇÃO-FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Às 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 Romeu Queiroz, Geraldo 
Rezende, Marcos Helênio, Irani Barbosa e José Bonifácio 
(substituindo os dois últimos, respectivamente, aos 
Deputados Glycon Terra Pinto e Miguel Martini, por indicação 
das Lideranças dos Blocos de Mobilização Social Progressista 
e da Maioria), membros da Comissão supracitada. Na ausência 
do Presidente, Deputado Miguel Martini, o Vice-Presidente, 
Deputado Romeu Queiroz, assume a Presidência dos trabalhos 
e, havendo número regimental, solicita ao Deputado Marcos 
Helênio que proceda à leitura da ata da reunião anterior, 
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. O 
Presidente acusa o recebimento da seguinte correspondência: 
Ofícios nQs 293/95, do Ministério do Meio Ambiente, dos 
Recursos Hidricos e da Amaz6nia Legal; 129/95, da Secretaria 
do Trabalho e Ação Social e 8.576 e 10.791/95, do Tribunal 
de Contas. Continuando, o Presidente esclarece que será dado 
prosseguimento à discussão do Projeto de Lei ng 95/95, em 
virtude do pedido de vista feito pelo Deputado Marcos 
Helênio na reunião anterior. Submetido a discussão e 
votação, é o parecer aprovado. Em seguida, o Presidente 
designa o Deputado Geraldo Rezende relator do Projeto de Lei 
nQ 70/95 e transfere a Presidência ao Deputado Marcos 
Helênio, em conformidade com o disposto no art. 144, 
parágrafo un1co, do Regimento Interno. Com a palavra, o 
Deputado Geraldo Rezende emite parecer mediante o qual 
conclui pela aprovação do projeto. Posto em discussão e 
votação, é o parecer aprovado. O Deputado Romeu Queiroz 
reassume a Presidência e passa a palavra ao Deputado Geraldo 
Rezende, relator do Projeto de Lei Complementar nQ 5/95, que 
emite parecer mediante o qual conclui pela aprovação do 
projeto com as Emendas nQs 1 e 2. Submetido a discussão, e 
votação, é o parecer aprovado. Em seguida, o Deputado Marcos 
Helênio, relator do Projeto de Lei nQ 252/95, emite parecer 
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pela aprovação do projeto, na forma do Substitutivo nQ 1. Na 
fase de discussão o Deputado José Bonifácio solicita à 
Presidência que seja encaminhado ofício ao Sr. Jáder de 
Campos Figueiredo, Superintendente do IBAMA em Minas Gerais, 
dando conhecimento a esse órgão do projeto. Na ausência do 
Deputado Glycon Terra Pinto, relator do Projeto de Lei nQ 
310/95, o Presidente solicita ao Deputado Marcos Helênio que 
proceda à leitura do parecer do relator. Com a palavra, o 
Deputado Marcos Helênio faz a leitura do parecer mediante o 
qual o relator opina pela aprovação do projeto com as 
Emendas nQs 1 a 3. Durante a discussão, o Deputado José 
Bonifácio solicita à Presidência que seja encaminhado ofício 
à Associação Brasileira de Odontologia-Seção Minas Gerais 
enviando cópia do projeto. Posto em discussão e votação, é o 
parecer aprovado. Devido à ausência do Deputado Clêuber 
Carneiro, relator do Projeto de Lei nQ 345/95, o Presidente 
solicita ao Deputado Irani Barbosa que proceda à leitura do 
parecer do relator. Com a palavra, o Deputado Irani Barbosa 
procede à leitura do parecer mediante o qual o relator opina 
pela aprovação do projeto. Colocado em discussão e votação, 
é o parecer aprovado. Na ausência do Deputado Glycon Terra 
Pinto, relator do Projeto de Lei nQ 350/95, o Presidente 
solicita ao Deputado José Bonifácio que faça a leitura do 
parecer do relator. Com a palavra, o Deputado José Bonifácio 
procede à leitura do parecer mediante o qual o relator opina 
pela aprovação do projeto com as Emendas nQs 1 a 6. Na fase 
de discussão, o Deputado José Bonifácio solicita vista da 
matéria, e seu pedido é deferido pelo Presidente. A seguir, 
o relator do Projeto de Lei nQ 371/95, Deputado Geraldo 
Rezende, emite parecer mediante o qual conclui pela 
aprovação do projeto com as Emendas nQs 1 a 7. Na fase de 
discussão, o Deputado José Bonifácio solicita vista da 
matéria, e seu pedido é deferido pelo Presidente. Devido à 
ausência do Deputado Clêuber Carneiro, o Deputado Romeu 
Queiroz redistribui ao Deputado Irani Barbosa o Projeto de 
Lei nQ 354/95 e o Projeto de Resolução nQ 500/95. Com a 
palavra, o Deputado Irani Barbosa emite parecer mediante o 
qual conclui pela aprovação do Projeto de Lei nQ 354/95. 
Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado. Quanto 
ao Projeto de Resolução nQ 500/95. o relator conclui pela 
rejeição do Substitutivo nQ 1. Na fase de discussão, o 
Deputado Marcos Helênio solicita vista da matéria, e seu 
pedido é deferido pelo Presidente. Cumprida a finalidade da 
reunião, o Presidente agradece a presença dos parlamentares, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião 
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 
Belo Horizonte, 16 de novembro de 1995. 
Miguel Martini, Presidente- Romeu Queiroz- Jorge Hannas-

Geraldo Rezende - Carlos Pimenta. 
ATA DA 30ª REUNIÃO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLÉIA E DA 
ÇOMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
As dez horas do dia vinte e três de novembro de mil 
novecentos e noventa e cinco, comparecem na sala 2 do 12Q 
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andar do Edifício Tiradentes os Deputados Wanderley Ávila, 
Maria José Haueisen, Ibrahim Jacob, Ermano Batista e Antônio 
Júlio, membros da Mesa da Assembléia; Miguel Martini, Romeu 
Queiroz, Marcos Helênio e Glycon Terra Pinto, membros da 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. 
Verificando a existência de número regimental, o Presidente, 
Deputado Wanderley Ávila, declara abertos os trabalhos do 
dia, e é lida e aprovada a ata da reun1ao 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 Glycon Terra Pinto, que emite 
pareceres pela aprovação dos processos das seguintes 
entidades: Caixa Escolar Dr. Raul Sá, Grêmio Recreativo 
Escola de Samba Acadêmicos do Morro, Associação Comunitária 
de Lagoinha, Centro Comunitário Social Novo Horizonte, 
Prefeitura Municipal de Conceição do Mato Dentro, Prefeitura 
Municipal de Estiva, Democrata Futebol Clube, Democrata 
Futebol Clube, Obras Sociais Vovô Faleiro, Associação dos 
Moradores da Comunidade do Retiro, Caixa Escolar Antônio 
Papini, Loja Maçônica Paz e Harmonia, Associação Feminina do 
Distrito de Piacatuba, Associação das Pioneiras de 
Leopoldina, Associação dos Bairros Bela Vista, São Cristovão 
e São Sebastião, Prefeitura Municipal de Bom Sucesso, 
Associação Desenvolvimento Comunitário e de Assistência e 
Promoção Social, Associação Comunitária e Assistência ao 
Menor Carente de Sardoá, Ação Social do Bairro Santa Rita, 
Ação Social do Bairro Santa Rita, Prefeitura Municipal de 
Capitão Enéias, Associação Comunitária de Mocambo, Caixa 
Escolar Professor João de Abreu, Associação Evangélica Nova 
Jerusalém, Prefeitura Municipal de Água Boa, Motoclube de 
Formiga, Formiga Esporte Clube, Cooperativa dos Pequenos 
Agricultores de Piumhi, Santa Casa de Misericórdia de 
Pompéu, Prefeitura Municipal de São João da Ponte, 
Prefeitura Municipal de Bonfinópolis de Minas, Associação 
Comunitária do Barro Branco e Lage, Associação Comunitária 
de Piranguita, Itaverava Futebol Clube, Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente, Prefeitura 
Municipal de Sabinópolis, Prefeitura Municipal de Sobrália, 
Associação Comunitária NovE Vida, Associação dos Moradores 
das Vilas Vilaça e Vila ;avares, Associação Comunitária 
Padre João de Oliveira Lima, Serraria Futebol Competição, 
Conselho Comunitário do Rio das Antas/Malhada Nova, 
Associação da Mulher de Entroncamento de Salinas, Caixa 
Escolar Luizote de Freitas, Associação Educativa e Cultural 
de Igarapé, Creche Comunitária Sonho de Criança, Sindicato 
dos Trabalhadores Rurais de Santana do Manhuaçu, Fundação 
Jaime Martins, Associação Comunitária Nova Vida, Centro 
Comunitário Dona Niza Marquez Guaritá, Ministério AMAE 
Ação Ministerial Aberta ao Evangelho, Ministério AMAE - Ação 
Ministerial Aberta ao Evangelho, Associação Fundo 
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Assistencial Batista - FUNDAB -, Irmandade da Santa Casa de 
Caridade de Machado, Núcleo Assistencial de Desenvolvimento 
Comunitário Pe. Dante Maria Pozzi, Associação de 
Desenvolvimento Comunitário do Bairro Caiçaras, Associação 
Comunitária dos Amigos de São Vicente de Minas, Associação 
de Desenvolvimento Comunitário dos Amigos de Campolide, 
Associação de Moradores de Dr. Sá Fortes, Núcleo de 
Integração Social Dr. Sá Fortes, Prefeitura Municipal de 
Capitão Enéias, Prefeitura Municipal de Capitão Enéias, 
Caixa Escolar Cônego José Inácio de Melo, Conselho de 
Desenvolvimento Comunitário de Penha do Capim, Associação 
Comunitária Ipanemense, Associação Comunitária 
Conselheiropenense, Centro Comunitário Social Novo 
Horizonte, Recanto São Sebastião, Prefeitura Municipal de 
Caraí, Prefeitura Municipal de Águas Formosas, Prefeitura 
Municipal de Bertópolis, Prefeitura Municipal de Catuji, 
Prefeitura Municipal de Maxacalis, Federação das Associações 
Comunitárias e Entidades Beneficentes de Sete Lagoas, 
Associação dos Moradores da Comunidade de Marilândia, União 
Esporte Clube, Associação dos Moradores dos Córregos Unidos, 
Associação Feminina do Bairro casa Branca, Creche 
Comunitária Eunice Lanza, Prefeitura Municipal de 
Comercinho, Associação dos Pequenos Produtores Rurais de 
Vila dos Penedos, Centro Comunitário Rural de Frei Serafim, 
Centro Comunitário Rural de Liberdade, Lions Clube de Lagoa 
da Prata, Associação Feminina de Trabalho e Obras, 
Associação Comunitária Mãos Amigas, Associação Comunitária 
Ação Social e Educacional do Médio Piracicaba - ACASMEP -, 
Centro Comunitário Rural de Liberdade, Centro Comunitário 
Social Novo Horizonte, Associação dos Moradores do Bairro 
Novo Horizonte, Serviço de Obras Sociais Rodolfo Luiz 
Vieira, APAE de Uberaba, Grupo de Mães Família Unida do 
Bairro 1Q de Maio e Adjacências, Associação Itinguense de 
Assistência Social, Associação dos Moradores da Comunidade 
de Boqueirão Alto, Obra Social Beneficente da Igreja 
Missionária Cristo Voltará, Associação Comunitária de Pedras 
de Maria da Cruz, Projeto Assistencial Ágape, Associação 
Batista do Bem-Estar Social, Sociedade Beneficente Uma Nova 
Esperança, Movimento de Luta Pró-Creches, Associação 
Comunitária Beneficente aos Moradores do Bairro Porto 
Alegre, Prefeitura Municipal de Coromandel, Prefeitura 
Municipal de Diogo de Vasconcelos, Associação Comunitária de 
Bituri, Hospital São Vicente de Paulo, Prefeitura Municipal 
de Ibitiúra de Minas, Obra Unida Luiza de Marilac da SSVP, 
Creche Comunitária Nosso Lar, Prefeitura Municipal de 
Cataguases, Prefeitura Municipal de Cataguases, Prefeitura 
Municipal de Cataguases, Núcleo Comunitário dos Amigos de 
Passa Tempo, Prefeitura Municipal de Mata Verde. Submetidos 
a discussão e votação, são os pareceres aprovados. Em 
seguida, os processos são apreciados pela Mesa, e é 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 



141 

agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros 
das Comissões para a próxima reunião, determina que se lavre 
a ata e encerra os trabalhos. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 30 de novembro de 

1995. 
Wanderley Ávila, Presidente- Sebastião Navarro Vieira-

Maria José Haueisen- Antônio Júlio Ermano Batista 
Miguel Martini -Geraldo Rezende - Romeu Queiroz- Glycon 
Terra Pinto. 
ATA DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO, DE MEIO 
AMBIENTE E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Às quinze horas do dia vinte e três de novembro de mil 
novecentos e noventa e cinco, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Geraldo Santanna, Arnaldo Penna, 
Carlos Murta e Anivaldo Coelho, membros da Comissão de 
Constituição e Justiça; Geraldo Santanna (substituindo o 
Deputado José Henrique, por indicação da Liderança do PMDB), 
Glycon Terra Pinto (substituindo o Deputado Dimas Rodrigues, 
por indicação da Liderança do PP), Miguel Martini 
(substituindo o Deputado Dílzon Melo, por indicação da 
Liderança do Bloco da Maioria), Sebastião Costa e Arnaldo 
Penna, membros da Comissão de Assuntos Municipais e 
Regionalização; Gilmar Machado (substituindo o Deputado Ivo 
José, por indicação da Liderança do PT), Ronaldo 
Vasconcellos e Olinto Godinho (substituindo este ao Deputado 
Marcelo Cecé, por indicação da Liderança do Bloco da 
Maioria), membros da Comissão de Meio Ambiente, e Miguel 
Martini, Olinto Gooinho (substituindo este ao Deputado Romeu 
Queiroz, por indicação da Liderança do Bloco da Maioria), 
Glycon Terra Pinto e Gilmar Machado, membros da Comissão de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Geraldo Santanna, declara 
aberta a reunião e informa que não há ata a ser lida, por se 
tratar da 1ª reunião conjunta destas Comissões. A seguir, 
informa que a finalidade da reunião é apreciar os pareceres 
destas comissões para o 1Q turno do Projeto de Lei nQ 
568/95, de autoria do Governador do Estado, que dispõe sobre 
a distribuição da parcela cs 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. A seguir, o Presidente 
informa que foram designados relatores da proposição os 
Deputados Arnaldo Penna, Sebastião Costa, Ronaldo 
Vasconcellos e Clêuber Carneiro, respectivamente, pelas 
Comissões de Constituição e Justiça, de Assuntos Municipais 
e Regionalização, de Meio Ambiente e de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária. A seguir, o Deputado Anivaldo 
Coelho apresenta requerimento para que seja enviado ofício 
ao Secretário da Fazenda pedindo-lhe que encaminhe a esta 
Comissão todas as informações relativas aos critérios para 
efeito de cálculo contidos no Projeto de Lei nQ 568/95. 
Colocado em votação, é o requerimento aprovado por 
unanimidade. A seguir a Presidência passa a palavra ao 
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Deputado Arnaldo Penna para proceder à leitura do seu 
parecer, mediante o qual conclui pela juridicidade, pela 
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
568/95 com as Emendas nQs 1 a 3, que apresenta. Durante a 
fase de discussão do parecer, faz uso da palavra o Deputado 
Gilmar Machado, conforme consta nas notas taquigráficas. 
Encerrada a discussão e colocado em votação, é o parecer 
aprovado por unanimidade. A seguir, o Presidente passa a 
palavra ao Deputado Sebastião Costa para que emita parecer 
no âmbito da Comissão de Assuntos Municipais e 
Regionalização. O relator solicita o prazo regimental para 
que possa fazê-lo, pedido que é deferido pelo Presidente. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece o 
comparecimento dos parlamentares, convoca os membros destas 
Comissões para a próxima reunião conjunta, a ser realizada 
no dia 5/12/95, às 14h30min, na Sala das Comissões, com o 
objetivo de apreciar os pareceres para o 1Q turno do Projeto 
de Lei nQ 562/95 dos relatores das Comissões de Assuntos 
Municipais e Regionalização, de Meio Ambiente e de 
Fiscalização Financeira. A seguir, determina a lavratura da 
ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 5 de dezembro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente- Ronaldo Vasconcellos- Ivair 

Nogueira- José Henrique -Sebastião Costa - José Maria 
Barros- Olinto Godinho- Clêuber Carneiro- Anivaldo Coelho 
-Geraldo Rezende- Gilmar Machado. 
ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, 
CULTURA, DESPORTO E TURISMO E LAZER 
Às dez horas e quinze minutos do dia vinte e oito de 
novembro de mil novecentos e noventa e cinco, comparecem na 
Sala das Comissões os Deputados Irani Barbosa, João Leite e 
Gilmar Machado, membros da supracitada Comissão. Encontra-se 
presente também a Deputada Elbe Brandão. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Irani Barbosa, declara 
aberta a reunião e solicita ao Deputado João Leite que 
proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e 
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Prosseguindo, 
a Presidência informa que a reunião se destina a ouvir as 
Sras. Ana Luíza Machado Pinheiro, Secretária da Educação; 
Berenice Silizzola Rezende Lanna, Diretora da 1a Diretoria 
de Fiscalização do Tribunal de Contas, e Maria Luíza 
Nascimento de Rezende, Presidente do Colegiado de Diretoria 
de Escolas Estaduais, que irão discorrer 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 escola; a questão de 
experiência das cooperativas dos serviçais e as atividades 
relacionadas às horas cívicas na rede estadual de ensino. A 
Presidência convida as expositoras a tomar assento à mesa e, 
logo após, registra também a presença dos Srs. Marco Aurélio 
Penzin, Coordenador-Geral do Programa Pró-Qualidade; Danilo 
Ferreira de Souza, da Secretaria de Recursos Humanos e 
Administração; Heraldo Luiz da Cruz Gomes, do Tribunal de 
Contas; das Sras. Edir Valadares, Coordenadora Técnica do 
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Programa Pró-Qualidade; Leda Casassanta, Superintendente de 
Ensino da Secretaria da Educação; Ana Virgínia e Márcia 
Brant Pinheiro Moreira, do Tribunal de Contas. Após, passa a 
palavra aos Deputados João Leite e Elbe Brandão, autores dos 
requerimentos que suscitaram esta reunião. A seguir, os 
convidados discorrem sobre o assunto em pauta. Passa-se à 
fase de debates, com a participação de todos os convidados e 
parlamentares, conforme consta nas notas taquigráficas. Com 
a palavra, o Deputado Gilmar Machado solicita à Sra. Ana 
Luíza Machado Pinheiro que envie a esta Comissão cópia da 
sindicância realizada no Instituto de Educação. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
convidados e dos parlamentares presentes e informa que as 
matérias constantes na pauta serão apreciadas em reunião 
extraordinária a ser marcada. Após, convoca os membros da 
Comissão para a reunião extraordinária a se realizar no dia 
29/11/95, às 16 horas, no Plenarinho III desta Casa, com a 
finalidade de ouvir o Prof. Aluísio Pimenta, Reitor da UEMG, 
para apresentar a posição da referida instituição de ensino 
sobre o Substitutivo nQ 1 à Proposta de Emenda à 
Constituição nQ 13, que redistribui os recursos 
constitucionalmente vinculados à pesquisa e desenvolvimento 
tecnológico e atribui recursos às universidades estaduais, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 29 de novembro de 1995. 
Anderson Adauto, Presidente Gilmar Machado Carlos 

Pimenta. 
ATA DA 23a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA -
Às dez horas do dia vinte e nove de novembro de mil 
novecentos e noventa e cinco, comparecem no Plenarinho IV os 
Deputados Ajalmar Silva, Arnaldo Penna, Bonifácio Mourão, 
Jairo Ataíde, Durval Ângelo e Elbe Brandão, membros da 
supracitada Comissão. Registra-se a presença do Deputado 
Aílton Vilela. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Ajalmar Silva, declara abertos os trabalhos e 
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria 
constante na pauta e ouvir os seguintes convidados: Srs. 
Bruno Lombardi, Procurador-Chefe da Defensoria Pública, e 
Attílio Doti, Diretor da Defensoria Pública Metropolitana, e 
Sra. Marília de Souza Pereira Santos, Diretora da Defensoria 
Pública do Interior, que prestarão informações sobre a 
nomeação dos aprovados em recente concurso público para 
preenchimento de vagas na Defensoria Pública do Estado. 
Prosseguindo, solicita ao Deputado Durval Ângelo que proceda 
à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, 
é subscrita pelos membros presentes. O Presidente anuncia a 
presença das autoridades, convida-as a tomar assento à mesa 
e passa a palavra ao Deputado Aílton Vilela, autor do 
requerimento que motivou o convite, para suas considerações 
iniciais. O parlamentar manifesta sua preocupação com a 
atual situação da Defensoria Pública do Estado e faz algumas 
perguntas aos convidados. as quais são prontamente 
respondidas. Logo após, o Sr. Bruno Lombardi faz suas 
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primeiras considerações. A Presidência declara abertos os 
debates, e fazem uso da palavra os Deputados Durval Ângelo, 
Bonifácio Mourão, Jairo Ataíde e Arnaldo Penna. Encerrados 
os debates, a Presidência agradece a presença dos convidados 
e sua valiosa contribuição aos trabalhos desta Comissão e 
suspende a reunião por 2 minutos para as despedidas. 
Reabertos os trabalhos, a Presidência acusa o recebimento da 
seguinte correspondência: ofício do Sr. Hélio Coelho do 
Nascimento, de Juiz de Fora, em que solicita o apoio desta 
Casa para a revisão da lei que estabelece o concurso público 
para ocupação de cargo efetivo, de modo a proporcionar algum 
tipo de vantagem aos já ocupantes de função pública; Ofício 
nQ 257/95, do Presidente da Câmara Municipal de Araçuaí, 
Vereador Valdim Almeida Santos, encaminhando cópia de 
indicação do Vereador Diomar Oliveira Martins, em que 
solicita a construção de uma ponte sobre o rio Setúbal, na 
comunidade de São João Setúbal; ofício da Câmara Municipal 
de Francisco Badaró, subscrito por todos os Vereadores, 
solicitando a intercessão desta Casa junto aos 
congressistas, para que rejeitem as mudanças no sistema de 
aposentadoria propostas no projeto de reforma da Previdência 
Social; ofício do Prefeito Municipal de Mamonas, solicitando 
recursos financeiros, materiais e assistenciais para aquele 
município, devido ao longo período de estiagem que castiga a 
região norte-mineira; ofício da Sra. Célia da Silva Jordão, 
residente em Juiz de Fora e v1uva de ex-servidor da 
Secretaria da Segurança Pública, a qual recebe de pensão 
apenas 50% dos vencimentos de seu ex-marido e solicita o 
cumprimento da Constituição Federal, que determina o 
pagamento de pensão integral; ofício do Sr. Calil Fouad 
Nicolau Cury, Presidente da Associação Mineira de Medicina 
Legal, encaminhando cópia de documento daquela Associação, 
aprovado em assembléia geral realizada recentemente em 
Vitória, ES, o qual interpreta o pensamento dos médicos-
legistas mineiros, em face das mudanças administrativas em 
andamento. 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. A Presidência coloca em votação 
requerimento do Deputado Durval Ângelo, em que solicita, 
regimentalmente apoiado, seja convidado a comparecer nesta 
Comissão o Sr. Santos Moreira da Silva, Secretário da 
Segurança Pública, a fim de prestar esclarecimentos acerca 
do fornecimento de placas ao DETRAN-MG, do aumento médio de 
140% no preço das placas, da idoneidade da empresa 
fornecedora, do repasse de recursos ao Tesouro Estadual e da 
prestação regular de contas. É aprovada a proposição. O 
Deputado Bonifácio Mourão apresent2 requerimento em que 
solicita se oficie ao Governador do Estado para que 
determine a realização de concurso público para provimento 
de cargos de Defensor Público atribuindo-se pontuação ao 
servidor público bacharel em direito, especialmente àquele 
que já exerce a defensoria. Colocada em votação, é a 
proposição aprovada. O Deputado Arnaldo Penna apresenta 
requerimento em que solicita seja encaminhado ao Governador 
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do Estado apelo a fim de que se nomeiem os concursados 
aprovados e classificados para o cargo de Defensor Público 
do Estado. Colocado em votação, é o requerimento aprovado. 
Antes de passar à fase seguinte da reunião, o Presidente 
comenta matéria publicada no jornal "Estado de Minas" do dia 
29/11/95 e nega, veementemente, que tenha afirmado que esta 
Comissão possuía provas que comprometiam o Tribunal de 
Contas do Estado. Todos os membros da Comissão se 
manifestam, confirmando as palavras do Presidente. 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. A Presidência dá prosseguimento à 
discussão do parecer do relator, Deputado Arnaldo Penna, 
sobre as emendas apresentadas em Plenário ao Projeto de Lei 
nQ 506/95, no 1Q turno, a qual foi adiada, em reunião 
anterior, em virtude de pedido de vista formulado pelo 
Deputado Carlos Murta. Encerrada a discussão, é submetido a 
votação e aprovado o parecer, em que o relator conclui pela 
rejeição das Emendas nQs 1 a 3, apresentadas em Plenário; 
pela aprovação da Emenda nQ 4, também apresentada em 
Plenário, e pela aprovação da Emenda no 5, que apresenta. 
Registra-se o voto contrário do Deputado Durval Ângelo. 
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, 6 de dezembro de 1995. 
Ajalmar Silva, Presidente- Elbe Brandão- Arnaldo Penna-

Carlos Murta - Bonifácio Mourão - Durval Ângelo. 
ATA DA 3a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 
EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO NQ 
18/95 
Às quinze horas e trinta minutos do dia vinte e nove de 
novembro df mil novecentos e noventa e cinco, comparecem na 
Sala das Comissões os Deputados Bonifácio Mourão, Maria 
Olívia, Clêuber Carneiro, Almir Cardoso, Hely Tarquínio, 
Marcos Helênio, José Bonifácio (substituindo este ao 
Deputado Mauri Torres, por indicação da Liderança do PSDB) e 
Geraldo Rezende (substituindo o Deputado Jorge Eduardo de 
Oliveira, por indicação da Liderança do PMDB), membros da 
Comissão supracitada. Havendo número regimental, o Deputado 
Marcos Helênio assume a Presidência, declara abertos os 
trabalhos e solicita ao Deputado Geraldo Rezende que proceda 
à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, 
é subscrita pelos Deputados presentes. A seguir, o 
Presidente esclarece que a reunião tem por finalidade 
apreciar propos1çoes de autoria da Comissão e passa a 
palavra ao Deputado Clêuber Carneiro. Este apresenta 
requerimento em que solicita sejam convidados a comparecer a 
reunião desta Comissão, os Srs. Alysson Paulinelli, 
Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, e Aluízio Fantini Valéria, Presidente da 
RURALMINAS, para debaterem a Proposta de Emenda à 
Constituição nQ 18/95, que dispõe sobre alienação ou 
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concessão de terra pública. Submetido a votação, é o 
requerimento aprovado. Logo após, o Presidente passa a 
palavra ao Deputado Almir Cardoso. Este apresenta 
requerimento em que solicita seja elaborado pela Consultoria 
relatório informando o número de processos aprovados e as 
respectivas datas de aprovação; a situação atual dos demais 
processos em tramitação; os procedimentos e as diligências 
adotadas para a instrução dos projetos de resolução que 
tratam da legitimação de terras devolutas. O Presidente 
verifica que não há •quorum" para a votação do requerimento. 
Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente agradece a 
presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 5 de dezembro de 1995. 
Dílzon Melo, Presidente - Clêuber Carneiro - Jorge Eduardo 

de Oliveira -Simão Pedro Toledo -Almir Cardoso Gil 
Pereira - Marcos Helênio - Ivair Nogueira - Romeu Queiroz. 
ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR 
Às nove horas e quinze minutos do dia vinte e nove de 
novembro de mil novecentos e noventa e cinco, comparecem na 
Sala das Comissões os Deputados Marcos Helênio, Dinis 
Pinheiro, Gil Pereira, Antônio Andrade e Carlos Pimenta, 
membros da Comissão supracitada. A Presidência informa aos 
Deputados que a reunião se destina a ouvir os Srs. Paulo 
Roberto Henrique e Teodomiro Diniz camargos, 
respectivamente, Presidente e Vice-Presidente do Sindicato 
das Indústrias de Construção Civil SINDUSCON , José 
Menotti Gaetani e Osmir Venuto da Silva, respectivamente, 
Presidentes do Sindicato do Comércio Varejista de 
Maquinismo, Ferragem e Tintas dos Trabalhadores de Belo 
Horizonte e do Sindicato dos Trabalhadores da Construção 
Civil, os quais discorrerão sobre a crise atual da 
construção civil. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Marcos Helênio, declara abertos os trabalhos e 
solicita ao Deputado Gil Pereira que proceda à leitura da 
ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita 
pelos membros presentes. Após, a Presidência regi~tra a 
presença do Sr. Eduardo Diniz Esteves Diretor de Area de 
Comunicação do SINDUSCON, e concede a' palavra ao Deputado 
Gil Pereira, para que explique o objetivo da reunião, tendo 
em vista a ausência do Deputado João Batista de Oliveira, 
autor do requerimento que motivou o convite. O Presidente 
tece considerações iniciais e, em seguida, passa a palavra 
ao Sr. Teodomiro Diniz Camargos, Vice-Presidente do 
SINDUSCON, para que faça sua explanação e responda às 
indagações dos Deputados presentes, conforme consta nas 
notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, o 
Presidente agradece o comparecimento dos convidados e dos 
Deputados, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 
Sala das Comissões, 6 de dezembro de 1995. 
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Marcos Helênio, Presidente Dinis Pinheiro Antônio 
Andrade- Carlos Pimenta- Olinto Godinho. 
ATA DA 27a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE 
Às dez hÕras e quinze minutos do dia vinte e nove de 
novembro de mil novecentos e noventa e cinco, comparecem na 
Sala das Comissões os Deputados Ivo José, Wilson Trópia, 
Ronaldo Vasconcellos e Antônio Roberto, membros da Comissão 
supracitada. Estão presentes também os Deputados Miguel 
Martini e Paulo Piau. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Ivo José, declara aberta a reunião e 
solicita ao Deputado Wilson Trópia que proceda à leitura da 
ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita 
pelos membros presentes. A seguir, o Presidente informa que 
a reunião tem a finalidade de ouvir diversas autoridades que 
irão trazer subsídios para a elaboração do Parecer sobre o 
Projeto de Lei nQ 517/95, do Deputado Miguel Martini, que 
dispõe sobre a instalação e o funcionamento de unidades 
lavadoras de batatas no Estado. Na fase de leitura da 
correspondência, o Deputado Ivo José parabeniza o jornal 
"Hoje em Dia" pela matéria publicada em 23/11/95- "Operação 
Jequitinhonha embarga draga T3 da Mineração Tejucana" - e 
faz leitura de correspondência enviada pelo Vereador do 
Município de Timóteo, Benedito Gomes dos Reis, que encaminha 
diversos documentos denunciando o problema referente ao 
lançamento de dejetos de esgotos sanitários no córrego 
Macuco, no Bairro Macuco, daquele município, comprometendo 
áreas pertencentes ao Parque Florestal do Rio Doce, e sugere 
a realização de uma audiência pública desta Comissão, na 
cidade de Timóteo, para, juntamente com as autoridades e a 
população local, discutirem soluções para o problema. A 
seguir, passa-se à 1ª fase da Ordem do Dia, com a apreciação 
de proposições de interesse da Comissão. A Presidência acusa 
o recebimento do requerimento do Deputado Durval Ângelo, em 
que solicita a realização de audiência pública desta 
Comissão para discutir o problema do lixão do Bairro Bela 
Vista, em Contagem. A seguir, o Deputado Ronaldo 
Vasconcellos apresenta requerimento mediante o qual solicita 
sejam convidados representantes dos movimentos da Mata do 
Morcego e da Matinha Califórnia a comparecer nesta Comissão 
para explicar o trabalho ambiental que vem sendo feito 
nesses locais. Colocados em votação, cada um por sua vez, 
são os requerimentos aprovados por unanimidade. A seguir, a 
Presidência registra a presença dos convidados Dr. Morel 
Queiroz da Costa Ribeiro, Gerente da Divisão de Controle de 
Atividades Agropecuárias e Florestais da FEAM; Dra. Maria 
Dalci Ricas, Superintendente Executiva da Associação Mineira 
de Defesa Ambiental; Dr. Marcelo Balerini de Carvalho, 
Presidente da Associação Brasileira dos Produtores de 
Batata; Dr. João Nélson Gonçalves Rios, Superintendente de 
Produção Vegetal do IMA; Dr. Carlos Alberto Santos de 
Oliveira, Assessor para Assuntos de Meio Ambiente e de 
Recursos Florestais da FAEMG; Dr. Romeu Diniz, chefe do 
Centro de Produção Programada do CEASA; Dr. Sérgio Mário 
Regina, consultor da EPAMIG; e Sr. José Daniel Rodrigues 
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Ribeiro, produtor em Cambuí. Registra-se também a presença 
do Sr. José Mílton de Almeida, Prefeito Municipal de Senador 
Amaral, e dos Srs. Rogério Melo Dolabela e Sérgio Luiz 
Zanute, técnicos da FEAM. A seguir, O Deputado Paulo Piau, 
autor do requerimento que motivou este debate, e o Deputado 
Miguel Martini, autor do Projeto de Lei nQ 517/95, tecem 
suas considerações iniciais. Dando prosseguimento, o 
Presidente passa a palavra aos convidados, que, cada um por 
sua vez, fazem suas exposições sobre o tema em discussão, 
conforme consta nas notas taquigráficas. Ao final dos 
debates, o Sr. Marcelo carvalho propõe a realização de um 
seminário envolvendo autoridades dos diversos setores de 
âmbito nacional, a fim de se levantarem subsidias para a 
elaboração da lei, já que Minas Gerais estaria correndo o 
risco de perder espaço no mercado interno para produtores de 
outros Estados que continuariam a lavar batatas sem 
restrições legais. Concluindo, o Presidente faz 
considerações sobre a preocupação com questões sanitárias, 
ambientais e econômicas, em função do processo de lavagem 
das batatas, e coloca a Comissão à disposição para a 
realização de novos debates. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece o comparecimento dos 
Deputados e dos convidados e os importantes subsídios 
fornecidos aos trabalhos, convoca os membros da Comissão 
para a reunião de audiência pública deste órgão técnico, que 
se fará realizar no Município de Timóteo, no dia 4/12/95, às 
14h30min, com a finalidade de se discutirem os problemas 
referentes ao lançamento de dejetos de esgotos sanitários no 
córrego Macuco, atingindo áreas pertencentes ao Parque 
Florestal do Rio Doce. A seguir, determina a lavratura da 
ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 4 de dezembro de 1995. 
Ivo José, Presidente- Geraldo Nascimento- Wilson Trópia. 

ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, 
ÇULTURA, DESPORTO E TURISMO E LAZER 
As dezesseis horas do dia vinte e nove de novembro de mil 
novecentos e noventa e cinco, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Anderson Adauto, Gilmar Machado e 
Carlos Pimenta (substituindo este ao Deputado José 
Bonifácio, por indicação da Liderança do Bloco da Maioria), 
membros da supracitada Comissão. Estão presentes também os 
Deputados Alberto Pinto Coelho, Jairo Ataíde, Jorge Hannas, 
Marcos Helênio, Olinto Godinho, Marco Régis, Antônio 
Roberto, Sebastião Costa, Jorge Eduardo de Oliveira, Maria 
José Haueisen, Almir Cardoso e Gil Pereira. 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 Gilmar Machado que proceda à 
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é 
subscrita pelos membros presentes. Após, este parlamentar 
apresenta requerimento em que solicita seja convidado o 
Prof. Aluísio Pimenta, Reitor da Universidade do Estado de 
Minas Gerais - UEMG -, para apresentar a posição da referida 
instituição de ensino sobre o Substitutivo nQ 1 à Proposta 
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de Emenda à Constituição nQ 13, que redistribui os recursos 
constitucionalmente vinculados· à pesquisa e ao 
desenvolvimento tecnológico e atribui recursos às 
universidades estaduais. Colocado em votação, é o 
requerimento aprovado. Diante da presença do Reitor na Casa, 
a Presidência o convida a tomar assento à mesa e, logo após, 
registra a presença dos Srs. Stefano Barra Gazzela, Chefe de 
Gabinete da UEMG; José Gama Dias, Pró-Reitor de 
Administração e Finanças da UEMG; Antônio de Faria, Vice-
Reitor da UEMG: José Oswaldo Lasmar, Pró-Reitor de 
Planejamento da UEMG, e Gilson Soares, Pró-Reitor de Ensino 
da UEMG. A seguir, o Prof. Aluisio Pimenta discorre sobre o 
assunto em pauta. Passa-se à fase de debates, com a 
participação dos convidados e dos parlamentares, conforme 
consta nas notas taquigráficas. 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, 5 de dezembro de 1995. 
João Leite, Presidente - Carlos Pimenta - Anderson Adauto -

Gilmar Machado- Gil Pereira- Raul Lima Neto. 
ATA DA 18a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO 
FINANCEIRA-E ORÇAMENTÁRIA 
Às nove horas e trinta minutos do dia trinta de novembro de 
mil novecentos e noventa e cinco, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Miguel Martini, Geraldo Rezende, 
Glycon Terra Pinto e Marcos Helênio, membros da Comissão 
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Miguel Martini, declara abertos os trabalhos e 
esclarece que a reunião se destina a apreciar as matérias 
constantes na pauta. Prosseguindo, solicita ao Deputado 
Geraldo Rezende que proceda à leitura da ata da reunião 
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros 
presentes. Logo após, acusa o recebimento dos Ofícios nQs 
146/95, do Tribunal de Contas do Estado; 637 e 688/95, do 
DETEL - MG, e 310/95, do Ministério da Educação e do 
Desporto. Em seguida, distribui ao Deputado Geraldo Rezende 
os Projetos de Lei nQs 535 e 550/95 e, na ausência do 
Deputado Alencar da Silveira Júnior, redistribui ao Deputado 
Glycon Terra Pinto o Projeto de Lei nQ 96/95. Encerrada a 1ª 
parte da reunião, passa-se à 1ª fase da Ordem do Dia, com a 
discussão e a votação de proposições da Comissão. 
Prosseguindo, o Deputado Miguel Martini apresenta 
requerimento em que solicita seja formulado convite aos 
membros da Comissão de Compatibilização e Acompanhamento 
Orçamentário, prevista no§ 2Q do Art. 155 da Constituição 
Estadual e regulamentada pela Lei nQ 10.572, de 30/12/91, 
para discutirem a necessidade de um sistema voltado para 
avaliação de resultados e que permita uma fiscalização mais 
eficaz da execução orçamentária e financeira do Estado. O 
Deputado Miguel Martini transfere a Presidência ao Deputado 
Glycon Terra Pinto, o qual submete a votação o requerimento, 
que é aprovado por unanimidade. A seguir, o Deputado Glycon 
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Terra Pinto retorna a direção dos trabalhos ao Deputado 
Miguel Martini. Prosseguindó, 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. 
Continuando, o Presidente apresenta requerimento em que 
solicita, nos termos do art. 35, I, do Regimento Interno, 
que os Projetos de Lei nQs 535 e 550/95 sejam apreciados em 
último lugar. Colocado em votação, é o requerimento aprovado 
por unanimidade. Com a palavra, o Deputado Glycon Terra 
Pinto, relator do Projeto de Lei nQ 96/95, emite parecer 
mediante o qual conclui pela aprovação do projeto na forma 
do vencido no 1Q turno. Em seguida, o Presidente passa a 
palavra ao Deputado Geraldo Rezende, relator dos Projetos de 
Lei nQs 103 e 55/95 e do Projeto de Resolução nQ 354/95. 
Quanto ao Projeto de Lei nQ 103/95, o relator emite parecer 
mediante o qual conclui por sua aprovação na forma do 
Substitutivo nQ 1. Sobre o Projeto de Lei nQ 55/95, emite 
parecer mediante o qual conclui por sua aprovação, com as 
Emendas nQs 1 e 2. No tocante ao Projeto de Resolução nQ 
354/95, o relator emite parecer mediante o qual conclui por 
sua aprovação. Colocados em discussão e votação, cada um por 
sua vez, são os pareceres aprovados. Em seguida, o 
Presidente passa a palavra ao Deputado Glycon Terra Pinto, 
relator dos Projetos de Lei nQs 278 e 405/95. Sobre o 
Projeto de Lei nQ 278/95, o relator emite parecer mediante o 
qual conclui por sua aprovação na forma do Substitutivo nQ 
1. Quanto ao Projeto de Lei nQ 405/95, o relator emite 
parecer mediante o qual conclui por sua aprovação, com a 
Emenda nQ 1. Colocados em discussão e votação, cada um por 
sua vez, são os pareceres aprovados por unanimidade. Em 
seguida, o Deputado Geraldo Rezende, relator dos Projetos de 
Lei nQs 535 e 550/95, emite pareceres por sua aprovação, na 
forma do vencido no 1Q turno. Colocados em discussão e 
votação, cada um por sua vez, são os pareceres aprovados. 
Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradece a 
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão 
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da 
ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 5 de dezembro 1995. 
Miguel Martini, Presidente- Romeu Queiroz- Marcos Helênio 

- Geraldo Rezende. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÃO 

PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 131/ss 
Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer 

Relatório 
De autoria do Deputado Bonifácio Mourão, o Projeto de Lei 

nQ 131/95 visa declarar de utilidade pública a Associação 
dos PX do Cidadão de Governador Valadares - GRC -, com sede 
no Município de Governador Valadares. 
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Publicado, foi o projeto submetido à apreciação da Comissão 
de Constituição e Justiça, que concluiu por sua 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 
Agora, o projeto vem a esta Comissão para o 1Q turno de 

deliberação conclusiva, nos termos regimentais. 
Fundamentação 

Trata-se de uma entidade civil sem fins lucrativos, de 
caráter filantrópico, que tem por finalidade a prestação de 
serviços na área de comunicação. 

Com vistas ao bem-estar da coletividade, a instituição, 
também conhecida por Grupo Rodeio de Comunicação, auxilia os 
Governos Estadual, Federal e Municipal em casos de 
emergência, catástrofes, busca, salvamento e primeiros 
socorros, na falta dos meios normais de comunicação. 

Pelas atividades desenvolvidas, a entidade merece ser 
declarada de utilidade pública. 

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

Lei nQ 131/95 no 1Q turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 6 de dezembro de 1995. 
Gilmar Machado, relator. 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 476/95 

De autoria do 
epígrafe visa 
Maçônica Círios 
Belo Horizonte. 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

Deputado Wanderley Ávila, o projeto de lei em 
a declarar de utilidade pública a Loja 
de Nazaré nQ 191, com sede no Município de 

Examinada a proposição pela 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, nos 
ternos do art. 104, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Loja Maçônica Círios de Nazaré nQ 191 é uma sociedade 

civil sem fins lucrativos que tem por finalidade difundir a 
cultura maçônica e científica, dedicando-se, ainda, a ações 
beneficentes e assistenciais. 

Pelos relevantes serviços que a associação vem prestando à 
comunidade a que serve, concluímos ser justa a declaração de 
sua utilidade pública . 

Conclusão 
Pelo exposto, opinamos pela aprovação, no 1Q turno, do 

Projeto de Lei nQ 476/95 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 6 de dezembro de 1995. 
Jorge Eduardo de Oliveira, relator. 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 488/95 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
De autoria do Deputado Anderson Adauto, o projeto de lei em 

análise acrescenta parágrafos ao art. 99 e altera o inciso 
III do art. 100 da Lei nQ 9.444, de 25/11/87, que dispõe 
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sobre licitações e contratos das administrações centralizada 
e autárquica do Estado e dá outras providências. 

Após publicado, o projeto foi encaminhado à Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade. Quanto ao mérito, a 
Comissão de Administração Pública se manifestou pela 
aprovação do projeto. 

Agora, vem a matéria a esta Comissão para receber parecer 
quanto aos aspectos econômicos e financeiros. 

Fundamentação 
A proposição tem por escopo reduzir o grau de 

discricionariedade do administrador público na aplicação de 
multas, tornando-as mais severas, podendo atingir de 20% a 
30% sobre o valor das grandes obras não realizadas, além de 
determinar a suspensão temporária por 2 anos do direito de 
licitar e contratar com a administração pública das empresas 
responsáveis. 
O projeto dispõe, portanto, sobre a seriedade no trato da 

coisa pública, como justifica o autor, Deputado Anderson 
Adauto: 

"A medida proposta pelo projeto de lei que ora apresentamos 
tem por objetivo primordial coibir a prática, cada vez mais 
freqüente, de os contratados para a execução de obras e 
serviços públicos descumprirem, sem maiores conseqüências, 
as suas obrigações contratuais". 

E ai está o significativo exemplo da obra da rodovia Belo 
Horizonte-São Paulo, contratada contra a posição da área 
técnica do DER-MG, que julgou inexeqüíveis os custos 
apresentados pelos licitantes. O enorme prejuízo para a 
economia do Estado é irrecuperável. 
Certamente, em decorrência dessa nova legislação, situações 

semelhantes serão evitadas e os empreiteiros terão mais 
acuidade na apresentação de suas propostas. 

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

Lei nQ 488/95 no 1Q turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 5 de dezembro de 1995. 
Miguel Martini, Presidente- Clêuber Carneiro, relator-

Geraldo Rezende- Gil Pereira. 
PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 492/95 
Comissão de Defesa do Consumidor 

Relatório 
O Projeto de Lei nQ 492/95, de autoria do Deputado Leonidio 

Bouças, tem o objetivo de priorizar o atendimento aos 
aposentados, idosos, portadores de deficiência física e 
doentes nas repartições públicas do Estado de Minas Gerais. 

Publicada em 28/9/95, foi a proposição distribuída às 
Comissões competentes para receber parecer; vem agora ao 
exame desta Comissão, devido a requerimento apresentado pelo 
Deputado Marcos Helênio, aprovado em Plenário. 

Fundamentação 
O Código de Defesa do Consumidor preceitua, em seu art. 22, 

que "os órgãos públicos, por si ou suas empresas, 
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concessionar1as, permissionárias ou sob qualquer outra forma 
de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços 
adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, 
contínuos". 

A proposta em tela, conforme se depreende dos seus termos, 
é plenamente compatível com o dispositivo anteriormente 
referido, constante na chamada lei do consumidor, uma vez 
que procura assegurar um tratamento mais humano aos 
aposentados, inválidos, doentes graves, entre outros, nas 
repartições públicas do Estado de Minas Gerais. 
Convém lembrar, por ser oportuno, que esta Casa 

Legislativa, mediante proposta de lei, já contemplou os 
cidadãos mencionados no projeto em tela no que diz respeito 
ao seu atendimento nos estabelecimentos bancários. 

A proposição em epígrafe faz justiça aos que já não possuem 
disposição ou, em casos específicos, condições físicas para 
se sujeitar à morosidade e à burocracia, as quais, por via 
de regra, prevalecem no atendimento nas repartições 
públicas. 
Observa-se que a iniciativa vai ao encontro dos interesses 

maiores da classe consumidora e contempla, principalmente, 
aqueles que já dedicaram grande parte da vida ao trabalho 
árduo, muitas vezes, em beneficio da própria comunidade. 

Conclusão 
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação do Projeto 

de Lei nQ 492/95 com a Emenda nQ 1, da Comissão de 
Administração Pública. 
Sala das Comissões, 6 de dezembro de 1995. 
Marcos Helênio, Presidente - Antônio Andrade, relator 

Dinis Pinheiro- Carlos Pimenta- Olinto Godinho. 
PARECER PARA O to TURNO DO PROJETO DE LEI 

-No 518/95 
Comissão de Saúde e Ação Social 

Relatório 
De autoria do Deputado Luiz Antônio Zanto, o projeto de lei 

em tela propõe seja declarada de utilidade pública a 
Sociedade Amigos do Hospital São Francisco de Assis, com 
sede no Município de Frutal. 

A proposição foi submetida ao exame preliminar da Comissão 
de Constituição e Justiça, que não encontrou óbice à sua 
tramitação. Vem agora a matéria a esta Comissão para 
deliberação conclusiva, nos termos regimentais. 

Fundamentação 
A entidade mencionada é responsável pela manutenção do 

Hospital São Francisco de Assis e de outras entidades 
filantrópicas que prestam assistência médico-hospitalar. 

Por promover o direito do cidadão à saúde, a instituição 
faz jus ao titulo declaratório de utilidade pública. 

Conclusão 
Pelas razOes exaradas, opinamos pela aprovação do Projeto 

de Lei nQ 518/95 na forma original. 
Sala das Comissões, 6 de dezembro de 1995. 
Jorge Eduardo de Oliveira, relator. 

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI 
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NQ 522/95 
Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer 

Relatório 
Do Deputado Wanderley Ávila, o projeto de lei em análise 

visa a declarar de utilidade pública a Associação da Guarda 
de Honra do Sagrado Coração de Jesus, com sede no Município 
de Diamantina. 

Examinada a proposição pela Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade, apresentando a Emenda nQ 
1, vem o projeto a esta Comissão para o 1Q turno de 
deliberação conclusiva, nos termos regimentais. 

Fundamentação 
A instituição em análise tem-se mostrado de grande 

importância para a comunidade carente, uma vez que congrega 
esforços na realização de obras de caridade cristã. Para 
completar esse honroso mister, ajuda a manter o Seminário e 
a Basílica do Sagrado Coração de Jesus, a ela vinculados. 

Conclusão 
Pelos motivos expostos, somos pela aprovação do Projeto de 

Lei nQ 522/95 com a Emenda nQ 1, apresentada pela Comissão 
de Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 5 de dezembro de 1995. 
Anderson Adauto, relator. 

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 523/95 

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

De autoria do Deputado Gil Pereira, o Projeto de Lei nQ 
523/95 visa declarar de utilidade pública o Centro de 
Formação e Promoção do Menor de Montes Claros, com sede no 
Município de Montes Claros. 

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 
O trabalho desenvolvido pelo aludido Centro é de grande 

importância, uma vez que visa dar assistência e proteção a 
crianças e adolescentes em situação de risco. Para tanto, 
desenvolve programas que procuram integrá-los na sociedade e 
no ambiente familiar, com responsabilidade, civismo, 
cidadania e liberdade. 

Acreditamos, pois, ser oportuna a declaração de utilidade 
pública da instituição, uma vez que o trabalho por ela 
desenvolvido beneficia a coletividade em geral. 

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

nQ 523/95 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 6 de dezembro de 1995. 
Anderson Adauto, relator. 

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
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No 525/95 
Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer 

Relatório 
Do Deputado Hely Tarquínio, o projeto de lei em análise 

objetiva declarar de utilidade pública a Associação de Pais 
e Amigos dos Excepcionais - APAE de Lagoa Formosa -. com 
sede em Lagoa Formosa. 

Após o exame preliminar da Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu pela juridicidade, pela 
constitucionalidade e pela legalidade da proposição, vem a 
matéria a esta Comissão para o 1Q turno de deliberação 
conclusiva, nos termos regimentais. 

Fundamentação 
A entidade que se pretende beneficiar presta atendimento a 

deficientes físicos e mentais, tendo como principal objetivo 
promover o 
sociedade. 

bem-estar e a integração do excepcional na 

Pelas atividades de caráter assistencial e filantrópico que 
vem realizando, torna-se a instituição merecedora do título 
declaratório de utilidade pública. 

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

525/95 na forma proposta. 
Sala da Comissões, 5 de dezembro de 1995. 
Anderson Adauto, relator. 

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 543/95 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado Geraldo Nascimento, o projeto de lei 
em epígrafe objetiva declarar de utilidade pública a 
Associação Comunitária do Bairro São Cosme - ACBSC -, com 
sede no Município de Santa Luzia. 

A Comissão de Constituição 
preliminarmente a matéria, concluiu 
constitucionalidade e legalidade e 
nQ 1. 

e Justiça examinou 
por sua juridicidade, 

lhe apresentou a Emenda 

Em atendimento ao que dispõe o Regimento Interno, cumpre a 
esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a proposição. 

Fundamentação 
Com base no exame dos objetivos e princípios firmados no 

estatuto da referida Associação, depreende-se que as 
atividades por ela desenvolvidas a fazem merecedora do 
título declaratório de utilidade pública. 

Com efeito, entre as atividades da ACBSC, podemos destacar 
os trabalhos em prol da educação, da saúde, dos transportes 
e do lazer, bem como o incentivo à união da comunidade, na 
busca de soluções para seus problemas e de melhores 
condições de vida. 

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

nQ 543/95 no 1Q turno, com a Emenda nQ 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 6 de dezembro de 1995. 
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Jorge Eduardo de Oliveira, relator. 
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 544/95 
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Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer 
Relatório 

Do Deputado Geraldo Rezende, o projeto de lei em análise 
visa a declarar de utilidade pública a Associação do Congado 
Moçambique Cor-de-Rosa, com sede no Município de Monte 
Alegre de Minas. 

Examinada a proposição pela Comissão de 
Justiça, que concluiu por sua 
constitucionalidade e legalidade, vem o 
Comissão para o 1Q turno de deliberação 
termos regimentais. 

Fundamentação 

Constituição e 
juridicidade, 

projeto a esta 
conclusiva, nos 

A entidade a ser beneficiada é estritamente religiosa, 
tendo como padroeira Nossa Senhora do Rosário. Prima pela 
expansão da cultura musical e das danças folclóricas, sem 
buscar qualquer finalidade lucrativa. 

Por seu trabalho de significativo valor humanístico, 
julgamos oportuna a declaração de utilidade pública da 
instituição. 

Em face 
nQ 544/95 
Sala das 
Anderson 

Conclusão 
do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei 
no 1Q turno, na forma original. 
Comissões, 5 de dezembro de 1995. 
Adauto, relator. 
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 560/95 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Miguel Martini, o projeto de lei em 
epígrafe dispõe sobre o controle e a comercialização de 
tíner cuja composição química contenha solvente. 
Publicada no "Diário do Legislativo" de 10/11/95, foi a 

proposição distribuída a esta Comissão para exame preliminar 
quanto aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, V, "a", 
do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição em referência fixa normas de controle da 

comercialização de tíner, proibindo a sua venda a menores de 
18 anos. 
O "Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa" define 

tíner como solvente que se adiciona a uma tinta com o 
intuito de torná-la menos viscosa. Atualmente, tal 
substância é livremente vendida nas casas de tintas, bem 
assim em supermercados e estabelecimentos similares, como 
produto de limpeza doméstica. De outra parte, sabe-se que, 
principalmente entre os jovens e as crianças das classes 
menos favorecidas, o tíner é largamente utilizado como 
entorpecente, em substituição às drogas tradicionais, de 
custo mais elevado. Entretanto, a inalação dessa substância, 
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além do efeito alucinógeno, produz seqüelas irreversíveis no 
organismo, podendo, inclusive, levar à morte. 

Conhecidos os principais elementos da questão fática que 
or1g1nou o projeto sob comento, passemos a identificar o 
"locus" de sua inserção no sistema jurídico. 

Em primeiro lugar, ressalta que a proposição interfere com 
ato de venda de produto comercial, e, por isso, uma análise 
apressada talvez leve a pensar que se trata de direito 
comercial. Mas não é assim. No caso, a regulamentação legal 
não se faz tendo em vista a função econômica do ato 
regulado, mas com o objetivo de estabelecer medida de 
proteção da saúde de crianças e adolescentes. Tal finalidade 
constitui o ponto mais relevante da matéria e a coloca 
claramente no âmbito da vigilância sanitária, dentro do 
campo mais vasto da proteção da saúde. A Constituição da 
República, em seu art. 200, relaciona as atribuições do 
Sistema Único de Saúde - SUS - , incluindo entre elas, no 
inciso VII, o controle e a fiscalização dos produtos 
psicoativos, tóxicos e radiativos. A seu turno, o § 1Q do 
art. 3Q da Lei Federal nQ 8.080, de 19/9/90, bem como o art. 
3Q, II, da Portaria nQ 1.565/94, do Ministério da Saúde, 
estatuem que a vigilância sanitária, um dos campos de 
atuação do SUS, abrange a intervenção na produção e na 
circulação de bens de interesse para a saúde. 
Considerando-se que o SUS se compõe de uma rede 

hierarquizada de serviços públicos de saúde da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos municípios, os quais, 
dessa forma, exercem a competência comum que lhes é 
atribuída pelo art. 23, II, do Lei Maior, cumpre indagar 
qual desses entes políticos possui autorização 
constitucional para legislar em tema de vigilância 
sanitária. 

Consoante o art. 24, XII, da Carta Federal, a União, os 
Estados e o Distrito Federal detêm competência concorrente 
para legislar sobre defesa da saúde. Em se tratando de 
legislação concorrente, cabe à União estabelecer normas 
gerais, enquanto aos Estados se reserva competência 
suplementar, e mesmo competência plena, se inexistir lei 
federal, conforme o disposto nos §§ 1Q a 3Q do mencionado 
art. 24. 

A Lei Federal nQ 8.080, em seu art. 16, confere à direção 
nacional do SUS competência regulamentar e de normatização 
das ações de vigilância sanitária. Entretanto, tal 
dispositivo não pode sobrepor-se à norma constitucional e 
subtrair aos Estados a competência que lhe foi outorgada 
pela Carta Magna. Assim, realizando a necessária 
interpretação sistemática das normas colacionadas, 
concluímos que, em qualquer hipótese, permanece íntegra a 
competência dos Estados para editar normas suplementares; 
outrossim, verificada a inexistência de norma federal que 
regule a venda de produto de interesse para a saúde, 
encontra-se o Estado autorizado a dispor sobre a matéria, 
observando-se apenas que superveniência de lei federal de 
normas gerais sobre a mesma questão suspenderá a eficácia da 
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lei estadual, no que lhe for contrário, a teor do § 4Q do 
art. 24 da Lei Maior. 
Tal entendimento, aliás, foi reforçado pela publicação da 

Portaria nQ 1.565, de 1994, pelo Ministério da Saúde. Com 
efeito, em seu art. 8Q, a portaria deixa claro que a 
administração pública responsável, em cada esfera de 
governo, pela função de vigilância sanitária poderá impor, 
com base na lei, condicionamentos administrativos ao 
exercício de direitos individuais e coletivos, sob as 
modalidades de limites, encargos e sujeições. 
Assim, em seu aspecto essencial, a proposição encontra-se 

afinada com a Constituição e com todas as normas 
infraconstitucionais aplicáveis. Entretanto, hão de ser 
realizados alguns reparos. Os arts. 2Q e 4Q impõem 
atribuição a órgão do Executivo e, dessa forma, desrespeitam 
a competência privativa do Chefe desse Poder, contemplada no 
art. 90, XIV, da Carta mineira. Devem ser excluídos do texto 
da proposição. De outra parte, importa sejam cominadas 
sanções para os casos de infringência dos preceitos fixados, 
a fim de que se tornem juridicamente perfeitos e realmente 
possam alcançar eficácia. Por essas razões, e ainda para 
atender à melhor técnica legislativa, apresentamos ao final 
o Substitutivo nQ 1. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

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

SUBSTITUTIVO No 1 DO PROJETO DE LEI No 560/95 
Estabelece normas parã a comercialização - de tíner. 
A Assembléia Legislativa dO Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q- É proibida a venda ou entrega, a qualquer título, 

da substância tíner a menores de 18 (dezoito) anos. 
Art. 2Q -A comercialização, no atacado ou no varejo, da 

substância de que trata esta lei será precedida da emissão 
de formulário numerado contendo, pelo menos, os seguintes 
dados: 

I - data e número da nota fiscal referente à venda, quando 
legalmente exigida; 
II - nome, endereço e número de inscrição no CGC, se pessoa 

jurídica, ou no CPF, se pessoa física, do vendedor e do 
comprador; 
III - nome, forma de apresentação e quantidade do produto 

comercializado; 
IV - assinatura do comprador ou de seu representante, se 

pessoa jurídica. 
§ 1Q - O formulário será emitido em, no mínimo, 2 (duas) 

vias, sendo uma destinada ao vendedor e a outra ao órgão 
fiscalizador competente. 

§ 2Q -As vias do vendedor, mesmo as inutilizadas, ficarão 
à disposição da fiscalização pelo período de 2 (dois) anos. 
Art. 3Q -Nas embalagens da substância de que trata esta 

lei constará a expressão: "Venda proibida a menores de 18 
(dezoito) anos. A inalação deste produto pode levar à 
morte". 
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Art. 4Q -O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o 
vendedor a advertência do órgão fiscalizador. 

Parágrafo un1co A reincidência sujeita o infrator 
sucessivamente a: 

I - multa no valor correspondente a 10 (dez) Unidades 
Padrão Fiscal do Estado de Minas Gerais - UPFMGs -; 

II - suspensão, pelo período de 30 (trinta) dias, de sua 
inscrição estadual; 
III - cancelamento de sua inscrição estadual. 
Art. 5Q- O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo 

de 30 (trinta) dias. 
Art. 6Q -Esta lei entra em vigor 30 (trinta) dias após a 

data de sua publicação. 
Art. 7Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 5 de dezembro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Simão Pedro Toledo, relator 

- Anivaldo Coelho - Ivair Nogueira. 
PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 235/95 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, 
o projeto em tela dispõe sobre o reajustamento dos símbolos 
e dos padrões de vencimentos dos servidores do Quadro de 
Pessoal da Secretaria do Tribunal de Contas e dos 
integrantes do Quadro Especial de Pessoal, inclusive 
inativos, e dá outras providências. 

No 1Q turno, foi o projeto aprovado com as Emendas nQs 1 a 
4. 

Agora, volta 
examinada no 

a proposição a esta Comissão, a fim de ser ela 
2Q turno e elaborada a redação do vencido, que 

segue anexa e integra este parecer. 
Fundamentação 

A proposição reajusta em 10%, a partir de 1Q/5/95, os 
valores dos símbolos e dos padrões de vencimentos dos 
servidores do Tribunal de Contas. Tal medida visa adequar os 
vencimentos dos servidores da Corte de Contas ao reajuste 
concedido pelo Poder Executivo, neste exercício, aos 
servidores da administração direta do Estado. 

Conforme esclarecido no 1Q turno, as despesas decorrentes 
da execução do projeto correrão por conta de créditos 
orçamentários consignados ao Tribunal de Contas na lei 
orçamentária sm vigor. 

A proposição não encontra impedimento do ponto de vista 
financeiro-orçamentário, merecendo prosperar nesta Casa. 

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

Lei nQ 235/95 na forma do vencido no 1Q turno. 
Sala das Comissões, 5 de dezembro de 1995. 
Miguel Martini, Presidente Romeu Queiroz, relator 

Geraldo Rezende- Gil Pereira. 
Redação do Vencido no 1Q Turno 

PROJETO DE LEI NQ 235/95 
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Dispõe sobre o reajustamento dos 
vencimentos dos servidores do 
Secretaria do Tribunal de Contas e 
Especial de Pessoal, inclusive 
providências. 

símbolos e dos padrões de 
Quadro de Pessoal da 

dos integrantes do Quadro 
inativos, e dá outras 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q Os valores dos símbolos e dos padrões de 

vencimentos dos servidores do Quadro de Pessoal da 
Secretaria do Tribunal de Contas e dos integrantes do Quadro 
Especial de Pessoal, inclusive inativos, ficam reajustados, 
a partir de 1Q de maio de 1995, pelo percentual uniforme e 
universal de 10% (dez por cento), incidente sobre os valores 
vigentes em 30 de abril de 1995. 
Art. 2Q -O encaminhamento de projeto de lei ao Poder 

Legislativo, pelo Tribunal de Contas, não autoriza a 
antecipação do pagamento de vencimentos e de quaisquer 
parcelas remuneratórias, nos novos valores propostos. 
Art. 3Q- As despesas com a execução desta lei correrão por 

conta dos créditos orçamentários consignados ao Tribunal de 
Contas. 
Art. 4Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação, observadas as datas de vigência nela indicadas. 
Art. 5Q Revogam-se as disposições em contrário, 

especialmente o art. 7Q da Lei nQ 11.100, de 21 de maio de 
1993. 

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 361/95 

De autoria 
nQ 361/95 
Senhora do 
Claro. 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

do Deputado Francisco Ramalho, o Projeto de Lei 
visa a declarar de utilidade pública o Lar Nossa 

Carmo, com sede no Município de Carmo do Rio 

Aprovada a matéria no 1Q turno, na forma original, cabe a 
esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o projeto no 
2Q turno, nos termos regimentais. 

Fundamentação 
O Lar Nossa Senhora do Carmo atende às crianças que a ele 

recorrem indiscriminadamente, assistindo-lhes em suas 
maiores necessidades. Assim fazendo, colabora para que elas 
tenham um futuro mais promissor. 
Pelas atividades que vem desenvolvendo junto às crianças 

pobres e desamparadas, o que representa uma grande 
contribuição para a sociedade, a instituição faz jus, sem 
dúvida, ao título que se lhe pretende outorgar. 

Isso posto, ratificamos a posição desta Comissão no 1Q 
turno, favorável à aprovação da matéria. 

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

nQ 361/95 no 2Q turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 5 de dezembro de 1995. 
Jorge Eduardo de Oliveira, relator. 

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 432/95 
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Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 
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De autoria do Deputado Alberto Pinto Coelho, o projeto de 
lei em exame, que pretende declarar de utilidade pública a 
Ação Social Luz do Mundo de Minas, com sede no Município de 
Belo Horizonte, foi aprovado no 1Q turno, sem emenda. 
Cabe, agora, a esta Comissão deliberar conclusivamente 

sobre a matéria para o 2Q turno, nos termos regimentais. 
Fundamentação 

A Ação Social Luz do Mundo de Minas oferece assistência 
médica, dentária, cursos de 1n1c1ação profissional, 
atividades recreativas e educacionais às famí1ias da Vila 
Alto Vista Alegre, assegurando dessa forma melhores 
condições de vida à comunidade. 

Pelas ações de natureza social que a instituição vem 
desenvolvendo, consideramos justa a outorga do título de 
utilidade pública ora proposto. 

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

nQ 432/95 no 2Q turno, na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 6 de dezembro de 1995. 
Jorge Eduardo de Oliveira, relator. 

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 454/95 
Comissão de Saúde e Ação Social 

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

454/95, que objetiva declarar de utilidade pública as Obras 
Sociais São Cristóvão - OSSC -, com sede no Município de 
Patrocínio, foi aprovado no 1Q turno, na forma original. 
Cabe, agora, a esta Comissão deliberar conclusivamente 

sobre a matéria para o 2Q turno, conforme disposições 
regimentais. 

Fundamentação 
A OSSC é uma sociedade civil sem fins lucrativos, de 

caráter beneficente, educativo e cultural, que se dedica às 
crianças e às famílias carentes, proporcionando-lhes 
condições para uma vida digna. 

Não havendo dúvidas quanto à relevância desse trabalho de 
cunho social, consideramos oportuna a declaração de 
utilidade pública da instituição em causa. 

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

nQ 454/95 no 2Q turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 6 de dezembro de 1995. 
Jorge Eduardo de Oliveira, relator, 

PARECER PARA O 2Q 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 de Lei nQ 
475/95 objetiva declarar de utilidade pública a Fundação 
Educativa e Cultural José Alves Ferreira de Oliveira, com 
sede no Município de Pará de Minas. 
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Aprovado o projeto no 1Q turno, na forma proposta, cabe a 
esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no 
2Q turno, nos termos do art. 104, I, "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
A referida Fundação tem por finalidade a divulgação de 

programas sociais de interesse das comunidades carentes da 
região. Mantém atividades e administra projetos de educação 
e cultura por meio de canais de radiodifusão. 

A entidade promove campanhas de cunho social beneficente, 
sempre levando em conta os interesses comunitários. 

Assim, ratificamos a posição desta Comissão no 1Q turno, 
dizendo que a instituição faz jus à declaração de utilidade 
pública, em virtude do meritório trabalho que vem 
realizando. 

Conclusão 
Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de 

Lei nQ 475/95 no 2Q turno, na forma original. 
Sala das Comissões, 6 de dezembro de 1995. 
João Leite, relator. 

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 480/95 

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

De autoria do Deputado Arnaldo Canarinho, o projeto de lei 
em tela visa a declarar de utilidade pública o Ipiranga 
Futebol Clube - IFC -, com sede no Município de Contagem. 
Aprovado o projeto no 1Q turno, com a Emenda nQ 1, cabe a 

esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria para 
o 2Q !urno, nos termos regimentais. Em anexo, apresentamos a 
redaçao do vencido, que é parte deste parecer. 

Fundamentação 
Entidade sem fins lucrativos, o IFC tem por finalidade 

precípua incentivar e divulgar atividades de caráter 
esportivo e educativo. 

Ao promover os meios adequados ao alcance de seus 
objetivos, o IFC dignifica o futebol amador do município e 
concede oportunidades de lazer aos seus filiados. 
Ratificando a posição desta Comissão no 1Q turno, 

consideramos ser justa a declaração de utilidade pública ora 
proposta. 

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

nQ 480/95 no 2Q turno, na forma do vencido no 1Q turno. 
Sala das Comissões, 6 de dezembro de 1995. 
João Leite, relator. 

Redação do vencido no 1Q Turno 
PROJETO DE LEI No 480/95 

Declara de utilidade pública o Ipiranga Futebol Clube- IFC 
-, com sede no Município de Contagem. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarado de utilidade pública o Ipiranga 

Futebol Clube - IFC -, 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. 

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 484/95 
Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer 

Relatório 
Do Deputado Durval Ângelo, a proposição em tela objetiva 

declarar de utilidade pública o Centro de Apoio Promocional 
e Educacional Santo Hermann José - CEPA - com sede no 
Município de Contagem. 
Aprovado o projeto no 1Q turno, sem emenda, cabe a esta 

Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2Q 
turno, nos termos regimentais. 

Fundamentação 
O CEPA luta para fazer valer o principio constitucional "a 

educação é direito de todos", na medida em que propicia 
reforço escolar, formação profissional e atividades 
esportivas às crianças marginalizadas e às suas famílias. 

A entidade procura viabilizar alternativas de geração de 
renda, buscando defender a sobrevivência de tais segmentos e 
os direitos básicos do cidadão. 

Ratificando a posição desta Comissão no 1Q turno, 
consideramos ser a entidade merecedora da declaração de 
utilidade pública ora proposta. 

Conclusão 
Pelas razões exaradas, somos pela aprovação do Projeto de 

Lei nQ 484/95 no 2Q turno, na forma original. 
Sala das Comissões, 5 de dezembro de 1995. 
Anderson Adauto, relator. 

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 494/95 

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

De autoria do Deputado José Bonifácio, o projeto de lei em 
epígrafe objetiva declarar de utilidade pública a Associação 
Coral Mater Dei de Barbacena, com sede no Município de 
Barbacena. 
Aprovada a proposição no 1Q turno, na forma original, cabe 

a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no 
2Q turno, nos termos regimentais. 

Fundamentação 
Voltada para o incentivo e o desenvolvimento da cultura 

musical, a Associação Coral Mater Dei de Barbacena 
desenvolve prestimoso trabalho junto às pessoas carentes da 
região. 
Além da difusão da arte musical, a referida entidade 

proporciona entretenimento aos mais necessitados. 
Pela importância de que se reveste o seu trabalho no 

aprimoramento cultural da população, ratificamos o parecer 
desta Comissão no 1Q turno, concluindo ser a Associação 
merecedora do titulo declaratório de utilidade pública. 

Conclusão 
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Pelos motivos expostos, somos pela aprovação do Projeto de 
Lei nQ 494/95 no 2Q turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 6 de dezembro de 1995. 
João Leite, relator. 

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI No 506/95 
Comissão de Fiscalizaç~o 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. 
Publicada em 5/10/95, a matéria foi examinada pelas 

Comissões a que foi distribuída, as quais opinaram pela sua 
aprovação na forma original. 

Em Plenário, durante a discussão do projeto, foram 
apresentadas as Emendas nQs 1 a 4. 

Em seguida, a Comissão de Administração Pública, nos termos 
do art. 195, § 2Q, do Regimento Interno, emitiu parecer pela 
rejeição das Emendas nQs 1 a 3 e pela aprovação da Emenda nQ 
4, apresentando ainda a Emenda nQ 5. 
Agora, volta o projeto a esta Comissão para receber 

parecer, nos termos do art. 196 do Regimento Interno. 
Fundamentação 

A proposição em apreço versa sobre o planejamento de longo 
prazo no Estado, criando o Plano Mineiro de Desenvolvimento 
Integrado- PMDI. 
Tal plano traça as diretrizes gerais para o planejamento em 

Minas Gerais, 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. 
Releva notar que o PMDI se dará de forma articulada com o 

Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -, elaborado a 
cada quatro anos pelo Poder Executivo, e com os futuros 
orçamentos anuais, conforme determina o art. 154 da 
Constituição Mineira e o art. 4Q do projeto em análise. 
Conforme manifestamos anteriormente, a proposição não 

encontra impedimento do ponto de vista financeiro-
orçamentário à sua aprovação. 

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

Lei nQ 506/95 na forma do vencido no 1Q turno. 
Sala das Comissões, 5 de dezembro de 1995. 
Miguel Martini, Presidente Romeu Queiroz, relator 

Geraldo Rezende- Gil Pereira. 
Redação do Vencido no lQ Turno 

PROJETO DE LEI NQ 506/95 
Aprova o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI 

- e dá outras providências. 
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Art. 1Q -Fica aprovado o Plano Mineiro de Desenvolvimento 
Integrado - PMDI -, conforme disposições desta lei e de seu 
anexo único. 
Art. 2Q- O PMDI, obedecidas as diretrizes constitucionais, 

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

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

condições de propulsão socioeconômica; 
VIII - o desenvolvimento tecnológico do Estado; 
IX - a promoção econômica e social dos indivíduos menos 

favorecidos, mediante ações governamentais integradas que 
englobem a superação da miséria e da fome. 
Parágrafo único - O Estado, na fixação das diretrizes para 

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

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

com o Plano Plurianual de Ação Governamental PPAG 
conforme dispuser cada lei orçamentária anual. 
Art. 5Q -Caberá à Secretaria de Estado do Planejamento e 

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

publicação. 
Art. 7Q- Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 513/95 

Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer 
Rel2tório 

De autoria do Deputado WanGerley Ávila, o Projeto de Lei nQ 
513/95, que objetiva declarar de utilidade pública a Loja 
Maçônica Paz e Amor, com sede no Município de Belo 
Horizonte, foi aprovado no 1Q turno, na forma original. 

Cabe, agora, a esta Comissão deliberar conclusivamente 
sobre a matéria para o 2Q turno, conforme estipulam as 
disposições regimentais. 

Fundamentação 
A Loja Maçônica Paz e Amor é uma sociedade civil sem fins 

lucrativos que tem por finalidade difundir a cultura 
maçon1ca e científica, dedicando-se, ainda, a ações 
beneficentes e assistenciais. 
Pelos relevantes serviços que a entidade vem prestando à 

comunidade belo-horizontina, concluímos ser justa a 
declaração de sua utilidade pública. 

Conclusão 

~----------------------------------------~ 
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do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei 
no 2Q turno, na forma proposta. 
Comissões, 6 de dezembro de 1995. 
Adauto, relator 
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ATA DA 107a REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 6 DE DEZEMBRO DE 1995 

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

Correspondência: Ofícios e telegrama Apresentação de 
Proposições: Projeto de Resolução nQ 612/95 - Requerimentos 
nQs 959 a 967/95 - Requerimento do Deputado Glycon Terra 
Pinto - Comunicações: Comunicações dos Deputados Sebastião 
Navarro Vieira, Wanderley Ávila (2) e Alberto Pinto Coelho-
Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Glycon Terra 
Pinto, Ronaldo Vasconcellos, Carlos Pimenta, Geraldo 
Rezende, João Leite e Jorge Eduardo de Oliveira- 2ª PARTE 
(ORDEM DO DIA): 1ª Fase: Abertura de inscrições - Designação 
de comissões: Comissão Especial para Emitir Parecer sobre o 
Veto Parcial à Proposição de Lei Complementar nQ 43 
Leitura de comunicações apresentadas Palavras do Sr. 
Presidente - Requerimentos: Requerimento do Governador do 
Estado; inclusão do Projeto de Lei nQ 505/95 em ordem do 
dia, para os fins do art. 288 do Regimento Interno 
Requerimento do Deputado Glycon Terra Pinto; aprovação 
Requerimento da Comissão Parlamentar de Inquérito para, no 
Prazo de 120 Dias, Apurar Denúncias contra a Chamada "Màfia 
do Carvão", Que Vem Atuando Principalmente no Norte de Minas 
Gerais; aprovação - Requerimento do Deputado Luiz Antônio 
Zanto; aprovação - 2ª Fase: Palavras do Sr. Presidente -
Discussão e votação de proposições: Votação, em turno único, 
do Projeto de Resolução nQ 485/95; aprovação - Discussão, em 
2Q turno, do Projeto de Lei nQ 199/95; encerramento da 
discussão; discurso do Deputado Gilmar Machado; votação do 
projeto, salvo emendas; aprovação; votação das Emendas nQs 1 
e 2; aprovação; verificação de votação; inexistência de 
"quorum" para votação; anulação da votação; chamada de 
recomposição do número regimental; 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 - 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 Genaro - Antônio 
Roberto- Arnaldo Canarinho- Arnaldo Penna- Bilac Pinto-
Bonifàcio Mourão - Carlos Murta - Carlos Pimenta - Clêuber 
Carneiro - Dilzon 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 
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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 Gonçalves - Marcos Helênio - Maria 
Olívia- Mauri Torres -Miguel Martini - Olinto Godinho-
Paulo Piau -Paulo Schettino- Péricles Ferreira - Romeu 
Queiroz- Ronaldo Vasconcellos- Sebastião Costa- Sebastião 
Helvécio - Simão Pedro Toledo - Toninha 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 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-Secretárío, 

OFÍCIOS 

lê a seguinte 

Do Sr. Cláudio Roberto Mourão da Silveira, Secretário de 
Administração, informando que o imóvel objeto de doação, 
pelo Poder Executivo, ao Município de Santa Cruz do 
Escalvado, conforme a Lei nQ 11.963, de 31/10/95, foi doado 
ao Estado de Minas Gerais pela Cúria Metropolitana de 
Mariana, com destinação específica, e encaminhando 
documentação pertinente ao assunto. (- Anexe-se ao Projeto 
de Lei nQ 110/95.) 

Da Sra. Alda Bambirra Lara, Diretora da Superintendência de 
Administração de Pessoal da Subsecretaria de Administração 
do Sistema de Ensino da Secretaria da Educação, em atenção a 
requerimento do Deputado Ermano Batista, encaminhando 
informação prestada pela Diretoria de Gestão de Pessoal a 
respeito da jornada de trabalho de 40 horas semanais nas 
escolas estaduais. (- Anexe-se ao Requerimento nQ 524/95.) 

TELEGRAMA 
Do Sr. João Bosco Martins Salles, agradecendo a homenagem 

de que foi alvo por ter sido agraciado com a Medalha da 
Ordem do Mérito Legislativo. 

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 RESOLUÇÃO No 612/95 

Dispõe sobre a remuneração do -Governador, do Vice-
Governador, de Secretário de Estado e de Secretário Adjunto 
de Estado para o exercício de 1996. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
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Art. 1Q -Os valores da remuneração mensal do Governador, 
do Vice-Governador, de Secretário de Estado e de Secretário 
Adjunto de Estado, na data desta resolução, para vigorarem 
no exerc1c1o de 1996, correspondem ao da remuneração do 
Deputado Estadual, observados, respectivamente, os seguintes 
fatores de ajustamento: 

I - 2,0 (dois vírgula zero); 
II - 1,5 (um vírgula cinco); 
III- 1,0 (um vírgula zero); 
IV- 0,8 (zero vírgula oito). 
Parágrafo único - Os valores previstos no artigo anterior 

serão reajustados, uniformemente, na mesma data e no mesmo 
percentual, sempre que se modificar a remuneração dos 
servidores do Estado. 
Art. 2Q -A remuneração mensal de que trata o artigo 

anterior é constituída de subsídios e representação, em 
partes iguais. 
Parágrafo único - Integram, também, a 

trata este artigo as vantagens de caráter 
Art. 3Q -A remuneração de Secretário 

superior à de Deputado Estadual. 

remuneração de que 
pessoal. 
de Estado não será 

Art. 4Q- Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito 
suplementar até o limite das despesas resultantes da 
aplicação desta resolução. 
Art. 5Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, de de 1995. 
Wanderley Ávila - Rêmolo Aloise- Maria José Haueisen-

Ibrahim Jacob - Ermano Batista. 
-Publicado, fica o projeto de posse da Mesa, pelo prazo de 

três dias, para recebimento de emendas, nos termos do art. 
227 do Regimento Interno. 

REQUERIMENTOS 
NQ 959/95, do Deputado Gilmar Machado, em que pede sejam 

solicitadas ao Secretário da Fazenda informações referentes 
ao Valor Adicionado Fiscal VAF dos Municípios de 
Contagem e Varginha, contribuinte por contribuinte, nos 
exercícios de 1992 a 1994. (-À Mesa da Assembléia.) 

NQ 960/95, do Deputado Marcelo Gonçalves, solicitando seja 
formulado apelo ao Presidente da COPASA-MG com vistas à 
instalação de um escritório regional da empresa, no 
Município de Divinópolis. (- À Comissão de Administração 
Pública.) 

NQ 961/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitanê0 se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçônica Treze de Dezembro, localizada no Município de 
Campos Altos, por seus 14 anos de existência. 

NQ 962/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçônica Luz e Caridade, localizada no Município de Três 
Pontas, por seus dez anos de existência. (- Distribuídos à 
Comissão de Educação.) 

NQ 963/95, da Comissão de Saúde e Ação Social, solicitando 
seja feito apelo ao Presidente da FEAM com vistas à apuração 
das circunstâncias de utilização de equipamentos e 
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substâncias poluentes nas atividades de mineração do rio 
Jequitinhonha. (- À Comissão de Meio Ambiente.) 

NQ 964/95, da Comissão de Saúde e Ação Social, solicitando 
seja feito apelo ao Governador do Estado e ao Presidente do 
IPSEMG com vistas ao estudo da possibilidade de os 
servidores ativos e inativos da extinta Guarda Civil 
passarem a. ser assistidos pelo referido Instituto. (- À 
Comissão de Saúde e Ação Social.) 

NQ 965/95, do Deputado Luiz Antônio Zanto, solicitando seja 
formulado apelo ao Comandante-Geral da PMMG com vistas à 
construção do quartel da Policia Militar da 42a Companhia, 
no Município de Frutal. 

NQ 966/95, do Deputado Luiz Antônio Zanto, solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário da Segurança Pública com 
vistas à reforma e à ampliação da cadeia pública do 
Município de Frutal. (- Distribuídos à Comissão de 
Administração Pública.) 

NQ 967/95, do Deputado Miguel Martini, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com o Sr. 
Paulolinto Pereira, Contador-Geral do Estado, por sua 
?tuação na Superintendência Central de Contadoria-Geral. (-
A C9missão de Fiscalização Financeira.) 

- E também encaminhado à Mesa requerimento do Deputado 
Glycon Terra Pinto. 

COMUNICAÇÕES 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados 

Sebastião Navarro Vieira, Wanderley Ávila (2) e Alberto 
Pinto Coelho. 

o Sr. Presidente -
Pinto. 

Oradores Inscritos 
Com a palavra, o Deputado Glycon Terra 

O Deputado Glycon Terra Pinto - Exmo. Sr. Presidente da 
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, 
componentes da Mesa, Srs. Deputados, senhores e senhoras. (-
Lê requerimento de sua autoria, o qual foi publicado na 
edição de 6/12/95 e tem a seguinte justificação:) 

"Justificação: A necessidade de alertar a população 
brasileira sobre os perigos da AIDS e de divulgar os meios 
para se evitar o contágio da doença é absolutamente 
inquestionável. 
Afinal, a moléstia está se configurando como pandemia 

(epidemia mundial) e caminha para dizimar populações 
inteiras, tal como ocorreu com a chamada peste negra, na 
Idade Média. 
Tudo o que se refere à AIDS suscita polêmica, exceto quanto 

ao fato de que ela existe, prolifera e é letal. 
Aparentemente, o vírus HIV teria sido detectado na África em 
1976, e de lá para cá a doença avançou em marcha inexorável 
por todo o mundo. 

Em 1983, o HIV foi isolado em laboratório, o que constituiu 
relevante conquista científica. Mas a disponibilidade de uma 
vacina eficaz contra a moléstia, bem como a sua cura, 
parecem ser, por ora, uma possibilidade remota. 
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Estima-se que existiam, até o final de 1994, cerca de 14 
milhões de pessoas infetadas com o vírus da AIDS. As 
previsões da Organização Mundial de Saúde para o ano 2000 
são ainda mais sombrias: o número de soropositivos deverá 
chegar a 40 milhões, sendo que 24 milhões estarão enfermos. 

Nesse panorama, o Brasil ocupa um triste 2Q lugar, 
registrando oficialmente, até agora, 70 mil casos de pessoas 
enfermas, e estimando-se em aproximadamente 500 mil o número 
de contaminados pelo HIV. 

Em Minas Gerais, de 1983 até agora foram registrados 4.684 
casos de AIDS, com a morte de 2.068 pessoas. Minas ocupa o 
quarto lugar no cenário nacional em número de ocorrências, 
após São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. 

A principal fonte de transmissão da AIDS, em nosso País, 
como no resto do mundo, é a relação sexual. Seguem-se o uso 
comum de seringas hipodérmicas (caso dos usuários de 
drogas), transfusões de sangue e motivos outros, não 
determinados. A transmissão por via sexual atingia 
inicialmente as chamadas minorias, representadas por 
homossexuais e bissexuais masculinos. Hoje, entretanto, a 
contaminação em 42% dos casos advém de contatos 
heterossexuais. 
A ocorrência da AIDS, além de representar pesadíssimo ônus 

financeiro para o País - o tratamento dos aidéticos, que se 
restringe a debelar as infecções ditas oportunistas ao longo 
da doença, é caro e demorado - acarreta sérias questões 
sociais. É o caso sumamente doloroso de crianças que nascem 
contaminadas, por culpa de pais inescrupulosos. É o 
preconceito contra o aidético, marginalizado no convívio 
social e no mercado de trabalho. É a situação alarmante das 
nossas pr1soes, onde se calcula que 80% dos internos sejam 
portadores do vírus HIV. 

Num quadro como esse, para uma enfermidade contra a qual 
não existe, até o momento, nem imunização nem cura, a única 
defesa é a prevenção. 

Não se discute, portanto, que os poderes públicos devam 
orientar nossa gente na prevenção da AIDS. Não se questiona 
que essa orientação seja feita através de campanhas 
veiculadas pela mídia, sobretudo pelo rádio e pela 
televisão, que são hoje os órgãos de comunicação mais 
eficientes. Não se argumenta, finalmente, contra a 
necessidade de se elaborarem tais campanhas em termos mais 
objetivos e simplistas, para atingir aquela parcela da 
população de baixa renda e limitada instrução. É esse o 
segmento social, de fato, mais sujeito à incidência da 
doença. 

Porém há maneiras e maneiras de se direcionar esse 
trabalho. A infame campanha que está sendo levada ao ar, 
patrocinada pelo Ministério da Saúde, é, no mínimo, 
atentatória à moral e aos bons costumes, só podendo merecer 
nosso repúdio. 

Para começar, vivemos em uma sociedade regida pela moral 
cristã e a grande maioria dos brasileiros professa alguma 
forma de cristianismo. A Bíblia, o livro-guia dos cristãos, 
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a palavra escrita de Deus, deixa clara sua condenação às 
abominações sexuais, ao intercurso com pessoas do mesmo 
sexo, ao adultério e à fornicação. 

Ora, já de princípio a campanha em questão expôs ao 
ridículo um grande número de cidadãos, ferindo-lhes o brio, 
quando deu um nome de gente ao órgão sexual masculino. 
Mudado o nome, em face da veemente reação popular, ela 
continua a ser veiculada, dentro de formato amoral e 
agressivo. Faz apologia de aberrações sexuais, daquilo que 
se convencionou chamar de sexo oral e sexo anal, como se 
tais manifestações fossem fisiologicamente normais e 
moralmente aceitáveis. Adota uma postura nitidamente 
machista, que agride frontalmente as mulheres, ao alertar o 
público masculino para que se previna contra o contágio 
feminino. Utiliza um palavreado chulo para descrever a 
anatomia, naquele estilo analógico que pretende ser jocoso 
mas só é grosseiro. Defende, finalmente, a utilização de 
preservativo como forma de assegurar ao homem plena e 
irrestrita liberdade sexual. 
Onde estão os sagrados conceitos de Deus, da família 

cristã, do amor físico como forma de perpetuar a espécie? 
Uma campanha como essa entra pelos nossos lares, atingindo 
sobretudo as crianças e os jovens, que passam a acreditar 
que nada é proibido, desde que se utilize um mero artefato. 

Grave ainda é que se trate de publicidade oficial, 
patrocinada pelo governo, em evidente malversação do 
dinheiro dos contribuintes. E, longe de atingir o objetivo 
desejado, tal como está, apenas incentiva a libertinagem e a 
promiscuidade. 

Os técnicos em comunicação do Ministério da Saúde já devem 
estar convencidos do alto grau de rejeição com que foi 
recebido seu trabalho. Eles terão, temos certeza, 
criatividade suficiente para encontrar alternativas mais 
adequadas à sensibilidade do povo brasileiro, para 
conscientizá-lo dos riscos decorrentes de hábitos que 
provocam a doença. 

Temos testemunhado e, muitas vezes, dividido a dor de 
inúmeras famílias que têm perdido parentes queridos em 
decorrência dessa epidemia, que vem se alastrando de forma 
veloz. 

A AIDS não é uma piada nacional. Trata-se de doença letal, 
que assombra cada dia mais de perto, já os lares vizinhos, 
quando não os nossos próprios. 

Necessitamos que povo e autoridades assumam o fato de que 
ela representa perigo e passem a tratar esse problema 
devastador com a devida seriedade. 
Assim, Sr. Presidente, encaminho a v. Exa. este 

requerimento, fazendo um apelo às autoridades para que 
retirem do ar essa campanha e a substituam por outra mais 
sóbria, mais objetiva, de acordo com nossas características 
de gente civilizada e cristã. 

Não nos cabe aqui especificar como isso 
Afinal, não nos arvoramos em técnicos de 
essa agressão não pode continuar, sob 

deve ser feito. 
comunicação. Mas 
pena de trazer 
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seriíssimo preJUlZO para nossas famílias e para a formação 
de nossas futuras geraç6es.• 
Sr. Presidente e Srs. Deputados, enquanto lia este 

manifesto ocorreu-me uma reflexão muito séria que seria bom 
guardar em nosso íntimo. No exterior, vendo o que se passa 
no Brasil, assistindo às novelas que apresentam uma campanha 
tamanho mau gosto, como a da AIDS, o que os estrangeiros 
devem pensar da família brasileira? Fica com vocês, pelo 
menos, o direito de pensar. Muito obrigado. 

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

O Deputado Ronaldo Vasconcellos* -Sr. Presidente, Sras. 
Deputadas, Srs. Deputados, senhores presentes nas galerias, 
assessoria desta Casa, imprensa, a Assembléia Legislativa de 
Minas Gerais deu contribuição importante para que um dos 
problemas maiores de nossa Capital o problema do 
transporte de passageiros - fosse, senão resolvido, pelo 
menos encaminhado para uma solução, com a aprovação da 
emenda de minha autoria, que autorizou o Governo do Estado a 
contrair empréstimos da ordem de R$98.000.000,00 junto ao 
Banco Interamericano de Reconstrução e Desenvolvimento 
BIRD. O Governador Edua·~o Azeredo, é lógico, sancionou essa 
nossa emenda, possibilitando legalmente que o Governo de 
Minas pudesse contrair esse empréstimo. Foi um trabalho 
desta Assembléia, com uma tramitação tranqüila, inclusive 
com o apoio dos partidos de oposição, ao contrário do que 
aconteceu no Senado Federal, onde emenda de igual conteúdo 
teve dificuldades para aprovação. Mas, no final, o Senado 
Federal também aprovou. Da mesma maneira, na Câmara 
Municipal de Belo Horizonte, emenda de igual sentido teve 
tramitação conturbada, com os Vereadores criando 
dificuldades para o projeto de lei do Prefeito Patrus 
Ananias. Afinal, depois de muita discussão, a Câmara 
Municipal de Belo Horizonte também aprovou emenda com esse 
teor. 

Isso mostra que nesta Casa, quando há propos1çoes de 
interesse social, as divergências part~járias são amenizadas 
ou até inexistentes, como, por exemp~~. a gloriosa Bancada 
do PT, que, apesar de fazer oposição ao atual Governo, 
ajudou-nos na tramitação dessa emenda, não criando 
dificuldades. Na verdade, a questão do transporte de 
passageiros em Belo Horizonte agora tem o apoio de todas as 
lideranças políticas e de todos os partidos. Isso ficou 
demonstrado no almoço realizado no Palácio da Liberdade, 
quando o Governador Eduardo Azeredo recebeu o Presidente da 
República, Fernando Henrique Cardoso. Também compareceram 
diversos ex-Governadores e lideranças políticas de var1os 
partidos, hipotecando apoio à visita do Presidente da 
República, mas, principalmente, ao motivo da visita, que foi 
a assinatura de convênio pelo Governo Federal para a 
liberação dos outros R$98.000.000,00, saídos dos cofres 
públicos da União, a fim de que haja prosseguimento das 
obras do metr6 de Belo Horizonte. Isso foi muito bom para 
nós, mineiros, e para nós, moradores de Belo Horizonte. 
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Portanto, está garantida a verba de R$198.000.000,00 para a 
continuação das obras do metrô de Belo Horizonte, cuja linha 
será estendida desde o Bairro Santa Inês até o Bairro São 
Paulo, além da construção de três estações denominadas, 
respectivamente, José Cândido da Silveira, Minas Shopping e 
São Paulo, permitindo que a linha do metrô atinja o Distrito 
de Venda Nova, na Avenida Vilarinho, cuja estação ainda não 
tem projeto definido. 
Gostaria de salientar que a concorrência pública 

internacional para essas obras de extensão da linha do metrô 
de Belo Horizonte será realizada em fevereiro ou março de 
1996. As obras terão início imediato, e a conclusão está 
prevista para dezembro de 1996, permitindo, assim, que esse 
transporte de massa tão necessário para Belo Horizonte possa 
ser efetivado a partir de janeiro de 1997. 

É importante que haja intercâmbio entre o metrô de Belo 
Horizonte e os ônibus que serão utilizados para transportar 
os passageiros dentro da microrregião, a fim de abastecerem 
o metrô ou serem abastecidos por ele. É importante a 
convivência entre a linha central do metrô e as linhas 
circulares, vamos assim dizer, que serão executadas pelos 
ônibus em Belo Horizonte. 

Para que os senhores possam ter uma idéia, o metrô que sai 
da estação do Eldorado e vai até a estação dO Santa Inês 
transporta, hoje, apenas 60.000 passageiros por dia. 
Portanto, além de ser transporte deficitário para os cofres 
públicos, o metrô de Belo Horizonte opera com número de 
passageiros aquém de sua capacidade de utilização, ou aquém 
da capacidade de qualquer metrô convencional de qualquer 
cidade do mundo. 

Assim sendo, estendendo-se as linhas até o Bairro São Paulo 
e até o Distrito de Venda Nova, o metrô transportará 300.000 
passageiros por dia, desafogando, principalmente, o trânsito 
do centro de Belo Horizonte, permitindo maior fluidez de 
tráfego e dando melhor resposta financeira aos cofres da 
União, porque a companhia que cuida desse transporte, a 
Companhia Brasileira de Trens Urbanos- CBTU -, é que irá 
administrá-lo até 1998, quando deverá estar em funcionamento 
uma empresa articulada entre a Prefeitura Municipal de Belo 
Horizonte e o Governo do Estado de Minas Gerais. Portanto, 
tal empresa será responsável pela administração do 
t~ansporte de passageiros pelo metrô em Belo Horizonte. 
E bom salientar também que atualmente 11 trens já estão em 

funcionamento. A CBTU recebe mais um ainda este ano e mais 
três durante o ano de 1996, perfazendo um total de 15 trens 
para a demanda de 25 trens urbanos para Belo Horizonte. É um 
processo que está continuando, com o qual ficamos muito 
satisfeitos, principalmente quando vemos que a Comoanhia 
Brasileira de Transportes Urbanos, por meio da 
Superintendência de Belo Horizonte, capitaneada pelo Engo. 
Marco Siqueira, tem procurado se mostrar inteiramente à 
disposição dos segmentos organizados da sociedade civil, das 
lideranças comunitárias, participando de debates públicos 
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com essas lideranças, para explicar o funcionamento do metrô 
nesta Capital. 

Essa é a grande diferença do período democrático para o 
período ditatorial, quando tudo seria feito às escondidas, e 
o usuário, quando entrasse no metrô, nem conheceria aquele 
equipamento. No regime democrático, tudo é claro e 
transparente. Os usuários do metrô estão podendo tomar 
conhecimento, antecipadamente, da operação e da utilização 
desses trens urbanos na nossa Capital. Quero parabenizar a 
CBTU, principalmente a Superintendência da CBTU em Belo 
Horizonte, pela maneira competente com que vem conduzindo 
essas obras. Até hoje só foram alocados R$23.000.000,00 para 
essas obras. Agora vamos ter um aporte financeiro de 
R$198.000.000,00, o que mostra a realidade do trem 
metropolitano em Belo Horizonte. Vamos acompanhar a 
liberação, principalmente por parte do Governo Federal e da 
União, para que não haja atraso, a fim de que a obra do 
metrô prossiga em ritmo normal, para ser concluída em 
dezembro de 1996. 

Para terminar, aproveito para render as justas homenagens a 
um companheiro que está nesta Casa há muitos anos. É o 
agente de segurança Ari José de Castro, que tem 41 anos de 
serviço público. Começou na Guarda Civil, como guarda de 
trânsito, e hoje trabalha como segurança nesta Casa. 
Gostaria, publicamente, de render-lhe as nossas homenagens. 
Muito obrigado. · 
* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente Com a palavra, o Deputado Carlos 

Pimenta. 
O Deputado Carlos Pimenta - Exmo. Sr. Presidente, Deputado 

Wanderley Ávila, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, senhores 
visitantes da Assembléia Legislativa, hoje a Comissão de 
Saúde e Ação Social teve uma importante audiência com o 
Secretário da Administração, Dr. Cláudio Mourão. Essa 
audiência aconteceu em virtude de um movimento dos 
funcionários do Estado que trabalham na Fundação Hospitalar 
do Estado de Minas Gerais - FHEMIG. Queremos ressaltar, 
inicialmente, a figura humana altamente capaz, aberta ao 
diálogo, do Secretário Cláudio Mourão. Não foi com surpresa 
que uma reunião que poderia ser tensa, com os funcionários 
que reivindicam seus legítimos direitos, transcorreu de 
forma tranqüila e clara. Tenho certeza absoluta de que essa 
reunião trará bons frutos, principalmente a esses 
funcionários. 

Os funcionários da FHEMIG, em número mais ou menos de 2 
mil, são regidos por contratos administrativos. Através 
desses famigerados contratos administrativos instituídos 
pelos governos passados, e que tiveram o aval e a aprovação 
desta Casa, eles não contam com alguns benefícios com que 
deveria contar qualquer funcionário, como férias, 13Q 
salário, licença-maternidade, licenças em geral. Tenho 
certeza de que, após essa reunião, quando a Secretaria de 
Administração passar a ter um contato permanente com a 
superintendência da FHEMIG, novidades virão, e esta Casa 

~ 
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será acionada para deliberar a respeito de fatos como esses, 
que têm colocado em retrocesso o funcionalismo público do 
Estado de Minas Gerais. 
Ainda hoje, estaremos votando a Proposta de Emenda à 

Constituição de nQ 16/95, que trata das férias-prêmio dos 
trabalhadores. É uma medida que o Governo está tomando, com 
suas razões, e sobre a qual esta Casa irá deliberar. Mas é 
necessário que esse mesmo Governo, que tem demonstrado 
grande sensibilidade para com o funcionário público do 
Estado, também possa rever esse contrato administrativo, que 
tem empregado, é verdade, algumas centenas de trabalhadores, 
mas que, com o passar do tempo, deixa de ser provisório e se 
estende por três, quatro anos, trazendo um retrocesso muito 
grande nos direitos conquistados pelo trabalhador do Estado 
de Minas Gerais. 

Mas o motivo principal da minha vinda à tribuna é para 
fazer um comentário a respeito de um movimento encetado, na 
última semana, através das universidades estaduais do nosso 
Estado: a UEMG e a UNIMONTES. São duas universidades 
autônomas, independentes, que têm suas vidas independentes. 
Nesta semana, tivemos a presença do Prof. Aluísio Pimenta, 
representando a UEMG, juntamente com os pró-reitores e 
estudantes. Pudemos notar que a UEMG, que foi criada em 1989 
por esta Casa legislativa, carece hoje de um estudo mais 
minucioso, de um projeto de estrutura, que infelizmente não 
possui. 
O Prof. Aluísio Pimenta tem demonstrado, principalmente, 

uma perseverança muito grande. Ele, na sua maneira de ver e 
trabalhar, no seu idealismo, pretende fazer uma universidade 
estadual regularizada, com estruturação no quadro de seus 
funcionários, professores, e com funcionamento dos seus 
cursos nas 11 cidades onde ela se instala. 

Mas o que me interessa de perto, por ser um Deputado da 
região norte-mineira, é a nossa UNIMONTES. Essa universidade 
já tem mais de 30 anos de experiência. Possui 14 cursos 
superiores. Tem prestado serviços relevantes na região do 
Norte de Minas. Todos os 55 municípios do Norte mineiro 
recebem o trabalho da UNIMONTES, por meio de seus 
professores e alunos formados. São 10 mil profissionais 
formados ao longo de 34 anos de existência. 
A parti~ de 1996, a UNIMONTES poderá contar com mais três 

cursos superiores: o de Odontologia, Educação Física e 
Enfermagem. Isso, além da extensão de cursos em cidades 
vizinhas, como Januária, Pirapora e Janaúba. Em Janaúba, 
abro um parêntese para ressaltar o trabalho da Deputada Elbe 
Brandão, que está aqui presente e que tem sido uma 
idealista, uma trabalhadora incansável na implantação desses 
cursos. Gostaria também de ressaltar a participação e a luta 
do Deputado Dimas Rodrigues. 
A Deputada Elbe Brandão tem se esforçado, fazendo inúmeras 

audiências com o Governador do Estado, o Vice-Governador e 
autoridades ligadas à área federal. Se Deus quiser, em 1996 
a população de Janaúba poderá contar com o curso de 
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Agronomia, que é fundamental para o desenvolvimento daquela 
região. 
Queremos, Sr. Presidente, finalizando, falar um pouco mais 

a respeito do financiamento de nossas universidades. O 
Governador Eduardo Azeredo, homem sensível, ligado à 
educação e comprometido com ela em nosso Estado, através do 
orçamento de 1996, destina recursos suficientes para o pleno 
funcionamento da UNIMONTES e da UEMG. Mas nosso trabalho não 
encerra por ai. Sabemos que, partindo de Eduardo Azeredo, ao 
longo de seu mandato como Governador, poderá ele fazer e 
certamente fará com que essas universidades tenham o lugar 
que merecem em nosso Estado. Mas temos que terminar nosso 
mandato nesta legislatura deixando regras claras 
estabelecidas, para que o curso superior no Estado, regido 
por ele próprio, tenha regras definidas. Temos discutido 
amplamente, minuciosamente, ao longo dessas últimas semanas, 
mas é pouco. Temos oportunidade agora, através de propostas 
de emenda à Constituição, do Governador e do Deputado 
Anderson Adauto, de poder realmente fazer um amplo debate e 
estabelecer nosso critério, sob a ótica desta Casa, para que 
essas universidades tenham um financiamento transparente e 
predeterminado ao longo de suas existências. 
Teremos, na semana que vem, a votação em 2Q turno dessas 

propostas. E após contatos com alguns Deputados ligados ao 
Norte de Minas e às cidades que compõem a UEMG, estaremos 
apresentando uma emenda a esse projeto, propondo que as 
universidades do Estado de Minas Gerais tenham, no ano de 
1996, 0,6% das receitas orçamentárias, em 1997, 0,8%, e em 
1998, 1,0%. Serão verbas suficientes. Dessa forma, estaremos 
cumprindo um papel extremamente importante nesta Casa e, em 
parceria com o Governador, propondo medidas dessa natureza e 
outras medidas que virão, para que possamos encarar com 
responsabilidade o estudo universitário em nosso Estado. 
Muito obrigado. 

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

O Deputado Geraldo Rezende Sr. Presidente, Srs. 
Deputados, Sras. Deputadas, no segundo semestre deste ano, 
tive algumas oportunidades de ocupar esta tribuna, para 
denunciar a quebradeira dos Bancos no Brasil, quebradeira 
sobre a qual o Banco Central tem responsabilidades, pois lhe 
assiste tudo o que diz respeito ao sistema financeiro 
brasileiro. Quero oferecer, para a reflexão desta Casa, 
algumas linhas de pensamento, como, por exemplo, a seguinte 
indagação: Para que serve o Banco Central? Não conheço seus 
estatutos, porém, pelo que é veiculado pela impr~nsa 
escrita, falada e televisada, sei que o Banco Central e um 
órgão fiscalizador do sistema bancário brasileiro. Ora, se 
ele é um órgão fiscalizador, é evidente que essas 
quebradeiras - algumas, inclusive, de conveniência são 
feitas de comum acordo com o Banco. Desta tribuna, denunciei 
a quebra, em 1985, há 10 anos, do Banco COMINO e do Banco 
Auxiliar, que levou dinheiro deste trabalhador que ocup~ a 
tribuna. Levou migalhas, pois os trabalhadores, no Bras1l, 
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recebem apenas migalhas. Neste ínterim, de 19B6 a 1994, 
quebraram alguns outros Bancos. 

O Banco Central deveria fiscalizar o que acontece aos donos 
desses Bancos após a quebra. Não ouço falar que qualquer um 
deles tenha ficado pobre. Pelo menos, nenhum dos veículos de 
comunicação veicula tal informação. Há duas semanas, viemos 
a esta tribuna para falar a respeito da quebra do Banco 
Nacional, que foi engulido pelo UNIBANCO. Já disse, desta 
tribuna, três ou quatro vezes, que, até abril, vai haver 
mais um grande número de quebradeiras. Pois bem, ontem 
quebraram mais três bancos no Rio de Janeiro: BFC Banco 
S.A., GNPP e Investcorp S.A. No caso do Banco Nacional, o 
Banco Central anunciou que vai investir R$4.000.000.000,00 
nessa arapuca financeira. Essa é uma arapuca de grande 
porte. E com relação às outras arapuquinhas? Precisamos 
saber a projeção da soma que o trabalhador brasileiro vai 
desembolsar para manter essas arapucas funcionando, com seus 
donos abastados, com dinheiro na Suíça, aliás, no Uruguai, 
que já é um país onde o dinheiro está absolutamente 
garantido e seguro. Assim, esses indivíduos se divertirão em 
Bariloche, ou nos Alpes Andinos, ou naquelas lagoas bonitas 
que o trabalhador brasileiro só vê na televisão, quando tem 
tempo. Assim, Sr. Presidente, estou aqui para ratificar o 
que tenho dito desta tribuna constantemente: há muita 
malandragem no setor financeiro brasileiro, nos Bancos 
brasileiros, os quais são supervisionados pelo Banco 
Central, que não toma qualquer providência. 

Em 1992, em minha terra, Uberlândia, quando a eleição para 
Prefeito estava no 2Q turno, e todos os índices informativos 
de pesquisa apontavam-me como virtual Prefeito da cidade, a 
máquina administrativa de Uberlândia despejou dinheiro na 
cidade, e contas fantasmas foram abertas. Insistem em dizer 
que não são contas fantasmas - até o próprio Banco Central 
disse que não é fantasma, porque tem CPF. Mas, no Brasil, 
fantasma também tem CPF, por que não? CPF também é fantasma. 
Abriram-se as contas, usou-se o recurso - num tamborete, lá 
em Uberlândia, chamado BBC- Banco Brasileiro Comercial, que 
deve quebrar logo, logo. Banco Brasileiro Comercial, guardem 
este nome. 

E está lá, o Banco Central não agiu. Era hora de o Banco 
Central se antecipar e fechá-lo antes que ele quebre e leve 
o dinheiro dos trouxas. Mas, não, o Banco Central não toma 
nenhuma providência, Sr. Presidente, Srs. Deputados. 
Sr. Presidente, é preciso que fique gravado nos anais desta 

Casa este protesto, com relação ao comportamento do Banco 
Central, porque ele não está cumprindo as suas finalidades. 
Ele devia cumprir essas finalidades e fechar todos os Bancos 
que apresentassem indícios de formação de quadrilha e de 
"maracutaia", porque isso é formação de quadrilha, formação 
de quadrilha institucionalizada. E a institucionalização da 
formação de quadrilha, e ninguém toma providência. A 
situação anda frouxa, solta, absolutamente solta, Sr. 
Presidente, Srs. Deputados. Então, é preciso que alguém 
venha aqui para denunciar isso, para dar um alerta e 
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despertar os dirigentes, aqueles que têm o poder de 
determinar que iniciativas sejam tomadas para moralizar e 
coibir isso, porque, do contrário, o dinheiro do trabalhador 
vai continuar sendo devorado. Em entrevista, outro dia, um 
banqueiro- banqueiro brasileiro, naturalmente- disse que 
Banco é como bando de gafanhoto, onde tem pasto verdinho, 
ele chega lá e come tudo, rapa tudo que tem e voa para outro 
pasto. No Brasil, pasto bom para esse bando de gafanhotos 
banqueiros brasileiros é exatamente o bolso do trabalhador, 
daquele que ganha bem pouquinho - quanto menor o salário 
melhor -, daquele que abre a continha de R$200,00, R$300,00 
por mês. Esse é que é o bom. O banqueiro vai lá e pasta 
tudo, limpa, varre tudo e voa para outro lado. E, assim, 
sucessivamente. Então, esses tamboretes são abertos 
exatamente para dar prejuízo ao povo, fundamentalmente ao 
trabalhador bem intencionado do Brasil. Era o que tinha a 
dizer, Sr. Presidente. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Leite. 
O Deputado João Leite* - Sr. Presidente, prezados membros 

da Mesa, caros Deputados, Deputadas e demais pessoas 
presentes a esta reunião legislativa. 
Desde ontem até o dia 13 deste mês, estaremos comemorando a 

Semana dos Direitos Humanos, assunto com o qual tenho estado 
profundamente envolvido durante este ano, já que presido a 
Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais desta Casa. E 
confesso que desempenhar essa função tem sido para mim uma 
honra e motivo de muito aprendizado, principalmente porque, 
em contato com os grupos de pessoas e entidades envolvidos 
com cada uma das questões para as quais buscamos uma 
solução, não nos limitamos às políticas e discussões 
teóricas. Assim, estar ao lado dos índios maxacalis em sua 
tribo, em frente a uma cela de Delegacia, onde 260 presos 
convivem num espaço suficiente para 60 deles, ou diante do 
depoimento comovente de um cidadão de 42 anos sobre as 
torturas a que teria sido submetido pela polícia pode nos 
dar uma visão mais real do sofrimento e luta de tantos que 
andam privados dos direitos mais básicos do ser humano. 

Ao longo de todo este ano, a Comissão de Direitos e 
Garantias Fundamentais colocou em discussão diversas 
questões que dizem respeito à promoção da harmonia da vida 
em sociedade. Assim, a violência foi um dos temas que esteve 
var1as vezes em pauta, seja a decorrente das dificuldades 
inerentes ao ser humano de conviver com as diferenças, com a 
falta de perspectivas e de uma educação que valorize a 
democracia, o respeito e a qualidade de vida, ou a da 
miséria, da fome, da falta de um teto e de trabalho, ditada 
pelas condições sócio-econômicas e pela distribuição 
desigual de renda, ou, ainda, a impetrada por aqueles que 
detêm o poder e representam o Estado e que, justamente por 
isso, deveriam ser os primeiros a defender a cidadania e os 
direitos humanos. Trouxemos à pauta discussões importantes 
envolvendo a violência nas estradas, no futebol, no campo, 
nas prisões, e outras e, mais importante que isso, sentimos 
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que pudemos contribuir de alguma forma para diminuí-las ou 
para que as soluções estivessem mais próximas. 

Nos dias 16 e 17 de novembro estive representando esta Casa 
no II Fórum Nacional de Comissões Legislativas de Direitos 
Humanos, realizado em Brasília, com o objetivo de destacar 
as principais e mais graves violações dos direitos humanos 
no Brasil e sugerir algumas medidas para o enfrentamento 
dessa situação. O fórum contou com a participação de 
representantes de 16 Estados brasileiros e de diversas 
instituições, como a Procuradoria da República, o Ministério 
da Justiça e a OAB. 
Acredito que as atitudes que tomarmos agora - nós, que 

integramos um dos três Poderes em qualquer das esferas, 
nacional, estadual ou municipal - terão importância crucial 
para uma reformulação nacional das políticas e de padrões 
tanto de segurança pública quanto da administração da 
justiça, como bem enfatizou a Anistia Internacional, em 
memorando ao Presidente da República, a Governadores de 
Estado e a membros do Congresso Nacional. 

Por isso, gostaria de compartilhar com os senhores e as 
senhoras o resultado desse encontro, expresso num relatório 
final que passarei a ler agora, suprimindo as considerações 
iniciais, que dizem respeito aos principais problemas 
relativos aos direitos humanos constatados no Brasil, ao 
reconhecimento daquilo que o Governo Federal já tem feito 
neste sentido e à posição tomada pelo fórum, de exigência de 
medidas mais incisivas e urgentes e de maior empenho 
político do Governo. Passo então a descrever os compromissos 
assumidos e as propostas aprovadas. (-Lê:) 

"As comissões legislativas assumem o compromisso de 
promover a mais ampla discussão do Plano Nacional de 
Direitos Humanos, envolvendo nesse processo as autoridades 
estaduais e municipais e a sociedade civil". A primeira 
versão desse plano será apresentada pelo Presidente Fernando 
Henrique Cardoso no próximo dia 10, conforme anunciado esta 
semana. "Como momento culminante desse processo, reiteram a 
proposta apresentada no 1Q Fórum, em maio deste ano, de que 
a aprovação final do plano ocorra em uma conferência 
nacional de direitos humanos que conte com a presença de 
autoridades dos três Poderes, nas esferas federal, estadual 
e municipal, e de entidades da sociedade civil. Pretende-se, 
assim, que o plano não seja apenas um documento do Governo 
Federal, mas um compromisso de toda a sociedade brasileira". 
Esta semana, o Presidente Fernando Henrique Cardoso deu uma 

demonstração prática de reconhecimento da importância da 
valorização dos direitos humanos ao sancionar o projeto de 
lei que permitirá a indenização dos familiares de 
desaparecidos políticos do regime militar, uma lista que 
hoje tem cerca de 136 nomes. 

"O fórum já apresenta as seguintes propostas, que deverão 
ser detalhadas no plano, sem prejuízo de sua implementação 
imediata, quando possível: 

Na esfera do resgate da memória da luta pelos direitos 
humanos: homenagem a pessoas, datas e instituições 
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relevantes para a luta dos direitos humanos, por meio de 
prêmios, nomes de logradouros e monumentos. 

Na esfera da educação para direitos humanos: semana dos 
direitos humanos na rede escolar oficial de 1Q e 2Q graus; 
formação interdisciplinar em direitos humanos dos policiais 
e agentes penitenciários e fiscalização para que não sejam 
ministradas disciplinas que tenham orientação contrária aos 
direitos humanos; promoção de campanhas nos meios de 
comunicação de massa; responsabilização de autoridades por 
declarações que contenham incitamento à violência. 

Na esfera das medidas legislativas: tipificação do crime de 
tortura; tipificação do crime de trabalho escravo; 
substituição do inquérito policial pelas promotorias de 
instrução; reparação de todos os desaparecidos e mortos pelo 
regime militar e investigação das circunstâncias em que 
ocorreram as mortes e os desaparecimentos. 

Na esfera das instituições de defesa e promoção dos 
direitos humanos: criação de cursos, núcleos e comissões de 
direitos humanos nas universidades; criação de comissões de 
direitos humanos nas Assembléias Legislativas e nas Câmaras 
de Vereadores, e de conselhos de direitos humanos no Poder 
Executivo; os conselhos devem ser compostos por 
representantes de órgãos públicos e da sociedade civil, 
sendo que estes deverão estar em maioria; a presidência do 
conselho deverá ser eleita por seus membros; tanto os 
conselhos quanto as comissões deverão ter poderes de 
fiscalização sobre o sistema penitenciário e os órgãos 
policiais, inclusive a visita sem comunicação prévia; 
criação de ouvidorias nos níveis municipal, estadual e 
federal, dotadas de mandato fixo, escolhidas pela sociedade 
civil e pelo Legislativo, com "status" de primeiro escalão; 
realização de uma conferência nacional de direitos humanos, 
como momento culminante da elaboração do Plano Nacional de 
Direitos Humanos; convênios do poder pú:"ico com ONGs de 
defesa dos direitos humanos; extinção ac~ comissários de 
menores, de caráter parapolicial, e sua substituição por 
conselhos tutelares. 

Na esfera da reestruturação das polícias: fortalecimento da 
preparação técnica e científica dos policiais; criação da 
divisão de direitos humanos da Polícia Federal; policiamento 
ostensivo integrado à comunidade; desconstitucionalização 
dos órgãos responsáveis pela segurança pública; 
desmilitarização da função policial; autonomia dos órgãos 
periciais e técnicos; valorização do policial, com melhores 
salários e condições de trabalho; julgamento dos policiais 
militares pela Justiça comum, nos crimes de policiamento; 
autonomia e controle externo das Corregedorias policiais; 
substituição dos Delegados nomeados por Delegados 
concursados; extinção da figura do "X-9", informante que 
participa de operações policiais; proibição da manutenção 
pelas polícias de órgãos de inteligência para produção de 
informações que não sejam de estrito interesse das 
investigações criminais relativas a crimes comuns. 
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Na esfera da proteção a testemunhas e vítimas da violência: 
criação de programas nas três esferas de governo; promoção 
de ações judiciais contra o Estado para a indenização das 
vítimas de violências cometidas por agentes estatais ou com 
a sua comissão. 

Na esfera do sistema penitenciário: redução 
criminalizadas; promoção de penas alternativas 
liberdade; fim das revistas humilhantes nos 
detentos. 

das condutas 
à privação de 
visitantes de 

Na esfera dos direitos econômicos, sociais e culturais: 
garantia de renda mínima para todos os cidadãos; reforma 
agrária; demarcação das terras indígenas e dos remanescentes 
de quilombos; repressão ao trabalho escravo e infantil, à 
prostituição infantil, à violência familiar e à grilagem de 
terras. 

Na esfera dos tratados internacionais: ratificação da 
Convenção de Haia, que regula a adoção internacional de 
crianças, estabelecendo agencias centrais em todos os 
países; reconhecimento da jurisdição da Corte Interamericana 
de Direitos Humanos". 
Gostaria de adiantar que estive recentemente com o 

Governador Eduardo Azeredo e oficialmente solicitei que a 
nomeação dos membros do Conselho Estadual de Defesa dos 
Direitos Humanos, criado pelo Decreto nQ 33.880, de 1991, 
seja feita o mais breve possível, tendo em vista as 
necessidades prementes de nosso Estado. 
Sugiro ainda aos colegas que nos unamos no empenho de 

estimular a formação de conselhos municipais da mesma 
natureza e de comissões legislativas de direitos humanos em 
todas as regiões de Minas Gerais onde eles ainda não 
existirem. 

No dia 10 de dezembro o Presidente Fernando Henrique 
Cardoso apresentará um esboço do Plano Nacional de Direitos 
Humanos e, a partir de então, pretendemos mobilizar toda a 
sociedade em torno dessa discussão. 

Acredito que as reformas institucionais que podem levar as 
entidades responsáveis pela aplicação da lei e pela 
administração da Justiça a assumir a responsabilidade para 
que os direitos humanos possam ser observados no Brasil 
devem ser acompanhadas de milhares de outras medidas 
significativas, que devem contar com a participação de toda 
a sociedade. E a conscientização da sociedade para a 
valorização da vida passa necessariamente pela educação. 

A percepção de tudo isso vem reforçar ainda mais a crença 
que possuo nos valores cristãos, que têm como base a Bíblia. 
Ela indica exatamente qual deve ser a participação de cada 
cidadão nesse processo de mudanças e de defesa da vida. 
Gostaria, por isso, de compartilhar com todos os presentes 

a leitura de um pequeno trecho da Bíblia, nas palavras do 
profeta Isaías, que expressam o sonho de Deus para a 
humanidade: uma terra onde haja justiça e igualdade. (-Lê:) 

"Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem 
velho que não cumpra os seus; porque morrer aos cem anos é 
morrer ainda jovem. Eles edificarão casas e nelas habitarão; 
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plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para 
que outros habitem; não plantarão para que outros comam; 
porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os 
meus eleitos desfrutarão de todo as obras das suas próprias 
mãos. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para a 
calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os 
seus filhos estarão com eles. E será que antes que clamem eu 
responderei; estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O 
lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha 
como o boi; pó será a comida da serpente. Não farão mal nem 
dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. (Isaías 
65:20 a 25)". 

Que Deus nos abençoe, e muito obrigado pela atenção. 
* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Jorge Eduardo 

de Oliveira. 
O Deputado Jorge Eduardo de Oliveira* -Sr. Presidente, 

Srs. Deputados, em recente Seminário Legislativo, esta 
Assembléia discutiu o tema: Turismo: Caminho das Minas, 
trazendo ao Plenário personalidades importantes nos âmbitos 
do Estado e do País; tivemos a presença dos representantes 
do Ministério da Indústria e Comércio e da EMBRATUR, além do 
Secretário de Esportes, Lazer e Turismo, dos presidentes de 
empresas estatais ligadas ao setor e, sobretudo, tivemos a 
participação da sociedade civil e da iniciativa privada-
que se pôde fazer ouvir, talvez pela primeira vez, no 
Legislativo. É inequívoca a colaboração de todos os agentes 
presentes ao encontro no despertar da consciência para esta 
que é uma vocação brasileira, a vocação turística. 

Observando os números em todo o mundo, temos países tais 
como França e Portugal, cuja maior fonte de renda é a da 
indústria turística. O que questionamos é: por que funciona 
lá e não funciona aqui? O que nos falta para concorrermos em 
igualdade de condições com os outros países? Por que uma 
viagem aos Estados Unidos, à América Central, ao Caribe ou à 
Argentina é mais acessível hoje ao brasileiro do que uma 
viagem às praias do Nordeste, uma excursão ao sul do País ou 
uma ida a Poços de Caldas ou Caxambu? Por que o brasileiro 
VlaJa e compra lá fora todo tipo de produtos, que poderiam 
estar gerando lucros para a indústria nacional? O fato é 
que, numa economia globalizada, estamos perdendo terreno 
para as nações que souberam explorar em seu próprio 
benefício os recursos naturais, históricos e culturais de 
seus territórios. 

As propostas contidas no documento final do Seminário 
Legislativo trouxeram uma visão geral do potencial turístico 
do Estado, bem como do elenco de medidas tendentes a 
víabilizá-lo. Somente num determinado ponto permitam-me 
discordar, expressando essa nossa manifestação o claro 
desejo de contribuir para a discussão, nunca para desmerecê-
la nem a seus promotores. Não nos parece conveniente a 
criação de uma nova Secretaria de Estado para tratar deste 
assunto. Pensamos ser desnecessário um recurso a mais no 
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provimento da infra-estrutura ao turismo, porque o Estado já 
possui instrumentos para fazê-lo. 
Ressalte-se o profícuo trabalho do Secretário de Esportes, 

Lazer e Turismo, Deputado Ademir Lucas, que expôs com 
clareza, durante o encontro, a posição do Governo que ele 
representa: desonerado o Estado, por pressão da opinião 
pública, da gestão de hotéis, da industrialização de águas 
minerais e de outras atividades próprias ao turismo, restou 
a responsabilidade pelo provimento da infra-estrutura. 

Temos anotadas também inúmeras iniciativas governamentais 
bem sucedidas: a recém-lançada campanha da Turminas, Minas 
Além das Gerais, tendo a frente o dinâmico Sr. Paulo Safady 
Simão, que já levou ao Rio de Janeiro e a São Paulo, em 
caravana, renomados artistas, em var1as áreas de nossa 
cultura; a construção do pavilhão de feiras e exposições no 
Parque da Gameleira; o incentivo ao Hotel Escola Grogotó, 
exemplo na formação de gerações de trabalhadores em turismo; 
a divulgação através de feiras e exposições do artesanato 
mineiro, tão rico em todas as suas manifestações. Não posso 
deixar de citar o Sul de Minas, minha região, com pontos 
turísticos consolidados, tendo muito o que oferecer ao 
visitante, e com estreitas relações com os Estados vizinhos. 
Lá encontramos o turismo nas estações de águas hidrominerais 
e termais, o turismo ecológico e o turismo emergente do Lago 
de Furnas, que é de um potencial incomensurável. 
Sr. Presidente, Srs. Deputados, o fortalecimento da 

indústria turística não é tarefa só de um governo. Os 
Estados da Bahia e do Ceará têm tido retorno, porque há doze 
anos investem neste mercado. Em Minas Gerais, estão 
cadastrados aproximadamente 200 mun1c1p1os com interesse 
turístico, incluídas aí as estâncias hidrominerais, as 
cidades históricas, o turismo ecológico e esotérico, o 
Jaíba, o Lago de Furnas que banha 34 municípios (em vias de 
ser explorado por uma empresa espanhola). 
Diante desse quadro, quais seriam as providências que o 

Governo deveria estar tomando, antes de pensar numa 
Secretaria de Turismo? Em primeiro lugar, investindo na 
ampliação e no melhoramento da malha viária de interesse 
turístico. Esse investimento tem implicações políticas e 
técnicas. Políticas, porque envolve opções políticas o 
Governo se absteria de asfaltar estradas com meros fins 
eleitoreiros e concentraria esforços no apoio aos pólos de 
turismo. Técnicas, porque envolve as Secretarias de 
Planejamento e de Transportes e Obras Públicas e um volume 
maior de recursos do que o que seria destinado a uma 
eventual Secretaria de Turismo. 

Em segundo lugar, é preciso fazer um esforço para baratear 
os preços no turismo interno. Pode-se buscar recursos 
federais, a exemplo do que dispõe o PRODETUR, bem como 
baixar impostos, favorecendo os agentes de turismo, os quais 
por sua vez, podem também oferecer opções mais acessíveis 
aos diferentes níveis de renda. Há países, a exemplo do 
Canadá, onde o imposto embutido no preço do produto é 
devolvido ao turista, incrementando a entrada de divisas. 
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No que diz respeito à conscientização, bem disse o 
Secretário Ademir Lucas ser ainda incipiente - há muito o 
que fazer no campo da informação, da divulgação e do 
conhecimento de nossas potencialidades. Em nenhuma das 
audiências públicas até hoje realizadas, levantou-se esta 
questão como prioritária, em qualquer região do Estado. 

Por isso mesmo, merecem nosso elogio os promotores do 
Seminário, mas conclamamos à reflexão sobre o fato da 
criação de uma estrutura nova, organizada em Secretaria, vir 
a significar um passo muito além das pernas, um investimento 
prematuro, uma solução de cima para baixo, neste momento em 
que o Governo ainda teria tanto a realizar, bem como a 
iniciativa privada, para que o turismo passe a ser 
prioridade, justificando esta medida. 
Criar uma Secretaria representa despesa, investimento que 

pode ser canalizado para a atividade fim, ainda tão carente 
de recursos com melhores e imediatos resultados. A tendência 
moderna é pelo não intervencionismo, e este Governo se 
elegeu com esta proposta de trabalho. Seria incoerente de 
sua parte agir de forma contrária. 
* - Sem revisão do orador. 

2ª PARTE (ORDEM DO DIA) 
la Fase 

Abertura-de Inscrições 
O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, 

a Presidência passa à 2a parte da reunião, com a la fase da 
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de 
pareceres e a votação de requerimentos. Estão abertas as 
inscrições para o expediente da próxima reunião ordinária. 

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

Especial para emitir parecer sobre o Veto Parcial à 
Proposição de Lei Complementar nQ 43. Pelo PSDB: efetivo -
Deputado Arnaldo Penna; suplente -Deputado Kemil Kumaira; 
pelo PMDB: efetivo- Deputado Bonifácio Mourão; suplente-
Deputado Antônio Roberto; pelo PP: efetivo Deputado 
Alberto Pinto Coelho; suplente Deputado Glycon Terra 
Pinto; pelo PFL: efetivo Deputado Sebastião Costa; 
suplente - Deputado Leonidio Bouças; 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 José 
Bonifácio- falecimento do Sr. Menotti Silva, em Dores de 
Campos; Wanderley Ávila (3) falecimento do Sr. José 
Eustáquio de Castro, em Canaã; da Sra. Maria Fernandes, em 
Belo Horizonte, e da Sra. Maria Alvina Azevedo Andrade, em 
Bocaiúva; Sebastião Navarro Vieira - falecimento da Sra. 
Isaura Batista de Araújo Caixeta, em Patos de Minas; e 
Alberto Pinto Coelho - falecimento do Sr. Cassimiro Almeida 
Souza, em Conceição do Mato Dentro (Ciente. Oficie-se); pela 
Comissão de Saúde e Ação Social - aprovação, na sua 29ª 



/ 

186 

Reunião Ordinária, do Projeto de Lei nQ 526/95, do Deputado 
Paulo Schettino, e do Requerimento nQ 872/95, do Deputado 
Alencar da Silveira Júnior; e pela Comissão de Defesa Social 
- aprovação, na sua 9ª Reunião Ordinária, dos Requerimentos 
nQs 844 e 845/95, da Comissão de Educação; 852/95, do 
Deputado Marcos Helênio, e 913/95, do Deputado Sebastião 
Navarro Vieira (Ciente. Publique-se.). 

Palavras do Sr. Presidente 
A Presidência informa ao Plenário que, tendo em vista 

requerimentos aprovados na Comissão de Assuntos Municipais 
(3), determina sejam encaminhados ofícios às Câmaras 
Municipais de Iapu e de São João do Oriente, solicitando-
lhes que se manifestem, por meio de acordo intermunicipal. 
sobre a anexação ao Município de São João do Oriente do 
Distrito de São Sebastião da Barra, pertencente ao Município 
de Iapu; ao TRE-MG, para que efetue o expurgo dos eleitores 
do Distrito de São Pedro do Avaí, Município de Manhuaçu, que 
se encontram irregularmente inscritos no cartório eleitoral 
daquela comarca; e às Câmaras Municipais de Ipatinga e de 
Caratinga, solicitando-lhes que se manifestem, por meio de 
acordo intermunicipal. sobre a anexação ao Município de 
Ipatinga dos Distritos de São Cândido e Cordeiro de Minas, 
pertencentes ao Município de Caratinga. 

Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento do Governador do Estado, 

contido no Ofício nQ 11/95, em que solicita a retirada de 
tramitação do Projeto de Lei nQ 505/95, que acresce o limite 
fixado para o Poder Executivo realizar operações de crédito. 
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, requerimento do Deputado 
Glycon Terra Pinto, em que solicita seja encaminhado ao 
Presidente da República e ao Ministro da Saúde apelo 
objetivando a substituição da atual campanha de prevenção 
contra a AIDS, retirando do ar as cenas, falas e músicas 
atualmente usadas, adotando-se outras com caráter mais 
científico, em que sejam respeitados os padrões morais do 
povo brasileiro e suas tradições cristãs e religiosas; 
requerimento da Comissão Parlamentar de Inquérito para, no 
Prazo de 120 Dias, Apurar Denúncias contra a Chamada "Máfia 
do Carvão", Que Vem Atuando Principalmente no Norte de Minas 
Gerais, aprovado em reunião do dia 23/11/95, em que solicita 
a prorrogação, por mais 60 dias, do prazo de funcionamento 
da Comissão; e requerimento do Deputado Luiz Ant6nio Zanto, 
em que solícita a adoção de regime de urgência para a 
tramitação do Projeto de Lei nQ 310/95, de sua autoria, que 
dispõe sobre medidas de prevenção da cárie, da doença 
periodontal e do câncer bucal (Cumpra-se.) 

2a Fase 
O Sr. Presidente - Esgotãda a 

fase, a Presidência passa à 2a 
discussão e a votação da matéria 

Palavras do Sr. 

matéria destinada a 
fase da Ordem do Dia, 
constante na pauta. 
Presidente 

esta 
com a 
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A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta 
da reunião a Proposta de Emenda à Constituição nQ 13/95, em 
virtude de sua apreciação na reunião extraordinária 
realizada ontem à noite. Informa ainda que também faz 
retirar da pauta a Proposta de Emenda à Constituição nQ 
16/95 e o Projeto de Lei nQ 604/95, por falta de 
pressupostos processuais para a sua ap~eciação. 

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - Votação, em turno único, do Projeto de 

Resolução nQ 485/95, da Comissão de Fiscalização Financeira, 
que aprova, em conformidade com o disposto no art. 62, XXII, 
da Constituição do Estado, as contas do Tribunal de Contas. 
A Presidência vai submeter a matéria à votação por 
escrutínio secreto, nos termos do art. 264 do Regimento 
Interno. Antes, lembra ao Plenário que os Deputados que 
desejarem aprovar o projeto deverão votar "sim", e os que 
desejarem rejeitá-lo deverão votar "não". Convido para 
servirem como escrutinadores os Deputados Sebastião Helvécio 
e Ronaldo Vasconcellos. Com a palavra, o Sr. 1Q-Secretário, 
para proceder à chamada dos Deputados. 
O Sr. Secretário (Deputado Rêmolo Aloise) (- Faz a 

chamada.) 
- Depositam seus votos na urna os seguintes Deputados: 
W2nderley Ávila -Sebastião Navarro Vieira- Rêmolo Aloise 

- Ermano Batista- Aílton Vilela- Ajalmar Silva- Alberto 
Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior -Almir Cardoso-
Anivaldo Coelho Antônio Andrade Antônio Roberto 
Arnaldo Canarinho -Arnaldo Penna- Carlos Pimenta- Dílzon 
Melo - Durval Ângelo - Elbe Brandão - Francisco Ramalho -
Geraldo Rezende- Gilmar Machado- Ivair Nogueira- Ivo José 
-Jairo Ataíde- João Leite -Jorge Eduardo de Oliveira-
Jorge Hannas - José Bonifácio - José Braga - José Henrique -
José Maria Barros - Luiz Antônio Zanto - Marcelo Gonçalves -
Maria Olívia- Miguel Martini -Paulo Piau- Paulo Schettino 
-Romeu Queiroz- Ronaldo Vasconcellos- Sebastião Costa-
Sebastião Helvécio - Simão Pedro Toledo. 
o Sr. Presidente Recomendo aos escrutinadores que 

procedam à abertura da urna e à verificação da coincidência 
do número de sobrecartas com o de votantes. (-Pausa.) 

- Procede-se à verificação. 
O Sr. Presidente - Votaram 42 Deputados; foram encontradas 

na urna 42 sobrecartas. Os números conferem. A Presidência 
solicita aos escrutinadores que procedam à apuração dos 
votos. 

- Procede-se à apuração dos votos. 
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 40 Deputados, votaram 

"não" 2 Deputados. Portanto, está aprovado, em turno único, 
o Projeto de Resolução nQ 485/95. À Comissão de Redação. 

Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 199/95, da 
Procuradoria-Geral de Justiça, que altera a Lei nQ 11.181, 
de 10/8/93, e dá outras providências (altera o plano de 
carreira dos servidores do Ministério Público de Minas 
Gerais). A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela 
sua aprovação na forma do vencido em 1Q turno com as Emendas 
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nQs 1 e 2, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há 
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação. Para 
encaminhá-la, com a palavra, o Deputado Gilmar Machado. 

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

O Deputado Gilmar Machado*- Sr. Presidente, Srs. Deputados 
e Sras. Deputadas, estaremos votando favoravelmente ao 
projeto, mas uma das emendas nos causou estranheza - não só 
estranheza, mas não concordamos com o seu conteúdo. É a 
Emenda nQ 1, que versa sobre o seguinte assunto, do qual 
farei a leitura. Já tínhamos alertado que não gostaríamos de 
ser surpreendidos - mas essa prática continua a vigorar na 
Assembléia Legislativa - com a apresentação de emendas que 
não dizem respeito ao Que está sendo discutido, que é a 
Procuradoria-Geral de Justiça. O Líder do Governo, Deputado 
Romeu Queiroz, entrou com a seguinte emenda: (-Lê:) 

"EMENDA No 1 
Acrescente-se onde convier: Art.-1Q- o "caput" do art. 2Q, 

da Lei nQ 1.654, de 26 de setembro de 1957, modificada pela 
Lei nQ 3.179, de 31 de agosto de 1964, com a redação dada 
pela Lei nQ 6.806, de 5 de junho de 1976, mantido o seu 
parágrafo único, passa a vigorar com a seguinte redação: 
Art. 2Q- O benefício de que trata o art. 1Q corresponderá a 
50% da representação devida pelo exercício do cargo em que 
fica concedida ao titular, cessada a investidura." 
O que significa o conteúdo dessa emenda? Significa que 

qualquer pessoa que ocupar o cargo de Governador do Estado, 
a partir do momento em que cessa a sua investidura, está 
aposentado automaticamente, e que vai receber R$6.000,00, 
enquanto estiver vivo. Estamos, no momento, discutindo a 
alteração na previdência de todos os trabalhadores 
brasileiros. O Governo diz que não há recursos para 
continuar garantindo a aposentadoria dos trabalhadores do 
Brasil. e o funcionalismo público está sendo atacado de 
forma violenta. Por quê? Porque faltam recursos. Entretanto, 
vamos votar uma emenda para garantir a algumas pessoas - não 
estou me colocando contra A, B ou C - que ocupem o cargo de 
Governador, não interessando por que prazo ele tem 
assegurado, a partir do momento em que deixa o Governo, a 
aposentadoria integral pelo resto de sua vida. Entendemos 
que esse privilégio precisa acabar. Vamos ver agora a 
incoerência dos Deputados que vêm aqui e dizem que o 
funcionalismo tem uma série de privilégios, que não dá para 
a Previdência Social continuar como está, que não dá para 
continuar a pagar o funcionalismo como está e que é preciso 
tirar as férias-prêmio. Porém vamos ver que a matéria trata 
da aposentadoria do Governador do Estado pelo resto de sua 
vida, mesmo que ocupe o cargo por pouco tempo. Vão aumentar 
o tempo de serviço do homem e da mulher em cinco anos, e nós 
~qui vamos conceder aposentadoria para pessoas que não ficam 
as vezes nem três ou quatro dias no Governo. 

Pergunto: isso é justo? Peço a todos os Deputados que 
reflitam antes de votar, porque o voto que estaremos dando 
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aqui, agora, será a demonstração de como vemos, de fato, o 
que significam privilégios e direitos. 

Entendo que é preciso realizarmos um debate amplo sobre a 
reforma da Previdência e sobre o funcionalismo público. No 
entanto, não podemos atacar o funcionalismo público, como 
vêm fazendo S.Exa. o Presidente da República, Fernando 
Henrique Cardoso, e o Governador do Estado, Eduardo Azeredo, 
e depois vir aqui, a fim de pedir benesses para aqueles que 
ocupam o Governo. Isso não pode ocorrer. Portanto, a Bancada 
do PT votará contra essa emenda. 
* - Sem revisão do orador. 
o Sr. Presidente - É regimental o pedido. Esta Presidência 

solicita aos Deputados que ocupem os seus lugares. Os 
Deputados que votaram a favor das Emendas nQs 1 e 2, que 
receberam parecer pela aprovação, queiram se levantar. (-
Pausa.) Podem se assentar. Os Deputados que votaram contra 
as emendas queiram se levantar. (- Pausa.) Podem se 
assentar. (- Pausa.) Votaram a favor 15 Deputados; votaram 
contra 4 Deputados. Portanto, não há •quorum• para a 
votação. A Presidência torna sem efeito a votação e solicita 
à Sra. Secretária que proceda à chamada de recomposição de 
•quorum•. Com a palavra, a Sra. Secretária, para proceder à 
chamada dos Deputados. 

A Sra. Secretária (Deputada Maria José Haueisen) - (- Faz a 
chamada.) 

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 16 Deputados. 
Portanto, não há •quorum• para a continuação dos nossos 
trabalhos. 

ENCERRAMENTO 
O Sr. Presidente A Presidência encerra a reunião, 

convocando os Deputados para as extraordinárias de logo 
mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 7, às 9 horas, nos 
termos dos editais de convocação, e para a ordinária 
deliberativa, também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte 
ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada pelo Sr. 
Presidente é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a 
reunião. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE 
LEI NQ 12.797 

Comissão Especial 
Relatório 

A proposição em epígrafe, do Governador do Estado, dispõe 
sobre a alteração da Lei nQ 6.763, de 25/12/75, introduzindo 
a taxa de expediente devida pela promoção de sorteio nas 
modalidades denominadas bingo, bingo permanente e sorteio 
numérico. 

Encaminhada a matéria para sanção governamental, o Chefe do 
Poder Executivo, no uso da atribuição que lhe confere o art. 
90, inciso VIII, c/c o art. 70, inciso II, da Constituição 
do Estado, op6s a ela veto parcial, devolvendo-a à 
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apreciação da Casa, conforme prescreve a norma 
constitucional. 

Cabe a esta Comissão emitir parecer sobre o veto, obediente 
ao que determina o Regimento Interno. 

Fundamentação 
Sob a alegação de pretender resguardar a ordem 

constitucional e o interesse público, o Governador sancionou 
a proposição com vetos incidentes sobre os arts. 3Q, 4Q, 
parágrafo único do art. 5Q, e os arts. 6Q, 7Q e 9Q. 

As matérias vetadas e as razões que justificaram o veto são 
expostas a seguir. 

Dispositivo vetado: 
"Art. 3Q - Ficam destinados 50% (cinqOenta por cento) do 

total arrecadado pelo Estado com a cobrança da taxa de 
expediente a que se refere o ~ 2Q do art. 92 da Lei nQ 
6.763, de 26 de dezembro de 1975, à manutenção do sistema de 
saúde do Estado, como fonte complementar de recursos". 

Razões do veto: taxa de expediente é taxa paga a título de 
compensação por serviço prestado. Os recursos obtidos por 
meio dela só poderão ser aplicados no custeio de tais 
serviços. 

Dispositivo vetado: 
Art. 5Q - ................................. · 
Parágrafo único - As taxas a que se refere este artigo não 

poderão exceder a 3% (três por cento) da receita bruta de 
tais promoções. 
Razão do veto: O parágrafo único do art. 5Q fere o próprio 

conceito técnico de taxa de expediente, conforme se 
estabelece na justificativa do veto ao art. 3Q dessa lei. 
Dispositivo vetado: 
"Art. 4Q- Para fins de fomento do desporto, será devida às 

entidades desportivas credenciadas e autorizadas a promover 
sorteios na modalidade bingo ou similar importância não 
inferior a 10% (dez por cento) da receita bruta de tais 
eventos". 

Razões do veto: a destinação dos recursos referidos está 
fixada no Decreto Federal nQ 981, de 11/11/93, que 
regulamenta a Lei Federal nQ 8.672, de 6/7/93. Ora, lei 
estadual sobre a matéria em questão não pode alterar 
prescrição de lei federal. 
Dispositivo vetado: 
"Art. 6Q - Integrará a Comissão Permanente encarregada de 

fiscalizar os sorteios de bingo e similares realizados no 
Estado um membro da Comissão de Educação, Cultura, Desporto 
e Turismo e Lazer da Assembléia Legislativa". 

Razões do veto: a matéria é objeto de decreto do Poder 
Executivo, pois cabe ao Estado, por meio da Secretaria da 
Fazenda, normatizá-la. 
Dispositivo vetado: 
"Art. 7Q -As entidades promotoras de bingos eventuais 

poderão requerer ao órgão concedente cartelas em número 
superior ao estipulado pela premiação básica definida para o 
evento, desde que o excesso arrecadado seja distribuído em 
espécie, pela entidade promotora, entre os ganhadores da 
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referida premiação básica, respeitando-se os percentuais 
definidos em lei e a regulamentação especifica". 

Razões do veto: a autorização para a realização de sorteios 
depende de apresentação e aprovação de projeto de aplicação 
de recursos arrecadados. Tal autorização é competência da 
Comissão Permanente, conforme prevê o Decreto nQ 36.900, de 
24/5/93. A matéria, como se vê, já está regulamentada na 
legislação estadual vigente. 
Dispositivo vetado: 
"Art. 9Q- No bingo permanente, o preço da cartela deve ser 

único no decorrer do dia, sendo obrigatória sua afixação em 
local visível, no estabelecimento em que se realiza o 
sorteio". 

Razões do veto: as regras que presidem ao funcionamento do 
bingo permanente são estabelecidas pela Comissão Permanente, 
conforme prescreve o§ 2Q do art. 3Q do Decreto nc 36.900, 
de 24/5/93. 

A referência explic~ta aos artigos vetados e as 
justificativas do veto parecem-nos oportunas e necessárias. 
As normas surgidas de emendas parlamentares evidenciam o 
interesse e a seriedade com que a Comissão de Educação se 
aplicou ao estudo do projeto de lei, buscando aperfeiçoá-lo. 
Foram ouvidas, em sessões públicas, as entidades 
interessadas e até representantes do Poder Executivo, como a 
Presidente da Comissão Permanente, responsável pela 
supervisão dos bingos em funcionamento no território 
mineiro. As emendas apostas ao projeto inicial foram fruto 
de tais encontros e exprimiam, em muitas matérias, posições 
consensuais. A autoridade executiva, no ato de sancionar a 
proposição, poderia ter aceitado algumas normas oriundas do 
Poder Legislativo, levando em conta mais os interesses 
sociais do que o formalismo legal interpretado em sua 
literalidade. Não o fez, contudo. Assumiu todas as 
responsabilidades relacionadas com essa matéria no campo 
administrativo. 

A nós não nos cabe, por ora, questionar as razões dos 
vetos. São justificativas rigorosamente corretas do ponto de 
vista legal. E não há motivos legais que nos permitam opor-
lhes obstáculos; políticos talvez houvesse. Não vêm ao caso. 
Devemos, parece-nos, acatar-lhes a legitimidade e a 
eficácia. 

Conclusão 
Pelo exposto, somos pela manutenção dos vetos incidentes 

sobre os arts. 3Q, 4Q, parágrafo único do art. 5Q, e os 
arts. 6Q, 7Q e 9Q da Proposição de Lei nc 12.797. 
Sala das Comissões, 6 de dezembro de 1995. 
Alberto Pinto Coelho, Presidente- Ailton Vilela, relator -

Anivaldo Coelho. 
PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE NQ 389/95 

Comissão de Administração Pública 
Relatório 

LEI 

~ 
~ 
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De autoria da Deputada Maria José Haueisen, o Projeto de 
Lei nQ 389/95 determina a divulgação dos recursos repassados 
aos municípios pelo poder público estadual. 

A matéria foi inicialmente distribuída à Comissão de 
Constituição e Justiça, que emitiu parecer concluindo por 
sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma 
do Substitutivo nQ 1. 
Cumpre-nos, agora, examinar o mérito da propos1çao, nos 

termos do art. 103, I, do Regimento Interno. 
. Fundamentação 
E oportuno e conveniente sistematizar a publicação dos atos 

administrativos referentes ao repasse de verbas aos 
municípios. 
Tal medida 1ra propiciar melhor controle, pelo cidadão, 

pelos líderes comunitários e pelos Vereadores, dos recursos 
públicos municipais disponíveis para a realização de obras e 
demais ações governamentais. 
Constitucionalmente, o Estado deve divulgar, até o último 

dia do mês subseqüente ao da arrecadação, os montantes de 
cada um dos tributos arrecadados, os recursos recebidos e os 
transferidos, os valores de origem tributária entregues e a 
entregar e a expressão numérica dos critérios de rateio, 
discriminando-se os dados por município, de acordo com os 
arts. 161, parágrafo único, da Constituição Federal, e 151, 
parágrafo único, da Constituição Estadual. É oportuno 
salientar ainda que a Constituição Estadual expressamente se 
refere também aos recursos recebidos e transferidos sob a 
forma de convênio. 
Todavia, o dispositivo constitucional, conquanto busque a 

transparência na administração pública, a fim de 
possibilitar e assegurar o exercício, pelo cidadão e pelos 
demais interessados, dos mecanismos de controle da 
legalidade e da legitimidade dos atos do poder público nessa 
matéria, permite que se faça publicação nos moldes como vem 
ocorrendo. 

Sendo assim, o projeto representa avanço significativo, 
sobretudo da forma proposta no Substitutivo nQ 1, 
apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. 

Conclusão 
Isso posto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nQ 

389/95 na forma do Substitutivo nQ 1. 
Sala das Comissões, 6 de dezembro de 1995. 
Ajalmar Silva, Presidente Elbe Brandão, relatora 

~rnaldo Penna - Carlos Murta - Bonifácio Mourão - Durval 
Angelo. 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 468/95 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado Ivair Nogueira, o projeto de lei em 
análise objetiva declarar de utilidade pública o Conselho 
Central de Betim da Sociedade de São Vicente de Paulo, com 
sede no Município de Betim. 
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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. 
Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre 

a matéria para o 1Q turno, conforme disposições regimentais. 
Fundamentação 

O Conselho Central de Betim da Sociedade de São Vicente de 
Paulo visa à realização do ideal da caridade cristã, que 
inspirou seu fundador, Antônio Frederico Ozanam. 
Por minorar o sofrimento dos relegados pela sociedade, a 

entidade merece ser declarada de utilidade pública. 
Conclusão 

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto 
de Lei nQ 468/95 no 1Q turno, na forma original. 
Sala das Comissões, 6 de dezembro de 1995. 
Jorge Hannas, relator. 

PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 479/95 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Júnior, o 
Projeto de Lei nQ 479/95 visa declarar de utilidade pública 
a Fraternidade Espiritual Cristã Obreiros da Vida Eterna -
FECOVE -, com sede no Município de Belo Horizonte. 
Publicada, foi a proposição encaminhada para exame 

preliminar à Comissão de Constituição e Justiça, que não 
encontrou óbice à sua tramitação, apresentando a Emenda nQ 
1. 
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 FECOVE exercita, dentro das suas possibilidades, a 

caridade sob as mais variadas formas. Desenvolve trabalho de 
grande importância social, por meio do estudo e da 
divulgação do espiritismo, segundo as práticas e princípios 
de Allan Kardec. 
Tais iniciativas a fazem merecedora do título declaratório 

de utilidade pública . 
Conclusão 

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nQ 
479/95 no 1Q turno, com a Emenda nQ 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça . 
Sala das Comissões, 6 de dezembro de 1995. 
Jorge Hannas, relator . 

PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 520/95 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado Paulo Pettersen, o projeto de lei em 
tela objetiva declarar de utilidade pública a Associação 
Assistencial Caminho da Luz, com sede no Município de Belo 
Horizonte. 
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Publicada em 10/10/95, foi a propos1çao 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 finalidade da instituição objeto do projeto de lei em 

apreço é atender a crianças e adolescentes carentes, 
desenvolvendo paralelamente um trabalho de promoção humana 
com as famílias de seus assistidos. 

Em virtude do zelo e da responsabilidade com que realiza o 
seu trabalho, a entidade merece ter a sua utilidade pública 
reconhecida. 

Conclusão 
Pelas razões aduzidas, somos pela aprovação do Projeto de 

Lei nQ 520/95 no 1Q turno, na forma original. 
Sala das Comissões, 6 de dezembro de 1995. 
Jorge Hannas, relator. 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 529/95 
Comissão de Saúde e Ação Social 

Relatório 
Do Deputado Kemil Kumaira, o projeto de lei em análise tem 

por objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos 
Amigos do Bairro Laticínio - ASABAL -, com sede no Município 
de Nanuque. 

A Comissão de Constituição e Justiça, quando do exame 
preliminar da matéria, concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade, apresentando a Emenda nQ 
1, para sanar erro material no art. 1Q do projeto. 
A esta Comissão compete deliberar conclusivamente sobre a 

matéria no 1Q turno, em cumprimento das normas regimentais. 
Fundamentação 

Imbuídos do espírito de colaboração recíproca, os 
associados da entidade desenvolvem ações que objetivam a 
consecução, entre outros, dos seguintes objetivos: melhoria 
do nível de vida e do bem-estar da população local; promoção 
de atividades econ6micas, culturais e desportivas que visam 
à melhoria do bairro, por meio da celebração de convênios 
com órgãos e entidades possuidoras de recursos para 
manutenção das estruturas lá existentes. 

Por desenvolver essas atividades, julgamos a associação em 
tela merecedora do título declaratório de utilidade pública. 

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

nQ 529/95 no 1Q turno com a Emenda nQ 1, apresentada pela 
Comissão de Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 6 de dezembro de 1995. 
Luiz Ant6nio Zanto, relator. 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 534/95 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 
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De autoria do Deputado Bonifácio Mourão, o projeto de lei 
em epígrafe tem por escopo declarar de utilidade pública a 
Assistência Social da Igreja Evangélica Assembléia de Deus 
de Governador Valadares, com sede no Município de 
Governadores Valadares. 

Nos termos regimentais, a propos1çao foi apreciada 
preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, 
concluindo esta por sua juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade. 
Por sua vez, cabe a esta Comissão deliber2~ conclusivamente 

sobre a matéria para o 1Q turno. 
Fundamentação 

A entidade em apreço é uma sociedade de caráter 
filantrópico, sem fins lucrativos, cujas atividades 
compreendem, entre outras, criação e manutenção de asilos, 
creches, orfanatos e albergues e doação a famílias carentes 
de agasalhos, cesta básica e medicamentos. 

Nada mais justo, portanto, que seja a instit~ição agraciada 
com o título declaratório de utilidade públicz. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação, no 1Q turno, do 

Projeto de Lei nQ 534/95 na forma original. 
Sala das Comissões, 6 de dezembro de 1995. 
Jorge Hannas, relator. 

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 580/95 

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 60/95, o Governador do Estado 

encaminhou a esta Casa Legislativa o Projeto de Lei nQ 
580/95, que dispõe sobre autorização para prorrogação de 
contratos firmados pela Fundação Centro de Hematologia e 
Hemoterapia de Minas Gerais - Fundação HEMOMINAS. 
Utilizando-se da prerrogativa que lhe confere o art. 69 da 

Carta mineira, o Governador do Estado solicita que se 
atribua à matéria tramitação em regime de urgência. 

Publicada em 24/11/95, a proposição foi distribuída às 
comissões competentes para receber parecer, em reJ~ião 
conjunta, nos termos do art. 222, c/c os arts. 195 e 10~. do 
Regimento Interno. 
Preliminarmente, cumpre a esta Comissão emitir parecer 

quanto aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade da matéria, o que passamos a fazer, 
fundamentando-nos nos seguintes termos. 

Fundamentação 
A proposição tem por escopo autorizar a prorrogação de 90 

contratos administrativos firmados pela Fundação HEMOMINAS, 
pelo prazo de 6 meses a contar de 21/5/95. 

Nos termos da mensagem governamental, os referidos 
contratos envolvem os serviços de 23 médicos, 4 bioquímicas, 
3 assistentes sociais, 2 enfermeiros, 23 técnicos em 
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clínica, 14 auxiliares de enfermagem, 19 
administrativos e 2 motoristas. Depreende-se, 
esses contratos já foram objeto de prorrogações 
sendo que a última delas data de 21/11/94, pelo 
meses, de acordo com o art. 3Q da Lei nQ 11.730, 

Dispõe o projeto, expressamente, que o objetivo da 
prorrogação é o de garantir a continuidade dos serviços 
prestados pela Fundação HEMOMINAS. 
Por outro lado, prevê a extinção definitiva do contrato 

administrativo em caso de provimento definitivo de cargo a 
ele correspondente, pertencente ao Quadro de Pessoal da 
estrutura orgânica da Fundação. 

A Fundação HEMOMINAS, reorganizada de acordo com a Lei nQ 
11.171, de 1993, é responsável pelo credenciamento e pela 
implantação de centros de hematologia e hemoterapia, núcleos 
regionais, agências transfusionais e postos de coleta, nas 
regiões do Estado onde existam hospitais de referência ou 
centros regionais de saúde. Para a implantação e a 
consolidação dessa nova estrutura, foram criados cargos no 
Quadro de Pessoal daquela entidade, conforme se infere do 
art. 6Q da lei supracitada. Todavia, os referidos cargos 
ainda não estão devidamente preenchidos. 

De acordo com o art. 20, I, da Constituição Estadual, a 
atividade administrativa permanente é exercida em qualquer 
dos Poderes do Estado, nas autarquias e nas fundações 
públicas por servidor público, em caráter efetivo ou em 
comissão, ou de função pública. 

Todavia, a própria Carta mineira, nos termos do seu art. 
22, prevê a possibilidade de contratação por tempo 
determinado para atender a necessidade temporária de 
excepcional interesse público. 

Por conseguinte, a Lei nQ 10.254, de 1990, que institui o 
regime jurídico único do servidor público civil do Estado de 
Minas Gerais e dá outras providências, por meio do art. 11, 
estabelece que poderá haver contratação por prazo 
determinado, não superior a 6 meses, sob a forma de contrato 
de direito administrativo, caso em que o contratado não será 
considerado servidor público. 
Sendo assim, a Fundação HEMOMINAS vem se utiiizando do 

permissivo excepcional contido na Carta Estadual e na 
legislação infraconstitucional para recrutar pessoas, sob o 
regime de contrato de direito administrativo, a fim de dar 
continuidade ao atendimento médico e ambulatorial em Belo 
Horizonte e cidades do interior de Minas Gerais. 

Em razão do exposto, não vislumbramos óbice de natureza 
jurídico-constitucional que impeça a tramitação do projeto 
nesta Casa. 

Conclusão 
Concluímos, portanto, pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
580/95. 
Sala das Comissões, 6 de dezembro de 1995. 
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Geraldo Santanna, Presidente - Simão Pedro, relator - Ivair 
Nogueira - Durval Ângelo. 

Comissão de Administração Pública 
Relatório 

O Governador do Estado encaminhou a esta Casa o Projeto de 
Lei nQ 580/95, que dispõe sobre autorização para prorrogação 
de contratos administrativos firmados pela Fundação Centro 
de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais Fundação 
HEMOMINAS. 

Publicado em 24/11/95, o projeto tramita em regime de 
urgência, tendo sido distribuído às Comissões competentes 
para, em reunião conjunta, receber parecer, nos termos do 
art. 222, c/c os arts. 195 e 103, do Regimento Interno. 

Primeiramente, a proposição foi à Comissão de Constituição 
e Justiça, que concluiu pela juridicidade, pela 
constitucionalidade e pela legalidade da matéria. 

Vem, agora, a esta Comissão para que seja examinada quanto 
ao mérito. 

Fundamentação 
A proposição em pauta busca a autorização desta Assembléia 

Legislativa para que sejam prorrogados por mais seis meses 
contratos administrativos firmados entre a Fundação 
HEMOMINAS e profissionais especializados, em sua maioria, na 
área de saúde. 
Segundo informa o Chefe do Poder Executivo, em mensagem 

enviada a esta Casa, seriam prorrogados 90 contratos 
administrativos realizados com os seguintes profissionais: 
23 médicos, 4 bioquímicas, 3 assistentes sociais, 2 
enfermeiros, 23 técnicos em patologia clínica, 14 auxiliares 
de enfermagem, 19 auxiliares administrativos e 2 motoristas. 

Esses contratos foram celebrados anteriormente por aquela 
entidade pública em virtude da urgente necessidade de suprir 
deficiência de pessoal na área de atendimento médico e 
ambulatorial. Desde então, tais instrumentos vêm sendo 
reiteradamente prorrogados, a pretexto de se garantir a 
continuidade dos serviços públicos de saúde prestados pela 
referida Fundação. 

Os contratos administrativos de que trata a proposição 
fundamentam-se nas disposições do art. 32 da Constituição da 
República, bem como no art. 22 da Carta mineira, que 
possibilitam ao poder ~:~lico, em certas situações 
excepcionais devidamente ~revistas em leí, contratar 
temporariamente os profissionais que lhe forem 
indispensáveis. 
O art. 11 da Lei nQ 10.254, de 1990, que institui o regime 

jurídico único do servidor público civil no Estado de Minas 
Gerais, limita tais contratações ao prazo de seis meses, 
determinando, em seu § 1Q, que estas sejam feitas para 
atender a situações declaradas de calamidade pública, para 
se permitir a execução de serviços técnicos por profissional 
de notória especialização e para realizar recenseamento. 

É indiscutível o fato de que as contratações temporárias 
efetivadas pela Fundação HEMOMINAS foram realizadas em 
virtude da necessidade premente de dar solução imediata a 
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uma situação de risco, uma vez que a carência de pessoal 
especializado na area de saúde poderia comprometer a 
prestação dos serviços essenciais da entidade. 
Todavia, em face das sucessivas prorrogações dos contratos 

administrativos em voga, fica patente a necessidade de que a 
referida Fundação preencha em definitivo o seu quadro de 
pessoal. A proposição em tela reconhece essa necessidade, já 
que previu, no~ 1Q do seu art. 1Q, a extinção dos contratos 
em questão tão logo sejam providos os cargos que a eles 
correspondam, já criados pelo art. 6Q da Lei nQ 11.171, de 
29/7/93. 
Ademais, o profissional recrutado sob o regime de contrato 

de direito administrativo está privado dos direitos mais 
elementares, como férias, 13Q salário e outros. 
Sendo assim, não se justifica a omissão da HEMOMINAS quanto 

a realizar o necessário concurso público para o provimento 
definitivo daqueles cargos. Insistindo nessa atitude, 
estaria atentando contra o princ1p1o constitucional da 
moralidade administrativa, além de adiar indefinidamente a 
solução do problema. 
Assim, no intuito de aprimorar a proposição, adequando-a 

aos preceitos constitucionais que regem a administração 
pública, propomos, por meio da Emenda nQ 1, a fixação de um 
prazo para o início do processo de seleção, a fim de que o 
Quadro de Pessoal da Fundação HEMOMINAS seja devidamente 
preenchido, tendo em vista a verificação da necessidade 
permanente de se garantir a continuidade dos serviços 
prestados pela referida entidade. 

Por outro lado, como o prazo de prorrogação a que se refere 
o projeto já venceu no dia 21/11/95, julgamos necessário 
dilatá-lo por mais seis meses, a fim de que os serviços 
prestados pela Fundação HEMOMINAS não sejam interrompidos, 
nos termos da referida Emenda nQ 1. 

Conclusão 
Somos pela aprovação do Projeto de Lei nQ 580/95 com a 

Emenda nQ 1, a seguir redigida. 
EMENDA NQ 1 

Dê-se ao art. 1Q a seguinte redação: 
"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 1 (um) ano a contar de 21 de maio 
de 1995, tendo em vista o disposto no art. 3Q da Lei nQ 
11.730, de 30 de dezembro de 1994. 
~ 1Q - Em caso de provimento definitivo de cargo criado 

pelo art. 6Q da Lei nQ 11.171, de 29 de julho de 1993, fica 
extinto, automaticamente, o contrato administrativo a ele 
correspondente. 
~ 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 março de 1996. 
~ 3Q - A prorrogação de que trata este artigo observará os 

quantitativos e os termos contratuais anteriores e tem como 
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objetivo garantir a continuidade dos serviços prestados pela 
Fundação HEMOMINAS.". 
Sala das Comissões, 6 de dezembro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Carlos Murta, relator 

Arnaldo Penna - Durval Ângelo- Ajalmar Silva. 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
Encaminhada a esta Casa pela Mensagem nQ 60/95, do 

Governador do Estado, a proposição em análise dispõe sobre a 
autorização para prorrogação de contratos administrativos 
firmados pela Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia 
de Minas Gerais - Fundação HEMOMINAS. 

A matéria foi examinada pelas Comissões de Constituição e 
Justiça, que concluiu pela juridicidade, pela 
constitucionalidade e pela legalidade do projeto, e de 
Administração Pública, que opinou por sua aprovação e 
apresentou-lhe a Emenda nQ 1. 

Passamos agora a analisar a proposição, nos termos do art. 
195, c/c o art. 103, "d", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto em tela objetiva a prorrogação de 

administrativos celebrados entre a Fundação 
médicos, bioquímicas, assistentes soc1a1s, 
técnicos em patologia clínica, auxiliares de 
administrativos e motoristas. 

90 contratos 
HEMOMINAS e 
enfermeiros, 
enfermagem e 

Os serviços dos profissionais referidos são absolutamente 
necessários e imprescindíveis ao normal funcionamento da 
entidade contratante. 

A proposição não menciona a indicação dos recursos que 
cobrirão as despesas decorrentes da futura lei. No entanto, 
é fácil presumir que serão retirados das dotações 
orçamentárias já previstas, relativas à transferência de 
recursos, via subvenções econômicas, uma vez que se trata de 
fundação 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 despesas 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 . 

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

580/95 no 1Q turno, com a Emenda nQ 1, da Comissão de 
Administração Pública . 
Sala das Comissões, 6 de dezembro de 1995 . 
Geraldo Santanna, Presidente - Marcos Helênio, relator -

Miguel Martini - Carlos Murta - Simão Pedro Toledo - Ivair 
Nogueira . 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 604/95 
Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça, 

de Assuntos Municipais e Regionalização e de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária 



Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 
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De autoria da Comissão de Assuntos Municipais e 
Regionalização, o Projeto de Lei nQ 604/95 cria o Município 
de Tocos do Moji e dá outras providências. 

Publicada em 6/11/95, 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 Bilac 
Pinto, 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 a 
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 do município em questão faz-se com estrita 
observância das disposições da referida lei complementar, 
seja quanto ao preenchimento dos requisitos e respeito às 
vedações, seja quanto ao rito procedimental exigido. 

Além disso, o resultado da consulta plebiscitária, 
realizada pelo TRE-MG junto à população diretamente 
interessada, foi favorável à emancipação do distrito, 
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 art. 1Q a 

comarca a que pertencerá o novo município, e o anexo contém 
a descrição dos limites, obedecendo dessa forma ao que 
dispõe o art. 9Q da supracitada lei complementar. 

Conclusão 
Pelos motivos expostos, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
604/95. 
Sala das Comissões, 7 de dezembro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna, relator 

Anivaldo Coelho - Simão Pedro Toledo. 
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização 

Relatório 
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O Projeto de Lei nQ 604/95, que trata da criação do 
Município de Tocos do Moji, 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 analisado em 

reunião conjunta de comissões. 
Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça 

concluiu pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela 
legalidade da matéria. 
Por força do art. 103, III, "b", do Regimento Interno, 

passamos, agora, a fundamentar o parecer desta Comissão. 
Fundamentação 

Ao pleitear a sua emancipação, o Distrito de Tocos do Moji 
almeja alcançar a sua autonomia político-administrativa, 
assegurada pelos arts. 18 e 29 da Constituição da República. 

Ao adquirir a sua autonomia, aquela localidade terá a 
capacidade de auto-organização, que se configura na 
elaboração de sua lei orgânica; autogoverno, oue se 
manifesta na eletividade do Prefeito e dos Vereadores; auto-
administração, por meio da qual o Governo Municipal mantém e 
presta os serviços de interesse local; e autolegislação, 
também chamada de normativa própria, que se manifesta 
mediante a elaboração de leis municipais sobre as matérias 
que, por força constitucional, são reservadas à sua 
competência exclusiva e suplementar. 

No pleno exercício dessas competências constitucionais, 
Tocos do Moji certamente estará trilhando o caminho para 
alcançar o seu desenvolvimento econômico e social. 

Conclusão 
Pelas razões expostas, nosso parecer é pela aprovação do 

Projeto de Lei nQ 604/95. 
Sala das Comissões, 7 de dezembro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente- João Batista de Oliveira, 

relator- Bilac Pinto- José Henrique- Simão Pedro Toledo-
Dimas Rodrigues. 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria da Comissão de Assuntos Municipais e 
Regionalização, a proposição em pauta tem por fim criar o 
município que menciona. 

O projeto tramita em regime de urgência e está sendo 
analisado em reunião conjunta. 

Após o exame da matéria pela Comissão de Constituição e 
Justiça, que opinou pela sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade, e pela Comissão de 
Assuntos Municipais e Regionalização, que concluiu por sua 
aprovação, vem o projeto agora a esta Comissão para receber 
parecer, nos termos regimentais. 
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Fundamentação 
A proposição em epígrafe não provoca nenhum impacto no 

orçamento do Estado nem acarreta despesas diretas para o 
Tesouro Estadual, não apresentando, portanto, nenhum 
impedimento de ordem financeiro-orçamentária à sua 
aprovação. 

Deve-se considerar ainda que, na realidade, muitas v~z~s. 
embora contribuindo para as receitas mun1c1pais, var1os 
distritos não recebem o devido retorno das Prefeituras. 
Alcançando a autonomia administrativa, essas localidades 

poderão realizar projetos e obras, adotando políticas que 
concorram para o seu desenvolvimento econômico, gerando 
impacto na nossa economia. 
A medida ora proposta vem atender aos anseios e às 

expectativas da comunidade local quanto a sua auto-
organização. 

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

Lei nQ 604/95 no 1Q turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 7 de dezembro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Romeu Queiroz, relator 

Clêuber Carneiro -Marcos Helênio- Alencar da Silveira 
Júnior -Geraldo Rezende (voto contrário). 

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 446/95 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado Antônio Júlio, o Projeto de Lei nQ 
446/95, que objetiva declarar de utilidade pública o 
Movimento de Apoio à Comunidade do Bairro Santa cruz, com 
sede no Município de Belo Horizonte, foi aprovado no 1Q 
turno, na forma original. 

Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre 
a matéria para o 2Q turno, conforme prevêem as disposições 
regimentais. 

Fundamentação 
A entidade vem cumprindo fielmente os objetivos propostos 

em seu estatuto, quais sejam defender os interesses dos 
moradores do bairro e adjacências, reivindicando de poderes 
e órgãos públicos ou privados obras e equipamentos 
necessários à melhoria das condições de vida da população. 
Julgamos, portanto, merecida a declaração de utilidade 

pública da instituição em causa. 
Conclusão 

Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação do Projeto 
de Lei nQ 446/95 no 2Q turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 6 de dezembro de 1995. 
Jorge Hannas, relator. 

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 455/95 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado Romeu Queiroz, o Projeto de Lei nQ 
455/95, que objetiva declarar de utilidade pública a 
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Associação Patrocinense de Promoção Social - APAPS -, com 
sede no Município de Patrocínio, foi aprovado no 1Q turno, 
na forma original. 

Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre 
a matéria no 2Q turno, conforme disposições regimentais. 

Fundamentação 
A mencionada instituição tem por finalidade amparar pessoas 

carentes entregues à marginalidade, combatendo assim a 
vadiagem e o vício sobretudo quanto ao uso de substâncias 
tóxicas e entorpecentes. Amplia o seu quadro de atuação 
realizando visitas aos enfermos em hospitais filantrópicos, 
e proferindo palestras sobre higiene e saneamento básico aos 
encarcerados, além de combater o analfabetismo, distribuir 
alimentos, vestuário, medicamentos e agasalhos, propiciando 
aos necessitados a reabilitação física, espiritual e moral. 

Acreditamos, portanto, ser justo e oportuno que a entidade 
seja declarada de utilidade pública. 

Conclusão 
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto 

de Lei nQ 455/95 no 2Q turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 6 de dezembro de 1995. 
Luiz Antônio Zanto, relator. 

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 483/95 
Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer 

Relatório 
Do Deputado José Bonifácio, o projeto ora analisado visa a 

declarar de utilidade pública o Instituto Conde de Prados-
!CP -, com sede no Município de Barbacena. 
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 tem por objetivo apoiar o ensino, a 

pesquisa científica e a extensão que tenham fins sociais e 
comunitários e sejam organizados em sistemas de bolsa de 
estudo para alunos carentes. 

Com vistas ao desenvolvimento intelectual do ser humano, a 
referida instituição oferece também ensino técnico e cultura 
acadêmica. 

Ratificando o parecer desta Comissão no 1Q turno, afirmamos 
que o !CP merece o título declaratório de utilidade pública. 

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

nQ 483/95 no 2Q turno, na forma original. 
Sala das Comissões, 7 de dezembro de 1995. 
Gilmar Machado, relator. 

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 489/95 

Comissã~ de Saúde e Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado Wanderley Ávila, o projeto em 
análise objetiva declarar de utilidade pública a Associação 
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Feminina Obreiras do Bem, com sede no Município de São 
Sebastião do Paraíso. 

Aprovado o projeto no 1Q turno, sem emenda, cabe a esta 
Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2Q 
turno, nos termos do art. 104, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A entidade objeto do projeto em apreço tem por objetivo a 

prática de assistência social, ajudando na solução de 
problemas de pessoas carentes e desamparadas. 
Visando amparar os mais necessitados, a referida 

instituição pretende construir um albergue noturno, que será 
de indiscutível importância, visto que o número de 
desabrigados é crescente na sociedade. 

Fornecendo alimentação, medicamentos e educação a tal 
segmento, a entidade cumpre seus objetivos estatutários e 
faz jus à declaração de sua utilidade pública. Ratificamos, 
assim, a posição desta Comissão no 1Q turno. 

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

nQ 489/95 no 2Q turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 5 de dezembro de 1995. 
Jorge Hannas, relator. 

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 501/95 

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

Do Deputado Ermano Batista, o Projeto de Lei nQ 501/95 visa 
a declarar de utilidade pública a Corporação Musical Nossa 
Senhora da Conceição, com sede no Município de São Miguel do 
Anta. 

Aprovado o projeto no 1Q turno, sem emenda, cabe a esta 
Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2Q 
turno, nos termos regimentais. 

Fundamentação 
Reza a Constituição Federal em seu art. 215 que "o Estado 

garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e 
acesso às fontes de cultura nacional, e apoiará e 
incentivará a valorização e a difusão das manifestações 
culturais". 
A entidade 

promovendo e 
gratuitos. 

em apreço busca a preservação da cultura, 
divulgando a arte musical através de cursos 

Por essa expressiva contribuição, justa e meritória se faz 
a declaração de sua utilidade pública. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de 

Lei nQ 501/95 no 2Q turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 7 de dezembro de 1995. 
Gilmar Machado, relator. 

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE 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, que altera a denominação da Escola Estadual 
Interventor Benedito Valadares, localizada no Município de 
Carangola, para Escola Estadual Benedito Valadares, foi 
aprovado no 1Q turno, na forma original. 
Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre 

a matéria para o 2Q turno, conforme estabelecem as 
disposições regimentais. 

Fundamentação 
O nome da Escola Estadual Interventor Benedito Valadares se 

deve ao fato de que à época da primeira denominação o 
ilustre estadista ocupava o cargo de Interventor do nosso 
Estado. No entanto, hoje se torna mais adequado homenageá-lo 
citando apenas seu nome, uma vez que ocupou com denodo 
vários cargos na esfera política, inclusive o de Governador 
do Estado. 

Julgamos, portanto, justa a modificação que ora se 
fazer, deixando o nome de Benedito Valadares na 
daqueles que, com honradez, se distinguiram 
administração de Minas Gerais. 

Conclusão 

pretende 
galeria 

na alta 

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto 
de Lei nQ 510/95 no 2Q turno, na forma original. 
Sala das Comissões, 6 de dezembro de 1995. 
João Leite, relator. 

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 515/95 

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

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Júnior, o 
Projeto de Lei nQ 515/95, que pretende declarar de utilidade 
pública a Comunidade Kolping São Sebastião da Fazenda Velha, 
com sede no Município de Formiga, foi aprovado no 1Q turno, 
na forma original. 
Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre 

a matéria no 2Q turno, conforme estabelecem as disposições 
regimentais. 

Fundamentação 
A referida Comunidade teve como fundador o Pe. Adolfo 

Kolping e é dirigida por seus princípios éticos e por seus 
ideais humanitários. 
A instituição vem prestando relevantes serviços de 

assistência social e promoção da pessoa humana. Dessa forma, 
acreditamos ser justo e oportuno que seja declarada de 
utilidade pública. 

Conclusão 
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto 

de Lei nQ 515/95 no 2Q turno, na forma original. 
Sala das Comissões, 7 de dezembro de 1995. 
Gilmar Machado, relator. 

PARECER SOBRE OS REQUERIMENTOS NoS 923 E 924/95 
Mesa da Assembléia-

Relatório 
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A Constituição do Estado, seguindo parâmetro da Lei 
Fundamental do País, inovou quanto à matéria relativa à 
escolha de membros do Tribunal de Contas do Estado, de modo 
a situar na competência do Governador do Estado e da 
Assembléia Legislativa, alternadamente, o provimento das 
vagas de Conselheiro. 

O provimento reservado à Assembléia Legislativa constitui a 
inovação constitucional, que mereceu regulamentação por meio 
da Resolução nQ 5.158, de 20/11/95. 

Em face do surgimento de vaga decorrente da aposentadoria 
do eminente Conselheiro Nilson Gontijo, que honrou esta Casa 
Legislativa e aquela egrégia Corte de Contas, cumpre à 
Assembléia proceder à escolha que lhe é atribuída. 
Cumprindo a exigência estabelecida pelo art. 2Q da 

mencionada resolução, mediante o anúncio a que procedeu o 
Sr.Presidente desta Casa, passa-se ao exame dos 
requerimentos que, acompanhados de documentação, nos termos 
do art. 3Q da Resolução nQ 5.158, de 1995, indicam 
candidatos à vaga de Conselheiro. 

Fundamentação 
A competência da Mesa, consoante o que dispõe o parágrafo 

único do art. 4Q da referida resolução, compreende a 
verificação da apresentação dos documentos exigidos e, por 
meio deles, do preenchimento dos requisitos constitucionais 
para o exercício da função de Conselheiro, que, segundo o 
art. 78 da Constituição do Estado, são: 

"Art. 78- ............................. · · · · 
I - mais de trinta e cinco anos e menos de sessenta e cinco 

anos de idade; 
II - idoneidade moral e reputação ilibada; 
III notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, 

econômicos, financeiros ou de administração pública; e 
IV - mais de dez anos de exercício de função ou de efetiva 

atividade profissional que exijam os conhecimentos 
mencionados no inciso anterior". 
Apresentaram-se como candidatos, mediante indicações que 

satisfazem o requisito de apoiamento previsto no art. 3Q da 
Resolução nQ 5. 158, de 1995, os Deputados Álvaro Antônio 
Teixeira Dias e José Ferraz da Silva, por meio dos 
Requerimentos nQs 923 e 924/95, respectivamente. 
Passa-se à análise do Requerimento nQ 923/95, no qual se 

indica o nome do Deputado Álvaro Antônio Teixeira Dias. 
Constata-se que o requerimento vem instruído com os 

documentos de fls. 15 a 36, que atendem as exigências 
estabelecidas nos incisos I a v do art. 4Q da citada 
resolução. 
Verifica-se, igualmente, por meio da análise dos 

mencionados documentos, que o candidato preenche os 
requisitos relativos à idade e ao tempo de exercício de 
função ou atividade profissional que exijam os conhecimentos 
já mencionados, destacando-se nesse particular a longa 
experiência, que em muito ultrapassa o limite temporal 
requerido, no desempenho de mandatos parlamentares nos três 
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níveis da Federação e, ainda, de auxiliar direto do Chefe do 
Executivo Estadual, na condição de Secretário de Estado. 

Não há dúvida de que os relevantes misteres mencionados 
pressupõem profunda capacidade nas áreas de conhecimento 
indicadas no inciso III do referido art. 78, em especial no 
que se refere à administração pública e a economia e 
finanças. 
O exame das certidões apresentadas e do que demais consta 

no "curriculum vitae" não autoriza qualquer restrição a 
candidatura no que respeita à reputação e à idoneidade moral 
do indicado. 
Quanto ao Requerimento nQ 924/95, pelo qual se indica o 

nome do Deputado José Ferraz para a mencionada vaga de 
Conselheiro, verifica-se igualmente que a documentação que o 
instrui acha-se conforme às exigências da resolução. 
O candidato preenche o requisito constitucional de idade. 
A seu turno, as funções ou atividades profissionais por ele 

exercidas e que, entre outras, compreendem como fatos 
notórios o exercício de mandato de Deputado Estadual por 
três legislaturas, incluindo a presente, de Presidente da 
Assembléia Legislativa, de Presidente do IPSEMG e, 
atualmente, de Secretário de Estado do Trabalho e Ação 
Social, ultrapassando o tempo constitucionalmente exigido. 

A experiência profissional constatada sem sombra de dúvida 
requer o domínio de conhecimentos ligados às áreas jurídicas 
e de administração pública. 
Inexiste na documentação apresentada referência a qualquer 

fato ou circunstância que comprometa a idoneidade e a 
reputação do candidato. 

Conclusão 
Em face do atendimento dos requisitos constitucionais para 

a habilitação à pretendida vaga de Conselheiro do Tribunal 
de Contas, opinamos pelo deferimento dos Requerimentos nQs 
923 e 924/95, para que se lhes dê a tramitação prevista no 
art. 6Q e seguintes da Resolução nQ 5. 158, de 1995. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 7 de dezembro de 

1995. 
Wanderley Ávila, 

Sebastião Navarro 
Haueisen - Ibrahim 

Presidente - Ermano Batista, 
Vieira Rêmolo Aloise 
Jacob- Antônio Júlio. 

relator 
Maria José 
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ATA DA 108ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 7 DE DEZEMBRO DE 1995 

Presidência do Deputado Sebastião Navarro Vieira 
SUMÁRIO: ABERTURA - la PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata-

Correspondência: Ofícios, telegramas e cartão - Apresentação 
de Proposições: Projetos de Lei nQs 613 e 614/95 -
Requerimentos nQs 968 a 970/95 - Requerimentos dos Deputados 
António Roberto, Bonifácio Mourão, Miguel Martini (2) e 
Maria Olívia (2) -Comunicações: Comunicações dos Deputados 
Paulo Schettino e Péricles Ferreira - Oradores Inscritos: 
Discursos dos Deputados Geraldo Rezende, Elbe Brandão, João 
Batista de Oliveira, Aílton Vilela, Marcelo Gonçalves e 
Gilmar Machado - 2ª PARTE (ORDEM DO DIA): 1ª Fase: Abertura 
de inscrições -Designação de comissões: Comissão Especial 
para Emitir Parecer sobre a Nomeação, pela Assembléia, de 
Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado - Leitura de 
comunicações apresentadas Discussão e votação de 
pareceres: Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nQ 
199/95; encerramento da discussão; questões de ordem; 
c~amada para recomposição de "quorum"; inexistência de 
numero regimental para a continuação dos trabalhos 
Suspensão e reabertura da reunião - ENCERRAMENTO. 

. ABERTURA 
- As 14h15min, comparecem os Deputados: 
Sebastião Navarro Vieira - Rêmolo Aloise Maria José 

Haueisen- Ermano Batista- António Júlio- Aílton Vilela-
~jalmar Silva- Alencar da Silveira Júnior- Almir Cardoso-
Alvaro António- Anderson Adauto- Anivaldo Coelho - António 
Andrade- António Roberto - Bilac Pinto- Carlos Murta-
Carlos Pimenta - Clêuber Carneiro- Dílzon Melo Dimas 
Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Durval Ângelo -
Elbe Brandão - Francisco Ramalho - Geraldo Nascimento 
Geraldo Rezende- Geraldo Santanna- Gilmar Machado- Glycon 
Terra Pinto Hely Tarquínio Irani Barbosa Ivair 
Nogueira- Ivo José- João Batista de Oliveira- João Leite 
- Jorge Hannas - José Bonifácio - José Braga - José Henrique 
- José Maria Barros - Leonídio Bouças - Luiz António Zanto -
Marcelo Cecé - Marcelo Gonçalves - Marcos Helênio - Maria 
Olívia Olinto Godinho Paulo Schettino Péricles 
Ferreira Raul Lima Neto Romeu Queiroz Ronaldo 
Vasconcellos- Sebastião Costa- Simão Pedro Toledo- Wilson 
Trópia. 

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

1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE) 
Ata 
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- A Deputada Maria José Haueisen, 2ª-Secretária, procede à 
leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem 
restrições. 

Correspondência 
-o Deputado Ronaldo Vasconcellos, 1Q-Secretário "ad hoc", 

lê a seguinte correspondência: 
OFÍCIOS 

Dos Srs. Jaime Martins Filho, Deputado Federal, José Maria 
Caldas Gouveia, Presidente da Associação dos Docentes da 
Universidade do Estado de Minas Gerais - ADUEMG -, seção 
sindical da ANDES-SN, Luiz Henrique Schuch, Presidente do 
Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino 
Superior - ANDES-SN, manifestando repúdio ao Substitutivo nQ 
1 à Emenda à constituição nQ 13/95. (- Anexem-se ao Projeto 
de Lei nQ 13/95.) 

Do Sr. Welson Gasparini, Presidente da Associação 
Brasileira de Municípios- ABM -, agradecendo a atenção 
dispensada aos peritos alemães e aos assessores dessa 
Associação, quando em visita ao Estado. 

De D. Paulo Lopes de Faria, Arcebispo Coadjutor de 
Diamantina, agradecendo voto de congratulações por sua 
nomeação para o referido cargo. (- Anexe-se ao Requerimento 
nQ 846/95.) 

Do Sr. Santos Moreira da Silva, Secretário da Segurança 
Pública, informando que comparecerá à reunião da Comissão de 
Administração Pública, no dia 19/12/95, às 15h, para prestar 
esclarecimentos sobre o funcionamento da Fábrica de Placas 
Montese, já que, no dia 13/12/95, estará no Rio de Janeir~ 
para participar de debates de interesse de sua Pasta. (- A 
Comissão de Administração Pública.) 

Do Sr. Carlos Orlando Neuenschwander Penha, Prefeito 
Municipal de Cruzília, agradecendo o convite para o Fórum 
Técnico Terra Viva-Uso, Manejo e Conservação do Solo, 
recebido com atraso, motivo pelo qual solicita que a Casa 
apresente protesto junto à ECT. (- À Comissão de 
Administração Pública.) 

Da Sra. Ivone Regina Silva, Presidente da Câmara Municipal 
de Sacramento, e dos Srs. Luiz Sérgio Fonseca Soares, 
Inspetor da Alfândega no Aeroporto Internacional Tancredo 
Neves, e Rubens Bernardes Coelho, Presidente do Sindicato 
Rural de Iturama, agradecendo o convite para participar do 
Fórum Técnico Terra Viva-Uso, Manejo e Conservação do Solo. 

Do Sr. Paulo José da Silva, Prefeito Municipal de Ibiá, 
solicitando a rejeição do Projeto de Lei nQ 517/95, do 
Deputado Miguel Martini, que trata do beneficiamento de 
batatas, e encaminhando documento elaborado pelo Presidente 
da Associação Brasileira de Bataticultores, no qual se 
baseia seu pedido. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nQ 517/95.) 

Do Sr. José Henrique Santos Portugal, Chefe de Gabinete do 
Governador do Estado, em atenção a requerimento do Deputado 
Toninha Zeitune, encaminhando cópia das informações 
prestadas pela Secretaria de Administração sobre a 
remuneração dos servidores públicos estaduais aposentados e 
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apostilados em cargos de símbolos S-01, S-02 e S-03. (-
Anexe-se ao Requerimento nQ 577/95.) 

Da Sra. Arlete Nogueira, Presidente da União dos Vereadores 
do Estado de Minas Gerais - UVEMIG -, dando ciência de sua 
reeleição para a Presidência da entidade e encaminhando a 
relação dos membros da nova diretoria. 

Da Sra. Nice Helena de Oliveira, Secretária Executiva do 
Conselho Estadual de Saúde do Estado de Minas Gerais, 
solicitando a esta Casa o envio da Proposta de Orçamento do 
Estado para a Secretaria da Saúde e os orçamentos da IIIa 
Conferência Estadual da Saúde, do Curso de Conselheiros e do 
"Jornal do Conselho Estadual de Saúde". 

Do Sr. Roberto Abreu, Presidente da Associação de Docentes 
da UERJ - ASDUERJ -, manifestando protesto contra violências 
praticadas por policiais militares do Estado de Minas Gerais 
contra trabalhadores da construção civil, e solicitando 
providências para que tal fato não se repita. (- À Comissão 
de Defesa Social.) 

Do Sr. Geraldo da Silva Dias, da Sociedade São Vicente de 
Paulo, do Município de Santo António do Monte, encaminhando 
pasta de assinaturas de militantes dessa entidade, apoiando 
o Projeto de Lei nQ 514/95, que dispõe sobre a política 
estadual de amparo ao idoso. (Anexe-se ao Projeto de Lei nQ 
514/95.) 

Do Sr. Valentin Ferreira Diniz, desta Capital, sugerindo 
que as divisas entre os mun1C1p1os sejam demarcadas pelo 
plantio de bambu. (- À Comissão de Agropecuária e Política 
Rural.) 

TELEGRAMAS 
Dos Srs. Márcio Reinaldo Moreira e Raul Belém, Deputados 

Federais, agradecendo o convite para a solenidade de entrega 
da Medalha da Ordem do Mérito Legislativo. 

Do Sr. Murilo Carneiro Pereira, Presidente da BELOTUR, 
agradecendo o convite para participar do Fórum Técnico Terra 
Viva - Uso, Manejo e Conservação do Solo. 

CARTÃO 
Do Sr. Bruno Lombardi, Procurador Chefe da Defensoria 

P~blica, agradecendo o convite para participar do Fórum 
Tecnico Terra Viva - Uso, Manejo e Conservação do Solo. 
O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a 

conceder a palavra aos oradores inscritos para o Pequeno 
Expediente. 

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

proposições: 
PROJETO DE LEI NQ 613/95 

Dispõe sobre medidas a serem adotadas pelo Governo do 
Estado de Minas Gerais visando orientar os alunos de 1Q e 2Q 
graus da rede de ensino público estadual e dá outras 
providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q- O Estado adotará, por intermédio da Secretaria de 

Estado da Educação e do Conselho Estadual de Educação, 
medidas para orientar os alunos de 1Q e 2Q graus da rede de 
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ensino público estadual sobre o perigo das doenças infecto-
contagiosas, sexualmente transmissíveis ou não, 
especialmente a AIDS e a tuberculose, além de lepra, dengue, 
febre amarela, leptospirose e outras. 
Art. 2Q- As medidas educativas terão por objetivo orientar 

e esclarecer os jovens alunos sobre os meios de 
contaminação, evolução e profilaxia das doenças, por meio de 
medidas educativas como palestras, cartazes, vídeos, 
exposições e seminários. 

Art. 3Q -Os currículos escolares deverão dar ênfase às 
referidas doenças e relacioná-las sempre ao estudo de 
Biologia, Microbiologia e Parasitologia. 
Art. 4Q- O Estado e os municípios equiparão as unidades de 

saúde de condições adequadas para diagnóstico dessas 
doenças, espe:ialmente do HIV. 
Art. 5Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 6Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 6 de dezembro de 1995. 
Jorge Eduardo de Oliveira 
Justificação: Constatamos que a falta de informação é muito 

grande, principalmente entre os jovens, e a escola é o 
melhor meio de informar. As medidas educativas terão como 
objetivo dinamizar as aulas de Biologia, Microbiologia e 
Parasitologia e esclarecer os jovens alunos sobre os meios 
de contaminação e evolução das doenças. 

Por isso, solicito o apoio dos nobres pares à aprovação 
deste projeto de lei, que irá contribuir para a 
conscientização tanto de adultos como de jovens e crianças, 
dando-lhes noções básicas que nortearão suas vidas, fazendo 
com que toda a sociedade seja beneficiada. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de 

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

PROJETO DE LEI No 614/95 
Autoriza o Poder Executivo a doãr imóvel ao Município de 

São Francisco de Paula. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao 

Município de São Francisco de Paula imóvel de propriedade do 
Estado, situado naquele município, à Rua Coronel Teodorinho, 
constituído de 3 (três) lotes com área total de 1.080m2 (mil 
e oitenta metros quadrados), denominados lotes nQs 9, 10 e 
11 da quadra 36, confrontando, pela frente, com a Rua 
Coronel Teodorinho; por um lado, com os lotes 2, 3 e 4, e, 
pelos fundos, com os lotes 5, 6, 7 e 8, registrado no livro 
2-I, a fls. 229, no Cartório de Registro de Imóveis da 
Comarca de Oliveira. 

Parágrafo único- O imóvel descrito no "caput" deste artigo 
destina-se à construção da sede da Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais - APAE de São Francisco de Paula. 

Art. 2Q -O imóvel de que trata esta lei reverterá ao 
patrimônio do Estado se, no prazo de 3 (três) anos, não lhe 
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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, 1Q de dezembro de 1995. 
Ronaldo Vasconcellos 
Justificação: O imóvel de que trata o projeto é constituído 

por terreno doado ao Estado pelo Município de São Francisco 
de Paula no ano de 1976. 
Tendo em vista que o Estado não lhe deu destinação ao longo 

desses anos, a municipalidade entendeu por bem reivindicar o 
imóvel, para que nele possa construir a sede da Associação 
de Pais e Amigos dos Excepcionais, cuja obra empreendedora é 
notória. 

Os benefícios decorrentes da concretização da reversão 
pleiteada, portanto, v1rao facilitar a luta da APAE de São 
Francisco de Paula na construção dos seus nobres ideais. 

Em face do mérito da proposição, contamos com o apoio dos 
nobres pares para sua aprovação. 
-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. 

REQUERIMENTOS 
NQ 968/95, do Deputado Alberto Pinto Coelho, solicitando 

sejam transcritos nos anais da Casa os textos "A Ultima 
Fronteira", do Sr. Gerardo Mello Mourão, publicado no 
"Diário da Tarde" de 30/11/95, e "Cresce o Silêncio no Mundo 
Que Fala Português", do Sr. Antônio Callado, publicado na 
"Folha de São Paulo" de 2/12/95. (-À Mesa da Assembléia.) 

NQ 969/95, da Comissão de Saúde e Ação Social, solicitando 
seja formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário 
da Saúde com vistas à construção de um hospital no Município 
de São João .del-Rei, para tratamento cirúrgico 
especializado. (-A Comissão de Saúde e Ação Social.) 

NQ 970/95, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras 
Públicas com vistas à liberação de recursos .financeiros para 
a conclusão das obras do prédio do Fórum Renato Azeredo, no 
Município de São João do Paraíso. (- À Comissão de 
Administração Pública.) 

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos 
Deputados Antônio Roberto, Bonifácio Mourão, Miguel Martini 
(2) e Maria Olívia (2). 

COMUNICAÇÕES 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados 

Paulo Schettino e Péricles Ferreira. 

O Sr. Presidente -
Rezende. 

Oradores Inscritos 
Com a palavra, o Deputado Geraldo 

O Deputado Geraldo Rezende Sr. Presidente, Sras. 
Deputadas, Srs. Deputados. Estamos a poucos dias do 
encerramento deste período legislativo, nesta Assembléia. 
Devo destacar que o meu trabalho, a minha luta com relação à 
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questão das famigeradas emancipações começou exatamente no 
mês de março. Foi um ano duro, um ano de combates acirrados, 
em que protestávamos daqui da tribuna e dos microfones de 
aparte, neste Plenário, contrariando a vontade da maioria 
absoluta dos Srs. Deputados, que estavam determinados e 
naquele afã de ter cerca de 179 distritos emancipados, ou 
seja, cerca de 179 cidades recém-criadas neste ano de 1995, 
em Minas Gerais. 

Mas, a nossa obstinação, por enxergarmos um quadro 
absolutamente negro em relação a esse assunto, nos levou a 
esse embate e a esse debate. Um grito quase solitário, Sr. 
Presidente, Srs. Deputados, mas um grito que não deixou de 
surtir os seus efeitos dentro desta Casa, já que houve uma 
diminuição: de 179 distritos que haviam proposto a 
emancipação - e esta Casa pretendia emancipar os 179 
apenas 91 se emanciparam, mais exatamente 92, com o 
"projetão" aprovado - 91 no "caput" do projeto, mais 1 em 
separado, num total de 92. Na redação final, inseriram-se 
mais 4, totalizando, então, 96. E, agora, entrou anteontem o 
Projeto nQ 604/95, criando Tocos do Mogi, mais uma nova 
cidade. Muito bem. Mas recebi, na manhã de hoje, antes da 
reun1ao da Comissão, um grupo de personalidades de Tocos do 
Mogi que não quer a emancipação. Eu disse a eles que agora 
"Inês é morta", não há mais nada a fazer. O único recurso-
vou depois orientá-los - é entrar na justiça para tentar uma 
liminar e ver se se protela isso, se não se deixa passar 
essa emancipação. 
Sempre debati essa questão de documentos falsos, documentos 

arranjados, compromissos - "vou ser Prefeito, minha mulher 
vai ser secretária do Prefeito, meu filho será Vereador" -é 
aquilo que eu disse aqui, certo dia: é uma verdadeira "farra 
do bode", "farra do bode mineira". Foi o que aconteceu com 
essas emancipações. Mas, tenho um documento que comprova não 
só que os documentos da maioria desses distritos são falsos, 
como também que houve corrupção eleitoral, corrupção de 
apoio. Vou lê-lo. (- Lê:) 

"Termo de Compromisso. 
A Comissão de Emancipação de Tocos do Mogi, representada 

por seu Presidente, Antônio Rodrigues da Silva, e pelos 
membros, Ademir Menezes de Cantuária. José Vitor da Rosa, 
Antônio Ricardo Alves, Vereador José Ângelo da Rosa e, de 
outro lado, os Bairros do Espraiado, Paredes, Mogi, Pinhal 
Redondo, Pedra Negra, Tijuco Preto, Cana do Reino, Segredo, 
representados pelo Vereador Benedito Sobreiro de Souza, da 
Câmara Municipal de Borda da Mata, têm justo e acordado que 
a Comissão se compromete a: 

1Q - usar de todos os meios necessários para que os bairros 
acima citados voltem a pertencer ao Municipio de Borda da 
Mata, seja por desmembramento ou por mudança de divisas; 

2Q - manter as escolas municipais existentes atualmente nos 
citados bairros; 

3Q - manter o transporte gratuito de alunos residentes nos 
bairros citados para que possam estudar em Borda da Mata; 
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4Q- construir uma estrada ligando 
sede do futuro Município, criando 
trânsito entre esses bairros e Tocos do 

5Q - manter as estradas municipais nos 
possível melhorá-las. 
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os citados bairros à 
condições de livre 
Mogi; 
bairros citados e se 

Por estarem justos e compromissados, assinam 
compromisso. 

o presente 

Borda da Mata, 6 de outubro de 1995. 
Antônio Rodrigues da Silva, Presidente- Antônio Ricardo 

Alves, Vereador - Benedito Sobreiro de Souza, Vereador 
José Ângelo da Rosa, Vereador - Ademir Menezes Cantuária -
José Vitor da Rosa." 
Assinatura é o que não falta nesse documento. Agora, vamos 

ver o compromisso nele contido, porque é aquilo que eu 
disse: o novo município vai ter que viver de R$63.000,00 do 
FPM, e com isso, Sr. Presidente, Srs. Deputados, não dá para 
fazer nem 10% do que está compromissado aqui. Lá, falta 
estrutura para a Prefeitura, para a Câmara, não há 
d~legacia, posto de saúde, asfalto, rede de esgoto, etc. 

E, o Governador Eduardo Azeredo vai sofrer a partir de maio 
de 1997, quando se formar uma fila na porta do Palácio. E 
aí, vou voltar a esta tribuna para perguntar como iremos 
resolver os problemas. Vou fazer coro às cobranças. Não 
podemos admitir que uma medida que visa melhorar a vida dos 
munícipes, venha, no entanto, piorá-la. Para uma meia dúzia 
de iluminados, vai melhorar, pois acaba-se arranjando 
emprego de Prefeito ou emprego de Vereador. 

Então, Sr. Presidente, Srs. Deputados, antes de encerrar, 
quero dizer que sou contrário à elevação de Tocos do Mogi a 
município, como o fui nos outros 96 processos de 
emancipação. Por que, sendo contrário à emancipação dos 
outros, seria favorável a de Tocos do Mogi? E, de mais a 
mais, é aquilo que já disse: uma ferida para um leproso não 
vai afetá-lo nem para melhor nem para pior. 

Era o que tinha a dizer. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Elbe Brandão. 
A Deputada Elbe Brandão* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, 

Srs. Deputados, público presente nas galerias, funcionários 
desta Casa, imprensa, estivemos, a Deputada Maria Olívia e 
eu, na segunda-feira, em João Pessoa, PB, no I Encontro de 
Mulheres Parlamentares Estaduais, uma promoção da União 
Parlamentar Interestadual - UPI. 

Desse encontro resultou o documento Carta Maria Bonita, que 
resume a finalidade da reun1ao e as reivindicações das 
mulheres parlamentares que lá estiveram. 
Preciso salientar duas coisas. Primeiro, a recepção 

excepcional promovida pela Assembléia Legislativa da 
Paraíba, da qual o atual Presidente da UPI, Deputado Carlos 
Dunga, é o Presidente. Lembro, ainda, o carinho e a atenção 
com que fomos recebidas no Palácio da Redenção pelo 
Governador José Targino Maranhão. Também gostaria de dizer 
que as Deputadas que lá estiveram mostraram, por meio do 
relato de suas atividades nas Assembléias estaduais, que, 
graças a Deus, as mulheres vão muito bem, obrigadas, 
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avançando na política sem medo do poder, representando com 
dignidade, caráter e ética os eleitores que lhes deram um 
voto de confiança. 
Sr. Presidente, leio a seguir a Carta Maria Bonita. ( -

Lê:) 
"Carta Maria Bonita 

As Deputadas Estaduais de 13 Estados, reunidas em João 
Pessoa, PB, em 4/12/95: 

1 - Entendendo o significado da participação das mulheres 
nas transformações essenciais para a garantia da igualdade, 
do desenvolvimento e da paz; 

2 - Entendendo o significado da atuação das parlamentares 
na potencialização de ações que evoluem para a emancipação 
da mulher e a libertação dos povos; 
3 - Entendendo o significado da construção de uma UPI 

democrática e participativa para a valorização dos 
Legislativos e a consecução de nossas propostas; 
Se dirigem à sociedade da Paraíba e à sociedade brasileira 

propondo: 
1 - Participação das mulheres parlamentares nas instâncias 

de direção e assessoria da UPI, seja em nível regional ou em 
nível nacional; 

2 - Fortalecimento do parlamento através de sua integração 
com os movimentos sociais e de uma campanha nacional de 
resgate da imagem do parlamentar e da ética na política; 
3 - Formação na UPI de uma comissão de Deputadas Estaduais, 

envolvendo todas as regiões do País, para reunião com a 
direção, sob a coordenação do Presidente da UPI, no Rio de 
Janeiro, com o objetivo de: 
a) preparar um encontro no Rio Grande do Sul absorvendo 

temário sugerido neste evento; 
b) preparar nossa intervenção no Par1amentc Latino-

Americano-Parlatino-; 
4- Retorno da publicação da "Revista da 0?I", reservando 

espaços para matérias sobre a mulher; 
5 - Financiamento pelas Assembléias Legislativas para que 

as Deputadas Estaduais participem das reuniões da UPI; 
6 - Envolvimento e participação das mulheres parlamentares 

na campanha nacional Mulheres sem Medo do Poder; 
7- Divulgação, pela UPI, da Declaração e da Plataforma de 

Ação de Beijing, bem como o seu compromisso com legislações, 
regulamentação de legislações e implementação de políticas 
públicas que materializem as conquistas da Conferência 
Internacional da Mulher; 
8 - Participação da UPI nas atividades do Parlamento 

Latino-Americano, instância de aglutinação dos parlamentos 
dos povos da Latino-América e do Caribe; 
9 Atuação contrária às propostas de reforma 

constitucional que retirem direitos dos trabalhadores, 
particularmente a reforma da Previdência Social, que 
penalizará mulheres trabalhadoras urbanas e rurais; 

10 - Participação das Deputadas Estaduais na luta contra a 
aprovação da Proposta de Emenda à Constituição nQ 25/95, 
dirigindo-se a Brasília na data de sua votação, com 

~ 
~ 
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documentos aprovados por suas Assembléias Legislativas 
repudiando o retrocesso pretendido pelo Congresso Nacional, 
no que tange a direitos adquiridos: aborto legal nos casos 
de risco de vida e estupro. 

Por fim, destacam a importância da permanência do Deputado 
Carlos Dunga na direção da UPI como legítimo representante 
das propostas democráticas da União Parlamentar 
Interestadual. 
João Pessoa, 4 de dezembro de 1995." 
* - Sem revisão da oradora. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Batista 

de Oliveira. 
O Deputado João Batista de Oliveira Comemora-se, no 

próximo domingo, o Dia Internacional dos Direitos Humanos e 
o 47Q aniversário da Declaração Universal dos Direitos do 
Homem, elaborada e aprovada pela ONU em 1948. 

Os dias que antecedem essa magna data são, sem dúvida, uma 
circunstância propícia a uma reflexão sobre o exercício da 
cidadania em nosso Estado e País e, também, sobre as 
limitações que são colocadas a esse exercício pelo espírito 
autoritário, que, infelizmente, ainda está no âmago das 
relações entre os grupos sociais e o Estado brasileiro. 
Provocar a reflexão e criar condições para a elaboração de 

uma nova cultura político-social, que coloque fim a esse 
ranço autoritário e despótico, é o objetivo final da Semana 
dos Direitos Humanos, que está sendo promovida em Belo 
Horizonte, de 5 a 13 deste mês, pela Coordenadoria de 
Direitos Humanos e Cidadania de Belo Horizonte. 

É um evento de suma importância, que está abordando os 
temas da cidadania e dos direitos humanos desde o enfoque 
mais geral, como na palestra Estado e Violência, até em 
situações mais específicas de grupos soc1a1s, como é a 
proposta do debate Quilombolas e os 300 anos de Zumbi dos 
Palmares. 

Como militante dos direitos humanos desde o princípio de 
minha vida político-parlamentar, sinto-me na obrigação de 
trazer para esta Casa o sempre oportuno e politicamente 
relevante tema dos direitos fundamentais e da cidadania. 
Assim, cabe-me a honrosa tarefa de registrar e requerer que 
sejam incluídos nos anais deste Poder Legislativo tópicos 
essenciais do documento Pontos para uma Discussão sobre a 
Violência, elaborado pela equipe da incansável Helena Greco 
e que abriu na Capital mineira a Semana dos Direitos 
Humanos. (-Lê:) 

"-No Brasil, considera-se pouco os direitos humanos. Aqui, 
o debate gira sempre em torno do desrespeito permanente aos 
direitos humanos; 
-violência e criminalidade são proporcionais ao poder 

marginalizador da estrutura social e do Estado, que as 
organizam e legitimam. Violência urbana e policial são faces 
de uma mesma moeda; 

- há, no País, uma guerra civil não declarada e desigual: 
as vítimas são sempre os excluídos, nada menos que os 2/3 da 
população que vivem no limiar da linha de miséria; 

.....----
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- os socialmente excluídos, considerados não-cidadãos, são, 
cada vez mais, tratados como marginais e bandidos pela 
sociedade dominante. que usa e abusa da estrutura jurídica e 
repressiva para contê-los; 
- a violência que se apresenta em toda a sociedade é a 

violência dos grupos dominantes. As principais vítimas das 
relações de exploração e opressão são, também, as principais 
vítimas da repressão e dos desmandos policiais; 
-a violência policial é a projeção imediata da violência 

inerente ao Estado. A política de segurança pública tem sido 
a da brutalidade institucionalizada e explícita. A sua 
lógica é o primarismo perverso na fórmula "violência contra 
violência", um fator a mais de estímulo à violência que 
pretende combater; 
-as forças policiais no Brasil continuam transgredindo os 

mais elementares direitos humanos. Tortura, prisões ilegais, 
invasões de domicílios são práticas rotineiras e triviais; 
-a eliminação física continua ainda sistemática. Segundo 

dados do Deputado Hélio Bicudo, contidos nos documentos 
Pontos para a Discussão sobre a Violência, a PM paulista 
matou 4. 162 pessoas no período 1986/1990, o que corresponde 
a uma eliminação a cada 7 horas; 
-Hélio Bicudo. segundo esse documento, aponta dois fatores 

como responsáveis por esta situação: a militarização das 
Polícias Militares, que atuam como exército no campo de 
batalha, com o objetivo de exterminar o inimigo, e os 
julgamentos dos policiais infratores pela própria Justiça 
Militar, que historicamente tem sido uma verdadeira fábrica 
de impunidade." o documento aponta também para uma banalização da 
violência: todos acabam por considerá-la normal e quase 
obrigatória. Considera também que há o favorecimento do 
aviltamento do senso comum e das regras de conv1vencia 
social, o que torna aceitáveis fatos lamentáveis e 
extremamente repugnantes como os massacres do Carandiru, de 
Acari, da Candelária, de Vigário-Geral. dos ianomamis e 
outros. 

Mas, se o documento de abertura da Semana dos Direitos 
Humanos de 1995 traz questões novas para o debate sobre a 
violência em nosso País e Estado, ele também resgata 
verdades há muito explicitadas e que agora parecem 
esquecidas pela sociedade: que a atual situação de violência 
é produto da exclusão econô~ico-social. da perversa 
concentração de renda - que esta se acentuando ainda mais 
nos últimos anos. graças ao modelo econômico neoliberal em 
vigor e do alijamento sistemático da população das 
decisões sobre o seu destino. 

Essas causas têm que ser sempre lembradas e é preciso que 
se dê a elas a devida importância, já que estão na base da 
grave situação de violência em que nossa sociedade está 
mergulhada, violência que n~o acabará se tais causas não 
forem definitivamente revert1das. 
Aproveito para registrar a presença em nosso País de uma 

comissão de alto nível da ONU, que está pesquisando as 
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diversas formas de agressão à cidadania e aos direitos 
fundamentais. O produto desse trabalho certamente 
proporcionará novo impulso à luta pela cidadania e pelo 
respeito aos direitos fundamentais no Brasil. 
Solicito ao Exmo. Sr. Presidente da República, Fernando 

Henrique Cardoso, e ao Ministro da Justiça, Nélson Jobim, 
que proporcionem à comissão internacional as melhores 
condições de trabalho. Fazer isso significará claramente que 
a atual administração federal pelo menos não compactua com 
os abusos e a violência presentes, infelizmente de forma 
crescente, no dia-a-dia dos cidadãos brasileiros. 
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, quero 

render homenagem a uma pessoa que é uma bandeira do 
movimento de luta pela cidadania no Brasil, que é a ex-
Vereadora Helena Greco, que dedicou toda sua vida em defesa 
dessa causa. Ela enfrentou a ditadura e a repressão. Muitos 
que hoje falam em democracia estavam do lado da repressão 
quando D. Helena Greco enfrentava os fuzis da ditadura 
militar. Rendendo minha homenagem a ela, encerro meu 
pronunciamento sobre esse tema. 
Gostaria de usar o tempo restante para fazer um breve 

comentário sobre o pronunciamento do nobre colega, Deputado 
Geraldo Rezende. S. Exa. tem tratado de um assunto 
importante de maneira extremamente superficial. Quando fala 
em emancipação, gostaria de lembrar a S. Exa., como membro 
da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, que 
essa lei já estava pronta. Ele teve a oportunidade de votá-
la. A Comissão nada mais fez do que cumprir a lei que 
determina as emancipações. Acho que o Deputado está 
particularizando a questão. Gostaria que S. Exa. tivesse uma 
argumentação sobre o universo das emancipações. A lei é 
universal, nunca paroquial. Se há documentação fraudulenta, 
que a Câmara Municipal daquela cidade interpele ou casse o 
mandato do Prefeito que a assinou. Não temos poder de 
polícia. Esta Assembléia Legislativa acredita nos documentos 
que foram anexados. Tocos do Mogi e Borda da Mata 
apresentaram documentos legais, por meio de uma comissão, 
como fizeram outros distritos. Não cabe a nós fazer juízo. 
Para dirimir tais dúvidas existe o Judiciário. 
Gostaria, ainda, de comentar que a maneira como o Deputado 

trata a questão tem jogado por terra o trabalho e o 
idealismo de centenas de líderes. A emancipação é uma 
matéria apaixonante. As pessoas se orgulham de suas terras. 
Se existe algum distrito que não cumpriu a legislação, acho 
que, ainda que houvesse um justo, seria possível preservar o 
projeto. S. Exa. trata o assunto de forma generalizada. A 
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização analisou os 
documentos que tinham firma reconhecida. Nós, membros da 
Comissão, nos sentimos atingidos pelos pronunciamentos do 
Deputado. Quem falsificou essas firmas é estelionatário. A 
Assembléia Legislativa não tem poder de polícia. Portanto, 
temos que considerar essa documentação. 

Por último, eu queria dizer que o Deputado continua 
insistindo na questão do nome do lugar. Os nomes são 
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escolhidos porque as pessoas têm história, têm tradição. 
Toda cidade, todo distrito nasce de alguma tradição da 
terra, e o povo se orgulha por ter nascido ali. O lugar ter 
o nome de Tocos do Mogi não causará nenhum prejuízo e nem 
envergonhará ninguém, a não ser que o Deputado gostasse que 
lá se chamasse New Tocos do Mogi. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Aílton Vilela. 
O Deputado Aílton Vilela- Sr. Presidente, Sras. Deputadas, 

Srs. Deputados, reconhecidamente, um dos principais 
problemas que afetam o Brasil nos tempos atuais é a 
distribuição de riqueza e de renda. É do conhecimento de 
todos a frase sempre usada quando se trata do assunto: 
poucos ganham muito e muitos ganham pouco. Isso já vem 
ocorrendo há longo tempo e precisa ser modificado o mais 
rápido possível para o bem de todo o País. Em virtude dessa 
má distribuição de riquezas, o Brasil sofre com gravíssimos 
problemas nas áreas de saúde, moradia, educação, segurança, 
justiça, alimentação, enfim, padece de um grande mal dos 
nossos tempos: a miséria. É óbvia a necessidade de se 
corrigir esse erro. Estudos sérios, realizados por var1os 
órgãos, mostram que uma redistribuição de renda no Brasil 
se~ia o inicio de novos tempos, de melhores condições de 
vida para todo o povo brasileiro. 

O projeto de lei encaminhado a esta Casa pelo Governador 
Eduardo Azeredo, que trata da redistribuição do ICMS, vem 
justamente atender a essa necessidade de se redistribuir a 
renda, começando com os mun1C1p1os. Essa alteração no 
repasse do Imposto aos municípios pode ser considerada o 
início da redistribuição de riqueza no Estado. Uma enorme 
parte da população de Minas Gerais será beneficiada com os 
novos valores, enquanto que a parcela prejudicada estará 
fazendo um sacrifício mínimo em prol de todo o Estado e sua 
população. 

~ 
~ 

Esse projeto vem mostrar a preocupação do Governador 
Eduardo Azeredo com as classes menos favorecidas da nossa 
sociedade, dentro dos ideais da social-democracia adotada 
pelo PSDB, um partido que nasceu para atender justamente às 
camadas carentes da sociedade brasileira. O próprio 
Governador já declarou que esse projeto é o mais social-
democrata de seu Governo, com o objetivo de diminuir a 
concentração de receita e renda e incentivar os municípios a 
investirem em setores básicos, como educação, saúde, 
agricultura e meio ambiente. O alcance social dessa proposta 
é de uma dimensão extraordinária. A aprovação desse projeto 
é uma questão de justiça social. 

Nós, como representantes de todos os municípios mineiros, 
devemos dar especial atenção a este projeto, apesar de 
estarmos nos aproximando do final dos trabalhos deste ano. 
Cabe a nós discutir e aperfeiçoar o que ~or possível, para 
que esse projeto atinja plenamente seus objetivos, com o 
m1n1mo possível de sacrifícios. Embora os grandes 
municípios, que são poucos, possam vir a ter perdas, é 
necessário que computemos também os ganhos que os municípios 
mais pobres terão - e esses são a maioria, 90% segundo 
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estimativa do Governo. E são justamente esses municípios 
menores que necessitam de ajuda para conseguirem sobreviver 
para darem boas condições de vida a seus moradores, evitand~ 
que sua população migre para as cidades maiores provocando 
situações que já são do nosso conhecimento, como, por 
exemplo, o surgimento de favelas e condições subumanas de 
vida. Sem essa migração para as cidades-pólos de cada região 
haverá também uma diminuição nos custos para as 
administrações dessas cidades, que são as mesmas que, em 
princípio, estarão perdendo receita com a aprovação desse 
projeto. 
Prova maior do beneficio social que esse projeto irá 

proporcionar é que, segundo estudos da Secretaria da 
Fazenda, das 50 cidades que mais se beneficiarão com a 
redistribuição do ICMS, vinte e duas estão nas regiões 
Norte, no vale do Jequitinhonha e no vale do Mucuri 
consideradas as mais pobres e onde estão localizados 0~ 
bolsões de miséria do nosso Estado. 
O sentido principal de um imposto é justamente dar 

condições ao Poder Executivo de melhorar a qualidade de vida 
da população, o que exige saneamento básico, _saúde, educação 
e outras melhorias mínimas no mundo de hOJe. E essa é uma 
das grandes vantagens da redistribuição de ICMS proposta 
pelo Governador Eduardo Azeredo: dar condições aos pequenos 
municípios de oferecer a seus cidadãos o mesmo que a 
população de uma grande cidade tem. Dar uma chance de 
crescimento e de independência financeira aos pequenos 
municípios que souberam aplicar os recursos advindos dessa 
nova distribuição do ICMS em sua _economia. Como está 
atualmente, a distribuição do ICMS so tende a aumentar as 
diferenças entre as cidades e contribuir para a migração da 
~opulação para os grandes centros ~r~a~os. _Es~e projeto 
1ncentiva o desenvolvimento dos mun1c1plOS m1ne1ros e, em 
conseqüência, do Estado como um todo. 

Como também somos representantes dos municípios que 
perderão receita com a vigência dos novos critérios, não 
devemos nos esquecer de analisar o outro lado da questão. 
Não podemos deixar de reconhecer que alguns municípios terão 
perdas. será necessário algo para compens~r essas perdas. E 
há várias formas de se recuperar ~ rece1t~ que vier a ser 
perdida, inclusive com a colaboraç~o do proprio Governo do 
Estado. será uma ótima opor~u~1dade_ para que esses 
municípios façam uma reforma adm1n1strat1va, enxugando suas 
máquinas e diminuindo suas perd~s, ~m busca do aumento da 
receita, e combatendo a sonegaçao f1scal, que tem sido uma 
grande ca~sa de evasão de recurs?s dos mun~c~pios e do 
Estado. E preciso que _se ~ons1ga_ um equ1l1brio entre 
despesas e receitas. E 1sso e poss1~el, desde que haja 
administrações comprometidas com os 1nte~esses maiores do 
município. Mesmo os colegas q~e, como nos, foram eleitos 
pelos municípios mais be~ aqu1nhoados na divisão do bolo 
tributário, não podem de1xar de reconhecer a justiça social 
q~e a redistribuição do ICMS irá proporcionar, se for por 
nos aprovada. 
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Mas também é necessar1o que o Estado dê sua parcela de 
contribuição. Esperamos e fazemos um veemente apelo ao 
Governador Eduardo Azeredo para que, dentro de um futuro 
prox1mo, ele busque os caminhos necessar1os para uma 
modificação, na Constituição Federal, da distribuição da 
arrecadação dos impostos, para que seja direcionada uma 
parcela maior aos municípios. Temos certeza de que, assim, o 
Governador estará promovendo um ato de justiça e 
consolidando os seus propósitos administrativos em favor da 
descentralização e do municipalismo e minorando as 
dificuldades dos municípios mineiros, e conseqüentemente, de 
suas populações. Muito obrigado! 

O Sr. Pres;dente - Com a palavra, o Deputado Marcelo 
Gonçalves. 

O Deputado Marcelo Gonçalves Sr. Presidente, Srs. 
Deputados e Sras. Deputadas, ontem foi um dia muito 
importante para Pedro Leopoldo. Importante e, por que não 
dizer, de sublime significado, pois o mun1clp1o concedeu 
título de cidadania ao dignissimo Secretário de Estado da 
Segurança Pública, Santos Moreira da Silva. 

Hoje, o nome do Secretário é reconhecido não só dentro do 
nosso Estado como também no âmbito federal. Reconhecimento 
conseguido através do trabalho dedicado, competente e 
responsável que vem desenvolvendo à frente da secretaria que 
lhe foi entregue. 
Pedro Leopoldo não poderia ter escolhido melhor, e eu, como 

representante do município nesta Casa, não tenho como deixar 
passar esse acontecimento de tamanha importância para a 
comunidade. Quero dar os parabéns ao Vereador Ralé, do meu 
partido, PDT, por ter escolhido tão ilustre pessoa. 
Quero, também, deixar registradas minhas palavras como 

convidado da Comissão de Agropecuária, na qual discutimos o 
problema do Laboratório Lanara, do Governo Federal. 
Participaram dessa reunião os Srs. Tomaz Aquino, Chefe do 
laboratório; Fernando Cruz Lander, Presidente do Conselho 
Regional de Medicina Veterinária; Arnaldo Lemos Figueiredo, 
Delegado Federal do Ministério da Agricultura; Antônio 
Campos Martins Borges, Presidente do IMA, e Gil Naves, 
representante do Ministério da Agricultura. 
Existem apenas cinco laboratórios do mesmo porte no Brasil. 

Em Pedro Leopoldo, está o Lanara, o mais importante de 
todos, porque é nesse local que se fazem testes e vacinas. A 
peste suína africana está totalmente erradicada no nosso 
País, graças a esse laboratório. Isso significa que podemos 
exportar mais e ter qualidade nos nossos produtos. O Lanara 
tem capacidade para 300 técnicos, mas, hoje, convive apenas 
com 45 pessoas dedicadas que vestem a camisa do laboratório. 
Está com 70% dos 24.000m2 de área construída ociosos. Ao 
mesmo tempo, estamos com o IMA sem laboratório. Faço um 
apelo ao Secretário Alysson Paulinelli e ao Dr. Antônio 
Cândido para que reflitam sobre isso. O Estado está pensando 
em construir um laboratório, mas existe esse em Pedro 
Leopoldo. Há uma incoerência, pois o nosso Estado não tem 
dinheiro e quer arcar com a despesa de uma construção. O 
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nosso representante do Ministério da Agricultura, Delegado 
Arnaldo Lemos, já abriu as portas daquele local para o nosso 
Governo. Por falta de compreensão puramente política, não 
está sendo resolvida essa questão. Faço, então, esse pedido 
a todos os órgãos competentes, pois nosso Estado precisa e 
deve ocupar esse espaço no laboratório. 

Fiquei surpreso com a fala do Deputado João Batista sobre o 
nobre colega Geraldo Rezende. Para mim, ele usou dois pesos 
e duas medidas. Falou muito em documentos, e isso me admira 
muito, pois ocorreu que uma documentação do Distrito de São 
José de Almeida, com dois documentos do Prefeito, outro da 
CEMIG e mais um sobre o IPTU do distrito, não foi 
reconhecida. Fiquei admirado ao falar sobre documentos com o 
Deputado Geraldo Rezende. Muito obrigado. 
O Sr. Presidente Com a palavra, o Deputado Gilmar 

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

Deputados, Sras. Deputadas, pessoas presentes nas gale~ias, 
ocupamos a tribuna nesta tarde para prestar nosso apo1o ao 
esforço que vem sendo feito pelas companheiras Deputadas 
desta Casa e para parabenizá-las por participarem da grande 
campanha que tem sido realizada em nível nacional, a fim de 
ampliar a participação das mulheres na vida política deste 
País. Nós, do PT, em nosso primeiro congresso em 1991, já 
definimos que, no mínimo, 30% de todas as vagas de direção, 
em nível nacional, estadual e municipal deveriam ser 
reservadas às companheiras mulheres. Estabelecemos isso, 
dentro de nossos estatutos, como um exemplo para os outros 
partidos e para, nós mesmos, abrirmos o debate sobre esse 
assunto, que é de fundamental importância e precisa ser 
realizado. Assim, teremos uma sociedade que, cada vez mais, 
compreende que é necessária uma relação de igualdade entre 
homens e mulheres. 

Não podemos continuar reforçando, no País, o machismo, que 
infelizmente ainda impera. É preciso tratar, discutir e 
assegurar, na sociedade, condições de igualdade e espaço 
para participação, tanto de homens quanto de mulheres. O 
nosso partido, durante a realização de seus encontros, criou 
creches, para que as crianças tenham o seu espaço e para que 
os pais e as mães possam participar, tranqüilamente, de 
todas as reuniões do partido, sem que tenham dificuldades 
com os filhos. Com a instalação das creches as mulheres 
estão podendo participar das reuniões, em igualdade de 
condições com os homens. Sabemos, infelizmente. que ainda 
cabem às mulheres, na maioria das vezes, os afazeres 
domésticos e também a guarda dos filhos. Estamos dando 
passos nesse sentido. Nós, do PT, queremos realmente saudar 
a modificação que foi feita e o estabelecimento da quota 
mínima de 20% para candidaturas de companheiras mulheres. 
Entendemos que já é uma melhoria e que é preciso hoje, no 
País, evoluirmos na questão da igualdade. No nosso 
entendimento, a criação desta quota mínima irá fazer com que 
a nossa sociedade machista possa começar, de fato, a 
refletir sobre essa questão. Essa matéria precisa ser 
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vencida e não pode continuar a existir no futuro, quando 
todos puderem perceber com clareza que homens e mulheres 
devem ter o mesmo espaço em todos os aspectos da vida. 
Quero ressaltar que apoiamos e achamos extremamente 

importante a campanha que está sendo feita para a filiação 
de mulheres aos partidos políticos. Portanto, o PT apóia 
integralmente esta campanha. Quero reforçar essa posição e 
dizer que já demos alguns passos dentro do partido, mas 
reconhecemos que ainda é preciso avançar mais, e queremos 
avançar mais. Nós, homens, precisamos, de fato, reconhecer 
que, em alguns momentos, mantemos algumas posturas que 
precisamos superar e vencer. Esse debate e essa discussão 
vão nos possibilitar melhorar e irão nos tornar homens e 
mulheres cada vez mais compreensivos e solidários, ajudando 
na construção de um país diferente. Muito obrigado. 
* - 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 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 
ir.s:rições para o expediente da próxima reunião ordinária. 

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

Especial para Emitir Parecer sobre a Nomeação, pela 
Assembléia, de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado 
de Minas Gerais. Pelo PSDB: efetivo Deputado Romeu 
Queiroz; suplente - Deputado Francisco Ramalho; pelo PMDB: 
efetivo - Deputado Geraldo Santanna; suplente Deputado 
Jorge Eduardo de Oliveira; pelo PDT: efetivo- Deputado José 
Braga; suplente - Deputado Ivair Nogueira; pelo PFL: efetivo 
- Deputado Clêuber Carneiro; suplente - Deputado Paulo Piau; 
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 
Paulo Schettino - falecimento do Sr. Manoel Fausto Vilela, 
em Ipatinga; e Péricles Ferreira- falecimento do Sr. Dario 
Faria Tavares, em Belo Horizonte. (Ciente. Oficie-se.) 

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

Lei nQ 199/95, da Procuradoria-Geral de Justiça, que altera 
a Lei nQ 11.181, de 10/8/93, que dispõe sobre o Plano de 
Carreira dos Servidores do Ministério Público de Minas 
Gerais e dá outras providências. Em discussão, o parecer. 
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em 
votação. 

Questões de Ordem 
O Deputado Gilmar Machado -Sr. Presidente, gostaríamos de 
pedir a recomposição de "quorum" ou a suspensão dos nossos 
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trabalhos. Ontem, ocorreu modificação de redação na matéria 
que estamos votando, e entendemos que há a necessidade de 
"quorum• qualificado, a fim de que possamos votá-la. 
Portanto, solicitamos a recomposição de •quorum" ou o 
encerramento de plano desta reunião. 

O Deputado Durval Ângelo Sr. Presidente, existe um 
requerimento do Deputado Bilac Pinto que deve ser lido 
antes. Entendemos que, depois da leitura, a questão seria 
pertinente. No entanto, agora, deve-se proceder à leitura do 
citado requerimento. 

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado Durval 
Ângelo que não entramos na 2a fase da Ordem do Dia. Estamos 
na fase de votação de pareceres e requerimentos. 
A questão de ordem levantada pelo Deputado Gilmar Machado é 

regimental. A Presidência convoca o Sr. 1Q-Secretário para 
proceder à chamada dos Deputados, para a recomposição de 
"quorum". Na sua ausência, a Presidência convida a Sra. 2a-
Secretária, Deputada Maria José Haueisen. 

A Sra. Secretária (Deputada Maria José Haueisen) - (- Faz a 
chamada.) 

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 18 Deputados. 
Encontram-se presentes nas Comissões 4 Deputados, perfazendo 
um total de 22. Não há •quorum" para o prosseguimento dos 
nossos trabalhos. 

Suspensão da Reunião 
O Sr. Presidente - Havendo matéria importante em votação, 

esta Presidência suspende a reunião por 15 minutos, após os 
quais voltaremos aos nossos trabalhos. 

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

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

Esta Presidência verifica de plano a inexistência de 
"quorum• para a continuação dos nossos trabalhos e encerra a 
reunião, convocando os Deputados para a ordinária de debates 
de segunda-feira, dia 11, às 20 horas. Levanta-se a reunião. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR NQ 
- 9/95 
Comissão de Defesa Social 

Relatório 
Por meio da Mensagem nQ 48/95, o Governador do Estado 

encaminhou a esta Casa o projeto de lei em tela, que dispõe 
sobre a nomeação para o Quadro de Oficiais de Saúde - QOS -
da Polícia Militar de Minas Gerais. 
Publicado em 5/10/95, foi o projeto distribuído à 

de Constituição e Justiça, que se manifestou 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade 
Emendas nQs 1 e 2. Vem, agora, a esta Comissão, 
apreciado quanto ao mérito. 

Fundamentação 

Comissão 
por sua 

com as 
para ser 
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A proposta em análise objetiva, por via de lei, estabelecer 
os parâmetros para admissão dos profissionais de saúde no 
quadro próprio da Polícia Militar de Minas Gerais. 

A matéria está disciplinada pela Lei ng 4.377, de 25/1/67, 
e por outras normas internas daquela corporação, as quais 
encontram-se desatualizadas em muitas das suas disposições, 
ante o advento da Constituição da República, editada em 
1988. 
Essa situação tem motivado inúmeras demandas judiciais, 

notadamente diante do preceito contido no art. 37, I, da 
Constituição da República, corroborado pelos arts. 21 e 39, 
§ 10, da Carta mineira, que remetem à lei as disposições 
sobre a matéria. 

Para cumprir, assim, o que dispõe o texto constitucional, 
torna-se necessária a edição de lei no sentido formal, 
aprovada por esta Casa Legislativa, como pretende o Chefe do 
Poder Executivo, o que, sem dúvida, evitará inúmeros 
problemas de ordem judicial para a administração pública. 
Por outro lado, é salutar que se estabeleçam parâmetros, 

tais como aqueles constantes na proposta em análise, para a 
PMMG compor os quadros de saúde com servidores que realmente 
preencham os requisitos mínimos para o trabalho relacionado 
não apenas às funções como também aos cargos, de natureza 
militar, que vierem a ocupar. 

Entendemos que a matéria é de grande relevância para o 
aperfeiçoamento das atividades desempenhadas pela gloriosa e 
tradicional Polícia Militar, sendo oportuna e conveniente 
aos interesses da administração e dos administrados. 

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

Lei Complementar nQ 9/95 com a Emenda nQ 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça, e pela rejeição da Emenda nQ 2, da 
mesma Comissão. 
Sala das Comissões, 30 de novembro de 1995. 
Djalma Diniz, Presidente Paulo Schettino, relator 

Sebastião Helvécio. 
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 391/95 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
De autoria do Deputado Alencar da Silveira Júnior, o 

projeto em pauta tem por objetivo disciplinar o acesso 
gratuito aos estádios esportivos administrados pelo Estado. 

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 da proposição na forma do 
Substitutivo nQ 1. 

Agora, vem a matéria a esta Comissão para receber parecer. 

A proposição 
gratuitos nas 
de propriedade 

Fundamentação 
em análise visa a restringir os ingressos 
competições esportivas realizadas em estádios 
do Estado, em especial no Mineirão e no 
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Mineirinho, que são administrados pela ADEMG, autarquia 
vinculada à Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo. 

A medida não gera despesas para os cofres públicos, não 
encontrando, assim, óbice do ponto de vista financeiro ou 
orçamentário à sua aprovação. 

Ao contrário, implicará aumento da renda dos jogos. Como a 
ADEMG recebe pela locação dos estádios um percentual da 
bilheteria, a sua receita aumentará, e por ser ela 
autarquia, esse fato representa ganho de receita e de 
patrimônio para o Estado. Destarte, a proposição tem 
repercussão financeira positiva nas finanças públicas. 
Verificamos, ainda, que a matéria é procedente, pois, 

conforme amplamente noticiado pela imprensa, o excesso de 
convites tem provocado grande evasão de renda, prejudicando 
o desenvolvimento do esporte no Estado e, especialmente, os 
clubes, que deixam de arrecadar e têm que arcar com elevadas 
despesas. 

Além do mais, a matéria reveste-se de grande senso de 
justiça. Enquanto o trabalhador faz o sacrifício de tirar do 
seu salário mínimo o valor da geral, pessoas notadamente de 
boa situação financeira e social têm o revoltante privilégio 
de assistir aos jogos, gratuitamente, nas tribunas ou nas 
cadeiras. 

Além disso, uma lei limitando a gratuidade é instrumento 
que dará força e respaldo à recusa de pedidos para convites. 

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

Lei nQ 391/95 no 1Q turno, na forma do Substitutivo nQ 1, da 
Comissão de Administração Pública. 
Sala das Comissões, 7 de dezembro de 1995. 
Miguel Martini, Presidente Ajalmar Silva, relator 

Marcos Helênio- Alencar da Silveira Júnior. 
PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO 

- No 565/95 
Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça, 

de Agropecuária e Política Rural e de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria da Comissão de Agropecuária e Política Rural, o 
projeto de resolução em tela tem por objetivo aprovar, em 
conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, da 
Constituição do Estado, as alienações das terras devolutas 
que menciona. 

Em virtude de requerimentos apresentados pelo Deputado 
Almir Cardoso e aprovados na reunião plenária de 23/11/95, a 
proposição passa a ser apreciada em reunião conjunta das 
Comissões a que foi distribuída, sujeitando-se, ainda, à 
tramitação em regime de urgência. 

Nos termos regimentais, nesta fase inicial, compete a esta 
Comissão proceder ao exame preliminar da matéria quanto aos 
aspectos jurídico, constitucional e legal. 

Fundamentação 
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Por seu art. 62, XXXIV, a Carta mineira atribui à 
Assembléia Legislativa a competência privativa de aprovar, 
previamente, a alienação ou a concessão de terra pública, 
ressalvado o disposto no art. 247, § 3Q, da mesma Carta. 
Tal ressalva diz respeito a alienação ou concessão de terra 

pública prevista no plano de reforma agrária estadual 
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, a possua como sua, 
por cinco anos ininterruptos, sem oposição, tenha nela 
moradia e a tenha tornado produtiva. 

Do exame dos autos de processos administrativos que 
consucstanciam o projeto de resolução, constata-se que todos 
foram corretamente instruídos e que nenhum deles se ajusta 
às retromencionadas ressalvas. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de 
Resolução nQ 565/95 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 6 de dezembro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna, relator 

Carlos Murta - Durval Ângelo - Simão Pedro Toledo - Ivair 
Nogueira. 

Comissão de Agropecuária e Política Rural 
Relatório 

De iniciativa desta Comissão, o projeto de resolução em 
apreço aprova, em conformidade com o disposto no art. 62, 
XXXIV, da Constituição do Estado, as alienações das terras 
devolutas que especifica. 

A proposição está sendo examinada em reunião conjunta das 
Comissões a que foi distribuída e sujeita-se à tramitação em 
regime de urgência, em razão de requerimentos apresentados 
pelo Deputado Almir Cardoso e aprovados na sessão plenária 
de 23/11/95. 
Quando do exame preliminar da matéria pela Comissão de 

Constituição e Justiça, esta emitiu parecer concluindo pela 
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade do 
projeto tal como apresentado. 
Dando prosseguimento à tramitação, cumpre-nos apreciar a 

proposição atendo-nos ao mérito. 
Fundamentação 

A competência legislativa de prévia aprovação para a 
alienação de terra pública -excetuadas a alcançada pelo 
plano de reforma agrária e a que for enquadrada na categoria 
de concessão gratuita de domínio coaduna-se com os 
princípios de competência concorrente dos Poderes para 
elaborar as normas reçentes dos bens de domínio público, 
além de figurar impc-tante instrumento de controle de 
natureza política. 
Vale ressaltar, também, o caráter social de que se reveste 

a legitimação de posse de terras devolutas, já que promove a 
tranqüilidade e o bem-estar daqueles que, com sacrifício e 
determinação, desbravaram os rincões de Minas. 
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Com vistas a agilizar a tramitação de legitimações 
referentes a processos oriundos de mensagens anteriores, 
cujas diligências foram devidamente cumpridas, julgamos 
oportuno sejam incorporadas tais legitimações nos anexos do 
projeto, de acordo com a categoria da terra rural ou 
urbana. Eis por que apresentamos, na parte conclusiva deste 
parecer, as Emendas nQs 1 e 2. 

Em face do aduzido, 
Resolução nQ 565/95 no 
seguir formalizadas. 

Incluam-se, no Anexo 
alienações das terras 
incisos, observada a 
beneficiários. 

Conclusão 
opinamos pela aprovação do Projeto de 
1Q turno, com as Emendas nQs 1 e 2, a 

EMENDA No 1* 
I a que -se refere 
devolutas apensas, 
ordem alfabética 

EMENDA NQ 2** 

o art. 1Q, as 
renumerando-se os 
de municípios e 

Incluam-se, no Anexo II a que se refere o art. 1Q, as 
alienações das terras devolutas, renumerando-se os incisos, 
observada a ordem alfabética dos beneficiários. 
Sala das Comissões, 6 de dezembro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente- Aj2lmar Silva, relator 

Durval Ângelo - Arnaldo Penna. 
*- O Anexo I mencionado foi publicado no Diário do 

Legislativo de 12/12/95. 
**- O Anexo II mencionado foi publicado no Diário do 

Legislativo de 12/12/95. 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
O projeto de resolução em apreço, 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 das terras devolutas 
que menciona. 

Em decorrência de requerimentos apresentados pelo Deputado 
Almir Cardoso e aprovados na reunião plenária de 23/11/95, a 
proposição fica sujeita à tramitação em regime de urgência, 
e a sua apreciação se faz em reunião conjunta das Comissões 
a que foi distribuída. 

Na forma regimental, coube à Comissão de Constituição e 
Justiça o exame preliminar do projeto, disso decorrendo 
parecer por sua juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade na forma proposta. Em seguida, a Comissão de 
Agropecuária e Política Rural procedeu à apreciação da 
matéria, concluindo por sua aprovação com as Emendas nQs 1 e 
2, as quais fazem integrar nos anexos outros 523 processos 
de legitimação, provenientes de mensagens anteriores e cujas 
diligências foram plenamente cumpridas. 

Agora, compete-nos emitir parecer sobre a proposição, 
atendo-nos aos lindes de nossa competência. 

Fundamentação 
No que se refere às repercussões de ordem financeiro-

orçamentárias, temos a dizer que as alienações geram 
reduzido impacto nos cofres públicos estaduais, jà que as 



despesas decorrentes 
administrativos - aí 
medições e vistorias 
recursos provenientes 
bem como da compra do 

da instrução dos autos 
incluídas, entre outras 
"in loco" têm por 
do pagamento de taxas 

imóvel pelo posseiro. 
Conclusão 
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de processos 
atividades, as 
cobertura os 

e emolumentos, 

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de 
Resolução ng 565/95 no 1Q turno, com as Emendas nQs 1 e 2, 
apresentadas pela Comissão de Agropecuária e Política Rural. 
Sala das Comissões, 6 de dezembro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Marcos Helênio, relator -

Miguel Martini -Simão Pedro Toledo- Ivair Nogueira. 
PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI 

-No 5/95 
Comissão de FiscalizaçãÕ Financeira e Orçamentária 

Relatório 
De autoria do Deputado Marcos Helênio, o Projeto de Lei nQ 

5/95 dispõe sobre incentivo fiscal para o apoio à realização 
de projetos de geração de postos de trabalho no âmbito do 
Estado de Minas Gerais. 
Aprovado no 1Q turno na forma do Substitutivo nQ 1, retorna 

agora o projeto a esta Comissão para que sejam elaborados o 
parecer para o 2Q turno e a redação do vencido, que o 
integra. 

Fundamentação 
A proposição possui indubitável mérito, na medida em que 

visa a solucionar um dos mais graves problemas sociais, o 
desemprego. 

Financeiramente, entendemos que a matéria deva acarretar 
redução da receita pública, já que créditos da Fazenda serão 
aplicados nas obras de que trata o projeto. 

Tal diminuição, no entanto, será compensada pela realização 
de obras de finalidade social, por meio das quais, 
acreditamos, serão compensados os efeitos decorrentes da 
redução da receita tributária. 

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

Lei nQ 5/95 no 2Q turno, na forma do vencido no 1Q turno. 
Sala das Comissões, 7 de dezembro de 1995. 
Miguel Martini, Presidente Ajalmar Silva, relator 

Marcos Helênio- Alencar da Silveira Júnior. 
Redação do Venc;do no 1Q Turno 

PROJETO DE LEI No 5/95 
Institui o Programa Estadual de -Apoio a Comunidades 

Carentes e de Incentivo à Criação de Novos Postos 
de Trabalho - PRÓ-COMUNIDADE. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica instituído o Programa Estadual de Apoio a 

Comunidades Carentes e de Incentivo à Criação de Novos 
Postos de Trabalho - PRÓ-COMUNIDADE. 
Art. 2Q -O PRÓ-COMUNIDADE tem como objetivo promover a 

melhoria da qualidade de vida das populações carentes, em 
especial das residentes em vilas e favelas dos grandes 
conglomerados urbanos, por meio, principalmente, do 
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incentivo à realização de obras por pessoas jurídicas em 
débito com o Estado. 

§ 1Q - As pessoas jurídicas referidas neste artigo não 
poderão estar inscritas na dívida ativa, e os seus débitos 
com o Estado deverão ter sido apurados até a data de 
publicação desta lei. 

§ 2Q - O montante dos recursos financeiros investidos pelo 
devedor na realização da obra será abatido de seu débito com 
o Estado. 

Art. 3Q O PRÓ-COMUNIDADE deverá promover ações de 
assistência às populações carentes nas seguintes áreas: 

I - saneamento básico; 
II - saúde; 
III - abastecimento; 
IV - educação; 
V - habitação; 
VI - infra-estrutura urbana; 
VII - cultura; 
VIII - esporte e lazer. 
Art. 4Q -A mão-de-obra a ser utilizada na execução dos 

projetos do PRÓ-COMUNIDADE deve ser contratada, 
prioritariamente, no âmbito da comunidade a ser beneficiada. 
Art. 5Q -O PRÓ-COMUNIDADE será gerenciado por um Conselho 

Gestor, composto, de forma paritária, por representantes do 
Poder Executivo e da sociedade civil organizada. 
Art. 6Q- Para participar do Programa, as pessoas jurídicas 

referidas no art. 2Q devem habilitar-se à execução de 
projetos elaborados pelo Conselho Gestor ou apresentar a 
este projetos de melhoria que atendam a interesses 
comunitários nas áreas previstas no art. 3Q. 

Parágrafo único - Cada devedor deve apresentar somente 1 
(um) projeto, e o limite do seu custo será fixado na forma 
da regulamentação desta lei. 
Art. 7Q- Compete ao Conselho Gestor do PRÓ-COMUNIDADE: 
I - elaborar projetos de interesse comunitário; 
II - examinar os projetos apresentados sob o ponto de vista 

da viabilidade econômica, financeira e operacional; 
III - selecionar os projetos a serem atendidos; 
IV- fixar os limites máximos de recursos a serem aplicados 

em cada projeto individualmente; 
V - acompanhar a execução financeira e operacional dos 

projetos; 
VI analisar a prestação de contas dos recursos 

financeiros empregados na execução dos projetos. 
Art. 8Q -Para candidatar-se aos benefícios do Programa, a 

comunidade deverá encaminhar projeto, por intermédio dos 
seus representantes, ao Conselho Gestor do PRÓ-COMUNIDADE. 
Art. 9Q- Constituem recursos do PRÓ-COMUNIDADE: 
I - dotações consignadas no orçamento do Estado; 
II - os provenientes de convênios firmados com instituições 

públicas ou privadas; 
III - os provenientes de convênios firmados com organismos 

internacionais; 
IV - os provenientes de doações de qualquer natureza. 
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Art. 10- O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo 
de 90 (noventa) dias a contar da data de sua publicação. 
Art. 11 Esta lei entra em vigor na data da sua 

publicação. 
Art. 12- Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI 
-No 6/95 

Comissão de FiscalizaçãÕ Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Marcos Helênio, o projeto de lei em 
epígrafe cria o Fundo Estadual de Proteção e Defesa do 
Consumidor. 

Aprovada no 1Q turno com as Emendas nQs 1 a 5, retorna 
agora a proposição a esta Comissão para que sejam elaborados 
o parecer para o 2Q turno e a redação do vencido, que o 
integra. 

Fundamentação 
O Direito do Consumidor constitui uma das mais 

interessantes novidades do ordenamento jurídico nacional. A 
princípio merecedor de críticas e de muito descrédito, vem 
esse ramo do direito assumindo papel cada vez mais relevante 
com o passar do tempo. 

De fato, se analisarmos a sociedade atual, observaremos que 
a relação de consumo é algo que se repete inúmeras vezes no 
dia-a-dia de todos nós. Isso, contudo, não era percebido 
pelo legislador, que deixou, até muito recentemente, o 
consumidor com insuficiente conjunto de normas para se 
defender dos que oferecem produtos e serviços com qualidade 
abaixo da esperada. 

O panorama se alterou com a promulgação da Lei nQ 8.078, de 
11/9/90, que estabeleceu diversas situações em que se 
considerava lesado o consumidor. Saliente-se que essa 
alteração do panorama se Jeu tanto sob o aspecto jurídico 
como sob o aspecto social, já que a própria sociedade parece 
ter percebido a importância de atentar para seus direitos. 
Faltou, no entanto, que as diversas esferas de poder da 

Federação se preparassem para exercer de fato as 
prerrogativas a elas atribuídas pela lei retromencionada. 
Essas atribuições, relacionadas, principalmente, à 
fiscalização das relações de consumo, são fundamentais para 
que os objetivos do Código do Consumidor se realizem. 
Acreditamos, por isso, que o Fundo em questão deve ser 
constituído para que se estruture o mais rapidamente 
possível a defesa do consumidor em nosso Estado. 

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

Lei nQ 6/95 no 2Q turno, na forma do vencido no 1Q turno. 
Sala das Comissões, 7 de dezembro de 1995. 
Miguel Martini, Presidente- Alencar da Silveira Júnior, 

relator- Marcos Helênio- Ajalmar Silva. 
Redação do vencido no 1Q turno 

PROJETO DE LEI No 6/95 
Cria o Fundo Estadual de Proteção-e Defesa do Consumidor e 

dá outras providências. 
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q- Fica criado o Fundo Estadual de Proteção e Defesa 

do Consumidor, destinado a financiar ações que visem a 
cumprir os objetivos da Política Nacional de Relações de 
Consumo. 
Art. 2Q -Poderão ser beneficiários do Fundo Estadual de 

Proteção e Defesa do Consumidor: 
I- órgãos ou entidades das administrações pública direta 

ou indireta, estaduais ou municipais, responsáveis pela 
elaboração, pela criação, pela implantação ou pela execução 
de projetos ou programas de proteção e defesa do consumidor; 

II - entidades não governamentais legalmente constituídas, 
sem fins lucrativos e com mais de 2 (dois) anos de 
funcionamento, voltadas para a proteção e a defesa do 
consumidor. 
Art. 3Q O Fundo Estadual de Proteção e Defesa do 

Consumidor, de natureza e individuação contábeis, será 
constituído dos seguintes recursos: 

I indenizações decorrentes de condenações e multas 
advindas do descumprimento de decisões judiciais, em ações 
coletivas relativas ao direito do consumidor; 

II - 20% (vinte por cento) do valor das multas aplicadas 
pela Promotoria Especializada de Defesa do Consumidor 
PROCON-MG -, na forma do art. 55 da Lei Federal nQ 8.078, de 
1990, e do art. 10 do Decreto Federal nQ 861, de 1993; 
III - rendimentos decorrentes de depósitos bancários e 

aplicações financeiras; 
IV- doações, auxílios, contribuições e legados que lhe 

venham a ser destinados por pessoas físicas ou jurídicas, 
nacionais ou estrangeiras; 
V - dotação consignada anualmente no orçamento do Estado; 
VI - transferências orçamentárias provenientes de outras 

entidades públicas; 
VII - produto de incentivos fiscais instituídos em favor da 

proteção e da defesa do consumidor; 
VIII - recursos provenientes do Conselho Nacional de Defesa 

do Consumidor; 
IX - recursos de qualquer origem, desde que não onerosos. 
§ 1Q Os recursos de que trata este artigo serão 

depositados em conta especial do Banco do Estado de Minas 
Gerais S.A. - BEMGE -, com especificação da origem. 

§ 2Q Fica autorizada a aplicação financeira das 
disponibilidades deste Fundo em operações ativas, sempre que 
necessária à preservação do poder aquisitivo da moeda. 
Art. 4Q O Fundo Estadual de Proteção e Defesa do 

Consumidor terá prazo indeterminado de duração. 
Art. 5Q -Caberá ao grupo coordenador a análise e o 

enquadramento dos projetos de liberação de recursos do Fundo 
de que trata esta lei, obedecida a seguinte escala de 
prioridade: 

I - projetos ou programas de importância principal: 
a) projetos de ressarcimento à coletividade de danos 

causados aos interesses do consumidor; 
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especiais de garantia dos direitos básicos do 

II - projetos ou programas de importância secundária: 
a) capacitação de recursos humanos necessários à consecução 

dos objetivos do art. 2Q desta lei; 
b) projetos de comunicação e divulgação de ações de 

proteção e defesa do consumidor; 
c) outros projetos voltados à proteção e à defesa do 

consumidor. 
Art. 6Q -As 

recursos e, 
exigidas dos 
coordenador. 

condições de financiamento ou de repasse de 
quando houver, as contrapartidas a serem 
beneficiários serão definidas pelo grupo 

Art. 7Q o Fundo Estadual de Proteção e Defesa do 
Consumidor terá como órgão gestor a Secretaria de Estado da 
Fazenda, que terá, entre outras, as seguintes incumbências: 

I - providenciar a inclusão dos recursos de qualquer fonte 
no orçamento do Fundo, antes de sua aplicação; 
II organizar o cronograma financeiro de receita e 

despesa, acompanhar sua execução e a aplicação das 
disponibilidades de caixa; 
III -responsabilizar-se pela execução do cronograma fisico 

do projeto ou da atividade beneficiados com recursos do 
Fundo. 
Art. 8Q O Fundo Estadual de Proteção e Defesa do 

Consumidor terá como agente financeiro o BEMGE, que terá, 
entre outras, as seguintes atribuições: 

I - aplicar os recursos do Fundo segundo as normas e os 
procedimentos definidos pelo órgão competente; 
II - remunerar as disponibilidades temporárias de caixa 

para evitar a descapitalização do Fundo; 
III comunicar ao Conselho Estadual de Defesa do 

Consumidor, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, os 
depósitos realizados a crédito do Fundo, com especificação 
da origem; 

IV - emitir relatórios de acompanhamento dos recursos 
colocados à sua disposição. 

Parágrafo único - O agente financeiro não fará jus a nenhum 
tipo de remuneração pelos serviços prestados. 
Art. 9Q- Integram o grupo coordenador: 
I - 1 (um) representante da Procuradoria-Geral de Justiça; 
II - 1 (um) representante do BEMGE; 
III - 1 (um) representante da Secretaria de Estado do 

Planejamento e Coordenação Geral; 
IV - 1 (um) representante da Secretaria de Estado da 

Fazenda; 
V o Presidente do Conselho Estadual de Defesa do 

Consumidor; 
VI - o Presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da 

Assembléia Legislativa; 
VII 2 (dois) representantes dos órgãos municipais 

oficiais de defesa do consumidor, com sede no Estado de 
Minas Gerais; 
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VIII - 2 (dois) representantes das entidades c1v1s sem fins 
lucrativos, voltadas para a defesa do consumidor, com sede e 
área de atuação no Estado de Minas Gerais; 

IX - 2 (dois) representantes das entidades sindicais, com 
base estadual, que congreguem categorias de fornecedores. 

§ 1Q - O representante de que trata o inciso I será, 
necessariamente, um membro do Ministério Público em 
exercício no PROCON-MG. 

§ 2Q - Os representantes de que tratam os incisos V e VI 
poderão ser substituídos, em caso de impossibilidade 
temporária, por outro membro dos órgãos representados, a 
critério desses. 

Art. 10- Compete ao grupo coordenador: 
I- aprovar o plano de aplicação dos recursos, conforme as 

diretrizes estabelecidas nos planos de ação governamentais e 
nas deliberações do Conselho Estadual de Defesa do 
Consumidor; 
II- acompanhar a execução do plano de aplicação dos 

recursos; 
III desempenhar as funções estabelecidas na Lei 

Complementar nQ 27, de 18 de janeiro de 1993; 
IV - elaborar o cronograma financeiro de receita e despesa 

do Fundo; 
V - elaborar a proposta orçamentária do Fundo; 
VI - definir a aplicação das disponibilidades transitórias 

de caixa do Fundo. 
Art. 11 -Os demonstrativos financeiros do Fundo Estadual 

de Proteção e Defesa do Consumidor obedecerão ao disposto na 
Lei Federal nQ 4.320, de 17 de março de 1964, e às normas do 
Tribunal de Contas do Estado. 
Art. 12 -Esta lei será regulamentada no prazo de 90 

(noventa) dias a contar da data de sua publicação. 
Art. 13 Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 14- Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI 
COMPLEMENTAR NQ 9/95 

Comissão de Defesa Social 
Relatório 

O projeto de lei em tela é de autoria do Governador do 
Estado e dispõe sobre a nomeação para o Quadro de Oficiais 
de Saúde- QOS- da Polícia Militar de Minas Gerais. 

A proposição foi aprovada no 1Q turno com as Emendas nQs 1 
e 2 e retorna agora a esta Comissão, para receber parecer 
para o 2Q turno. Apresentamos anexa a redação do vencido, 
que é parte deste parecer. 

Fundamentação 
Quando da apreciação do projeto no lQ turno, tornou-se 

clara a necessidade de se dispor sobre restrições para a 
admissão do pessoal que compõe o Quadro de Oficiais de Saúde 
da PMMG, mediante lei a ser editada por esta Casa 
Legislativa, obedecendo-se, assim, ao mandamento 
constitucional. 
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A Emenda nQ 2, da Comissão de Constituição e Justiça, que 
propunha a supressão dos incisos IV e v do art. 2Q do 
projeto, a pretexto de evitar discriminações relativas ao 
limite de idade e à estatura dos candidatos aos cargos de 
que cogita a proposta, foi aprovada no 1Q turno, em que pese 
a manifestação contrária desta relataria à sua aprovação, 
quando da apreciação da matéria nesta Comissão. 

Observa-se que a proposição encontra o devido amparo nos 
princípios que norteam as atividades do Estado, sendo 
oportuna a manifestação favorável desta Comissão. 

Entretanto, julgamos necessária a apresentação da Emenda nQ 
1, a fim de aprimorar a proposição para tornar mais 
criteriosa a seleção dos candidatos relativamente à condição 
física. Isso pelo fato de os oficiais de saúde serem, antes 
de mais nada, militares que precisam apresentar-se 
fisicamente preparados para qualquer eventualidade. 

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

Lei Complementar nQ 9/95 na forma do vencido no 1Q turno, 
com a Emenda nQ 1, a seguir redigida. 

EMENDA No 1 
Dê-se ao art. 2Q a seguinte redaÇão: 
"Art. 2Q -Para ingresso no Quadro de Oficiais de Saúde-

QOS -, o candidato deverá preencher os seguintes requisitos: 
I -ser brasileiro; 
II -estar quite com o serviço militar; 
III - estar quite com as obrigações eleitorais; 
IV - ter formação profissional, em nível de 3Q grau, 

atinente à ca:egoria pretendida; 
V - gozar de ooa saúde; 
VI - ter capacidade mental; 
VII - ter aptidão física. 
Parágrafo único - Os requisitos previstos nos incisos V, VI 

e VII serão comprovados, respectivamente, por meio de exames 
médicos, pela Junta Militar de Saúde, de exames psicológicos 
por comissão de psicólogos e testes de capacidade física por 
comissão de avaliadores, constituídas para esses fins.". 
Sala das Comissões, 7 de dezembro de 1995. 
Djalma Diniz, Presidente - António Roberto, relator - Elbe 

Brandão. 

~ 

Redação do Venc;do no lQ Turno 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR No 9/95 

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

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -A nomeação para o Quadro de Oficiais de Saúde-

QOS da Polícia Militar de Minas Gerais depende de 
aprovação prévia em concurso público de provas e títulos. 
Art. 2Q Para ingresso no QOS, o candidato deverá 

preencher os seguintes requisitos: 
I -ser brasileiro; 
11 -estar quite com o serviço militar; 
III - estar quite com as obrigações eleitorais; 
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IV - ter formação profissional, em nível de 3Q grau, 
atinente à categoria pretendida; 
V - gozar de boa saúde; 
VI - ter aptidão mental. 
Parágrafo único - Os requisitos previstos nos incisos V e 

VI serão comprovados por meio de exames médicos e 
psicológicos perante, respectivamente, a Junta Militar de 
Saúde e a comissão de psicólogos constituída para esse fim. 
Art. 3Q -O candidato aprovado em concurso público de 

provas e títulos será nomeado para o posto inicial da 
carreira, se atendidas as exigências legais para ingresso no 
QOS. 

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

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

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

especialmente a Lei nQ 4.377, de 25 de janeiro de 1967. 
PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI 

· No 41/95 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
O projeto de lei em tela, do Deputado José Maria Barros, 

tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar imóvel 
ao Município de Acaiaca. 

No 1Q turno, o projeto foi aprovado na forma do 
Substitutivo nQ 1, por meio do qual se procedeu a correções 
dos dados de identificação do terreno e à inclusão ao texto 
da lei de cláusulas de destinação do imóvel e de sua 
reversão na hipótese do não-cumprimento da destinação que 
lhe foi dada. 
Retorna, agora, o projeto a esta Comissão para receber 

parecer de mérito para o 2Q turno. 
Nos termos do art. 196, § 1Q, do Regimento Interno, cabe-

nos elaborar a redação do vencido, que é parte deste 
parecer. 

Fundamentação 
Segundo o texto da proposição, a transferência de domínio 

do imóvel do Estado para o Município de Acaiaca tem por fim 
a construção de uma área de lazer, o que, a nosso ver, 
constitui medida de relevância social e cumpre a legislação 
em vigor, que estabelece a existência de interesse público 
justificado para a alienação de bens do patrimônio público. 

No que concerne aos aspectos financeiros e orçamentários, 
cumpre-nos salientar que a pretendida doação não acarretará 
despesas para os cofres estaduais, nem tampouco causará 
impacto na lei orçamentária. 
Vale ressaltar ainda que o imóvel continuará integrando o 

patrimônio público, visto que a edição da lei implica apenas 
a transferência do bem da esfera estadual para a municipal. 

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

Lei nQ 41/95 no 2Q turno, na forma do vencido no 1Q turno. 
Sala das Comissões, 7 de dezembro de 1995. 
Miguel Martini, Presidente Ajalmar Silva, relator 

Alencar da Silveira Júnior- Marcos Helênio. 
Redação do Vencido no 1Q Turno 

Autoriza o 
Acaiaca. 

PROJETO DE LEI No 41/95 
Poder Executivo a doar imóvel ao Município de 

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

Município de Acaiaca imóvel de propriedade do Estado, 
situado nesse município, na Rua São Gonçalo, constituído de 
terreno e uma casa, confrontando pela frente, em extensão de 
10m (dez metros), com a Rua São Gonçalo; pela direita, com 
terrenos da Prefeitura Municipal; pela esquerda, em extensão 
de 57m (cinqüenta e sete metros), com propriedade de Paulo 
Pereira de Souza; e, pelos fundos, em extensão de 10m (dez 
metros), c~~ terrenos de propriedade de Geraldo Salvador 
Gonçalves. ~onforme o registro nQ 1.694, a fls. 224 do livro 
2-E do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 
Mariana. 
Parágrafo único -o imóvel mencionado no "caput" deste 

artigo destina-se à construção de uma área de lazer e 
banheiros públicos. 
Art. 2Q- O imóvel reverterá ao património do Estado se, no 

prazo de 3 (três) anos contados da data de publicação desta 
lei, não lhe for dada a destinação prevista no parágrafo 
único do artigo anterior. 
Art. 3Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 4Q- Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO 
NQ 416/95 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria da Comissão de Agropecuária e Política Rural, o 
projeto de resolução em apreço tem por escopo aprovar, em 
conformidade com o disposto 10 art. 62, XXXIV, da 
Constituição do Estado, as alie~ações de terras devolutas 
que menciona. 

A proposição 
apresentada, e 
parecer para o 

foi aprovada no 1Q turno, na forma 
agora vem a esta Comissão a fim de receber 

2Q turno. 
Fundamentação 

Reiteramos o parecer favorável desta Comissão no 1Q turno, 
por entender que os recursos a serem dispendidos com o 
processo de legitimação de posse de terras devolutas do 
Estado têm origem, essencialmente, na compra do imóvel pelo 
futuro beneficiário e no pagamento de taxas e emolumentos 
devidos à RURALMINAS, órgão encarregado da gestão dos 
processos administrativos. 
Assim sendo, afigura-se-nos insignificante o impacto de 

ordem financeira e orçamentária causado nos cofres públicos 
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estaduais pelas alienações propostas no projeto de resolução 
em análise. 

Conclusão 
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de 

Resolução nQ 416/95 no 2Q turno, na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 7 de dezembro de 1995. 
Miguel Martini, Presidente- Marcos Helênio, relator 

Ajalmar Silva- Alencar da Silveira Júnior. _ 
PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇAO 

- No 437/95 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
O projeto de resolução em análise, da Comissão de 

Agropecuária e Política Rural, tem por objetivo aprovar, em 
conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, da 
Constituição do Estado, as alienações de terras devolutas 
que especifica. 
Aprovado no 1Q 

esta Comissão a 
turno, na forma apresentada, vem o projeto a 
fim de receber parecer para o 2Q turno. 

Fundamentação 
A legitimação de posse de terra devoluta ora pretendida 

afigura-se-nos uma forma justa de se transferir o domínio de 
imóvel do Estado para as mãos do particular. 
Esse entendimento se justifica pelo fato de que foi o 

posseiro quem deu início ao processo de ocupação de áreas 
antes inexploradas, tornando-as produtivas e gerando, dessa 
forma, riqueza para o Estado. 

Uma vez que a legitimação em causa tem, basicamente, como 
fonte de receita a compra preferencial pelo ocupante da 
terra e os emolumentos pagos ao órgão gestor do processo, a 
RURALMINAS, depreende-se que são praticamente nulas as 
repercussões financeiro-orçamentárias dessa iniciativa nos 
cofres públicos. 

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

Resolução nQ 437/95 no 2Q turno, na forma original. 
Sala das Comissões, 7 de dezembro de 1995. 
Miguel Martini, Presidente- Marcos Helênio, relator 

Alencar da Silveira Júnior- Ajalmar Silva. _ 
PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇAO 

- No 539/95 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

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, XXXIV, da 
Constituição do Estado, as alienações de terras devolutas 
que menciona. 
A proposição 

apresentada, e 
parecer para o 

Reiteramos o 
por entender 

foi aprovada no 1Q turno, na forma 
agora vem a esta Comissão a fim de receber 

2Q turno. 
Fundamentação 

parecer favorável desta Comissão no 1Q turno, 
que, com a aprovação do projeto, serão 
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insignificantes os impactos de natureza financeira e 
orçamentária nos cofres públicos estaduais. 

De fato, as despesas decorrentes do processo de legitimação 
de posse de terras devolutas do Estado têm por cobertura os 
recursos provenientes da compra do imóvel pelo posseiro, bem 
como do pagamento de taxas e emolumentos ao órgão 
encarregado da regularização em tela, a saber, a RURALMINAS. 

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

Resolução nQ 539/95 no 2Q turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 7 de dezembro de 1995. 
Miguel Martini, Presidente- Alencar da Silveira Júnior, 

relator -Marcos Helênio- Ajalmar Silva. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

NQ 137/95 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei nQ 137/95, de autoria do Deputado 
Sebastião Costa, que dá a denominação de Posto de Saúde Lêda 
Maria Campos ao posto de saúde localizado no Distrito de 
Orizânia, no Município de Divino, 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 137/95 

Dá a denominação de Posto de Sãúde Lêda Maria Campos ao 
posto de saúde localizado no Distrito de Orizânia, no 
Município de Divino. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica denominado Posto de Saúde Lêda Maria Campos 

o posto de saúde localizado no Distrito de Orizânia, no 
Município de Divino. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 30 de novembro de 1995. 
Paulo Schettino, Presidente -Sebastião Helvécio, relator -

Aílton Vilela. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

No 360/95 
Comissâo de Redação 

O Projeto de Lei nQ 360/95, de autoria do Deputado Ivair 
Nogueira, que declara de utilidade pública a Associação 
Comunitária dos Moradores do Bairro Nova Baden II, com sede 
no Município de Betim, foi aprovado nos turnos regimentais, 
sem emenda. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo 
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, 
nos termos do art. 270, § 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 360/95 
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Declara de 
Moradores do 
Betim. 

utilidade pública a Associação Comunitária dos 
Bairro Nova Baden II, com sede no Município de 

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

Comunitária dos Moradores do Bairro Nova Baden II, com sede 
no Município de Betim. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 30 de novembro de 1995. 
Paulo Schettino, Presidente - Sebastião Helvécio, relator -

Aílton Vilela. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

No 382/95 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei nQ 382/95, de autoria do Deputado Ronaldo 
Vasconcellos, que declara de utilidade pública a Associação 
dos Moradores do Bairro Anchieta - AMORAN -, com sede no 
Município de Belo Horizonte, foi aprovado ~os 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 final, 
opinamos por se dar à proposição a seguinte 
que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI No 382/95 
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do 

Bairro Anchieta - AMORAN -, 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 

dos Moradores do Bairro Anchieta - AMORAN -, 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, 30 de novembro de 1995. 
Paulo Schettino, Presidente- Aílton Vilela, relator 

Sebastião Helvécio. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

No 395/95 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei nQ 395/95, de autoria do Deputado Ivair 
Nogueira, que declara de utilidade pública a Fundação Médica 
de Jequeri - Hospital Santana, com sede no Município de 
Jequeri, 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 395/95 
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Declara de utilidade pública a Fundação Médica de Jequeri -
Hospital Santana, com sede no Município de Jequeri. 

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

Médica de Jequeri - Hospital Santana, com sede no Município 
de Jequeri. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 30 de novembro de 1995. 
Paulo Schettino, Presidente - Ailton Vilela, relator 

Sebastião Helvécio. 
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ATA DA 44ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 11 DE DEZEMBRO DE 1995 

Presidência do Deputado Sebastião Helvécio 
SUMÁRIO: ABERTURA - 1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): 1ª ~ase: 

Ata - Correspondência: Ofícios e cartões - Apresentaçao de 
Proposições: Projeto de Lei nQ 615/95 Comunicações: 
Comunicações das Comissões de Política Energética e de Saúde 
e Ação Social - 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- Alberto Pinto 

Coelho- Alencar da Silveira Júnior Almir Cardoso 
Anívaldo Coelho -Antônio Andrade- Bílac Pinto- Bonifácio 
Mourão- Carlos Pimenta - Clêuber Carneiro - Dímas Rodrigues 
- Djalma Díníz- Geraldo Nascimento- Geraldo Rezende- Gil 
Pereira - Jairo Ataíde - João Leite - Jorge Eduardo de 
Oliveira- Jorge Hannas- José Henrique- Marcelo Gonçalves 
-Marco Régís- Maria Olívía -Miguel Martíní Olínto 
Godínho- Paulo Píau -Paulo Schettíno- Sebastião Costa-
Sebastião Helvécio- Wílson Trópía. 

O Sr. Presidente (Deputado Sebastião Helvécio)- 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-Secretárío, para proceder à leitura da ata 
da reunião anterior. 

1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE) 
1ª Fase 

Ata 
-O Deputado Gil Pereira, 2Q-Secretárío "ad hoc", procede à 

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

Correspondência 
-O Deputado Paulo Schettino, 1Q-Secretárío "ad hoc", lê a 

seguinte correspondência: 
OFÍCIOS 

Do Sr. José Antunes Duarte, Prefeito Municipal de Díogo de 
Vasconcelos, agradecendo o convite para participar do Fórum 
Técnico Terra Viva - Uso, Manejo e Conservação do Solo. 

Do Sr. João Batista de Oliveira, Presidente da Câmara 
Municipal de Juiz de Fora, encaminhando cópia da 
Representação nQ 197, que trata de denúncia relativa à 
construção de moradias populares no Bairro Benfíca, no 
referido município. 

Do Sr. José Tarcízío de Almeida Melo, Juiz do 
Alçada, confirmando sua presença e agradecendo 
para participar do Ciclo Nacional de Debates 
Canalizado. 

Tribunal de 
o convite 
sobre Gás 
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Do Sr. Rômulo Rodrigues de Paula, solicitando esforços dos 
parlamentares desta Casa, visando à privatização dos 
presídios. (-À Comissão de Defesa Social.) 

CARTÕES 
Dos Srs. José Henrique Santos Portugal, Secretário 

Particular e Chefe de Gabinete do Governador do Estado; 
Geraldo Magela Teixeira, Reitor da Pontifícia Universidade 
Católica de Minas Gerais; Fábio Eugênio Ferreira Lima, 
Secretário Adjunto da Habitação; e José Vicente Elias, da 
Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB -, agradecendo o 
convite para participar do Fórum Técnico Terra Viva - Uso, 
Manejo e Conservação do Solo. 

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 615/95 

Dá a denominação de Dr. Sebasti~o Rezende ao centro de 
saúde do Município de Itumirim. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Passa a denominar-se Dr. Sebastião Rezende o 

centro de saúde do Município de Itumirim. 
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. 
Álvaro Antônio 
Justificação: Honra-nos homenagear o itumirense Dr. 

Sebastião Rezende por sua capacidade de liderança, por sua 
atividade em prol do município e por seu trabalho em favor 
dos que dele necessitaram. 

Dr. Sebastião levou uma vida de desafios, especialmente na 
medicina, deixando grandes marcas na história de Itumirim. 
Procurou sempre acertar, não medindo esforços para minorar o 
sofrimento do próximo. Formou-se em Medicina pela UFMG, em 
1935, retornando a Itumirim, na expectativa e na esperança 
de cumprir o seu ideal naquela terra que tanto amou. Entre 
as muitas de suas realizações estão a coordenação do 
processo emancipacionista e a implantação do posto de saúde, 
do qual foi gerente até a aposentadoria. 

Nosso homenageado prestou também relevantes serviços na 
zona rural, atendendo a todo tipo de paciente. Tinha como 
meio de transporte o cavalo e não havia hora, dia nem tempo 
em que não estivesse sempre pronto a ajudar. Participou 
ativamente das questões atinentes ao progresso de Itumirim, 
das quais estava à frente, em busca de soluções. 

Merecidamente, e por questão de justiça, é que apresentamos 
este projeto de lei, que visa dar ao posto de saúde de 
Itumirim a denominação de Dr. Sebastião Rezende. 
-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, "b", do Regimento Interno. 

COMUNICAÇÕES 
São, também, encaminhadas à Mesa comunicações das 

Comissões de Política Energética e de Saúde e Ação Social. 
2a Fase 

Abertura de Inscrições 
O Sr. Presidente - Não havendo oradores inscritos para a 1ª 

fase, a Presidência passa à 2ª fase da Ordem do Dia, 
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 inicia hoje, dia 

11 de dezembro, o prazo regimental de três dias para a 
apresentação de emendas ao Projeto de Resolução nQ 612/95, 
em cumprimento ao art. 227 do Regimento Interno. 

Informa, ainda, que se encerra hoje o prazo regimental de 
três dias para a apresentação de emendas, no 2Q turno, à 
Proposta de Emenda à Constituição nQ 13/95, nos termos do 
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 
Política Energética -aprovação, na 16ª Reunião Ordinária, 
dos Requerimentos nQs 770/95, do Deputado Gil Pereira, e 826 
a 828/95, do Deputado Carlos Pimenta (Ciente. Publique-se.); 
e da Comissão de Saúde e Ação Social - aprovação c9nclusiva 
dos Projetos de Lei nQs 433/95, do Deputado Durval Angelo, e 
448/95, do Deputado José Braga (Ciente. Publique-se.). 

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

feitas, Líderes inscritos nem oradores para o Grande 
Expediente, a Presidência encerra a reunião, convocando os 
Deputados para a extraordinária de amanhã, dia 12, 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 5a REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, -DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO E DE 
fiSCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
As onze horas e quinze minutos do dia quatorze de novembro 
de mil novecentos e noventa e cinco, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Geraldo Santanna, Ajalmar Silva 
(substituindo este ao Deputado Simão Pedro Toledo, por 
indicação da Liderança do Bloco da Maioria), Ivair Nogueira 
e Durval Ângelo, membros da Comissão de Constituição e 
Justiça; José Henrique, Dimas Rodrigues, Dilzon Melo, João 
Batista de Oliveira e Ivair Nogueira, membros da Comissão de 
Assuntos Municipais e Regionalização; Geraldo Santanna 
(substituindo o Deputado Geraldo Rezende, por indicação da 
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Liderança do PMDB), Durval Ângelo (substituindo o Deputado 
Marcos Helênio, por indicação da Liderança do PT), José 
Braga (substituindo o Deputado Alencar da Silveira Júnior, 
por indicação da Liderança do PDT) e Elbe Brandão 
(substituindo o Deputado José Maria Barros, por indicação da 
Liderança do Bloco da Maioria), membros da Comissão de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária. Está presente, 
também, o Deputado Anderson Adauto. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Geraldo Santanna, declara 
aberta a reunião e informa que a finalidade desta é 
apreciar, no 1Q turno, os pareceres das Comissões 
supracitadas sobre o Projeto de Lei nQ 562/95, de autoria da 
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, que cria 
munlClPlOS e dá outras providências. Após, solicita ao 
Deputado Dimas Rodrigues que proceda à leitura da ata da 
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos 
membros presentes. A seguir, a Presidência, informa que os 
Deputados Geraldo Santanna, Dimas Rodrigues e Clêuber 
Carneiro foram designados, respectivamente, relatores nas 
Comissões de Constituição e Justiça, de Assuntos Municipais 
e Regionalização e de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária. Esgotada a matéria destinada à 1ª parte da 
reunião, a Presidência passa à 2ª fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de proposições 
sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. A seguir, o 
Presidente, relator na Comissão de Constituição e Justiça, 
faz a leitura de seu parecer, por meio do qual conclui pela 
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade da 
proposição na forma do Substitutivo nQ 1, que apresenta. 
Durante a fase de discussão, faz uso da palavra o Deputado 
Durval Ângelo, conforme consta nas notas taquigráficas. 
Encerrada a discussão, o Presidente coloca o mencionado 
parecer em votação. Antes, porém, informa que terão direito 
a voto os Deputados Geraldo Santanna, Ajalmar Silva, Durval 
Ângelo e Ivair Nogueira. Colocado em votação, é o parecer 
aprovado por unanimidade. A seguir, o Presidente passa a 
palavra ao Deputado Dimas Rodrigues, relator na Comissão de 
Assuntos Municipais e Regionalização. Este, por meio de seu 
parecer, conclui pela aprovação do projeto na forma do 
Substitutivo nQ 1, da Comissão de Constituição e Justiça. 
Durante a fase de discussão, faz uso da palavra o Deputado 
Durval Ângelo, conforme consta nas notas taquigráficas. 
Encerrada a discussão, o Presidente coloca em votação o 
referido parecer. Antes, porém, informa que terão direito a 
voto os Deputados José Henrique, Dílzon Melo, Dimas 
Rodrigues, João Batista de Oliveira e Ivair Nogueira. 
Colocado em votação, é o parecer aprovado por unanimidade. 
Após, devido à ausência do relator anteriormente designado 
para, no 1Q turno, emitir parecer sobre o Projeto de Lei nQ 
562/95 no âmbito da Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária, o Presidente redistribui a matéria ao Deputado 
Durval Ângelo. Este faz a leitura do seu parecer, mediante o 
qual conclui pela aprovação do projeto na forma do 
Substitutivo nQ 1, da Comissão de Constituição e Justiça. 
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Não havendo quem queira discutir o parecer, o Presidente 
encerra a fase de discussão e, antes de colocá-lo em 
votação, informa que terão direito a voto os Deputados 
Geraldo Santanna, Durval Ângelo, José Braga e Elbe Brandão. 
Colocado em votação, é o parecer aprovado por unanimidade. 
Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradece o 
comparecimento dos parlamentares, determina a lavratura da 
ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 7 de dezembro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente- José Henrique - Dílzon Melo 

-Romeu Queiroz- João Batista de Oliveira- Arnaldo Penna-
Simão Pedro Toledo- Anivaldo Coelho -Geraldo Rezende-
Dimas Rodrigues- Bilac Pinto- Elbe Brandão- Jorge Eduardo 
de Oliveira- Marcos Helênio- Clêuber Carneiro. 
ATA DA 1a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 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 
Às quinze horas e cinqüenta e três minutos do dia vinte e um 
de novembro de mil novecentos e noventa e cinco, reúnem-se 
na Sala das Comissões os Deputados Dílzon Melo, Carlos 
Pimenta e Dimas Rodrigues, membros da Comissão supracitada. 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Dílzon 
Melo, 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 membros 
presentes. A seguir a Presidência informa que a reunião se 
destina a apreciar o parecer do relator, Deputado Carlos 
Pimenta. Com a palavra, o relator passa a fazer a leitura de 
seu parecer, mediante o qual conclui pela rejeição do veto. 
Submetido a discussão e votação, o parecer é aprovado. A 
Presidência suspende os trabalhos por 5 minutos para a 
lavratura da ata. Reabertos os trabalhos, a ata é lida, 
aprovada e subscrita pelos parlamentares presentes. Cumprida 
a finalidade da reunião, a Presidência agradece o 
comparecimento dos Deputados e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 22 de novembro de 1995. 
Dílzon Melo, Presidente - Dimas Rodrigues - Carlos Pimenta. 

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 
EMITIR PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI NQ 
12.751, QUE OBRIGA O ESTABELECIMENTO DE ENSINO DA REDE 
P~RTICULAR A CONCEDER DESCONTO A IRMÃOS NELE MATRICULADOS E 
DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS 
Às quinze horas e trinta e seis minutos do dia vinte e um de 
novembro de mil novecentos e noventa e cinco, reúnem-se na 
Sala das Comissões os Deputados Ivo José, Jorge Hannas e 
José Braga, membros da Comissão supracitada. Havendo número 
regimental, o Vice-Presidente, Deputado Ivo José, declara 
abertos os trabalhos e solicita ao Deputado José Braga 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 o 
parecer do relator, Deputado José Braga. Com a palavra, o 
Deputado José Braga faz a leitura de seu parecer mediante o 
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qual conclui pela reJelçao do veto. Submetido a discussão e 
votação, o parecer é aprovado. A Presidência suspende os 
trabalhos por 5 minutos para a lavratura da ata. Reabertos 
os trabalhos, a ata é lida, aprovada e subscrita pelos 
parlamentares presentes. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece o comparecimento do Deputados e encerra 
os trabalhos. 
Sala das Comissões, 22 de novembro de 1995. 
Ivo José, Presidente - Jorge Hannas - José Braga. 

~ 
~ 

ATA DA 15a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA 
ENERGÉTICA,-HÍDRICA E MINERÁRIA 
Às dez horas e trinta minutos do c;a vinte e dois de 
novembro de mil novecentos e noventa e cinco, comparecem na 
Sala das Comissões os Deputados Álvaro Antônio, Bilac Pinto, 
Anivaldo Coelho, Sebastião Helvécio e Carlos Pimenta 
(substituindo este ao Deputado Kemil Kumaira, por indicação 
da Liderança do PSDB), membros da Comissão supracitada. 
Registra-se ainda a presença dos Deputados Antônio Roberto e 
Almir Cardoso. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Álvaro Antônio, 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. O Presidente esclarece que a 
reunião se destina a apreciar a matéria da pauta e a ouvir 
as seguintes autoridades: Sr. Alysson Paulinelli, Secretário 
de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Deputado 
Bené Guedes, Secretário de Estado de Recursos Minerais, 
Hídricos e Energéticos; Sr. Paulo Afonso Romano, Secretário 
de Recursos Hídricos do Ministério do Meio Ambiente, dos 
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal; e Sr. Aluizio Fantini 
Valéria, Presidente da RURALMINAS, que vêm expor os planos 
diretores de irrigação do baixo rio Grande, o plano de 
gerenciamento integrado de recursos hídricos da bacia do rio 
Verde Grande e o plano diretor de recursos hídricos da bacia 
do rio Paracatu e de debatê-los com os membros da Comissão. 
A Presidência informa que se encontram presentes os Srs. 
Aluizio Fantini Valéria, Paulo Afonso Romano e Sebastião 
Figueiredo, Diretor-Geral do DRH da Secretaria de Estado de 
Recursos Minerais, Hídricos e Energéticos, representante do 
Secretário, Deputado Bené Guedes. Registra-se ainda a 
presença dos Srs. Mauricio de Abreu Soares, Superintendente 
de Recursos Hídricos; Túlio Mecenas, Diretor Técnico do DRH; 
e Adir José de Freitas, Chefe de Divisão de Estudos, 
Pesquisas e Projetos do DRH, todos da mencionada Secretaria 
de Estado. Logo após, o Deputado Álvaro Antônio os convida a 
tomarem assento à mesa. Na seqüência dos trabalhos, o 
Deputado Carlos Pimenta usa da palavra para expor os motivos 
de seu requerimento, que originou o convite a essas 
autoridades. Em seguida, a Presidência passa a palavra aos 
Srs. Aluizio Fantini Valéria, Sebastião Figueiredo e Paulo 
Romano, que, nessa ordem, discorrem sobre o tema em questão 
e respondem às perguntas formuladas pelos Deputados Carlos 
Pimenta, Almir Cardoso e Álvaro Antônio. A Presidência 
informa que os assuntos ventilados na reunião encontram-se 
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registrados nas notas taquigráficas e retira de pauta todas 
as proposições. A seguir, agradece o comparecimento dos 
Deputados e dos convidados, convoca os membros da Comissão 
para a próxima reunião ordinária, determina que se lavre a 
ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 6 de dezembro de 1995. 
Álvaro Antônio, Presidente - Anivaldo Coelho - Sebastião 

Helvécio. 
ATA DA 16a REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE FISCALIZAÇÃO 
~INANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
As onze horas e dez minutos do dia vinte e dois de novembro 
de mil novecentos e noventa e cinco, reúnem-se na Sala das 
Comissões os Deputados Geraldo Santanna, Arnaldo Penna, 
Romeu Queiroz e Durval Ângelo, membros da Comissão de 
Constituição e Justiça; Ajalmar Silva, Arnaldo Penna, 
Bonifácio Mourão, Jairo Ataíde, Durval Ângelo e Elbe 
Brandão, membros da Comissão de Administração Pública; 
Miguel Martini, Elbe Brandão (substituindo esta ao Deputado 
Romeu Queiroz, por indicação da Liderança do PSDB), Geraldo 
Santanna (substituindo o Deputado Geraldo Rezende, por 
indicação da Liderança do PMDB) e Carlos Murta (substituindo 
o Deputado Glycon Terra Pinto, por indicação da Liderança do 
PP), 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 do Projeto de Lei Complementar nQ 12/95 
(inicialmente recebido como Projeto de Lei nQ 552/95), do 
Tribunal de Justiça, que dispõe sobre o sistema de Juizados 
Especiais Cíveis e Criminais e dá outras providências, e 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. Informa, ainda, que, na 
última reunião destas Comissões, foi concedida ao Deputado 
Marcos Helênio vista do parecer sobre o Projeto de Lei 
Complementar nQ 12/95, durante sua discussão na Comissão de 
Administração Pública e, também, do parecer sobre o Projeto 
de Lei nQ 554/95, durante sua discussão na Comissão de 
Constituição e Justiça. Neste momento, a Presidência 
suspende os trabalhos para que possa ser reaberta a reunião 
da Comissão de Administração Pública, que estava em curso, e 
convoca os membros destas Comissões para o prosseguimento 
desta reunião, às 14h30min de hoje, neste local. Às 14h40min 
da mesma data, reúnem-se na Sala das Comissões os Deputados 
Geraldo Santanna, Simão Pedro Toledo, Leonídio Bouças, 
Arnaldo Penna, Ivair Nogueira e Durval Ângelo, membros da 
Comissão de Constituição e Justiça; Ajalmar Silva. Arnaldo 
Penna, Bonifácio Mourão, Jairo Ataide, Durval Ângelo e Elbe 
Brandão, membros da Comissão de Administração Pública; 
Miguel Martini, Aílton Vilela (substituindo este ao Deputado 
Romeu Queiroz, por indicação da Liderança do PSDB), Geraldo 
Santanna (substituindo o Deputado Geraldo Rezende, por 
indicação da Liderança do PMDB), Sebastião Costa 
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(substituindo o Deputado Clêuber Carneiro, por indicação da 
Liderança do PFL), Ivair Nogueira (substituindo o Deputado 
Alencar da Silveira Júnior, por indicação da Liderança do 
PDT) e Marcos Helênio, membros da Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Geraldo Santanna, declara reabertos os 
trabalhos e solicita ao Deputado Miguel Martini que proceda 
à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, 
é subscrita pelos membros presentes. Registra-se a presença 
do Deputado José Bonifácio. Ato contínuo, a Presidência dá 
início à apreciação do Projeto de Lei Complementar nQ 12/95 
e passa a palavra ao relator na Comissão de Administração 
Pública, Deputado Jairo Ataíde. Este informa que incorporou 
ao seu parecer as emendas apresentadas anteriormente pelos 
Deputados Geraldo Rezende e José Bonifácio e procede à 
leitura do parecer, mediante o qual conclui pela aprovação 
do Projeto de Lei Complementar nQ 12/95 com as Emendas nQs 1 
a 3, da Comissão de Constituição e Justiça; a Emenda nQ 4, 
da mesma Comissão, na forma da Subemenda nQ 1, que 
apresenta; e as Emendas nQs 5 e 6, que apresenta. Neste 
momento, os Deputados Ajalmar Silva, Durval Ângelo e Elbe 
Brandão deixam o recinto, e os Deputados Marcos Helênio (em 
substituição ao Deputado Durval Ângelo, por indicação da 
Liderança do PT) e Miguel Martini (em substituição à 
Deputada Elbe Brandão, por indicação da Liderança do PSDB) 
passam a participar da reunião como membros da Comissão de 
Administração Pública. Participam da discussão os Deputados 
Marcos Helênio, Bonifácio Mourão e José Bonifácio. Submetido 
a votação, é o parecer aprovado. A seguir, o Presidente, na 
ausência do Deputado Alencar da Silveira Júnior, relator do 
Projeto de Lei Complementar nQ 12/95, redistribui a matéria 
ao Deputado Ivair Nogueira. Este emite parecer mediante o 
qual conclui pela aprovação do Projeto de Lei Complementar 
nQ 12/95 com as Emendas nQs 1 a 3, da Comissão de 
Constituição e Justiça; as Emendas nQs 5 e 6, da Comissão de 
Administração Pública; a Emenda nQ 4, da Comissão de 
Constituição e Justiça, na forma da Subemenda nQ 1, da 
Comissão de Administração Pública; e a Emenda nQ 7, que 
apresenta. Submetido a discussão e votação, é o parecer 
aprovado. Isso posto, a Presidência dá prosseguimento à 
discussão do parecer sobre o Projeto de Lei nQ 554/95, no 
âmbito da Comissão de Administração Pública, e passa a 
palavra ao Deputado Marcos Helênio, que, após ter tido vista 
da proposição, manifesta-se favoravelmente ao parecer. 
Submetido a votação, é o parecer aprovado. Neste momento, o 
Deputado Simão Pedro Toledo deixa o recinto e os Deputados 
Romeu Queiroz e Alencar da Silveira Júnior Passam a 
participar da reunião. O Deputado Jairo Ataide, relator na 
Comissão de Administração Pública, emite parecer mediante o 
qual conclui pela aprovação do Projeto de Lei nQ 554/95 com 
as Emendas nQs 1 e 2, que apresenta. Submetido a discussão e 
votação, é o parecer aprovado. A seguir, a Presidência passa 
a palavra ao relator na Comissão de Fiscalização Financeira 
e Orçamentária, Deputado Alencar da Silveira Júnior. Este 
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emite parecer por meio do qual conclui pela aprovação do 
Projeto de Lei nQ 554/95 com as Emendas nQs 1 e 2, da 
Comissão de Administração Pública, e a Emenda nQ 3, que 
apresenta. 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, 6 de dezembro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente- Simão Pedro Toledo- Olinto 

Godinho- Ivair Nogueira- Marcos Helênio- Ajalmar Silva-
Durval Ângelo- Miguel Martini. 
ATA DA REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR 
~ARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI NQ 12.798 
As quinze horas e cinqüenta e três minutos do dia vinte e 
dois de novembro de mil novecentos e noventa e cinco, 
reúnem-se na Sala das Comissões os Deputados Arnaldo Penna, 
Jairo Ataide e Marcos Helênio, membros da Comissão 
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente "ad 
hoc", Deputado Arnaldo Penna, declara abertos os trabalhos e 
informa que esta reunião se destina a eleger o Presidente e 
o Vice-Presidente, designar o relator e apreciar a matéria. 
A seguir, o Presidente determina a distribuição das cédulas 
de votação, devidamente rubricadas, e convida o Deputado 
Marcos Helênio para atuar como escrutinador. Recolhidas as 
cédulas, verifica-se que foram eleitos Presidente e Vice-
Presidente, respectivamente, os Deputados Arnaldo Penna e 
Marcos Helênio. O Presidente eleito, Deputado Arnaldo Penna, 
agradece a escolha de seu nome e designa como relator da 
matéria o Deputado Jairo Ataíde. Este emite parecer mediante 
o qual conclui pela manutenção do Veto Parcial à Proposição 
de Lei nQ 12.798. Submetido a discussão e votação, é o 
parecer aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência suspende os trabalhos por 10 minutos para a 
lavratura desta ata. Reaberta a reunião, a ata é lida, 
aprovada e subscrita pelos parlamentares presentes. Nada 
mais havendo a ser tratado, a Presidência agradece a 
presença dos parlamentares e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 22 de novembro de 1995. 
Arnaldo Penna, Presidente - Marcos Helênio - Jairo Ataide. 

~TA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO 
As dez horas e dez minutos do dia vinte e três de novembro 
de mil novecentos e noventa e cinco, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Paulo Schettino, Bonifácio Mourão e 
E!be Brandão, membros da supracitada Comissão. Havendo 
numero 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 parlamentares presentes. Em 
seguida, a Presidência suspende os trabalhos por tempo 
indeterminado. Às 16h5min, estando presentes os Deputados 
Elbe Brandão e Bonifácio Mourão, o Presidente, Deputado 
Paulo Schettino, distribui ao Deputado Bonifácio Mourão os 
Projetos de Lei nQs 70 e 521/95; e à Deputada Elbe Brandão, 
o Projeto de Lei Complementar nQ 12/95, o Projeto de 
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Resolução nQ 500/95 e os Projetos de Lei nQs 554 e 562/95. 
Passa-se, a seguir, à fase de apreciação das proposições de 
deliberação conclusiva do Plenário da Assembléia. Com a 
palavra, o Deputado Bonifácio Mourão emite pareceres 
mediante os quais conclui pela aprovação dos Projetos de Lei 
nQs 70 e 521/95. 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 Complementar nQ 12/95, do 
Projeto de Resolução nQ 500/95 e dos Projetos de Lei nQs 554 
e 562/95. 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, 30 de novembro de 1995. 
Paulo Schettino, Presidente- Aílton Vilela Sebastião 

Helvécio. 
ATA DA 4a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE 
INQUÉRITO-PARA, NO PRAZO DE 120 DIAS, APURAR DENÚNCIAS 
CONTRA A CHAMADA "MAFIA DO CARVÃO", QUE VEM ATUANDO 
PRINCIPALMENTE NO NORTE DE MINAS GERAIS 
Às quinze horas e cinco minutos do dia vinte e três de 
novembro de mil novecentos e noventa e cinco, reúnem-se na 
Sala das Comissões os Deputados Paulo Schettino, Marcelo 
Gonçalves, Paulo Piau, José Henrique e Elbe Brandão, membros 
da Comissão supracitada. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Paulo Schettino, declara abertos os 
trabalhos e solicita ao Deputado Marcelo Gonçalves que 
proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e 
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Registra-se, 
nesta oportunidade, a presença do Deputado Geraldo 
Nascimento. A Presidência informa que a reunião se destina a 
ouvir o Sr. Arlen de Paulo Santiago Filho, Presidente da 
Associação dos Municípios da Área Mineira da Sudene - AMANS 
-, a quem convida a tomar assento à mesa; comunica, ainda, 
que se encontra presente o Sr. Valdir Macedo, Diretor do 
Instituto de Pesos e Medidas. Prosseguindo, passa 2 palavra 
à Deputada Elbe Brandão, autora do requerimento qus motivou 
o convite, a fim de que ela apresente suas considerações 
iniciais. O Presidente dá ciência ao convidado de que todas 
as informações prestadas a esta CPI devem ser fundamentadas 
na verdade e lhe passa a palavra. O convidado discorre sobre 
o tema objeto da Comissão, conforme consta nas notas 
taquigráficas. A seguir, passa às mãos da Presidência dados 
e reportagens que comprovam a atuação da chamada "Máfia do 
Carvão" no Norte do Estado e afirma que os resultados da 
produção de carvão naquela região são a miséria, a 
prostituição e a desertificação. O Presidente solicita a 
assessoria que anexe as reportagens aos autos desta CPI. Ato 
continuo, a Deputada Elbe Brandão apresenta requerimento em 
que solicita a prorrogação, por mais 60 dias, do prazo de 
funcionamento da Comissão. Colocado em votação, o 
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requerimento é aprovado. Nada mais havendo a ser tratado, a 
Presidência agradece o comparecimento do convidado, dos 
demais participantes 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, 7 de dezembro de 1995. 
Paulo Schettino, Presidente - Elbe Brandão - Marcos Helênio 

- Marcelo Gonçalves. 
ATA DA 29a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE E AÇÃO 
SOCIAL -
Às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia trinta de 
novembro de mil novecentos e noventa e cinco, comparecem na 
Sala das Comissões os Deputados Carlos Pimenta, Marco Régis, 
Jorge Eduardo de Oliveira, Luiz Antônio Zanto e Jorge 
Hannas, membros da Comissão supracitada. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Carlos Pimenta, declara 
abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Luiz Antônio 
Zanto que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, 
lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. 
Prosseguindo, a Presidência lê o "fax'' recebido da 
Secretaria da Saúde, solicitando ao Presidente da Comissão 
~e ~aúde e ação Social que indique um membro do referido 
orgao técnico para participar do comitê estadual de 
prevenção de mortalidade materna. A Presidência indica o 
Deputado Marco Régis para fazer parte do comitê. 
Prosseguindo, o Presidente lê correspondência enviada pelo 
Deputado Campos Machado, Líder da Bancada do PTB, 
encaminhando cópia da Lei nQ 9.178, de 1995, de sua autoria, 
que estabelece restrições ao tabagismo nos estabelecimentos 
c~merciais que especifica. A seguir, o Presidente passa às 
maos dos membros da Comissão o "fax" recebido pelo 
Superintendente de Desenvolvimento Organizacional da 
Secretaria da Saúde, Dr. Manoel do Bomfim Freire Júnior, 
encaminhando pareceres técnicos emitidos por áreas doSES a 
respeito dos Projetos de Lei nQs 447 e 7/95. A Presidência 
solicita à assessoria que analise a questão. Ato contínuo, o 
Presidente passa à fase de discussão e votação sobre 
proposições sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. 
O Deputado Luiz Antônio Zanto, relator do Projeto de Lei nQ 
56/95, no 2Q turno, procede à leitura de seu parecer, 
mediante o qual conclui pela aprovação da matéria na forma 
do vencido no 1Q turno. Submetido a discussão e votação, é o 
parecer aprovado. O Deputado Luiz Antônio Zanto, relator do 
Projeto de Lei nQ 486/95, no 1Q turno, procede à leitura de 
seu parecer, mediante o qual conclui pela aprovação da 
matéria na forma do Substitutivo nQ 1. 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 
Marco Régis emite parecer favorável à aprovação do Projeto 
de Lei nQ 526/95 no 2Q turno. O Deputado Luiz Antônio Zanto 
emite pareceres favoráveis à aprovação dos Projetos de Lei 
nQs 465, 472, 493, 533 e 496/95, este com a emenda que 
recebeu o nQ 1. O Deputado Jorge Eduardo de Oliveira emite 
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parecer favorável à aprovação, no 1Q turno, do Projeto de 
Lei nQ 467/95. Submetidas a discussão e votação, são as 
proposições aprovadas. Quanto aos Projetos de Lei nQs 314 e 
463/95, o relator, Deputado Luiz Antônio Zanto, solicita 
seja convertido em diligência ao autor, e seu pedido é 
deferido pela Presidência. Quanto ao Projeto de Lei nQ 
421/95, o relator, Deputado Marco Régis, solicita seja 
convertido em diligência ao autor, e seu pedido é deferido 
pela Presidência. O Presidente solicita ao Deputado Marco 
Régis que relate o Requerimento nQ 872/95. Submetido a 
votação, é a matéria aprovada. Ato contínuo o Presidente 
anuncia a presença dos Srs. Dr. Herculano Mourão Salazar, 
Coordenador do MG Transplantes; Maurício Fernandes da Costa, 
Claret Hannas, representantes da Grande Loja Maçônica; Dr. 
Paulo Eduardo Behrens, Superintendente Operacional de Saúde 
da Secretaria da Saúde, e Dr. Antônio Marx, Assessor 
Jurídico da Grande Loja Maçônica, e convida-os a tomar 
assento à mesa. A Presidência passa a palavra ao Deputado 
Jorge Hannas, autor do requerimento que motivou o convite. A 
Presidência anuncia a presença do Dr. Marcílio Stortini, 
Coordenador de Alta Complexidade da Secretaria da Saúde, e 
Sra. Maria Elba Pereira, Assistente Social do MG 
Transplantes. A Presidência passa a palavra ao Dr. Herculano 
Mourão Salazar, que discorre sobre as dificuldades que 
enfrenta o órgão. Segundo ele, uma dessas dificuldades é o 
fato de a demanda de receptores ser bem maior do que a 
oferta de doadores. Outro entrave destacado refere-se ao 
transporte aéreo para recepção de órgãos provenientes do 
interior do Estado, feito em aviões do Governo, cuja 
estrutura poderá receber um reforço de empresas 
particulares, conforme consta nas notas taquigráficas. Os 
participantes da Grande Loja Maçônica disseram que a 
entidade vem trabalhando em prol de campanhas educativas e 
de sensibilização. De acordo com Claret Hannas, a entidade 
está confeccionando uma cartilha contendo esclarecimentos 
básicos sobre doação de órgãos e depoimentos de 
transplantados. Ele disse que vão ser distribuídos um milhão 
de unidades. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares e dos convidados, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião 
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 
Sala das Comissões, 7 de dezembro de 1995. 
Carlos Pimenta, Presidente - Jorge Hannas - Jorge Eduardo 

de Oliveira -Antônio Roberto- Antônio Andrade Hely 
Tarquínio. 
ATA DA 17a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO 
Às dez hÕras do dia trinta de novembro de mil novecentos e 
noventa e cinco, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Paulo Schettino, Sebastião Helvécio e Aílton 
Vilela (substituindo este ao Deputado José Maria Barros, por 
indicação da Liderança do PSDB), membros c~ Comissão 
supracitada. Havendo número regimental, o ~-esidente, 
Deputado Paulo Schettino, declara aberta a reunião e 
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solicita ao Deputado Aílton Vilela que proceda à leitura da 
ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita 
pelos parlamentares presentes. Em seguida, a Presidência 
distribui ao Deputado Sebastião Helvécio os Projetos de Lei 
nQ 137, 360, 373 e 530/95; e ao Deputado Aílton Vilela, os 
Projetos de Lei nQs 302, 387 e 395/95. Passa-se, a seguir, à 
fase de apreciação das proposições sujeitas à deliberação 
conclusiva do Plenário da Assembléia. O Deputado Sebastião 
Helvécio emite parecer mediante o qual conclui pela 
aprovação do Projeto de Lei nQ 530/95. Submetido a discussão 
e votação, é aprovado o parecer. Em seguida, são apreciadas 
as matérias de deliberação conclusiva das Comissões. Com a 
palavra, o Deputado Sebastião Helvécio emite pareceres 
mediante os quais conclui pela aprovação dos Projetos de Lei 
nQs 137, 360 e 373/95. Submetidos a discussão e votação, 
cada um por sua vez, são aprovados os pareceres. O Deputado 
Aílton Vilela emite pareceres mediante os quais conclui pela 
aprovação dos Projetos de Lei nQs 382, 387 e 395/95. 
Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são 
aprovados os pareceres. Em seguida, a Presidência suspende 
os trabalhos por tempo indeterminado. Às 16h10min, estando 
presentes os Deputados Ant6nio Genaro e Arnaldo Canarinhc.. o 
Presidente, Deputado Paulo Schettino, reabre os trabalhos e 
distribui ao Deputado Arnaldo Canarinho as Propostas de 
Emenda à Constituição nQs 14 e 15/95 e os Projetos de Lei 
nQS 253, 368, 535 e 550/95. Com a palavra, o Deputado 
Arnaldo Canarinho emite pareceres mediante os quais conclui 
pela aprovação das proposições. Submetidos a discussão e 
votação, cada um por sua vez, são 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 dezembro de 1995. 
Paulo Schettino, Presidente- Aílton Vilela- Elbe Brandão. 

~TA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA SOCIAL 
As dez horas e trinta minutos do dia trinta de novembro de 
mil .no~ecentos e noventa e cinco, comparecem na Sala das 
Com1ssoes os Deputados Djalma Diniz, Paulo Schettino e 
Sebastião Helvécio (substituindo este ao Deputado Glycon 
Terra Pinto, por indicação da Liderança do PP), membros da 
Comissão supracitada. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Djalma Diniz, declara abertos os 
trabalhos e solicita ao Deputado Sebastião Helvécio que 
proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e 
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Dando 
seqüência, o Presidente distribui ao Deputado Paulo 
Schettino os Requerimentos nQs 845 e 859/95 e ao Deputado 
Sebastião Helvécio os Requerimentos nQs 844 e 852/95. Passa-
se à 2a parte da reunião, com a discussão e a votação das 
proposições de deliberação conclusiva do Plenário da 
Assembléia. O Deputado Paulo Schettino emite parecer 
mediante o qual conclui pela aprovação, no 1Q turno, do 
Projeto de Lei Complementar nQ 9/95 com a Emenda nQ 1, da 
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Comissão de Constituição e Justiça, e pela rejeição da 
Emenda nQ 2, da mesma Comissão. Submetido a discussão e 
votação, fica aprovado o parecer. Em seguida, a Presidência 
solicita ao Deputado Sebastião Helvécio que proceda à 
leitura do parecer apresentado pelo Deputado Glycon Terra 
Pinto ao Projeto de Lei nQ 499/95, no 1Q turno, mediante o 
qual o relator conclui pela aprovação da proposição na forma 
do Substitutivo nQ 1, apresentado pela Comissão de 
Constituição e Justiça. Submetido a discussão e votação, 
fica aprovado o parecer. Passa-se a seguir à apreciação das 
proposições de deliberação conclusiva da Comissão. Com a 
palavra, o Deputado Sebastião Helvécio apresenta pareceres 
mediante os quais conclui pela aprovação dos Requerimentos 
nQs 844 e 852/95, que, submetidos a votação, cada um por sua 
vez, são aprovados. Com a palavra, o Deputado Paulo 
Schettino solicita prazo regimental para apresentar parecer 
sobre o Requerimento nQ 859/95, pedido que é deferido pela 
Presidência. Ainda com a palavra, o Deputado Paulo Schettino 
apresenta parecer mediante o qual conclui pela aprovação do 
Requerimento nQ 845/95, que, submetido a votação, fica 
aprovado. Em seguida, o Deputado Djalma Diniz submete a 
votação, nos termos da Deliberação da Mesa nQ 487, o 
Requerimento nQ 913/95, que é aprovado. A Presidência 
submete, ainda, a discussão e votação o Parecer de Redação 
Final do Projeto de Lei nQ 306/95, o qual é aprovado. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão 
para a próxima reunião, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 7 de dezembro de 1995. 
Djalma Diniz, Presidente - Elbe Brandão - Antônio Roberto. 

ATA DA REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR 
PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI No 12.797 
Às quatorze horas e trinta minutos do dia trinta de novembro 
de mil novecentos e noventa e cinco, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Aílton Vilela, Alberto Pinto Coelho e 
Anivaldo Coelho (substituindo este ao Deputado Ivo José, por 
indicação da Liderança do PT), membros da Comissão 
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente "ad 
hoc", Deputado Aílton Vilela, declara abertos os trabalhos e 
esclarece que a reunião se destina a eleger o Presidente e o 
Vice-Presidente e a designar o relator da matéria. A seguir, 
o Presidente 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 os Deputados Alberto 
Pinto Coelho e Anivaldo Coelho foram eleitos, 
respectivamente, Presidente e Vice-Presidente, por três 
votos. O Deputado Alberto Pinto Coelho dá posse ao Vice-
Presidente, e este, por sua vez, empossa o Presidente 
eleito. O Deputado Alberto Pinto Coelho agradece a escolha 
de seu nome e designa como relator da matéria o Deputado 
Aílton Vilela. Cumprida a finalidade da reunião, o 
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Presidente agradece a presença dos Deputados, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 6 de dezembro de 1995. 
Alberto Pinto Coelho, Presidente- Aílton Vilela, relator-

Anivaldo Coelho. 
ATA DA 29a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
FISCALIZAÇÃO-FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA 
Às dez horas do dia cinco de dezembro de mil novecentos e 
noventa e cinco, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Miguel Martini, Romeu Queiroz, Geraldo Rezende, 
Gil Pereira (substituindo este ao Deputado Glycon Terra 
Pinto, por indicação da Bancada do PP), membros da Comissão 
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Miguel Martini, declara abertos os trabalhos e 
esclarece que a reunião se destina a apreciar as matérias 
constantes na pauta. Prosseguindo, solicita ao Deputado 
Romeu Queiroz que proceda à leitura da ata da reun1ao 
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros 
presentes. Em seguida, distribui ao Deputado Geraldo Rezende 
o Projeto de Lei nQ 199/95 e ao Deputado Romeu Queiroz os 
Projetos de Lei nQs 235 e 506/95. Encerrada a 1a parte da 
reunião, passa-se à 1a fase da Ordem do Dia com a discussão 
e a votação de proposições da Comissão. O Presidente procede 
à leitura do requerimento do Deputado Jorge Eduardo de 
Oliveira, no qual se solicita seja convidado o Sr. João 
Heraldo Lima, Secretário da Fazenda, a participar de reunião 
desta Comissão com a finalidade de discutir o Projeto de Lei 
nQ 568/95. Colocado em votação, é o requerimento aprovado. 
Continuando, passa-se à 2a fase da Ordem do Dia, com a 
discussão e a votação de pareceres sobre proposições 
sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. Com a 
palavra, o Deputado Geraldo Rezende, relator do Projeto de 
Lei nQ 199/95, emite parecer mediante o qual conclui pela 
aprovação do projeto na forma do vencido no 1Q turno, com a 
Emenda nQ 1. Na fase de discussão, o Deputado Gil Pereira 
apresenta proposta de emenda que recebeu o nQ 1. Colocados 
em votação, cada um por sua vez, são aprovados o parecer e a 
Proposta de Emenda nQ 1. Em virtude de o relator ter acatado 
a Proposta de Emenda nQ 1, o Presidente suspende a reunião 
por 10 minutos para nova redação do parecer. Reabertos os 
trabalhos, o relator, Deputado Geraldo Rezende, procede à 
leitura da nova redação do parecer, que conclui pela 
aprovação do projeto na forma do vencido no 1Q turno, com as 
Emendas nQs 1 e 2. Em seguida, o Presidente passa a palavra 
ao Deputado Romeu Queiroz, relator, no 2Q turno, dos 
Projetos de Lei nQs 235 e 506/95. O relator emite parecer 
mediante o qual conclui pela aprovação dos projetos na forma 
do vencido no 1Q turno. Colocados em discussão e votação, 
cada um por sua vez, são os pareceres aprovados. Devido à 
ausência do Deputado Cleuber Carneiro, relator do Projeto de 
Lei nQ 488/95, o Presidente procede à leitura do parecer do 
relator, o qual conclui pela aprovação do projeto. Posto em 
discussão e votação, é o parecer aprovado. Cumprida a 
finalidade da reunião, o Presidente agradece a presença dos 
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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 dezembro de 1995. 
Miguel Martini, Presidente- Marcos Helênio- Ajalmar Silva 

- Alencar da Silveira Júnior. 
ATA DA 2ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO, DE MEIO 
~MBIENTE E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
As quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia cinco de 
dezembro de mil novecentos e noventa e cinco, comparecem na 
Sala das Comissões os Deputados Geraldo Santanna, Anivaldo 
Coelho, Ivair Nogueira e Olinto Godinho (substituindo este 
ao Deputado Arnaldo Penna, por indicação da Liderança do 
Bloco da Maioria), membros da Comissão de Constituição e 
Justiça; José Henrique, José Maria Barros, Sebastião Costa, 
Gilmar Machado (substituindo este ao Deputado Ivo José, por 
indicação da Liderança do PT) e Ivair Nogueira, membros da 
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização; Ronaldo 
Vasconcellos, Gilmar Machado (substituindo este ao Deputado 
Ivo José, por indicação da Liderança do PT) e José Henrique 
(substituindo este ao Deputado Antônio Roberto, por 
indicação da Liderança do PMDB), membros da Comissão de Meio 
Ambiente, e Ronaldo Vasconcellos (substituindo o Deputado 
Romeu Queiroz, por indicação da Liderança do Bloco da 
Maioria), Geraldo Rezende, Clêuber Carneiro e Anivaldo 
Coelho (substituindo este ao Deputado Marcos Helênio, por 
indicação da Liderança do PT), membros da Comissão de 
Fiscalização Financeira. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Geraldo Santanna, 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. A seguir, o Presidente 
informa que a finalidade da reunião é apreciar os pareceres 
para o 1Q turno do Projeto de Lei nQ 568/95, do Governador 
do Estado, que dispõe sobre a distribuição da parcela de 
receita pertencente aos municípios de que trata o inciso II 
do parágrafo único do art. 156 da Constituição Federal, no 
produto da arrecadação do ICMS, e dá outras providências. A 
seguir, a Presidência passa a palavra ao Deputado Sebastião 
Costa para que possa fazer a leitura do seu parecer pela 
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização. O relator, 
por seu parecer, conclui pela aprovação do Projeto de Lei nQ 
568/95 com as Emendas nQs 1 a 3, da Comissão de Constituição 
e Justiça. Durante a fase de discussão, o Deputado Gilmar 
Machado solicita vista da proposição, a qual é concedida 
pela Presidência. Cumprida a finalidade da reun1ao, o 
Presidente agradece o comparecimento dos Deputados, convoca 
os membros da Comissão para a próxima reunião conjunta 
destas Comissões, a ser realizada no dia 6/12/95, às 11 
horas, com a finalidade de se apreciarem os pareceres para o 
1Q turno do Projeto de Lei nQ 568/95, determina a lavratura 
da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 6 de dezembro de 1995. 
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Geraldo Santanna, Presidente - Ivair Nogueira Ronaldo 
Vasconcellos- Wilson Trópia - Clêuber Carneiro- Antônio 
Roberto - Anivaldo Coelho - Leonídio Bouças Sebastião 
Costa - Geraldo Rezende - Arnaldo Penna - Simão Pedro Toledo 
-Miguel Martini. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 509/95 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

A proposição em apreço, de autoria do Deputado Carlos 
Murta, tem por escopo declarar de utilidade pública a 
Associação Comunitária e Comitê Pró-Melhoramento do Bairro 
Nova York - 4a Seção e Adjacências, com sede no Município de 
Vespas i ano. 

Publicado em 5/10/95, vem o projeto a esta Comissão para 
exame preliminar, de acordo com o disposto no art. 195, c/c 
o art. 103, V, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A matéria é regulada pela Lei nQ 3.373, de 12/5/65, com a 

redação dada pela Lei nQ 5.830, de 6/12/71, que dispõe sobre 
os requisitos para a declaração de utilidade pública de 
entidades. 
Compulsando a documentação juntada ao processo, verifica-se 

que a instituição preenche as exigências da lei acima 
citada, nada havendo, pois, que impeça a tramitação do 
projeto nesta Casa. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
509/95 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 12 de dezembro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Leonídio Bouças, relator -

Simão Pedro Toledo - Anivaldo Coelho - Arnaldo Penna. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO No 923/95 

Comissão Especial -
Relatório 

O Requerimento nQ 923, que tem por objetivo formalizar o 
apoiamento ao nome do Deputado Álvaro Antônio como candidato 
à vaga de Conselheiro do Tribunal de Contas, vem instruído 
com a documentação exigida no art. 4Q da Resolução nQ 5. 158, 
de 21/11/95. 

Após análise dos documentos pela Mesa da Assembléia e 
constatado o cumprimento dos requisitos do art. 78 da 
Constituição do Estado, o mencionado requerimento foi 
deferidoe encaminhado a esta Comissão Especial para receber 
parecer. 
Atendendo ao disposto no art. 150, I, do Regimento Interno, 

o candidato foi argüido publicamente, em reunião prévia 
desta Comissão, sobre temas relacionados àquela Corte de 
Contas. 

Fundamentação 
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Os Deputados Clêuber Carneiro, Romeu Queiroz, Gilmar 
Machado e Geraldo Rezende formularam diversas questões 
pertinentes à atuação do Tribunal de Contas, tanto no 
controle externo da administração pública do Estado, quanto 
no tocante às contas municipais. 
Questões relevantes como a da necessidade de maior 

entrosamento entre o Tribunal e a Assembléia, bem como a da 
demora daquele órgão na apreciação das contas municipais 
foram levantadas e receberam, por parte do candidato, a 
devida avaliação. 

Demonstrando dominar a matéria, o Deputado Álvaro Antônio 
respondeu a todas as questões formuladas, comprovando 
possuir os conhecimentos necessários ao exercício do cargo 
para o qual foi apresentada sua candidatura. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos que o Deputado Álvaro 

Antônio está apto para o exerc'cio do cargo de Conselheiro 
do Tribunal de Contas, podenco, portanto, concorrer à 
eleição em Plenário para o preenchimento da vaga. 
Sala das Comissões, 12 de dezembro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente- Alencar da $j 1 veira Júnior, 

relator - Clêuber Carneiro - Romeu Queiroz. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO NQ 924/95 

Comissão Especial 
Relatório 

Por meio do Requerimento nQ 924 foi formalizado o 
apoiamento ao nome do Deputado José Ferraz como candidato a 
vaga de Conselheiro do Tribunal de Contas. A proposição vem 
instruída com a documentação exigida no art. 4Q da Resolução 
nQ 5. 158, de 21/11/95. 

Após análise dos documentos pela Mesa da Assembléia e 
constatado o cumpr ~ento dos requisitos do art. 78 da 
Constituição do ~3tado, o mencionado requerimento foi 
deferido e encaminhado a esta Comissão Especial para receber 
parecer. 

Em reunião prévia desta Comissão, atendendo ao disposto no 
art. 150, I, do Regimento Interno, o candidato foi argüido 
publicamente sobre temas relacionados àquela Corte de 
Contas. 

Fundamentação 
Os Deputados Geraldo Rezende, Romeu Queiroz, Clêuber 

Carneiro, José Braga e Antônio Júlio apresentaram ao 
Deputado José Ferraz diversas perguntas relacionadas com a 
atuação de nossa Corte de Contas, tanto no controle externo 
da administração pública do Estado, quanto no tocante às 
contas municipais. 

Problemas que os municípios têm encontrado no 
relacionamento com o Tribunal foram também apresentados para 
que o candidato pudesse se manifestar sobre eles. 

Indagado sobre a natureza jurídica do Tribunal de Contas, o 
Deputado José Ferraz disse estar convencido de que aquele 
órgão é órgão auxiliar do Poder Legislativo a quem compete, 
por disposição constitucional, a fiscalização da 
administração pública. 
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O Deputado José Ferraz respondeu a todas as questões 
formuladas demonstrando domínio do assunto e comprovando 
dessa forma possuir os conhecimentos necessários ao 
exercício do cargo para o qual foi apresentada a sua 
candidatura. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos que o Deputado José Ferraz 

está apto para o exercício do cargo de Conselheiro do 
Tribunal de Contas, podendo, portanto, concorrer à eleição 
em Plenário para o preenchimento da vaga. 
Sala das Comissões, 12 de dezembro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Romeu Queiroz - José Braga -

Clêuber Carneiro. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

No 246/95 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei nQ 246/95, de autoria do Deputado 
Wanderley Ávila, que declara de utilidade pública a Loja 
Maçônica Geraldo Vieira Ribeiro 1ª, nQ 62, com sede no 
Município de Mutum, foi aprovado nos turnos regimentais, sem 
emenda. 

Vem agora o pr6jeto 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 246/95 

Declara de utilidade pública a Loja Maçônica Geraldo Vieira 
Ribeiro 1ª, nQ 62, com sede no Município de Mutum. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública 

Maçônica Geraldo Vieira Ribeiro 1ª, nQ 62, com 
Município de Mutum. 

decreta: 
a Loja 

sede no 

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 dezembro de 1995. 
Paulo Schettino, Presidente- Aílton Vilela, relator- Elbe 

Brandão. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

NQ 373/95 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei nQ 373/95, de autoria do Deputado Ajalmar 
Silva, que declara de utilidade pública o Colégio Nossa 
Senhora do Amparo, localizado no Município de Monte Carmelo, 
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 NQ 373/95 
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Declara de utilidade pública o Colégio Nossa Senhora do 
Amparo, localizado no Município de Monte Carmelo. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarado de utilidade pública o Colégio 

Nossa Senhora do Amparo, localizado no Município de Monte 
Carmelo. 

Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data 
publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 30 de novembro de 1995. 

de sua 

Paulo Schettino, Presidente -Sebastião Helvécio, relator -
Aílton Vilela. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 
NQ 387/95 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei nQ 387/95, de autoria do Deputado Geraldo 

Rezende, que declara de utilidade pública a União Mineira de 
Jud6 Tradicional - UMJT -, 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. 

Declara de 
Tradicional 
Horizonte. 

PROJETO DE LEI No 387/95 
utilidade pública a- União Mineira de Jud6 

UMJT com sede no Município de Belo 

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

Mineira de Jud6 Tradicional - UMJT -, com sede no Município 
de Belo Horizonte. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 30 de novembro de 1995. 
Paulo Schettino, Presidente - Aílton Vilela, relator 

Sebastião Helvécio. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE 

RESOLUÇÃO NQ 485/95 
Comissão de Redação 

O Projeto de Resolução nQ 485/95, da Comissão de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária, que aprova as contas 
do Tribunal de Contas do Estado referentes ao exercício de 
1993, 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 485/95 

Aprova as contas do Tribunal de Contas do Estado referentes 
ao exercício de 1993. 
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1Q -Ficam aprovadas, nos termos do disposto no art. 

62, XXII, da Constituição do Estado, as contas do Tribunal 
de Contas do Estado de Minas Gerais referentes ao exercício 
de 1993. 
Art. 2Q -Esta resolução entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 7 de dezembro de 1995. 
Paulo Schettino, Presidente - Elbe Brandão, relatora 

Aílton Vilela. 
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ATA DA 109ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 12 DE DEZEMBRO DE ~995 

. Presidência do Deputado Wanderley Avila 
SUMARIO: ABERTURA - 1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata-

Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nQs 616 e 
617/95 - Requerimentos ngs 971 a 973/95 - Requerimentos dos 
Deputados José Maria Barros e outros e Ronaldo Vasconcellos 
(2) - Comunicações: Comunicação da Comissão de Educação -
Oradores Inscritos: Discurso do Deputado Ronaldo 
Vasconcellos- 2ª PARTE (ORDEM DO DIA): 1ª Fase: Abertura de 
inscrições - Leitura de comunicação apresentada - Discussão 
e votação de pareceres: Renovação da votação do Parecer de 
Redação Final do Projeto de Lei nQ 199/95; aprovação 
Parecer de Redação Final do Projeto de Resolução nQ 485/95; 
encerramento da discussão; discursos dos Deputados Glycon 
Terra Pinto, Marcos Helênio e Marco Régis; aprovação 
Requerimentos: Requerimento do Deputado Bonifácio Mourão; 
inclusão do Projeto de Lei nQ 157/95 em ordem do dia, para 
os fins do art. 288 do Regimento Interno- Requerimentos dos 
Deputados Antônio Roberto, José Maria Barros e outros e 
Miguel Martini (2); deferimento Requerimentos dos 
Deputados Maria Olívia (2) e Ronaldo Vasconcellos (2); 
aprovação- 2ª Fase: Discussão e votação de propos1çoes: 
Requerimento do Deputado Bilac Pinto; aprovação- Discussão, 
em 1Q turno, do Projeto de Lei nQ 505/95; requerimento do 
Governador do Estado; deferimento - Discussão, em 1Q turno, 
do Projeto de Lei nQ 604/95; aprovação - Discussão, em 1Q 
turno, do Projeto de Lei nQ 371/95; questão de ordem; 
leitura das Emendas nQs 1 a 7; encerramento da discussão; 
aprovação - Discussão, em 1Q turno, do Projeto de Lei nQ 
402/95; apresentação da Emenda nQ 2; encerramento da 
discussão; encaminhamento do projeto com a emenda á Comissão 
de Educação - 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 Pinto Coelho- Alencar da Silveira 
Júnior - Almir Cardoso- Álvaro Antônio- Anderson Adauto-
Anivaldo Coelho -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 - 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 
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Kumaira - Leonídio Bouças - Luiz Art6nio Zanto - Marcelo 
Cecé - Marcelo Gonçalves - Marco Régis - Marcos Helênio -
Maria Olívia - Mauri Torres Miguel Martini Olinto 
Godinho - Paulo Piau - Paulo Schettino - Péricles Ferreira -
Raul Lima Neto Romeu Queiroz -Ronaldo Vasconcellos 
Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Simão Pedro Toledo -
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. 

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

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

proposições: 

Declara de 
Valadares -
Valadares. 

PROJETO DE LEI NQ 616/95 
utilidade pública o Lions Clube de Governador 
Centro, com sede no Município de Governador 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q- Fica declarado de utilidade pública o Lions Clube 

de Governador Valadares - Centro, com sede no Município de 
Governador Valadares. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 31 de outubro de 1995. 
Bonifácio Mourão 
Justificação: O Lions Clube de Governador Valadares 

Centro, do Município de Governador Valadares, é uma 
sociedade civil sem finalidade lucrativa que presta serviço 
inigualável à comunidade. 
São objetivos do Lions Clube: criar e incentivar o espírito 

de respeitosa consideração entre os povos do mundo, mediante 
o estudo dos problemas das relações internacionais; 
incentivar o estudo e a prática dos princípios do bom 
governo e da boa cidadania; interessar-se ativamente pelo 
bem-estar cívico, social e moral da comunidade; manter os 
associados unidos pelos liames de amizade, do companheirismo 
e da compreensão mútua; proporcionar condições favoráveis à 
livre discussão de todos os assuntos de interesse público, 
exceto os de política partidária e sectarismo religioso. 

Criado em 1Q/7/67, o Lions Clube tem sede na Rua Afonso 
Pena, 2.701, sala 110. Sua diretoria é composta de pessoas 
id6neas, que não recebem remuneração pelo exercício de seus 
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cargos. Ademais, a entidade já foi reconhecida como de 
utilidade pública municipal pela Lei nQ 3.523, de 15/5/92. 

Por reputar como de fundamental importância para a 
sociedade a criação de instituições que visem ao 
desenvolvimento de serviços tão relevantes, é que submeto à 
apreciação dos meus nobres pares este projeto de lei. 

Preenchendo a entidade todos os requisitos exigidos pela 
Lei nQ 5.830, de 1971, c/c o art. 178, § 5Q, I e II, do 
Regimento Interno, aguardo de meus pares a aprovação deste 
projeto de lei. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para 

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

PROJETO DE LEI No 617/95 
Declara de utilidade pública a cãsa da Amizade Rotary Club 

Frutal Sul, com sede no Município de Frutal. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a Casa da 

Amizade Rotary Club Frutal Sul, com sede no Município de 
Frutal. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de dezembro de 1995. 
Luiz Antônio Zanto 
Justificação: A Casa da Amizade Rotary Club Frutal Sul é 

uma entidade constituída pelas esposas dos rotarianos de 
Frutal, sendo uma instituição civil com final idade 
assistencial e sem fins lucrativos. 

Seu objetivo é auxiliar sociedades filantrópicas e obras de 
assistência social e promover a proteção à infância e a 
formação moral e cívica da juventude. 
Satisfeitos os requisitos legais para a declaração de 

utilidade pública, peço aos nobres pares o imprescindível 
apoio para a aprovação desta proposição. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para 

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

REQUERIMENTOS 
NQ 971/95, do Deputado Antônio Andrade, solicitando se 

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com o 
Município de Vazante pela passagem do seu 42Q aniversário de 
emancipação político-administrativa. (- À Comissão de 
Assuntos Municipais.) 

NQ 972/95, do Deputado Geraldo Rezende, solicitando S~Ja 
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário da 
Fazenda com vistas ao aumento do prazo de recolhimento do 
ICMS devido pelas empresas para 30 e 60 dias. (- À Comissão 
de Fiscalização Financeira.) 

NQ 973/95, do Deputado Elmo Braz, solicitando se consigne 
nos anais da Casa voto de congratulações com o Desembargador 
Paulo Geraldo de Oliveira Medina por sua posse na 
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Presidência da Associação dos Magistrados Brasileiros- AMB. 
(-À Comissão de Administração Pública.) . 

São também encaminhados à Mesa requerimentos dos 
Deputados José Maria Barros e outros e Ronaldo Vasconcellos 
( 2) . 

COMUNICAÇÕES 
- É também encaminhada à 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. 
Deputadas, Srs. Deputados, pessoas que nos brindam com suas 
visitas em nossas galerias, assessoria, imprensa, hoje, 12 
de dezembro , é o 98Q aniversário de Belo Horizonte, a 
capital dos mineiros. De 1897 para cá, certamente muita 
coisa mudou. A cidade, criada e planejada para ter não mais 
de 300 mil habitantes, é hoje a terceira maior do País, com 
cerca de 2 milhões de habitantes. A Região Metropolitana de 
Belo Horizonte representa uma multidão de mais de 3 milhões 
de pessoas. Hoje, apenas um bairro de BH, como o Barreiro, 
tem 300 mil habitantes. É muito mais do que imaginaram seus 
fundadores. E apesar de ainda ser nova aos 98 anos, Belo 
Horizonte nasceu em solo fértil para o crescimento económico 
e germinou boas sementes para seu desenvolvimento com 
qualidade de vida. Talvez por isso, Belo Horizonte seja uma 
cidade amada pelos seus moradores. A cidade é como se fosse 
a casa dessa multidão de pessoas. 

Mas não basta esse sentimento. É preciso que a cidade 
acompanhe o seu crescimento demográfico com saneamento, 
infra-estrutura, transporte coletivo adequado, escolas, 
hospitais, e, principalmente, que ofereça condições de 
trabalho e níveis razoáveis de emprego. Nós, que vivemos 
aqui, percebemos que a qualidade de vida precisa ser 
pr~servada a todo custo, para que além do discurso, na 
pratica do dia-a-dia, alcancemos o nosso objetivo: a 
conquista da cidadania. 

Isso se faz com trabalho. Além de investimentos em saúde, 
educação, habitação, saneamento, 1 impeza urbana e 
abastecimento, é preciso haver uma gestão pública moderna, 
voltada para o desenvolvimento. Belo Horizonte cresceu 
muito. Por isso devemos abandonar os discursos demagógicos 
de atração de grandes indústrias. Nós sabemos que nosso 
território urbano está praticamente todo ocupado. Precisamos 
é de indústrias de menor porte com tecnologia de ponta. Com 
criatividade e pé no chão, veremos ainda mais: Belo 
Horizonte é um potencial pólo turístico de negócios. Se 
olharmos a nossa volta, veremos que estamos no centro do 
Estado, próximos de variadas atrações de turismo. Estamos 
perto do circuito das cidades históricas, de serras e 
cachoeiras, de grutas e de inscrições rupestres e do 
circuito das águas. Tudo isso além das atrações da própria 
Belo Horizonte. Essa cidade, aos 98 anos, pode se dar ao 
luxo de enxergar novos caminhos. O investimento em turismo 
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feito de forma dirigida e planejada certamente trará bons 
resultados. BH pode se transformar em pólo gerador de 
negócios, de oportunidades e de recursos significativos. 

Hoje, 12 de dezembro de 1995, a minha homenagem a Belo 
Horizonte é esta: desejar-lhe força para o trabalho e 
criatividade para a solução dos seus problemas. 
* - 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 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. 

Leitura de Comunicação Apresentada 
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário da 

comunicação apresentada nesta reun1ao pela Comissão de 
Educação - aprovação, na 22ª Reunião Ordinária, dos Projetos 
de Lei nQs 411/95, do Deputado Ronaldo Vasconcellos; 422 e 
501/95, do Deputado Ermano Batista; 423, 453 e 513/95, do 
Deputado Wanderley Ávila; 452/95, do Deputado Djalma Diniz; 
475/95, do Deputado António Júlio; 480/95, do Deputado 
Arnaldo Canarinho; 483 e 494/95, do Deputado José Bonifácio; 
484/95, do Deputado Durval Ângelo; 502/95, do Deputado 
Álvaro António; 510/95, do Deputado Sebastião Costa; e 
515/95, do Deputado Alencar da Silveira Júnior; e dos 
Requerimentos nQs 861 a 867/95, 869 a 871/95, 905 a 908/95, 
912, 915 e 916/95, do Deputado Wanderley Ávila; 917/95, do 
Deputado Leonídio Bouças; e 921/95, do Deputado Ivair 
Nogueira (Ciente. Publique-se.). 

Discussão e Votação de Pareceres 
O Sr. Presidente- Renovação da votação do Parecer de 

Redação Final do Projeto de Lei nQ 199/95, da Procuradoria-
Geral de Justiça, que altera a Lei nQ 11.181, de 10/8/93, 
que dispõe sobre o plano de carreira dos servidores do 
Ministério Público do Estado dá outras providências. Em 
votação, o parecer. Os Deputados que o aprovam permaneçam 
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À sanção. 

Parecer de Redação Final do Projeto de Resolução nQ 485/95, 
de autoria da Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária, que aprova as contas do Tribunal de Contas do 
Estado referentes ao exercício de 1993. Em discussão, o 
parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. 
Em votação. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Glycon Terra 
Pinto. 

O Deputado Glycon Terra Pinto Sr. Presidente, Srs. 
Deputados, encaminho dando meu voto de solidariedade ao 
projeto em pauta. 
Sr. Presidente, Srs. Deputados, senhoras e senhores 

ouvintes, o mundo assistiu, não faz muito tempo, à derrocada 
do comunismo. O bloco totalitário, capitaneado pela União 
Soviética, praticamente pulverizou-se em um sem-número de 
países, entre os quais a Rússia. 
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Com a queda desses regimes, os princípios básicos do 
marxismo-leninismo foram também abjurados: o ateísmo, a 
negação do grupo familiar, o intervencionismo estatal na 
economia e o não-reconhecimento da propriedade privada, 
entre outros. 

Hoje, fora uns poucos bolsões que estão gradualmente se 
transformando - é o caso da China continental e de Cuba -, o 
mundo atém-se cada vez mais à democracia, abraçando os 
cânones da liberdade religiosa, do respeito à família, da 
economia de mercado, do incentivo à iniciativa individual e 
do acatamento da propriedade privada. 

Nosso País, que se esforça por consolidar sua democracia e 
se empenha na modernização econômica, assiste, por outro 
lado, paradoxalmente, a flagrante desrespeito ao princípio 
da propriedade privada, com as invasões e freqüentes 
conflitos gerados pelos sem-terra. 

Não se discute que áreas inaproveitadas e improdutivas, 
tais como as chamadas terras devolutas da União, sejam 
devidamente utilizadas por aqueles que se dedicam a 
atividade agropastoril e não dispõem de terrenos. O Programa 
de Assentamentos coordenado pelo INCRA no âmbito federal 
procura estabelecer famílias no meio rural, onde possam 
exercer seu trabalho sem prejuízo para proprietários 
legítimos e produtivos. É a reforma agrária racional e 
criteriosa, cuja necessidade não pode ser negada. 

Em termos numéricos, o INCRA já promoveu o assentamento de 
22.149 famílias até setembro do corrente ano e deve encerrar 
o exercício com 51.364 grupos assentados, contra uma 
previsão inicial de 40.000 famílias. 
Paralelamente, os Governos Estaduais têm procurado fazer 

sua parte: o Governo de São Paulo, por exemplo, programa o 
assentamento de 2.101 famílias em 5.571ha de terra na região 
do Mirante do Paranapanema. Em Minas Gerais, a meta é fazer 
entrega, nos próximos três anos, de 30.000 títulos de 
legitimação de propriedade. 
Há que reconhecer que essas ações não dão solução global ao 

problema. Entretanto, há que ser realista e também notar que 
questão tão complexa como a da reforma agrar1a não se 
resolve de um dia para outro. Houve certo imobilismo no 
passado, é verdade, mas atualmente existe conscientização 
sobre a matéria e interesse em equacioná-la. 

Como de hábito, os recursos disponíveis são insuficientes, 
e a esse respeito já ouvimos a voz equilibrada do Presidente 
da Confederação Nacional da Agricultura, Antônio Ernesto de 
Salvo, segundo o qual o problema da reforma agrária não é a 
falta de terras, mas de suporte material para montar a 
infra-estrutura dos assentamentos. 
Não obstante, em que pese à possível lentidão e ao limitado 

alcance da ação governamental, nada justifica o que hoje 
ocorre, com as invasões de propriedades produt~vas, 
pertencentes a legítimos donos. Estão tentando chega· aos 
fins sem atentar para os meios; é a cultura do esbulho e da 
violência. 
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Diariamente, a imprensa nos traz noticias pouco 
tranqüilizadoras sobre a movimentação dos sem-terra em todo 
o Brasil. São as invasões no Pontal do Paranapanema, em São 
Paulo; é o sangrento confronto em Corumbiara, Rondônia; são 
os conflitos armados em Mato Grosso do Sul, em Pernambuco e, 
para não ir longe, em Minas Gerais. 

Estão ainda vivos na memória de todos os incidentes 
ocorridos em junho deste ano, quando 2 mil sem-terra 
tentaram invadir o prédio do INCRA em Belo Horizonte. O 
grupo invasor, fortemente armado, incluía nada menos que 200 
crianças. Em Governador Valadares, em Araxá, em São José da 
Safira, repetem-se os incidentes, incentivados pela FETAEMG, 
pela CUT, pela CGT, pela Pastoral da Terra. O movimento 
Grito dos Sem-Terra não descansa, fomentando a violência e a 
intranqüilidade no meio rural. 
Paralelamente, a parte contrária também se municia, e a UDR 

prepara milícias armadas para proteger as terras de seus 
associados. É reação previsível, até porque o Código Civil 
permite o uso da força em caso de esbulho ou ameaça à 
propriedade. 
Já em 1994, o Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra 

declarava, literalmente: "Os trabalhadores organizados 
derrubam as cercas dos latifúndios, ocupando a terra. Esta 
tem sido uma forma de pressionar o Governo a desapropriar as 
terras ocupadas e realizar os assentamentos." 
Ora, essa pregação, acima de tudo, choca-se com a 

Constituição Federal, que em seu art. 170, incisos II e III, 
consagra os princípios da propriedade privada e de seu fim 
social, entre outros. 

Faz-se mister dar urgente basta, portanto, a essa ação 
predatória e ilegal das invasões. Se queremos ser uma 
democracia, não podemos, absolutamente, tolerar que o 
princípio constitucional da propriedade privada seja tão 
repetida e flagrantemente violado. 

Do ponto de vista dos direitos humanos, ademais, agride o 
observador comum o fato de que os incentivadores desses 
movimentos não hesitem em colocar em risco a vida de 
crianças ~ idosos indefesos, sujeitando-os a confrontos 
armados. E uma situação injusta, de lado a lado, que deve 
ser eliminada. 

Um dos líderes do Movimento dos Sem-Terra e dos "Sem-
Responsabilidade", Márcio Lima, finalmente declarou: 
"Companheiros, se eles fizessem um massacre, seria melhor 
para mostrar para o mundo inteiro a causa dos sem-terra. Mas 
eles não são loucos de metralhar todo mundo. Vimos sem-terra 
tremer nas calças, e assim não é possível. Ou fazemos a luta 
ou teremos de voltar para casa." 

Formulamos, em vista de tudo isso, apelo aos nossos poderes 
constituídos, para que não mais permitam a conti~uação 
dessas invasões. Ao Governo Federal, por seus orgãos 
competentes, inclusive o Exército Nacional, cabe acelerar, 
na medida do possível, o processo dos assentamentos legais e 
a proibição das ocupações efetuadas ao arrepio da lei. 
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Essa ação deve ser estendida aos Estados, com a mobilização 
dos poderes estaduais e até mesmo dos órgãos responsáveis 
pela manutenção da ordem pública, quando necessária sua 
intervenção. 
É um apelo que fazemos em regime de urgência e de 
prioridade. Cumpre adotar todas as medidas legais e de ordem 
prática para que termine essa movimentação lesiva e 
tendenciosa. É intolerável que legítimos proprietários, 
detentores de áreas produtivas, eficientes, equipadas, 
tecnicamente administradas, vejam de um momento a outro suas 
terras serem invadidas e seu direito violado. Até porque, a 
continuar essa situação, estaremos em breve testemunhando 
verdad~ira guerra civil no meio rural, de norte a sul do 
País. E esse nosso alerta imperioso e nosso apelo veemente 
para que se dê um basta a essas invasões, que são tão 
prejudiciais ao nosso querido Brasil. 
Sr. Presidente, infelizmente, estamos assistindo à 

preparação de guerrilhas sob a vista do Exército Nacional, 
da Marinha e da Aeronáutica, com o treino de homens para 
revolução armada, com estudos em Cuba, e ninguém faz nada. A 
que ponto o Brasil chegou, entregue ao deus-dará. A que 
ponto o Brasil chegou? Até o Exército Nacional perde a sua 
soberania ao regressar a seu quartel e ser impedido da 
maneira que foi. É necessário dar um basta a tudo isso. Será 
possível que ninguém está enxergando? Muito obrigado. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marcos 

Helênio. 
O Deputado Marcos Helênlo - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
Sras. Deputadas, público presente, imprensa, estamos aqui 
com poucos minutos para fazer uma intervenção sobre um 
problema em Governador Valadares. Entretanto, não posso 
deixar de comentar as palavras do meu antecessor, Deputado 
Glycon Terra Pinto, e é uma pena que ele tenha saído do 
Plenário. A preocupação com o problema dos miseráveis, 
dos sem-terra, dos sem-casa existe há muito tempo, pois 
aqueles trabalhadores foram expulsos de suas pequenas 
propriedades e, assim, clamam por justiça. 
Gostaria de lembrar que as terras da região do 

Paranapanema, em São Paulo, pertencem ao Estado. Aqui, as 
terras devolutas, sobre as quais estamos discutindo, são 
ocupadas, hoje, em sua maior parte, por fazendeiros. Isso 
também deveria se constituir em preocupação por parte do 
Deputado Glycon Terra Pinto. 
Se tivéssemos um pouco das verbas que essas igrejas 

evangélicas comandadas pelo Edir Macedo têm- pois tomam o 
dinheiro do povo humilde poderíamos assentar muitas 
pessoas promovendo bem-estar social. Esses milhares e 
milhares de reais roubados por Edir Macedo e sua equipe 
dariam para assentar muitos trabalhadores rurais sem terra. 
Enquanto isso, ficam lá, lotando o Maracanã e dizendo que 
fazem milagres! Na verdade, estão sustentando políticos e 
financiando campanhas! 
Entretanto, os trabalhadores sem terra têm direito à terra, 

para que possam cumprir seu papel social, que é o de 
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produzir alimentos e não o de manter latifúndios 
improdutivos. Os desvios aí estão, como é o caso do Banco 
Econômico. Quantos políticos foram financiados por aquele 
Banco? Depois, o Banco Central intervém na fusão de Bancos e 
desvia R$4.000.000.000,00 somente para o Banco Nacional. 
Quantas casas dariam para ser construídas com tais recursos? 

Portanto, o Deputado Glycon Terra Pinto deveria preocupar-
se também com essas igrejas que se transformaram num 
comércio, talvez, até mesmo pior que o tráfico de drogas. 
Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marco Régis. 
O Deputado Marco Régis Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

estamos aqui para encaminhar, favoravelmente, o Projeto de 
Resolução nQ 485/95, de autoria da Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária, que aprova as contas do Tribunal 
de Contas do Estado referentes ao exercício de 1993, já 
aprovado em turno único. 
Entretanto, não podemos nos calar diante de palavras, até 

certo ponto levianas, do nosso companheiro Deputado Glycon 
Terra Pinto, que, neste Plenário vazio, veio criticar o 
Movimento dos Sem-Terra. Conforme palavras do Deputado 
Marcos Helênio e também através de noticiários da imprensa, 
estamos cansados de saber que muitas dessas terras estão 
sendo invadidas, usurpadas, tomadas por fazendeiros, que lá 
meteram suas mãos e cometeram o embuste de levar para suas 
propriedades terras devolutas, que, portanto, não lhes 
pertenciam. 
Hoje, o trabalhador brasileiro, diante da miséria, da fome 

e do subdesenvolvimento, tem de fazer alguma coisa para 
defender o seu direito a uma vida digna, sem ter que passar 
fome. Portanto, não podemos concordar com as palavras ditas 
pelo Deputado que aqui esteve. 

Não vou entrar no mérito das palavras do Deputado Marcos 
Helênio envolvendo problemas religiosos, porque não me cabe 
esse julgamento. Não sou católico, não sou evangélico, 
defendo o ecletismo religioso, respeito todas as formas de 
religião. Portanto, não entrarei nesse mérito. 
Entretanto, temos de repudiar as palavras levianas aqui 

ditas, não podemos concordar com elas. Gostaríamos de louvar 
uma colocação feita pelo Deputado Glycon Terra Pinto: mentem 
todos aqueles que dizem que o comunismo ruiu no mundo todo. 
Não sou marxista, nem leninista, mas temos de dizer que isto 
é uma grande mentira. 

Porque pelo menos isso ele reconheceu aqui hoje, que a 
China é um país comunista, com 1.200.000.000 habitantes, 
dirigido por um comitê central. O mundo prega uma farsa, 
dizendo que o comunismo e o socialismo caíram, mas existem 
muitos bolsões de socialismo. Temos a China continental, o 
país mais populoso do mundo, temos Cuba, temos a Coréia do 
Norte e outros países asiáticos que são comunistas. Quando o 
mundo prega que o comunismo e o socialismo ruíram, isso é 
uma grande mentira. O comunismo está se abrindo, porque 
alguma coisa mudou. O mundo mudou em sua essência, com a 
tecnologia e o cientificismo. 
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Somos partidários do PPS, adeptos de Roberto Freire, um 
socialista que teve cabeça para comandar mudanças no nosso 
socialismo, e definir os rumos que deveriam ser repensados. 
Como partidários de Roberto Freire, estamos aqui para 
mostrar que o socialismo ainda tem o seu lugar, ainda que 
não exista mais aquele confronto hegemônico entre União 
Soviética e Estados Unidos. O mundo vai ter tempo para ver 
que o capitalismo é perverso, mordaz, mentiroso. Nós- João 
Batista de Oliveira, do PSB; Wilson Trópia, do PV, e muitos 
companheiros do PT, aqui presentes- pregamos o socialismo 
democrático, queremos esse novo socialismo para a redenção 
da humanidade. Com ele, também tenho certeza, está o 
Deputado Ibrahim Jacob, um grande brizolista, aqui do nosso 
lado. 

Com relação ao Movimento dos Sem-Terra, não estou aqui para 
defender o confronto, mas para dizer que as invasões não são 
feitas tão gratuitamente, como o Deputado afirmou. Há razões 
para elas acontecerem, porque o povo passa fome, e as terras 
estão improdutivas. Muitas dessas terras foram roubadas do 
próprio Governo, do próprio povo. Então, o povo tem que 
roubar de novo, para se restabelecer a justiça da terra. 
Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Em 
votação, o parecer. Os Deputados que o aprovam permaneçam 
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À promulgação. 

Requerimentos 
O Sr. Presidente Requerimento do Deputado Bonifácio 

Mourão, em que solicita, nos termos do art. 244, inciso 
VIII, do Regimento Interno, a retirada de tramitação do 
Projeto de Lei nQ 157/95, de sua autoria, que autoriza 
permuta de imóvel com o Município de Governador Valadares. 
Na oportunidade, esclarece que o referido projeto perdeu seu 
objetivo, uma vez que não é mais necessário permutar os 
terrenos para a construção do prédio da cadeia pública, em 
face da Lei Municipal nQ 4.063, de 30/6/95, que revogou a 
Lei nQ 4.020, que autorizava a permuta. Inclua-se o projeto 
em ordem do dia, para os fins do art. 288 do Regimento 
Interno. 
Requerimento do Deputado Antônio Roberto, em que solicita 

seja a 1a parte de uma das reuniões ordinárias destinada a 
homenagear o centenário do ilustre Dr. Israel Pinheiro, que 
completaria 100 anos no dia 4/1/96. A Presidência defere o 
requerimento, de conformidade com o inciso XXII do art. 244 
do Regimento Interno, e, oportunamente, fixará a data. 

Requerimento do Deputado José Maria Barros e outros, em que 
solicitam a realização de reunião especial para homenagear a 
Associação Comercial de Juiz de Fora, que completará seu 
primeiro centenário de fundação no dia 12/7/96. A 
Presidência defere o requerimento, de conformidade com o 
inciso XXI do art. 244 do Regimento Interno, e, 
oportunamente, fixará a data. 

- A seguir, a Presidência defere, de conformidade com o 
inciso XVI do art. 244 do Regimento Interno, requerimentos 
do Deputado Miguel Martini (2), em que solicita sejam 
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incluídas em ordem do dia as Propostas de Emenda à 
Constituição nQs 10 e 12/95. 

- Ato contínuo, são submetidos a votação e aprovados, 
regimentalmente, cada um por sua vez, requerimentos da 
Deputada Maria Olívia (2), em que solicita regime de 
urgência para a tramitação do Projeto de Resolução nQ 612/95 
e reunião conjunta das comissões a que a matéria foi 
distribuída; e do Deputado Ronaldo Vasconcellos (2), em que 
solicita regime de urgência para a tramitação dos Projetos 
de Lei nQs 503 e 504/95 (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. Vem à 
Mesa requerimento do Deputado Bilac Pinto, em que solicita 
inversão da pauta da presente reunião, de modo que o Projeto 
de Lei nQ 604/95 seja apreciado antes do Projeto de Lei nQ 
371/95. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. 

Discussão, em 1Q turno, do Projeto de Lei nQ 505/95, do 
Governador do Estado, que acresce o limite fixado para o 
Poder Executivo realizar operações de crédito. Incluído em 
ordem do dia para os fins do art. 288 do Regimento Interno. 
Sobre a mesa, requerimento do Governador do Estado, contido 
no ofício nQ 11/95, em que solicita a retirada de tramitação 
do Projeto de Lei nQ 505/95. A Presidência defere o 
requerimento, de conformidade com o inciso VIII do art. 244 
do Regimento Interno. Arquive-se o projeto. 

Discussão, em 1Q turno, do Projeto de Lei nQ 604/95, da 
Comissão de Assuntos Municipais, que cria o Município de 
Tocos do Mogi e dá outras providências. A Comissão de 
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. As 
Comissões de Assuntos Municipais e de Fiscalização 
Financeira opinam pela sua aprovação. 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. À Comissão de Fiscalização 
Financeira. 

Discussão, em 1Q turno, do Projeto de Lei nQ 371/95, do 
Deputado José Henrique, que dispõe sobre estágio para 
estudante em órgão de entidade da administração pública. A 
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do 
projeto com as Emendas nQs 1 e 2, que apresenta. A Comi~são 
de Administração Pública opina pela sua aprovação co~ as 
Emendas nQs 1 e 2, da Comissão de Justiça, e com as Emendas 
nQs 3, 4 e 5, que apresenta. A Comissão de Fiscalização 
Financeira opina pela aprovação do projeto com as Emendas 
nQs 1 e 2, da Comissão de Justiça; 3, 4 e 5, da Comissão de 
Administração Pública; e 6 e 7, que apresenta. Em discussão, 
o projeto . 

O Deputado 
esse projeto 

Questão de Ordem 
Marcos Helênio -Sr. Presidente, acompanhamos 

na Comissão de Fiscalização Financeira e lá 
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foram apresentadas várias emendas. Gostaríamos de conhecer o 
teor dessas emendas. 
o Sr. Presidente- É regimental. A Presidência solicita ao 

Sr. 1Q-Secretário que faça a leitura das emendas. 
A Sra. Secretária (Deputada Maria José Haueisen) - (-Lê:) 

"EMENDA No 1 
Dê-se ao "caput" do art. 5Q a se~uinte redação: 
'Art. 5Q - Para os fins do disposto no art. 6Q, as 

instituições de ensino poderão recorrer aos serviços de 
agentes de integração mediante condições acordadas em 
instrumento jurídico adequado.'. 

EMENDA No 2 
Suprima-se o§ 1Q do art. 5Q renumerando-se o§ 2Q. 
Sala das Comissões, 12 de setembro de 1995. 

EMENDA No 3 
Dê-se ao art. 4Q a seguinte redaÇão: 
'Art. 4Q -Na contratação de estudante estagiário, serão 

observadas as seguintes condições: 
I - celebração de convênio entre o órgão ou entidade 

pública e a instituição de ensino; 
II - assinatura de termo de compromisso pelo estudante e 

por seu responsável, se menor de 21 anos, pelo representante 
do órgão ou entidade pública concedente do estágio e pelo 
representante da instituição de ensino; 
III - pagamento, pelo órgão ou entidade concedente, de 

bolsa de estudos ou de qualquer outra forma de 
contraprestação especificada no convênio e no termo de 
compromisso;'. 

EMENDA No 4 
Dê-se aos incisos III e IV do art. 6Q a seguinte redação: 
'Art. 6Q - ................................... . 
III- Observados os requisitos do art. 2Q e a forma e os 

critérios fixados no convênio referido no art. 4Q, 
selecionar os estudantes e encaminhá-los ao órgão ou à 
entidade concedente do estágio; 

IV - representar a instituição de ensino nos atos previstos 
no art. 4Q, I e II, quando expressamente autorizado;'. 

EMENDA No 5 
Dê-se ao "caput" do art. 8Q a se~uinte redação: 
'Art. 8Q -O estágio terá duração máxima de 1(um) ano, 

permitida uma única renovação por igual período, mediante 
novo termo de compromisso, desde que não haja candidatos 
disponíveis, selecionados consoante o disposto nesta lei, 
que ainda não tenham estagiado.'." 
-São ainda lidas as Emendas nQs 6 e 7 ao Projeto de Lei nQ 

371/95, as quais foram publicadas na edição de 18/11/95. 
O Sr. Presidente - 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 7, 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 371/95 com as Emendas nQs 1 
a 7. A Comissão de Fiscalização Financeira." 
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Discussão, em 1Q turno, do Projeto de Lei no 402/95, da 
Deputada Maria José Haueisen, que dispõe sobre ã destinação 
de bens de valor histórico-cultural apreendidos por 
autoridade policial. A Comissão de Justiça conclui pela 
constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo nQ 
1, que apresenta. A Comissão de Educação opina pela sua 
aprovação na forma do Substitutivo nQ 1, da Comissão de 
Justiça, com a Emenda nQ 1, que apresenta. Em discussão, o 
projeto. Não há oradores inscritos. 

- Vem à Mesa: 
EMENDA NQ 2 AO PROJETO DE LEI NQ 402/95 

Dispõe sobre a destinação de bens de valor histórico-
cultural apreendidos por autoridade policial. 
Acrescente-se ao art. 1Q o seguinte parágrafo único: 
Parágrafo único - A Secretaria de Estado da Educação e 

Cultura designará pessoal técnico qualificado para, 
periodicamente ou a convite, identificar junto a autoridade 
policial os bens móveis de conteúdo artist~=o ou cultural, 
sob sua guarda. 
Sala das Reuniões, 21 de setembro de 1995. 
Raul Lima Neto 
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da 

discussão, foi apresentada ao projeto emenda do Deputado 
Raul Lima Neto, a qual recebeu o nQ 2. Nos termos do§ 2Q do 
art. 195 do Regimento Interno, a Presidência vai devolver o 
projeto e a emenda à Comissão de Educação, para receber 
parecer. 

ENCERRAMENTO 
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria da pauta e não 

havendo oradores inscritos para o Grande Expediente, a 
Presidência encerra a reunião, convocando os Deputados para 
as extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, 
dia 13, 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 67a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 5 DE DEZEMBRO DE 1995 

Presidência do Deputado Wanderley Ávila 
SUMÁRIO: ABERTURA- la PARTE: Ata- 2a PARTE(ORDEM DO DIA): 

la Fase: Requerimentos: Requerimentos do Deputado Bilac 
Pinto (2) aprovação - 2ª Fase: Prosseguimento da votação, em 
1Q turno, da Proposta de Emenda à Constituição nQ 13/95; 
requerimentos do Deputado Sebastião Costa (2); deferimento; 
requerimento do Deputado Alberto Pinto Coelho; 
prejudicialidade; votação do Substitutivo nQ 1, salvo 
destaques; aprovação; votação do art. 1Q e seus parágrafos 
do Substitutivo nQ 1, destacado; rejeição; questão de ordem; 
votação do art. 2Q do Substitutivo nQ 1, destacado; 
rejeição; declaração de voto - Palavras do Sr. Presidente -
Discussão, em turno un1co, do Projeto de Resolução nQ 
485/95; discursos dos Deputados Gilmar Machado e Geraldo 
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Rezende; encerramento da discussão - Questão de ordem 
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 Pinto Coelho- Alencar da Silveira 
Júnior - Almir Cardoso - Álvaro Antônio - Anderson Adauto -
Anivaldo Coelho - Antônio Andrade - Antônio Genaro - Antônio 
Roberto- Arnaldo Canarinho- Arnaldo Penna- Bilac Pinto-
Bonifácio Mourão - Carlos Murta - Carlos Pimenta - Clêuber 
Carneiro - Dílzon Melo - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro -
Djalma Diniz - Durval Ângelo - Elbe Brandão - Elmo Braz -
Francisco Ramalho - Geraldo Nascimento - Geraldo Rezende -
Geraldo Santanna -Gil Pereira - Gilmar Machado - Glycon 
Terra Pinto Hely Tarquínio Irani Barbosa Ivair 
Nogueira - Ivo José Jairo 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- Maria Olívia Mauri 
Torres- Miguel Martini - Olinto Godinho- Paulo Piau 
Paulo Schettino- Péricles Ferreira - Raul Lima Neto- Romeu 
Queiroz- Ronaldo Vasconcellos- Sebastião Costa- Sebastião 
Helvécio - Simão Pedro Toledo - Toninha 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 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 1ª 

a votação de pareceres e a votação 

Requerimentos 
- A seguir, são votados e aprovados, cada um por sua vez, 

na forma regimental, requerimentos do Deputado Bilac Pinto 
(2), solicitando tramitação em regime de urgência para o 
Projeto de Lei nQ 604/95, e reunião conjunta das comissões a 
que ele foi distribuído. (Cumpra-se.) 

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

a Presidência passa à 2ª fase da 2ª parte da reunião, com a 
discussão e a votação da matéria constante na pauta. 
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Prosseguimento da votação, 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 de Minas Gerais 
(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. Vêm à Mesa requerimentos do Deputado 
Sebastião Costa (2), em que solicita votação destacada do 
art. 1Q do Substitutivo nQ 1 à Proposta de Emenda à 
Constituição nQ 13/95 e também do art. 2Q do mesmo 
substitutivo. A Presidência defere os requerimentos, em 
conformidade com o inciso XVII do art. 244 do Regimento 
Interno. Vem à mesa requerimento do Deputado Alberto Pinto 
Coelho, em que solicita a votação destacada dos arts. 1Q e 
2Q do Substitutivo nQ 1 à Proposta de Emenda à Constituição 
nQ 13/95. A Presidência informa ao Plenário que a matéria 
está prejudicada, nos termos do inciso VII do art. 287 do 
Regimento Interno, uma vez que estão deferidos os 
requerimentos do Deputado Sebastião Costa, de igual teor, 
primeiramente apresentados. A Presidência vai submeter a 
votação o Substitutivo nQ 1, salvo destaques, na 
conformidade do art. 263 do Regimento Interno. Os Deputados 
que desejarem aprová-lo deverão responder "sim"; os que 
desejarem rejeitá-lo deverão responder "não". A Presidência 
lembra ao Plenário que, nos termos do art. 208 do Regimento 
Interno, a Proposta de Emenda à Constituição será aprovada 
se obtiver 48 votos favoráveis. Com a palavra, o 1Q-
Secretário, para proceder à chamada de votação nominal. 
o Sr. Secretário (Deputado Ibrahim Jacob) (- Faz a 

chamada.) 
- Respondem "sim" à chamada os seguintes Deputados: 
Sebastião Navarro Vieira - Rêmolo Aloise - Ibrahim Jacob -

Ermano Batista -Antônio Júlio- Aílton Vilela - Ajalmar· 
Silva- Alberto Pinto Coelho- Alencar da Silveira Júnior-
Álvaro Antônio -Antônio Andrade- Antônio Genaro- Antônio 
Roberto- Arnaldo Penna - Bilac Pinto- Bonifácio Mourão-
Carlos Murta - Carlos Pimenta - Clêuber Carneiro - Dílzon 
Melo - Dimas Rodrigues - Elbe Brandão - Francisco Ramalho -
Geraldo Rezende -Gil Pereira- Glycon Terra Pinto- Hely 
Tarquinio - Ivair Nogueira - Jairo Ataíde - João Leite -
Jorge Eduardo de Oliveira- Jorge Hannas- José Braga- José 
Henrique- José Maria Barros- Kemil Kumaira Leonídio 
Bouças - Luiz Antônio Zanto - Marcelo Gonçalves Maria 
Olívia- Miguel Martini - Olinto Godinho- Paulo Piau 
Paulo Schettino- Péricles Ferreira- Raul Lima Neto- Romeu 
Queiroz- Ronaldo Vasconcellos. 

- Respondem "não" à chamada os seguintes Deputados: 
Maria José Haueisen - Almir Cardoso - Anderson Adauto -

Geraldo Nascimento - Gilmar Machado Ivo José João 
Batista de Oliveira. 

O Sr. Presidente 
responderam "não" 7 
Substitutivo nQ 1, 

Responderam "sim" 48 Deputados; 
Deputados. Portanto, está aprovado o 
salvo destaques. A Presidência vai 
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submeter o art. 1Q e seus parágrafos do Substitutivo nQ 1 a 
votação nominal. Com a palavra, o 1Q-Secretário, para 
proceder à chamada de votação nominal. 

O Sr. Secretário (Deputado Rêmolo Aloise) (- Faz a 
chamada.) 

- Respondem "não" à chamada os seguintes Deputados: 
Sebastião Navarro Vieira - Rêmolo Aloise Maria José 

Haueisen- Ibrahim Jacob- Ermano Batista- Antônio Júlio-
Aílton Vilela - Ajalmar Silva- Alberto Pinto Coelho 
Alencar da Silveira Júnior - Almir Cardoso - Álvaro Antônio 
- Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio Andrade 
Antônio Genaro -Antônio Roberto- Arnaldo Penna - Bilac 
Pinto - Bonifácio Mourão - Carlos Murta - Carlos Pimenta -
Clêuber Carneiro - Dílzon Melo - Dimas Rodrigues - Dinis 
Pinheiro - Elbe Brandão - Elmo Braz - Francisco Ramalho -
Geraldo Nascimento -Geraldo Rezende- Gil Pereira- Gilmar 
Machado - Glycon Terra Pinto Hely Tarquínio Irani 
Barbosa - Ivair Nogueira - Ivo José - Jairo Ataíde - João 
Batista de Oliveira- João Leite- Jorge Eduardo de Oliveira 
- Jorge Hannas - José Braga - José Henrique - José Maria 
Barros- Kemil Kumaira - Leonídio Bouças- Luiz Antônio 
Zanto- Marcelo Gonçalves- Maria Olívia- Miguel Martini -
Olinto Godinho -Paulo Piau- Paulo Schettino - Péricles 
Ferreira - Raul Lima Neto- Romeu Queiroz - Sebastião Costa. 

O Sr. Presidente - Responderam "não" 59 Deputados. Está 
rejeitado o art. 1Q e seus parágrafos do Substitutivo nQ 1 à 
Proposta de Emenda à Constituição nQ 13/95. 

Questão de Ordem 
O Deputado Jorge Eduardo de Oliveira Sr. Presidente, 

gostaria que V. Exa. nos informasse o que esta Presidência 
está submetendo a votação. 

O Sr. Presidente - Esta Presidência informa aos Deputados 
que foi colocado em votação, em um primeiro momento, o 
Substitutivo nQ 1, salvo destaques. Agora, a Presidência 
está submetendo a votação o art. 1Q do Substitutivo nQ 1, 
destacado. Isso é o que foi colocado anteriormente à 
votação, por duas vezes. Portanto, é a terceira vez que esta 
Presidência esclarece isso aos Deputados. 
A Presidência vai submeter a votação o art. 2Q do 

Substitutivo nQ 1 à Proposta de Emenda à Constituição nQ 
13/95, pelo processo nominal. Com a palavra, o 1Q-
Secretário, para proceder à chamada de votação nominal. 

O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.) 
- Responde "sim" à chamada o seguinte Deputado: 
Romeu Queiroz. 
-Respondem "não" à chamada os seguintes Deputados: 
Sebastião Navarro Vieira - Rêmolo Aloise - Maria José 

Haueisen - Ibrahim Jacob- Ermano Batista - Antônio Júlio-
Aílton Vilela - Ajalmar Silva- Alberto Pinto Coelho 
Alencar da Silveira Júnior- Almir Cardoso- Álvaro Antônio 
- Anderson Adauto - Antônio Andrade Antônio Genaro 
Antônio Roberto -Arnaldo Penna- Bilac Pinto- Bonifácio 
Mourão- Carlos Pimenta - Dílzon Melo- Elbe Brandão- Elmo 
Braz- Francisco Ramalho -Geraldo Rezende- Gil Pereira-
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Gilmar Machado - Hely Tarquínio- 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- Luiz Antônio 
Zanto- Marcelo Gonçalves- Maria Olívia- Miguel Martini -
Olínto Godinho -Paulo Piau- Paulo Schettino - Péricles 
Ferreira - Raul Lima Neto - Sebastião Costa. 

O Sr. Presidente - Respondeu "sim" 1 Deputado; responderam 
"não" 49 Deputados. Está rejeitado o art. 2Q do Substitutivo 
nQ 1 à Proposta de Emenda à Constituição nQ 13/95. Portanto, 
está aprovada, em 1Q turno, a Proposta de Emenda à 
Constituição nQ 13/95 na forma do Substitutivo nQ 1, e 
rejeitados os arts. 1Q e 2Q do Substitutivo. À Comissão 
Especial. 

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

Deputados, esta proposta de emenda à Constituição, no meu 
entendimento, foi uma das matérias mais discutidas nesta 
Casa. 
Gostaria de dizer aos nobres companheiros - apesar da minha 

proposta inicial não ter sido aprovada e sim o substitutivo 
do relator, Deputado Alberto Pinto Coelho - que a minha 
proposta era abrangente, abordava a questão da pesquisa e 
também a questão do financiamento das universidades 
estaduais. 
O projeto do Governo abordava apenas a questão da pesquisa. 

O substitutivo apresentado no parecer do Deputado Alberto 
Pinto Coelho, no que diz respeito à pesquisa, conseguiu 
aprimorar, em muito, o projeto inicial do Governo. 

No meu entendimento, a Casa contribuiu muito nessa longa 
discussão que tivemos durante esses meses. o que aprovamos 
na forma do substitutivo, salvo as emendas, foi matéria 
amplamente discutida com a comunidade científica, e todos os 
interessados na área de pesquisa ficaram, pelo menos, 
conformados com aquilo que veio na forma do substitutivo. 
Acredito que a Casa deu uma grande contribuição aprimorando 
o projeto do Governo. 

No que diz respeito à questão da Universidade, esse assunto 
é extremamente complexo. Como os dois assuntos são sérios e 
polêmicos, em forma de acordo, decidimos solucionar apenas 
um- que é comum e foi resolvido na forma do substitutivo-
e deixar a questão da Universidade para ser discutida, em 
forma de emenda, no 2Q turno. 
Sentimos que o substitutivo não conseguiu, apesar de todo o 

esforço do Deputado Alberto Pinto Coelho, encontrar uma 
saída para a Universidade. Infelizmente ele não conseguiu 
isso com o seu Substitutivo. 

Uma coisa ficou clara para todos os Deputados que se 
interessaram em conhecer a situação e a realidade atual da 
UEMG: há seis ou sete anos essa Universidade foi criada pelo 
Poder Legislativo, do qual fazemos parte, e até hoje não 
conseguimos fazer com que ela atingisse o objetivo de ir até 
o interior, através dos campings, de forma descentralizada, 
contribuir com o desenvolvimento tecnológico das várias 
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reg1oes do Estado de Minas Gerais. A UNIMONTES conseguiu, em 
termos filosóficos, seu objetivo. 
O que temos de discutir hoje, quanto à UNIMONTES, é somente 

como fazer para que ela receba, a partir deste ano, recursos 
cada vez maiores para poder se implantar em definitivo. 

No que diz respeito à UEMG, percebemos que existe um 
grande descompasso, um desentrosamento total entre o atual 
Governador e o Reitor da Universidade. Sentimos que é o que 
está pretendendo o Reitor da Universidade, com o modelo 
atual, que está preocupando grande parte dos Deputados. 
Tanto o Governador Eduardo Azeredo quanto o Vice-Governador 
Walfrido dos Mares Guia têm todas as razões de estar 
preocupados, e nós também, porque pode-se notar que, no 
modelo atual, idealizado pelo Reitor, Prof. Aluísio Pimenta, 
com todo o respeito que temos por ele, algo não está 
correto. Qual seria o detalhe incorreto? Se permitirmos que 
a situação permaneça como está, iremos, de vez, 
invíabilizar a UEMG. o que o Reitor deseja é fazer com que 
todas as unidades sejam totalmente encampadas pelo Governo, 
sob todos os aspectos. Preocupa-nos o fato de o Estado 
passar a ter 100% de responsabilidade sobre uma unidade que, 
hoje, está fora de seus compromissos, encampando todos os 
seus funcionários, desde o porteiro, passando pelos 
funcionários do corpo administrativo, até chegar ao 
professor mais graduado da unidade. Todos irão se tornar, da 
noite para o dia, servidores públicos estaduais. 
Isso é muito grave, e temos de pensar cuidadosamente a 

respeito desse problema. Espero que, da mesma forma que 
conseguimos melhorar o projeto do Governador quanto à 
pesquisa, possamos, no 2Q turno, continuar a discutir esse 
assunto tão sério, que chegou à pior situação em que poderia 
ficar, pois, no ponto em que se encontra hoje, está 
configurado um impasse. Esta Casa, que criou a UEMG, tem 
agora a obrigação de embalá-la e de lhe dar novos rumos. 
Espero, sinceramente, Srs. Deputados, receber o apoio de 
todos para a aprovação da proposta que vamos apresentar em 
2Q turno. Contamos com o apoio de todas as Lideranças desta 
Casa e de todos os Deputados, para que possamos viabilizar o 
que este Poder criou, no ano de 1989, quando elaborou sua 
Constituição. Muito obrigado. 

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

da reunião a Proposta de Emenda à Constituição nQ 16/95, por 
não estar ela de acordo com os pressupostos processuais 
necessários à sua apreciação. 

O Sr. Presidente - Discussão, em turno único, do Projeto de 
Resolução nQ 485/95, da Comissão de Fiscalização Financeira, 
que aprova, em conformidade com o disposto no art. 62, XXII, 
da Constituição do Estado, as contas do Tribunal de Contas. 
Em discussão, o projeto. Com a palavra, o Deputado Gilmar 
Machado. 

O Deputado Gilmar Machado* Sr. Presidente, Srs. 
Deputados, Sras. Deputadas, votaremos, agora, o relatório 
apresentado com relação à prestação de contas do Tribunal de 
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Contas. Antes de votar, gostaria de fazer uma ressalva: o 
Tribunal de Contas, que tem sido extremamente rigoroso, 
como, realmente deve ser, quando da prestação de contas dos 
municípios, deve ter cuidado ainda maior ao elaborar as suas 
próprias contas. Reconhecemos que houve um aperfeiçoamento 
na forma da prestação de contas desse órgão à Assembléia 
Legislativa mas, a despeito desse avanço continua precária a 
declaração de contas feita pelo Tribunal, que é responsável 
por fiscalizar as contas de todos os municípios. No nosso 
entendimento, é preciso que a Mesa Diretora solicite ao 
Tribunal que preste mais informações ao Legislativo. É 
preciso aprimorar cada vez mais as prestações de contas que 
ele envia a esta Casa. Votaremos, este ano, mas esperamos 
que o Tribunal que é rigoroso com nossos municípios, possa 
ter mais zelo com as próprias contas. Estaremos votando, mas 
esperamos que a Mesa Diretora se reúna com a direção do 
Tribunal de Contas e solicite a eles que tenham mais 
respeito com o Poder Legislativo. E, quando enviarem suas 
contas, que elas de fato preencham todos os itens que 
solicitamos. Voto a favor com essa ressalva. Tenho a certeza 
de que a Mesa Diretora vai nos atender, e o Tribunal de 
Contas terá suas contas prestadas de uma forma mais clara. 
o Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir a matéria, 

o Deputado Geraldo Rezende. 
O Deputado Geraldo Rezende Sr. Presidente, senhores 

Deputados, em primeiro lugar, quero dar meu apoio ao que foi 
dito pelo Deputado Gilmar Machado, com relação ao Projeto de 
Lei nQ 485/95, com o qual estou de pleno acordo. Mas, Sr. 
Presidente, hoje, dia 5 de dezembro, faltando apenas 10 dias 
corridos para o encerramento oficial de nosso período 
legislativo, para minha surpresa, fui informado de que 
entrou na Casa o pedido para se elaborar um projeto de 
emancipação do Distrito de Tocos do Mogi, com pedido para 
tramitação em regime de urgência e aprovação desse projeto. 
Sr. Presidente, com vênia de v. Exa., não posso concordar 

com isso. Parece brincadeira. Não há prazo para se elaborar 
o projeto, passando pelas comissões. Não existe mais isto. 
Acabou regimentalmente, não existe mais, a não ser que façam 
como foi feito com aqueles 4 projetos que foram incluídos 
aos 92 já aprovados. 

O projeto de lei que foi aprovado por esta Casa emancipou 
92 municípios, e, depois de aprovado, fizeram um plebiscito, 
não sei onde, e acrescentaram-se mais 4, totalizando 96. No 
projeto oficial, foram aprovados 92. Eu contei um a um, e 
discuti desta tribuna. Muito bem, na redação do projeto 
vieram 92 aprovados. Não sei como não. Aliás, saber eu sei: 
foi na "maracutaia", no ajeitamento. Agora, vem Tocos do 
Mogi, e, às 21 horas do dia 5/12/95, querem aprovar esse 
projeto. 

O Deputado João Batista de Oliveira -Meu caro Deputado 
Geraldo Rezende, eu, como Deputado membro da Comissão de 
Assuntos Municipais e Regionalização, que analisou todos 
esses processos, queria lembrar a V. Exa. que não houve 
"maracutaia" não. 



O Depu!ado Geraldo Rezende Como explica 
aprovaçao, em um projeto, de 92 distritos? Nós 
isso. V. Exa. votou favoravelmente, com o voto 
Deputado Geraldo Rezende. Posteriormente, vêm 
dando um total de 96. 
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V. Exa. a 
presenciamos 
contrário do 
mais quatro, 

O Deputado João Batista de Oliveira A Assembléia 
Legislativa de Minas Gerais votou de acordo com o Regimento 
Interno. Acho que cabe a v. Exa. recorrer contra o Regimento 
Interno. Todos os documentos analisados pela Comissão tinham 
firma reconhecida. Se houve má-fé, acho que V. Exa. deveria 
tentar identificar e levar à Justiça as pessoas que teriam 
falsificado os documentos. 

Também gostaria de lembrar que v. Exa. tem-se referido aos 
nossos distritos de maneira jocosa e até desrespeitosa em 
relação aos seus nomes. Que há de mais em um lugar se chamar 
Tocos do Mogi? 

O Deputado Geraldo Rezende - Absolutamente nada! 
O Deputado João Batista de Oliveira - Esse lugar tem sua 
h~stória, sua tradição e é amado por seu povo. Em São Paulo, 
ha um lugar chamado Tatuapé, como se tatu andasse a cavalo, 
como se fosse para distinguir o tatu que não anda a cavalo. 
No entanto, é um lugar também amado pelos seus habitantes. 

Em relação a ter chegado agora o pedido do plebiscito, meu 
caro Deputado Geraldo, acho que não temos de discutir a 
aplicação da justiça. Ainda que venha tarde, a justiça deve 
ser feita. Se um distrito cumpriu tudo o que a lei exige, 
não cabe a nós fazer julgamentos. Acho que tentar rejeitar, 
porque entrou na última hora, é, no mínimo, usar dois pesos 
e duas medidas. Acho que nunca é tarde para se fazer 
justiça. Era só isso. 
O Deputado Raul Lima Neto - Deputado Geraldo Rezende, temos 

por V. Exa. profunda admiração. Já tivemos algumas 
oportunidades de viajar juntos e até de ficar juntos no 
hotel, como na cidade de Araçuaí. Adquiri pelo senhor um 
respeito e uma admiração que têm crescido dia após dia. 
Entretanto, permita-me discordar de v. Exa., de sua oposição 
ferrenha à emancipação dos distritos no Estado de Minas 
Gerais. Quero dizer a v. Exa. que temos grande preocupação 
com o Ministro Nélson Jobim. Chegam-nos notícias de um 
ensaio de medidas provisórias para deter o processo de 
emancipação, o que seria uma demonstração de leviandade, de 
falta de humildade e até, diria, de arbitrariedade do Estado. 

V. Exa. há de compreender, se examinar a história recente e 
contemporânea, que, se não fossem as emancipações, os 
distritos talvez até tivessem acabado. No Norte de Minas, 
temos exemplos claríssimos de distritos que eram a expressão 
da miséria e do abandono, mas que, depois de suas 
emancipações, tornaram-se cidades modelo, pequenas mas boas 
para quem ali vive, hospitaleiras, asfaltadas, alegres e 
felizes, como a cidade de Lontra e a própria Maria da Cruz. 
~c~editamos que, se não se emanciparem, alguns distritos 
1rao acabar. Prefeito nenhum -é muito difícil acontecer 
isso - investe no distrito, principalmente quando esse 
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distrito fica longe, dista mais de 70km da sede. Até por 
questão de circunstância, do meio que o rodeia e da 
prestação de contas ao povo que o vê, todo dia, na sede, ele 
não se preocupa com distrito. Às vezes, faz uma pracinha ou 
um chafariz. Mas, quando o distrito se emancipa, o povo 
participa do Governo. O povo elege seu governante para o 
ponto geográfico onde vive. A experiência dos países do 
Primeiro Mundo tem mostrado isso, e é uma experiência que 
nos lega a própria- peço licença para citar esse exemplo-
Igreja Batista. Diga-se de passagem que a Constituição 
americana é a réplica do Estatuto Batista. 

Ou seja, toda vez que uma pequena congregação reúne um 
número de pessoas, ela se organiza numa igreja independente. 
O segredo do crescimento do corpo é a produção de células, a 
libertação de células, num processo de mitose, meiose, e o 
distrito é a célula-mãe do corpo, que forma o Estado, a 
União. 
Tenho por V. Exa. profunda admiração, profundo respeito, 

ainda mais porque sei tratar-se de homem sábio, de homem 
inteligente. E uma característica do homem inteligente é 
justamente a flexibilidade. E como já dizia Goethe, não me 
envergonho de mudar, porque não me envergonho de pensar. 

E tenho a certeza de que, se v. Exa. pensar e refletir 
bastante, irá mudar de posição, sobretudo ao ver que é tão 
importante para o nosso Estado a emancipação dos distritos. 
Muito obrigado. 

O Deputado Anderson Adauto* Nobre Deputado Geraldo 
Rezende, não vou discutir a questão filosófica, porque já 
sabemos que v. Exa. é contra a emancipação. 

Com relação a esses quatro novos distritos, queria dizer a 
V. Exa. que o processo correu de forma absolutamente normal. 
Estava acompanhando-o porque tinha que dar satisfação à 
minha região. A Casa votou uma coisa até absurda, 91 
distritos de um lado e 4 separadamente. Tive de inteirar-me 
de todos os aspectos e, naquele momento, estava acompanhando 
tudo. Posso mesmo afirmar a v. Exa. que os quatro distritos 
entraram de forma absolutamente correta, dentro do que 
preceitua o Regimento Interno. Era matéria nova, portanto 
poderia ser objeto de emenda no 2Q turno, aprovado na 
Comissão de Fiscalização Financeira. Se não me engano, V. 
Exa. é o representante do meu partido, o PMDB, nesta 
Comissão. Fiz questão de fazer este aparte porque me 
preocupou o fato de V. Exa. não estar lá, num momento tão 
importante, vot~~do uma matéria que V. Exa. está 
acompanhando tãc de perto. Justamente no dia em que a 
Comissão de Fiscalização Financeira votou esse projeto, V. 
Exa. não esteve presente. O projeto foi votado lá, entrou na 
Comissão e, quando aqui chegou, não eram mais 92, e sim 96 
distritos. Nós, aqui no Plenário, referendamos e aprovamos 
aquilo que foi votado na Comissão de que V. Exa. faz parte e 
em que representa, com muita honra, o meu partido, o PMDB. E 
muito me preocupou o fato de V. Exa., tão interessado, tão 
freqüente nas comissões, estar ausente exatamente nesse dia 
e não poder compreender o que se passou no Plenário. Tudo se 



I 

284 

passou, repito, de forma absolutamente correta dentro do que 
preceitua o Regimento Interno desta Casa. Esse Regimento, 
vamos conhecendo à medida que nos interessamos. O ideal era 
que todos os Deputados conhecessem com profundidade o 
Regimento Interno da Casa, que é o nosso instrumento de 
trabalho, mas apenas quando nos sentimos enganados, 
ludibriados, procuramos conhecer mais de perto o Regimento 
para ver se conseguimos recuperar o que perdemos num momento 
decisivo. 
Gostaria de dizer que não dá para discutir com v. Exa. a 

questão filosófica das emancipações, mas a questão, da forma 
que a Casa está votando, posso garantir a v. Exa. que foi a 
mais correta. 

O Deputado Geraldo Rezende - Cedidos os apartes, gostaria 
de continuar, Sr. Presidente e Srs. Deputados, explicando o 
seguinte: primeiramente, gostaria de dizer ao Deputado 
Anderson Adauto que eu não estava presente à reunião da 
comissão quando ela analisou a questão da entrada dos 
processos de emancipação dos quatro distritos, e muito menos 
dos 92. Vou explicar o porquê. Não porque não quisesse 
comparecer, mas porque fui excluído, não me comunicaram da 
realização de nenhuma reunião para tratar de emancipação de 
distritos na Comissão de Fiscalização Financ~ira da 
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais. E bom que 
isso fique gravado aqui. Reclamei, fui atrás, procurei e não 
me comunicaram em nenhuma oportunidade. Não me avisaram do 
horário em que seria realizada a reunião, exatamente porque 
a Casa e os membros da Comissão sabiam da minha posição. 

Com relação ao que disse o Deputado Raul Lima Neto, não 
posso discutir. 
O Deputado Miguel Martini - Sr. Deputado, como Presidente 

da Comissão de Fiscalização Financeira, fiquei agora muito 
preocupado. 
O Deputado Geraldo Rezende - E precisa ficar. 
O Deputado Miguel Martini - Há uma determinação expressa, 

de minha parte, para que a assessoria proceda, 
rigorosamente, dentro daquilo que estabelece o Regimento. Eu 
não tinha essa denúncia. Reunião ordinária não precisa de 
convocação, porque ela acontece, normalmente, às quintas-
feiras, às 9h30min. 
O Deputado Geraldo Rezende - Com a "venia" de V. Exa. não 

vou concordar. Procurei estar presente, e elas não foram 
realizadas no horário. v. Exa. pode olhar nos anais da Casa. 
O Deputado Miguel Martini - Sr. Deputado, o que quero dizer 

é que para as reuniões ordinárias não há necessidade de 
convocação porque elas acontecem, regularmente, naquele 
horário. Toda reunião extraordinária obedece ao prazo para 
que se comunique a todos os Deputados componentes desta 
Comissão, a fim de que estejam presentes. Se isso não 
aconteceu, V. Exa. pode encaminhar essa denúncia. De 
antemão, digo que vou apurá-la amanhã. Se ela se confirmar, 
vou exigir a responsabilidade dos técnicos que tenham 
falhado nesse aspecto. Ninguém havia feito nenhuma 
reclamação. Sei de todas as coisas, mas, como Presidente da 
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Comissão, é natural que eu saiba antes de todos. No entanto, 
se isso aconteceu, exigirei da assessoria da Comissão que me 
prestem contas desse ato. 

O Deputado Geraldo Rezende -Tudo bem. O Deputado Raul Lima 
Neto, em seu aparte, disse que o distrito emancipado elege 
seus dirigentes. Muito bonita essa questão de se elegerem 
Prefeitos e Vereadores. Isso é bonito e democrático. Mas 
onde está o dinheiro para administrar o município? Esse é o 
grande problema. Ninguém faz nada só com filosofia, tem que 
ter dinheiro. 

O Deputado Ermano Batista- V. Exa. me permite um aparte? 
O Deputado Geraldo Rezende Já respondi ao Deputado 

Anderson Adauto e ao Deputado Miguel Martini. O Deputado 
Raul Lima Neto deu uma aula dizendo que o crescimento do 
corpo são as células que se multiplicam e fez um paralelo 
com a emancipação dos distritos. Isso é ululante. O Deputado 
João Batista de Oliveira falou, falou, saiu e deixou a 
questão em aberto. Quero dizer ao Deputado João Batista de 
Oliveira que não concordo, vou continuar não concordando com 
a emancipação dos distritos e com alguns nomes dessas 
cidades que estão sendo criadas. Vou citar alguns: 
Pintópolís, por exemplo. Não posso concordar com este nome. 

O Deputado José Braga - V. Exa. me permite um aparte? 
O Deputado Geraldo Rezende - No momento oportuno permitirei 

os apartes, com todo prazer. 
Os distritos já estão criados, mas não posso concordar com 

alguns nomes. E uma questão de foro íntimo de cada pessoa 
que vai morar lá, mas seria bom que se propusesse a mudança 
de tais nomes. Há outros nomes estranhos como Fruta de 
Leite. É constrangedor para as pessoas que lá habitam. Podem 
perguntar-lhes: - Você nasceu onde? Quem nasce em Fruta é o 
quê? 

O Deputado Ermano Batista - Deve ser frutense, Exa. 
o Deputado Geraldo Rezende - Concedo aparte ao Deputado 

Ermano Batista. 
O Deputado Ermano Batista Caro e preclaro Deputado 

Geraldo Rezende, tenho por V. Exa. profundo respeito e 
admiração. Já demonstrei isso. Entretanto, não posso deixar 
de refutar o seu argumento, quando V. Exa. refere-se à 
atitude emancipanda da Assembléia Legislativa como se fosse 
procedimento criminoso. 

V. Exa. diz, textualmente, que os municípios não terão 
condições de sobreviver e apela para a questão econômica. Há 
poucos dias, ouvi de V. Exa. que Minas não precisa de mais 
municípios, porque é o Estado com maior número de municípios 
na Federação. Entretanto, quero dizer para V. Exa. que, se 
traçarmos uma linha no mapa do Brasil na direção sudeste-
nordeste, colocando Minas no centro, vamos encontrar, na 
extremidade dessa linha, seis Estados que têm maior número 
de municípios do que Minas Gerais: Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito 
Santo. -odes esses Estados, na proporção de seu território, 
têm ma·~r número de municípios que Minas Gerais. 
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Se o Estado de Minas fosse comparado, numa regra de três, 
com São Paulo, por exemplo, deveria ter 1.612 municípios 
para estar igual a ele; com o Rio Grande do Sul. pouco 
menos; com o Rio de Janeiro, ainda mais; com o Espírito 
Santo, pouco menos. 

Na outra extremidade, também teríamos seis Estados do 
Nordeste e do Norte: Pará, Tocantins, Maranhão, Goiás, Piauí 
e Ceará. São Estados que têm muito menos municípios que 
Minas Gerais e, no entanto, a educação lá está muito aquém 
da do nosso Estado, que tem muitos municípios; a renda "per 
capita" está muito aquém; a taxa de mortalidade infantil é 
muito superior à da nossa região, que tem muitos municípios; 
a produção agrícola desses seis Estados, que têm 950.000km2, 
é de 46.000.000t, enquanto a outra extremidade, que tem 
mais de 2.500.000km2 e detém as terras mais férteis do 
Brasil -Pará, Goiás, Tocantins-. não produz 6.000.000t. 

Há que se dizer que o rebanho bovino daquela área é muito 
grande e abrange, hoje, 38 milhões de bovinos, enquanto o 
Sul e o Sudeste, com território menor, têm mais um 
pouquinho, 39 milhões de bovinos. A proporção de leitos 
hospitalares à disposição do povo no Sul e no Sudeste é de 
um leito para 120 habitantes - perde para a França, que 
oferece 103; ganha da Itália, que oferece um leito para 135 
habitantes; ganha alto de Portugal, que oferece um para 279 
habitantes. O Norte e o Nordeste, onde há poucos municípios, 
oferecem um leito para 337 habitantes, pouco acima da média 
brasileira, que é um leito para 300 habitantes. 
Então, está claro que o Estado possuir mais municípios não 

é fator de atraso. É fator de progresso. Minas Gerais está 
emancipando 106 municípios. A imprensa fala e briga, como se 
estivéssemos praticando ato criminoso. No entanto, São Paulo 
continua emancipando e não vi, na "Folha", nenhum anúncio, 
nem em "O Estado de São Paulo", nenhum Deputado que tenha se 
insurgido contra a atitude daquela Casa. No Rio de Janeiro, 
o "Globo" jamais veiculou: "Estão emancipando." No Espírito 
Santo, acontece da mesma forma. Vai acontecer que, passado 
esse período de emancipação, São Paulo terá emancipado mais 
distritos, assim como o Rio de Janeiro, o Rio Grande do Sul 
e Santa Catarina. O Rio Grande do Sul está emancipando 
distritos com 1.000 habitantes e 200 casas. Está aqui o 
Deputado Sebastião Helvécio, que testemunhou conversa nossa 
com alguns Deputados do Rio Grande do Sul. Vamos chegar à 
situação, Sr. Presidente, em que o Espírito Santo vai 
emancipar, assim como o Rio Grande do Sul, Paraná, Santa 
Catarina, Rio de Janeiro e São Paulo, enquanto Minas não 
vai, ficando para trás. Vamos perder participação no bolo 
nacional. pois esses Estados estão trabalhando para isso e, 
em Minas, estamos trabalhando para o atraso. Lamento, 
Deputado, mas o Deputado Raul Lima Neto disse muito bem. V. 
Exa. deve defender a sua tese com ardor, coragem e bravura, 
como faz, porém nunca deixe de admitir que seus contendores 
possam ter um fio de razão. Pelos exemplos dos Estados do 
Paraná, de Santa Catarina, do Rio de Janeiro, do Espírito 
Santo e de São Paulo, praticamente 76 Deputados desta Casa 
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acham que a emancipação é sinal de progresso. Será que todos 
estamos errados e só V. Exa. está certo? 

O Deputado José Braga - Deputado Geraldo Rezende, há muito 
tempo estou observando V. Exa. nessa peregrinação, com essa 
voz solitária, combatendo o projeto de emancipação nesta 
Casa. V. Exa. não só tem procurado combatê-lo, mas também 
tem procurado usar eufemismos e, até mesmo, execrar esses 
distritos, principalmente quando se refere a seus nomes. De 
propósito, estou fazendo esse aparte a favor desta 
localidade, porque, olhando para o placar eletrônico e 
percebendo a presença do Deputado Alberto Pinto Coelho, 
pergunto se V. Exa. tem alguma coisa contra esse sobrenome 
Pinto. A palavra Pintópolis é uma homenagem que se presta a 
uma família honrada que fundou aquela localidade. Esse nome 
chamou a atenção de determinadas pessoas, não sei se por 
alguma obsessão. Muito se perguntou se se comprariam casas 
lá. Porém, aqueles que não puderem comprar casas lá, se 
algum dia por ali passarem, podem estar certos de que vão 
encontrar uma população laboriosa, que trabalha anonimamente 
pela grandeza desta Nação. Talvez, não tendo a riqueza de 
outros lugares, mas com a mesma honradez. Perguntaria, 
então, se V. Exa. tem alguma coisa contra o nome de 
Pintópolis, da mesma forma que afirmo não ter nada contra a 
palavra Ubere-Lândia. Quero dizer, ainda, que lá o povo 
recebe muito bem. Aqueles que, por acaso, têm alguma fixação 
por Pintópolis não se preocupem, porque, se algum dia lá 
chegarem, encontrarão uma população cuja metade é de 
mulheres e metade é de homens, como em qualquer outro lugar 
de Minas Gerais. Muito obrigado. 

O Deputado Geraldo Rezende Quero responder, 
primeiramente, ao aparte do Deputado Ermano Batista. 
Deputado, com esse dinheiro do Fundo de Participação dos 
Municípios, ninguém construirá hospitais em nenhum desses 
distritos. Com esse dinheiro do FPM, única e exclusivamente 
com 0,6% do FPM, ninguém construirá delegacias nesses 
distritos. Com 0,6% do FPM, não se vai construir uma 
agricultura forte, como V. Exa. diz, e muito menos uma 
pecuária como a do Rio Grande do Sul. 
Precisamos parar com essa mania de grandeza. Dizer que o 

Rio Grande do Sul tem mais leitos hospitalares do que a 
França, desculpem-me, mas isso não é verdade. 
Então, é preciso que coloquemos nossos pés no chão, ao 

discutirmos algo tão importante. 
O Deputado Raul Lima Neto Eu me referia à média, 

Deputado. No Rio Grande do Sul, talvez existam ainda mais 
leitos; a média da linha, das extremidades dessa linha, 
composta por seis Estados, é de 1 leito para 120 
habitantes; na França, é de 1 leito para 103; na Inglaterra, 
é 1 para 185; em Portugal, 1 para 279; na Itália, 1 para 
135; na Espanha, 1 para 185. Ou seja, a média da região é 
superior à maior parte dos Estados europeus. 

O Deputado Geraldo Rezende - Muito bem, mas, na verdade, o 
que estamos discutindo aqui é o sexo dos anjos, porque o 
projeto já foi aprovado. Então, estamos discutindo matéria 
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vencida. Não era nem para eu conceder esses apartes aos meus 
ilustres pares, mas, como sou democrata, decidi ceder-lhes. 
Quero dizer ao ilustre Deputado José Braga que nada tenho 

contra nenhum nome. Como disse e repito, as pessoas que lá 
vivem é que devem escolher o nome. Mas acho que, em nível 
externo, por exemplo, para São Paulo e para o Rio Grande do 
Sul - nem tanto para o Norte, mas sobretudo para o Sul -, 
Minas será ridicularizada devido a esse montante de 
distritos que estão virando cidades e, também, em função dos 
nomes dessas cidades. Isso, posso afirmar com toda a 
certeza. O próprio Deputado João Batista discriminou 
Tatuapé, em São Paulo. Então, com certeza teremos aqui 
discriminações de nomes, de nomes que são muito mais feios, 
mais horrendos do que Tatuapé - e vejam que não é tatu a pé, 
mas Tatuapé, emendado, o que é diferente. 

Mas o que eu queria dizer, Sr. Presidente, é que essa 
questão do projeto desse distrito, que é o 96 ou 97, que já 
está inteirando aí, é um absurdo. Vou debatê-lo e combatê-lo 
aqui, desta tribuna. Ele pode até ser aprovado, porque sou 
voz única aqui dentro, mas que ainda terá muito debate nesta 
tribuna, isso posso dizer aos meus ilustres pares nesta 
Casa. Realmente, vamos debater. Assim não é possível. Senão, 
antes de encerrar-se o ano, chegam mais cinco, seis ou dez, 
e a coisa fica feia. Então, vamos parar com isso. Chega 
desse negócio. Era o que eu tinha a dizer. 

O Sr. Presidente Não há outros oradores inscritos. 
Encerra-se a discussão. 

Questão de Ordem 
O Deputado Péricles Ferreira - Sr. Presidente, esta matéria 

exige "quorum" qualificado, e, conforme v. Exa. pode ver, 
não há esse "quorum" no Plenário. Na pior das hipóteses, eu 
solicitaria a V. Exa. a recomposição do "quorum", o que acho 
bastante difícil, porque, a esta hora, não deveremos ter 
mais nenhum Deputado no Salão Vermelho e, muito menos, nos 
gabinetes. Contudo, acho que isso mereceria uma atenção 
especial, para que não percamos tempo. 

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

inexistência de número regimental para a continuaçao dos 
trabalhos e encerra a reunião, convocando os Deputados para 
as reuniões extraordinárias de amanhã, dia 6, às 9 e às 20 
horas, nos termos do edital de convocação, e para a 
ordinária deliberativa, também de amanhã, às 14 horas, com a 
ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião. 
* - Sem revisão do orador. 

ATA DA 68a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 6 DE DEZEMBRO DE 1995 
Presidência do Deputado Djalma Diniz 

SUMÁRIO: ABERTURA - la PARTE: Ata - 2a PARTE (ORDEM DO 
DIA): 1ª Fase: Questão de ordem - ENCERRAMENTO. 

ABERTURA 
-Às 9h15min, comparecem os Deputados: 
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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 - Francisco Ramalho -
Geraldo Nascimento - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna -
Gil Pereira - Gilmar Machado- Glycon Terra Pinto- Hely 
Tarquinio - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Ivo José 
Jairo Ataíde- João Batista de Oliveira- João Leite- Jorge 
Eduardo de Oliveira- Jorge Hannas - José Henrique- José 
Maria Barros - Kemil Kumaira Leonídio Bouças Luiz 
Antônio Zanto - Marcelo Cecé - Marcelo Gonçalves - Marcos 
Helênio- Maria Olívia - Mauri Torres- Miguel Barbosa-
Olinto Godinho -Paulo Piau- Paulo Schettino - Péricles 
Ferreira- Raul Lima Neto- Ronaldo Vasconcellos- Sebastião 
Costa - Sebastião Helvécio - Simão Pedro Toledo - Toninha 
Zeitune. 

O Sr. Presidente (Deputado Djalma Diniz) -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 Carlos 
procede à leitura da ata 
sem restrições. 

1ª PARTE 
Ata 

Pimenta, 2Q-Secretário "ad hoc", 
da reunião anterior, que é aprovada 

2ª PARTE (ORDEM DO DIA) 

O Sr. Presidente- Nos 
Presidência vai passar à 
fase, com a discussão e 
de requerimentos. 

la Fase 
termos do edital de convocação, a 
2ª parte da reunião, em sua 1ª 

a votação de pareceres e a votação 

Questão de Ordem 
O Deputado Gilmar Machado -Sr. Presidente, solicitamos o 

encerramento, de plano, da reunião, porque, como V. Exa. 
pode verificar, não há "quorum'' e há uma importante reunião 
da Mesa Diretora desta Casa com o Governador em exercício, 
Deputado Agostinho Patrús. 

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

inexistência de "quorum" para o prosseguimento dos 
trabalhos, encerra a reunião, convocando os Deputados para 
a ordinária deliberativa de logo mais, às 14 horas, com a 
ordem do dia já publicada, e para a extraordinária, também 
de hoje, às 20 horas, nos termos do edital de convocação. 
Levanta-se a reunião. 
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ATA DA 69ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 6 DE DEZEMBRO DE 1~95 
Presidência do Deputado Wanderley Avila 

SUMÁRIO: ABERTURA - 1a PARTE: Ata - 2a PARTE (ORDEM DO 
DIA): 2ª Fase: Palavras-do Sr. Presidente-- Questão de ordem 
- Suspensão e reabertura da reunião - Discussão e votação de 
proposições: Prosseguimento da votação, em 2Q turno, do 
Projeto de Lei nQ 199/95; renovação da votação das Emendas 
nQs 1 e 2; aprovação- Discussão, em 1Q turno, do Projeto de 
Lei nQ 580/95; aprovação com a Emenda nQ 1 - Discussão, em 
2Q turno, do Projeto de Lei nQ 506/95; aprovação na forma do 
vencido em 1Q turno - Discussão, em 2Q turno, do Projeto de 
Resolução nQ 354/95; aprovação - Discussão, em 1Q turno, do 
Projeto de Resolução nQ 539/95; aprovação - Discussão, em 1Q 
turno, do Projeto de Lei nQ 206/95; aprovação na forma do 
Substitutivo nQ 1 - Discussão, em 1Q turno, do Projeto de 
Lei nQ 310/95; aprovação com as Emendas nQs 1 a 3 
ENCERRAMENTO. 

. ~EVU~ 
-As 20h15mjn, comparecem os Deputados: 
Wanderley Avila Sebastião Navarro Vieira Paulo 

Pettersen - Rêmolo Aloise - Maria José Haueisen - Ibrahim 
Jacob- Ermano Batista - Aílton Vilela- Ajalmar Silva-
Alencar da Silveira Júnior- Almir Cardoso- Alvaro António 
- Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - António Andrade 
António Genaro - António Roberto Arnaldo Canarinho 
Arnaldo Penna - Bilac Pinto- Bonifácio Mourão - 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 Terra Pinto Hely 
Tarquinio- João Batista de Oliveira -Jorge Eduardo de 
Oliveira- Jorge Hannas- José Bonifácio- José Maria Barros 
- Kemil Kumaira- Leonidio Bouças -Marcelo Cecé- Marcos 
Helênio- Maria Olívia - Mauri Torres- Miguel Martini -
Olinto Godinho -Paulo Piau- Paulo Schettino - Péricles 
Ferreira Raul Lima Neto Romeu Queiroz Ronaldo 
Vasconcellos- Sebastião Helvécio -Simão Pedro Toledo 
Toninha Zeitune- Wilson Trópia. . 

O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Avila) -A lista de 
comparecimento registra a existência de número regimental. 
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome 
do povo mineiro, 1n1c1amos os nossos trabalhos. Com a 
palavra, o Sr. 2Q-Secretário, para proceder à leitura da ata 
da reunião anterior. 

1ª PARTE 
Ata 

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

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

Presidência vai passar à 2a parte da reunião, em sua 2a 
fase, uma vez que não há matéria a ser apreciada na 1a fase. 
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2ª Fase 
Palavras do Sr. Presidente 

A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta 
da presente reunião a Proposta de Emenda à Constituição nQ 
13/95, que foi apreciada na reunião extraordinária realizada 
ontem à noite, e o Projeto de Resolução nQ 485/95, em 
virtude de sua apreciação na reunião ordinária de hoje à 
tarde. Fez retirar da pauta, também, a Proposta de Emenda à 
Constituição nQ 16/95, por falta de pressupostos processuais 
para a sua apreciação. 

Questão de Ordem 
O Deputado Gilmar Machado -Sr. Presidente, solicitamos a 

suspensão dos trabalhos por 5 minutos, porque está sendo 
feita uma modificação, mediante acordos de Lideranças, da 
Emenda nQ 1. Solicitamos, então, 5 minutos, para modificar 
essa redação. 

Suspensão da Reunião 
C Sr. Presidente- É regimental. A Presidência acata o 

pedido do ilustre Deputado Gilmar Machado e vai suspender os 
trabalhos por 5 minutos. Estão suspensos os nossos 
trabalhos. 

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

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - Votação, em 2Q turno, do Projeto de Lei 

nQ 199/95, da Procuradoria-Geral de Justiça, que altera a 
Lei nQ 11.181 de 10/8/93, e dá outras providências (altera o 
plano de carreira dos servidores do Ministério Público de 
Minas Gerais. A Comissão de Fiscalização Financeira opina 
pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1Q turno 
com as Emendas nQs 1 e 2, que apresenta. A Presidência 
informa ao Plenário que o projeto, salvo emendas, foi 
aprovado na reunião ordinária de hoje à tarde. Portanto, vai 
renovar a votação das Emendas nQs 1 e 2. Os Deputados que as 
aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovadas. 
Fica, portanto, aprovado, em 2Q turno, o Projeto de Lei nQ 
199/95 na forma do vencido em 1Q turno, com as Emendas nQs 1 
e 2. À Comissão de Redação. 

Discussão, em 1Q turno, do Projeto de Lei nQ 580/95, do 
Governador do Estado, que dispõe sobre autorização para 
prorrogação de contratos administrativos firmados pela 
HEMOMINAS. A Comissão de Justiça conclui pela 
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Administração 
Pública opina pela sua aprovação com a Emenda nQ 1, que 
apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela 
aprovação da matéria, 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 
projeto, salvo emendas. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em 
votação, a Emenda nQ 1, que recebeu parecer pela aprovação. 
Os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado, em 1Q turno, o 
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Projeto de Lei nQ 580/95 com a Emenda nQ 1. À Comissão de 
Fiscalização Financeira. 

Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei no 506/95, do 
Governador do Estado, que aprova o Plano -Mineiro de 
Desenvolvimento Integrado - PMDI - e dá outras providências. 
A Comissão de Fiscalização Financeira opina 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, o projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam 
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica. então, 
aprovado, em 2Q turno, o Projeto de Lei .nQ 506/95 na forma 
do vencido em 1Q turno. À Comissão de Redação. 

Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Resolução nQ 354/95, 
da Comissão de Agropecuária e Política Rural, que aprova, em 
conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, da 
Constituição do Estado, as alienações das terras devolutas 
que especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina 
pela aprovação da matéria. 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. À Comissão de Redação. 

Discussão, em 1Q turno, do Projeto de Resolução nQ 539/95, 
da Comissão de Agropecuária e Política Rural , que aprova, 
em conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, da 
Constituição do Estado, as alienações das terras devolutas 
que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela 
constitucionalidade do projeto. As Comissões de Agropecuária 
e Política Rural e de Fiscalização Financeira opinam pela 
sua aprovação. Em discussão, o projeto. Não há oradores 
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. À Comissão de Fiscalização Financeira. 

Discussão, em 1Q turno, do Projeto de Lei nQ 206/95, do 
Deputado Olinto Godinho, que estabelece normas 
complementares a que se refere o art. 281 da Constituição do 
Estado, que dispõe sobre estimulas em favor de quem fizer 
doação de órgãos para transplante. A Comissão de Justiça 
perdeu prazo para emitir parecer. A Comissão de Saúde e Ação 
Social opina pela aprovação do projeto na forma do 
Substitutivo nQ 1, que apresenta. Em discussão, o projeto. 
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em 
votação, o Substitutivo nQ 1. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. Fica, 
portanto, aprovado, em 1Q turno, o Projeto de Lei nQ 206/95 
na forma do Substitutivo nQ 1. À Comissão de Saúde e Ação 
Social. 

Discussão, em 1Q turno, do Projeto de Lei nQ 310/95, do 
Deputado Luiz Antônio Zanto, que dispõe sobre medidas de 
prevenção da cárie, da doença periodontal e do câncer bucal. 
A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do 
projeto. A Comissão de Saúde e Ação Social opina pela sua 
aprovação com as Emendas nQs 1, 2 e 3, que apresenta. A 
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela sua 
aprovação, com as Emendas nQs 1 a 3, apresentadas pela 
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Comissão de Saúde e Ação Social. 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 aprovado, em 1o turno, 
o Projeto de Lei nQ 310/95 com as Emendas nQs 1-a 3. 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 7, às 9 horas, nos termos do 
edital de convocação, e para a ordinária deliberativa na 
mesma data, às 14 horas, com a ordem do dia já anunciada. 
Levanta-se a reunião. 

ATA DA 70ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 7 DE DEZEMBRO DE 1995 
Presidência do Deputado Wanderley Ávila 

SUMÁRIO: ABERTURA - la PARTE: Ata - 2a PARTE (ORDEM DO 
DIA): 2ª Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e 
votação de proposições: Discussão, em 1Q turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nQ 9/95; aprovação- 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- Ailton Vilela-
Ajalmar Silva- Alencar da Silveira Júnior -Almir Cardoso-
Álvaro Antônio - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio 
Andrade Antônio Genaro Antônio Roberto Arnaldo 
Canarinho- Bilac Pinto- Bonifácio Mourão- Carlos Murta-
Carlos Pimenta - Clêuber Carneiro- Dílzon Melo Dimas 
Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Durval Ângelo -
Elbe Brandão - Francisco Ramalho- Geraldo Nascimento 
Geraldo Rezende -Geraldo Santanna- Gil Pereira- Gilmar 
Machado - Glycon Terra Pinto Hely Tarquínio Irani 
Barbosa- Ivair Nogueira -João Batista de Oliveira- João 
Leite- Jorge Eduardo de Oliveira -Jorge Hannas- José 
Braga- José Henrique- José Maria Barros- Kemil Kumaira-
Luiz Antônio Zanto - Marcelo Cecé - Marcelo Gonçalves 
Marcos Helênio -Miguel Martini - Olinto Godinho -Paulo 
Piau 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 
Ata 
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- 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, conforme o disposto 

no art. 212 do Regimento Interno, inicia-se hoje, dia 7, e 
encerra-se no próximo dia 11, segunda-feira, o pra~o de três 
dias para a apresentação, no 2Q turno, de emendas a Proposta 
de Emenda à Constituição nQ 13/95, do Deputado Anderson 
Adauto e outros, que acrescenta parágrafo ao art. 199 e 
altera o "caput" do art. 212 da Constituição do Estado de Minas Gerais. 

Informa, ainda, que fez retirar da pauta da reunião os 
Projetos de Lei nQs 199, 580, 506, 206 e 310/95, bem como os 
Projetos de Resolução nQs 354 e 539/95, em virtude de su~ 
apreciação na reunião extraordinária realizada ontem a noite. 

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - Discussão, em 1Q turno, da Proposta de 

Emenda à Constituição nQ 9/95, do Deputado Miguel Martini, 
que dá nova redação ao§ 5Q do art. 157 da Constituição do 
Estado (para a elaboração do PMDI, do Plano Plurianual de 
Ação Governamental e da proposta orçamentária anual, a 
Assembléia Legislativa sistematizará e priorizará, em 
audiência pública regional, as propostas resultantes de 
audiências públicas municipais realizadas pelos poderes 
Públicos locais). A Comissão Especial opina pela aprovação 
da proposta. Em discussão, a proposta. Não há oradores 
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, a proposta. A 
Presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo 
nominal, nos termos do art. 263, I, 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 § 3Q do 
art. 208 do Regimento Interno, a proposta de emenda à 
Constituição será aprovada se obtiver 48 votos favoráveis. 
Solicito ao 1Q-Secretário que proceda à chamada de votação nominal. 

O Sr. Secretário (Deputado Rêmolo Aloise) (- Faz a chamada.) 
-Respondem "sim" à chamada os seguintes Deputados: 
Rêmolo Aloise Maria José Haueisen - Ibrahim Jacob -

Ermano Batista Antônio Júlio- Aílton Vilela- Ajalmar 
Silva- Alencar da Silveira Júnior Almir Cardoso 
Anderson Adauto Anivaldo Coelho Antônio Andrade 
Antônio Roberto - Bilac Pinto Carlos Murta Carlos 
Pimenta- Clêuber Carneiro- Dílzon Melo- Dimas Rodrigues -
Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Durval Ângelo - Elbe Brandão 
- Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna -
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Gil Pereira - Gilmar Machado- Glycon Terra Pinto- Hely 
Tarquínio- João Batista de Oliveira -João Leite- Jorge 
Eduardo de Oliveira- Jorge Hannas -José Braga José 
Henrique - José Maria Barros Marcelo Cecé Marcelo 
Gonçalves- Miguel Martini - Olinto Godinho- Paulo Piau-
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, e~ 1Q turno, 
a Proposta de Emenda à Constituição nQ 9/95. A Comissão 
Especial. 

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

Presidência encerra a reunião, convocando os Deputados para 
a ordinária deliberativa de logo mais, às 14 horas, com a 
ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião. 

ATA DA Sa REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 
EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA Á CONSTITUIÇÃO NQ 
16/95 
Às dezesseis horas e quinze minutos do dia quatorze de 
novembro de mil novecentos e noventa e cinco, comparecem na 
Sala das Comissões os Deputados Gilmar Machado, Simão Pedro 
Toledo, Ajalmar Silva, Sebastião Costa, Dílzon Melo, José 
Bonifácio e Romeu Queiroz (substituindo os dois últimos aos 
Deputados Elbe Brandão e Mauri Torres, respectivamente, por 
indicação da Liderança do PSDB), Geraldo Rezende 
(substituindo o Deputado Anderson Adauto, por indicação da 
Liderança 88 PMDB) e Ronaldo Vasconcellos (substituindo o 
Deputado Carlos Pimenta, por indicação da Liderança do PL). 
O Deputado Gilmar Machado assume a Presidência e, havendo 
número regimental, declara abertos os trabalhos e solicita 
ao Deputado José Bonifácio que proceda à leitura da ata da 
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos 
parlamentares presentes. O Deputado Gilmar Machado, que, na 
reunião realizada em 9/11/95, pediu vista da matéria, reabre 
a discussão do parecer sobre a Proposta de Emenda à 
Constituição nQ 16/95. A seguir, passa a palavra ao relator, 
Deputado Simão Pedro Toledo, que lê o substitutivo 
apresentado na reunião anterior, com alterações que reputou 
importantes para enriquecer a proposição em tela. O Deputado 
Dílzon Melo pede a palavra e apresenta a Proposta de Emenda 
nQ 1. Para discuti-la, fazem uso da palavra todos os 
Deputados presentes. O relator, Deputado Simão Pedro Toledo, 
afirma que a proposta de emenda já está atendida em seu 
parecer. O Presidente, Deputado Gilmar Machado, informa que, 
em virtude desse fato, está a proposta de emenda do Deputado 
Dílzon Melo prejudicada. Encerrada a discussão, o Presidente 
submete a votação o parecer do relator, em que este opina 
pela aprovação da matéria na forma do Substitutivo nQ 1, com 
as emendas que apresenta. É aprovado o parecer. Cumprida a 
finalidade da reunião, o Presidente agradece o 
comparecimento dos Deputados, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 
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Sala das Comissões, 7 de dezembro de 1995. 
Clêuber Carneiro, Presidente- Gilmar Machado- Simão Pedro 

Toledo- Elbe Brandão -Romeu Queiroz- Ajalmar Silva 
Anderson Adauto -Geraldo Rezende- Bilac Pinto - Durval 
Ângelo- Alencar da Silveira Júnior João Batista de 
Oliveira- Marcos Helênio- José Henrique. 
ATA DA 19a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO 
fiNANCEIRA-E ORÇAMENTÁRIA 
As nove horas e trinta minutos do dia sete de dezembro de 
mil novecentos e noventa e cinco, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Miguel Martini, Marcos Helênio, 
Alencar da Silveira Júnior e Ajalmar Silva (substituindo 
este ao Deputado Romeu Queiroz, por indicação da Liderança 
do PSDB), membros da Comissão supracitada. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Miguel Martini, declara 
abertos os trabalhos e esclarece que a reunião se destina a 
apreciar as matérias constantes na pauta e ouvir os Srs. 
João Heraldo Lima, Secretário de Estado da Fazenda, e José 
Militão, Secretário de Estado de Assuntos Municipais. 
Prosseguindo, solicita ao Deputado Marcos Helênio que 
proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e 
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Em seguida, a 
Presidência procede à leitura do Ofício nQ 236/95, da 
Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral, 
que encaminha o Relatório do Controle do Limite Orçamentário 
referente aos meses de janeiro a novembro de 1995. Logo 
após, distribui ao Deputado Alencar da Silveira Júnior o 
Projeto de Resolução nQ 539/93 e, na ausência do Deputado 
Glycon Terra Pinto, redistribui ao Deputado Ajalmar Silva os 
Projetos de Lei nQs 5 e 41/95. Devido à ausência do Deputado 
Geraldo Rezende, redistribui ao Deputado Alencar da Silveira 
Júnior o Projeto de Lei nQ 6/95 e ao Deputado Ajalmar Silva 
o Projeto de Lei nQ 391/95. Com a palavra, o Deputado 
Ajalmar Silva, relator do Projeto de Lei nQ 5/95, emite 
parecer mediante o qual conclui pela aprovação do projeto na 
forma do vencido no 1Q turno. O relator do Projeto de Lei nQ 
6/95, Deputado Alencar da Silveira Júnior emite parecer 
mediante o qual conclui pela aprovação do projeto na forma 
do vencido no 1Q turno. No tocante ao Projeto de Lei nQ 
41/95, o relator, Deputado Alencar da Silveira Júnior, emite 
parecer mediante o qual conclui pela aprovação do projeto na 
forma do vencido no 1Q turno. A seguir, o Deputado Marcos 
Helênio, relator dos Projetos de Resolução nQs 416 e 437/95 
emite parecer mediante os quais conclui pela aprovação do; 
projetos. Logo após, o Deputado Alencar da Silveira Júnior 
relator do Projeto de Lei nQ 539/95, emite parecer mediante 
o qual conclui pela aprovação do projeto. O relator do 
Projeto de Lei nQ 391/95, Deputado Ajalmar Silva, emite 
parece mediante o qual conclui pela aprovação do projeto na 
forma do Substitutivo nQ 1. Colocados em discussão e 
vota9ão, cada um por sua vez, são os pareceres aprovados por 
u~an1midade. Continuando, o Presidente informa que, tendo em 
Vlsta a proximidade do término da sessão legislativa fica a 
Comissão previamente convocada para r~unir-se 
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extraordinariamente a fim de apreciar as proposições que 
porventura lhe sejam distribuídas. Finalizada a apreciação 
das matérias, o Presidente verifica a presença dos Deputados 
Romeu Queiroz, Marcos Helênio, Geraldo Rezende, Clêuber 
Carneiro, Ajalmar Silva, Gil Pereira, Jorge Eduardo de 
Oliveira, Sebastião Costa, Raul Lima Neto, José Maria 
Barros, Bilac Pinto, Anivaldo Coelho, Gilmar Machado, 
Antônio Andrade, Carlos Pimenta, José Henrique, Durval 
Ângelo, João Leite e Djalma Diniz. Continuando, convida a 
tomar assento à mesa o Sr. João Heraldo Lima, Secretário de 
Estado da Fazenda, e o Deputado Estadual José Militão, 
Secretário de Estado de Assuntos Municipais. Em seguida, o 
Presidente passa a palavra ao Deputado Jorge Eduardo de 
Oliveira, autor do requerimento que motivou o convite, o 
qual tece suas considerações. Prosseguindo, o Presidente 
informa que, na 1ª parte dos trabalhos, os convidados 
prestarão esclarecimentos sobre o projeto e passa a palavra 
ao Sr. João Heraldo Lima e ao Deputado José Militão, 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 reun1ao, o 
Presidente agradece a presença dos Secretários e dos 
Deputados, convoca os membros da Comissão para a prox1ma 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 
Sala das Comissões, 12 de dezembro de 1995. 
Romeu Queiroz, Presidente - Geraldo Rezende - Arnaldo Penna 

- Leonídio Bouças - Anivaldo Coelho. 
ATA DA 6a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 
EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO NQ 
16/95 
Às nove horas e cinqüer.:a minutos do dia sete de dezembro 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, Ajalmar 
Silva, Anderson Adauto, Geraldo Rezende, Bilac Pinto, Durval 
Ângelo e Alencar da Silveira Júnior, membros da Comissão 
supracitada. Encontram-se presentes, também, os Deputados 
João Batista de Oliveira, Marcos He1ênio e José Henrique. 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Clêuber 
Carneiro, declara abertos os trabalhos e solicita ao 
Deputado Geraldo Rezende que proceda à leitura da ata da 
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos 
Deputados presentes. A seguir, o Presidente determina a 
distribuição de avulso do parecer do relator, Deputado Simão 
Pedro Toledo. Nada mais havendo a ser tratado, a Presidência 
agradece o comparecimento dos parlamentares, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 12 de dezembro de 1995. 
Clêuber Carneiro, Presidente- Gilmar Machado- Simão Pedro 

Toledo - Anderson Adauto- Carlos Pimenta - Paulo Schettino 
- Sebastião Costa - Ivair Nogueira - Romeu Queiroz - Geraldo 
Rezende - Dimas Rodrigues. 
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ATA DA 30ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Às dez horas do dia doze de dezembro de mil novecentos e 
noventa e cinco, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Romeu Queiroz, Geraldo Rezende, Arnaldo Penna, 
Leonídio Bouças e Anivaldo Coelho (substituindo os três 
últimos, respectivamente, aos Deputados Miguel Martini, 
Clêuber Carneiro e Marcos Helênio, por indicação das 
Bancadas do PSDB, do PFL e do PT), membros da Comissão 
supracitada. Na ausência do Presidente, o Vice-Presidente, 
Deputado Romeu Queiroz, assume a Presidência e, havendo 
número regimental, declara abertos os trabalhos e informa 
que a reunião se destina a apreciar as matérias constantes 
na pauta. Prosseguindo, solicita ao Deputado Leonídio Bouças 
que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida 
e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Em seguida, 
o Presidente distribui ao Deputado Geraldo Rezende o Projeto 
de Lei nQ 310/95, no 2Q turno, e ao Deputado Arnaldo Penna, 
o Projeto de Lei nQ 580/95, no 2Q turno. Continuando, o 
Presidente informa que os Projetos de Lei nQs 371 e 604/95 
não serão apreciados em virtude da não-apreciação das 
matérias pelo Plenário. Prosseguindo, passa à 2ª fase da 
Ordem do Dia, com a discussão e a votação de pareceres sobre 
proposições sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. 
Com a palavra, o Deputado Geraldo Rezende, relator do 
Projet? de Lei nQ 310/95, emite parecer mediante o qual 
conclu1 pela aprovação da matéria na forma do vencido no 1Q 
turno. O relator do Projeto de Lei nQ 580/95, Deputado 
Arnaldo Penna, emite parecer mediante o qual conclui pela 
aprovação da matéria, na forma do vencido no 1Q turno, com a 
Emenda nQ 1. Colocados em discussão e votação, cada um por 
sua vez, são os pareceres aprovados por unanimidade. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
presença d?s parlamentares, convoca os membros da Comissão 
para a proxima reunião ordinária, determina a lavratura da 
ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 1995. 
Miguel Martini, Presidente- Bilac Pinto- Romeu Queiroz-

João Leite - Geraldo Rezende - Marcos Helênio. 
ATA DA 7a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
~DMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
As quinze horas e trinta minutos do dia doze de dezembro de 
mil novecentos e noventa e cinco, comparecem no Pl~narinho 
IV os Deputados Ajalmar Silva, Carlos Murta, Durval Angelo e 
Elbe Brandão, membros da supracitada Comissão. Registra-se a 
presença do Deputado Alencar da Silveira Júnior. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado Ajalmar Silva, 
declara abertos os trabalhos, informa que a reunião se 
destina a ouvir o Conselheiro Flávio Régis Xavier de Moura e 
Castro, Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas 
Gerais, sobre denúncias feitas pela imprensa local a 
respeito de compra de veículos e móveis sem licitação por 
?quele Tribunal. Prosseguindo, solicita ao Deputado Durval 
Angelo que proceda à leitura da at2 da reunião anterior, 
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que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A 
Presidência anuncia a presença do Conselheiro Flávio Régis 
Xavier de Moura e Castro e da Sra. Lilian Leite Leonardo, 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Tribunal 
de Contas, a quem convida a tomar assento à mesa. A 
Presidência informa que encontram-se presentes, também, os 
seguintes membros do Tribunal de Contas: Srs. José Alves 
Vieira Ribeiro Reis, Inspetor de Finanças; Antônio Eustáquio 
Rocha, Diretor Administrativo; Markus Wilke, Diretor-Geral; 
Luiz Último de Carvalho, Diretor Adjunto; José Luiz Flores 
de Carvalho; Gileno Novaes e João Barbosa. A Presidência 
passa a palavra ao Deputado Alencar da Silveira Júnior, 
autor do requerimento que motivou o convite, para suas 
considerações iniciais. Este explica as razões que o levaram 
a fazer o convite e dirige algumas perguntas ao convidado, 
que são logo respondidas. Registra-se, neste momento, a 
presença dos Deputados Arnaldo Penna, Antônio Júlio, 
Bonifácio Mourão e Anderson Adauto. Abertos os debates, 
fazem uso da palavra os Deputados Durval Ângelo, Alencar da 
Silveira Júnior, Arnaldo Penna, Anderson Adauto e o 
Conselheiro Flávio Régis Xavier de Moura e Castro, seguindo-
se amplo debate, conforme consta nas notas taquigráficas. 
Encerrados os debates, a Presidência agradece a participação 
e os valiosos subsídios prestados pelos convidados a esta 
Comissão. 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, 13 de dezembro de 1995. 
Ajalmar Silva, Presidente- Durval Ângelo- Elbe Brandão-

Bonifácio Mourão. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

PARECER SOBRE O OFÍCIO NQ 13.180/SJ, DO TRIBUNAL REGIONAL 
ELEITORAL DE MINAS GERAIS 

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização 
Relatório 

Por meio do Oficio ng 13.180, de 31/10/95, o Tribunal 
Regional Eleitoral de Minas Gerais - TRE-MG - comunicou a 
esta Casa o resultado das consultas plebiscitárias 
realizadas no dia 22/10/95, em 109 distritos, ~elacionando, 
separadamente, os que se manifestaram favoraveimente à sua 
emancipação e os que não alcançaram um "quorum" ou dois dos 
previstos no art. 14 da Lei Complementar ng 37, de 1995. 
Tendo em vista as respostas favoráveis à emancipação de 

determinados distritos, esta Comissão elaborou e apresentou 
o Projeto de Lei nQ 562/95, que cria novos municípios e dá 
outras providências. 

Posteriormente, o mesmo Tribunal, por meio 
13.293 e 13.363, trouxe ao conhecimento 
resposta favorável da população interessada 
Municípios de Veredinha (incluindo-se o 
Mendonça) e Setubinha, os quais foram 

dos Oficios ngs 
desta Casa a 
à criação dos 
Distrito de 
incluídos no 
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Substitutivo nQ 1, apresentado pela Comissão de Constituição 
e Justiça, ao Projeto de Lei nQ 562/95. 

Em 22/11/95, o TRE-MG, por meio do Oficio nQ 13.703/SJ, 
trouxe ao conhecimento desta Casa o resultado das consultas 
plebiscitárias realizadas no dia 19/11/95, cuja homologação 
por aquela Corte ocorreu na sessão do dia 21/11/95. Tais 
resultados foram favoráveis à emancipação dos Distritos de 
Reduto, no Município de Manhuaçu; Glaucilândia, no Município 
de Juramento; Gameleiras, no Município de Monte Azul, e 
Cônego Marinho, no Município de Januária. Já nos Distritos 
de Riacho da Cruz e Levinópolis; os quais pretendem, 
mediante fusão, desmembrar-se do Município de Januária, o 
resultado foi contrário, por falta de "quorum" de 
comparecimento em Levinópolis; portanto, o resultado 
definitivo está pendente de solução, em virtude de 
representação que aponta a existência de erro material 
quanto ao número de eleitores inscritos. 
Sob a forma de emenda, a Comissão de Fiscalização 

Financeira e Orçamentária, no Parecer para o 2Q Turno do 
Projeto de Lei nQ 562/95, incluiu os Distritos de Cônego 
Marinho, Gameleiras, Glaucilândia e Reduto nos municípios a 
serem criados, tendo em vista o resultado favorável 
verificado nas consultas plebiscitárias feitas nos 
mencionados distritos. 

O parágrafo único do 
1995, determina que, 
resposta favorável na 
será arquivado e não 
legislatura. 

Fundamentação 
art. 16 da Lei Complementar 
na hipótese de não ser 
consulta plebiscitária, o 

poderá ser reinstaurado 

nQ 37, de 
alcançada 

processo 
na mesma 

Por outro lado, o§ 5Q do art. 7Q da mesma lei complementar 
dispõe que, na hipótese do não-atendimento dos requisitos 
necessários, a Comissão de Assuntos Municipais e 
Regionalização concluirá pelo arquivamento do processo. 
Sabendo-se que a resposta favorável à consulta 

plebiscitária é um dos requisitos necessários à emancipação 
de qualquer distrito, pode-se, facilmente, deduzir da 
combinação dos dois dispositivos supracitados que o 
arquivamento de qualquer processo de emancipação deve ser 
objeto de deliberação desta Comissão. 

Em síntese, de acordo com os Ofícios nQs 13.180 e 13.601 e 
seus anexos do TRE-MG, consultas plebiscitárias apresentaram 
resultado desfavorável à emancipação dos distritos a seguir 
enumerados: 

Número do Distrito(s) 
Requerimento 

Município de 
Origem 

22 Justinópolis Ribeirão das Neves 
24 Fídelândia e Ataléia 

Novo Horizonte 
47 Ibitíra e Martinho Campos 

Alberto Isaacson 
60 São Joaquim Januária 
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66 Tijuco Januária 
84 Azurita Mateus Leme 
96 Mucuri e Teófilo Otôni 

Rio Pretinho 
97 Topázio Teófi lo Otôni 

104 Ermidinha e Montes Claros 
Nova Esperança 

108 Melo Viana Esmeraldas 
123 Carvalho de Brito Sabará 
124 Duval de Barros Ibirité 
137 Correia de Almeida Barbacena 
141 São Benedito Santa Luzia 
142 Xonim de Cima e Governador 

Xonim de Baixo Valadares 
160 Barra do Ariranha e Mantena 

Limeira de Mantena 
165 São José do Triunfo e Viçosa 

Cachoeira de Santa 
Cruz 

169 Quem-Quem e Janaúba 
Barreiro da Raiz 

Assim, em cumprimento ao disposto no parágrafo único do 
art. 16 da Lei Complementar nQ 37, de 1995, somos levados a 
determinar o arquivamento dos processos de emancipação dos 
distritos anteriormente relacionados. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pelo arquivamento dos processos de 

emancipação de distritos propostos por meio dos 
Requerimentos nQs 22, 24, 47, 60, 66, 84, 96, 97, 104. 108, 
123, 124, 137, 141, 142, 160, 165 e 169. 
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 1995. 
Dimas Rodrigues, Presidente- João Batista de Oliveira, 

relator - Dílzon Melo- Sebastião Costa - José Braga. 
PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 263/95 
Comissão de CÕnstituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado Antônio Júlio, o projeto de lei ora 

analisado tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a 
doar imóvel ao Município de Pará de Minas. 

Publicada em 1Q/6/95, veio a proposição a esta Comissão 
para exame preliminar, em atendimento ao que dispõe o art. 
195, c/c o art. 103, V, "a", do Regimento Interno . 
A matéria foi baixada em diligência à Secretaria de 

Recursos Humanos e Administração, solicitando-se-lhe que se 
manifestasse sobre a conveniência da doação. 

Cumprida a diligência, esta Comissão passa, agora, ao exame 
do projeto. 

Fundamentação 
Pretende a propos1çao em tela autorizar o Poder Executivo a 

doar imóvel ao Município de Pará de Minas, com a finalidade 
de se construir nele uma praça de esportes. 

~ ' 
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À guisa de informação, registre-se que o terreno foi doado 
ao Estado de Minas Gerais pelo Município de Pará de Minas, 
por determinação da Lei Municipal nQ 475, de 29/1/59, para a 
construção de uma escola-modelo rural. No Distrito de 
Torneiras, todavia, existe a Escola Estadual Zico Ferreira, 
que atende à comunidade satisfatoriamente. Já o imóvel 
objeto da doação encontra-se ocioso, de acordo com parecer 
da 12ª Superintendência Regional de Ensino de Divinópolis. 

Com a doação pretendida, a Prefeitura beneficiará a 
comunidade, que poderá dispor de um espaço físico 
adequadamente estruturado para a prática de exercícios e 
para entretenimento. 
Dessa forma, o projeto atende ao interesse público e às 

exigências do art. 18 da Carta Magna mineira e do art. 17, 
I, da Lei Federal nQ 8.666, de 21/6/93, 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 Federal nQ 
8.883. Não há, pois, impedimento de ordem legal ou 
constitucional à aprovação da matéria. 

Concluímos pela 
pela legalidade 
original. 

Conclusão 
juridicidade, pela constitucionalidade e 

do Projeto de Lei nQ 263/95 na forma 

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Leonídio Bouças, relator -

Anivaldo Coelho - Simão Pedro Toledo. 
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 339/95 
Comissão de Agropecuária e Política Rural 

Relatório 
De autoria do Deputado Jairo Ataíde, o projeto de lei em 

epígrafe visa a declarar de utilidade pública o Conselho de 
Desenvolvimento Comunitário de Riachinho - CDC -, com sede 
no Município de Monte Azul. 
A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de 

Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade, apresentando a Emenda nQ 
1. 
Agora, o projeto vem a esta Comissão para o 1Q turno de 

deliberação conclusiva, nos termos regimentais. 
Fundamentação o coe tem participação ativa no programa de desenvolvimento 

de Riachinho, colaborando na execução dos programas de 
extensão rural, com vistas à melhoria de vida e ao bem-estar 
social dos seus moradores. 

Como a eficácia de suas ações depende de práticas 
específicas, a entidade participa de programas comunitários 
que, através da comunhão de esforços e da distribuição de 
responsabilidades, viabilizam projetos voltados ao bem 
comum. 

Pela ação altamente meritória que vem desenvolvendo, merece 
a entidade ser declarada de utilidade pública . Entretanto, 
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para nomear corretamente o mun1c1p1o sede do referido 
Conselho, apresentamos a Subemenda nQ 1 à Emenda nQ 1. 

Conclusão 
aduzidas, somos pela aprovação do Projeto de 
no 1Q turno, com a Subemenda nQ 1 à Emenda nQ 
de Constituição e Justiça a qual apresentamos 

Pelas razões 
Lei nQ 339/95 
1, da Comissão 
a seguir. 

SUBEMENDA NQ 1 À EMENDA NQ 1 
Dê-se a seguinte redação ao art. 1Q: 
"Art. 1Q -Fica declarado de utilidade pública o Conselho 

de Desenvolvimento Comunitário de Riachinho - CDC - com 
sede no Municipio de Monte Azul.". 
Sala das Comissões, 12 de dezembro de 1995. 
Almir Cardoso, relator. 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 340/95 
Comissão de Agropecuária e Politica Rural 

Relatório 
De autoria do Deputado Jairo Ataide, o projeto em epigrafe 

objetiva declarar de utilidade pública o Conselho de 
Desenvolvimento Comunitário de Rebentão - CDC -, com sede no 
Municipio de Monte Azul. 

O projeto foi apreciado pela Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade, apresentando a Emenda nQ 
1. 

Vem agora a proposição 
deliberação conclusiva, 
Regimento Interno. 

a esta Comissão para o 1Q turno de 
atendendo às disposições do 

Fundamentação 
A entidade em apreço tem por finalidade trabalhar pelo 

desenvolvimento da agricultura e pela melhoria das condições 
sócio-econômicas dos moradores de Rebentão. 

Reunindo recursos disponiveis, promovendo a união de 
esforços e colocando-os à disposição das pessoas 
interessadas em executar programas de desenvolvimento, a 
instituição prestigia e estimula as iniciativas que 
beneficiam a comunidade. 

Pelo meritório trabalho realizado, ela faz jus à 
declaração de utilidade pública proposta. 

Conclusão 
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto 

de Lei nQ 340/95 no 1Q turno, com a Emenda nQ 1, da Comissão 
de Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 12 de dezembro de 1995. 
Olinto Godinho, relator. 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 450/95 
Comissão de Politica Energética, Hidrica e Minerária 

Relatório 
De autoria da Deputada Elbe Brandão, o Projeto de Lei nQ 

450/95 visa a alterar a Lei nQ 7.230, de 1978, que ~ria a 
Medalha do Mérito Barão de Eschwege. 
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Inicialmente, 
regimentais, à 
concluiu por 
legalidade. 

a matéria foi distribuída, nos termos 
Comissão de Constituição e Justiça, que 
sua juridicidade, constitucionalidade e 

Cabe a esta Comissão, 
mérito da questão. 

agora, emitir 

Fundamentação 

parecer quanto ao 

O projeto de lei em epígrafe trata da alteração dos arts. 
3Q e 4Q da Lei nQ 7.230, de 17/5/78, que cria a Medalha do 
Mérito Barão de Eschwege, visando à adequação da comissão de 
escolha do agraciado com a comenda ao atual quadro 
institucional do Estado de Minas Gerais. 

Com efeito, a Lei nQ 10.635, de 16/1/92, transferiu para a 
Secretaria de Recursos Minerais, Hídricos e Energéticos as 
atribuições referentes a mineração, antes da competência da 
Secretaria de Indústria, comércio e Turismo. Assim, a 
comissão de escolha do agraciado com uma medalha destinada a 
homenagear personalidades de destaque na área mineral deverá 
ter sua composição ajustada, cabendo ao Secretário de Estado 
responsável pelo setor a incumbência de presidi-la. 
Entretanto, para corrigir erro material, apresentamos as 

Emendas nQs 1 e 2, para dar maior abrangência à comissão que 
escolhe o agraciado. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de 

Lei nQ 450/95 com as Emendas nQs 1 e 2, a seguir redigidas. 
EMENDA No 1 

Substitua-se no art. 1Q a expresião "de 17 de maio de 1975" 
por "de 17 de maio de 1978". 

EMENDA NQ 2 
Inclua-se no art. 3Q a expressão "e o Presidente da 

Comissão de Política Energética, Hídrica e Minerária da 
Assembléia Legislativa". 
$ala das Comissões, 6 de dezembro de 1995. 
Alvaro Antônio, Presidente - Sebastião Helvécio, relator -

Anivaldo Coelho. 
PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 532/95 
Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer 

Relatório 
O projeto de lei em estudo, do Deputado Hely Tarquínio, tem 

como objetivo dispor 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. 

A proposição foi encaminhada para estudo preliminar à 
Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, vindo agora 
a esta Comissão para o 1Q turno de deliberação conclusiva, 
nos termos regimentais. 

Fundamentação 
A preocupação do nobre Deputado com o esclarecimento da 

população a respeito da prevenção das doenças é muito 
oportuna, pois, apesar de existirem campanhas educativas 
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voltadas para esse fim, veiculadas pelos meios de 
c9municação, os resultados não são satisfatórios. 

E sabido que a prevenção é a forma mais eficaz de se evitar 
o surto e o agravamento de doenças. Se forem adotadas, de 
forma adequada, medidas preventivas de assistência à 
população, o erário público passará a despender menos 
recursos no combate às doenças já instaladas. 

Com relação aos direitos e às garantias fundamentais 
previstos no texto constitucional brasileiro, ocorre 
situação semelhante. Grande parte da população, 
especialmente aquela de baixo poder aquisitivo, por falta de 
informação, é lesada em seu direito de exercitar sua 
cidadania. Se houver espaço nos órgãos oficiais de 
comunicação social para a divulgação dessas informações, 
todos terão acesso ao seu conhecimento, e o exercício da 
cidadania deixará de ser privilégio das classes mais 
favorecidas. 

Conclusão 
Pelas razões aduzidas, somos pela aprovação do Projeto de 

Lei nQ 532/95 no 1Q turno, em sua forma original. 
Sala das Comissões, 12 de dezembro de 1995. 
João Leite, Presidente e relator - Anderson Adauto- Gilmar 

Machado. 
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 

NQ 557/95 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado Marcos Helênio, o projeto de lei em 

análise estabelece normas para o abate de animais destinados 
ao consumo e dá outras providências. 
Publicada no "Diário do Legislativo" de 9/11/95, foi a 

proposição distribuída a esta Comissão para exame preliminar 
quanto aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, V, "a", 
do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição em exame objetiva proibir o uso de qualquer 

meio cruel de abate de animais. Além de tornar obrigatório 
para matadouros, matadouros-frigoríficos e abatedouros 
instalados no Estado o emprego de métodos científicos de 
insensibilização prescreve procedimentos diversos com a 
finalidade de evitar o sofrimento dos animais destinados ao 
abate para consumo. Por fim, são cominadas sanções para as 
hipóteses de inobservância das normas fixadas, numa 
gradação quE vai desde a multa até a interdição definitiva 
das atividaaes da empresa infratora. 

É de se observar que as medidas contempladas na proposição, 
a serem adotadas pelo setor específico da atividade 
produtiva responsável pelo abate de animais no Estado, 
resultam, ao final, na melhoria da qualidade das carnes 
destinadas ao consumo em Minas e, conseqüentemente, vão 
beneficiar a saúde da população. 
Assim delineado o seu conteúdo, o projeto encontra respaldo 

no art. 24, v, VI e XII, da Carta Magna, bem como no art. 
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10, XV, "e", "f" e "m", da Constituição mineira, os quais 
outorgam à União, aos Estados e ao Distrito Federal 
competência concorrente para legislar sobre produção e 
consumo, defesa dos animais e proteção da saúde. 
Quanto à questão específica da autoria, não se deparam 

quaisquer óbices, uma vez que não incide na matéria o 
princípio da reserva de iniciativa. 
Entretanto, a proposição carece de algum aprimoramento. Com 

efeito, os incisos IV e v do "caput" do art. 11, bem como o 
seu § 3Q, nos termos em que se encontram redigidos, 
cometem atribuição a órgão do Poder Executivo e ao 
Governador do Estado. Dessa forma, ofendem a disciplina 
constitucional da repartição de competências, 
especificamente o art. 90, XIV, da Carta mineira, que 
outorga ao Chefe do Executivo competência privativa para 
definir, dentro da estrutura desse Poder, a qual órgão ou 
entidade incumbirá o exercício das atividades previstas na 
lei. Assim, tendo em mira a adequação do projeto aos 
preceitos constitucionais, propomos as Emendas nQs 1 e 2. 

Finalmente, visando melhor adequar o projeto à técnica 
legislativa, formulamos as Emendas nQs 3 e 4. 

Conclusão 
Pelos motivos expostos, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
557/95, com as Emendas nQs 1 a 4, a seguir apresentadas. 

Dê-se ao 
redação: 

EMENDA NQ 1 
inciso IV e ao § 3Q do art. 11 

"Art. 11- .................................... . 

a 

IV- suspensão temporária de sua atividade, por 
(sessenta) dias; 
.................................................. 

seguinte 

até 60 

i 3Q - A suspensão temporária referida no inciso IV poderá 
ser interrompida, por ato da autoridade competente, no caso 
de comprovada a reparação do fato motivador da sanção.". 

EMENDA NQ 2 
Suprima-se do inciso v do art. 11 a expressão "por ato do 

Governador do Estado". 

Dê-se ao 
"Art. 1Q 

com o uso 
1 e i.". 

EMENDA NQ 3 
art. 1Q a seguinte redação: 
- O abate de animais destinados ao consumo se fará 
de métodos científicos, observado o disposto nesta 

EMENDA No 4 
Dê-se ao "caput" do art. 13 a s~guinte redação: 
"Art. 13 -Os arts. 3Q, 4Q, 5Q e 6Q entrarão em vigor 2 

(dois) anos após a publicação desta lei.". 
Sala das Comissões, 12 de dezembro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Ivair Nogueira, relator -

Leonídio Bouças - Simão Pedro Toledo - Anivaldo Coelho. 
PARECER PARA O to TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 571/95 
Comissão de CÕnstituição e Justiça 

Relatório 
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De autoria do Deputado Arnaldo Penna, o projeto de lei em 
tela dispõe sobre o pagamento, pelo Estado, de honorários a 
advogado que não seja Defensor Público, nomeado para 
defender réu pobre. 

Publicado em 18/11/95, o projeto foi distribuído a esta 
Comissão para exame preliminar quanto à sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade, consoante o disposto no 
art. 195, c/c o art. 103, V, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição em tela encontra-se isenta de vícios 

constitucionais ou legais, além de mostrar-se oportuna, em 
razão do aspecto regulamentador que apresenta. 
São dois os dispositivos constitucionais que destacamos 

como respaldo jurídico para o projeto em análise, além da 
Lei Federal nQ 1.060, de 1950, que estabelece normas para a 
concessão da assistência judiciária aos necessitados, e da 
Lei Federal nQ 8.906, de 1994, que fornece as diretrizes 
básicas sobre a conduta profissional do advogado, assegura, 
entre outros, o seu direito aos honorários advocatícios e 
estabelece suas obrigações, inclusive quanto ao patrocínio 
de causa do juridicamente necessitado. 

O primeiro dispositivo consiste no art. 24, XIII, da 
Constituição Federal, que estatui a competência concorrente 
da União, dos Estados e do Distrito Federal, para legislar 
sobre assistência jurídica e defensoria pública. Enquanto o 
§ 1Q desse artigo limita a competência da União ao 
estabelecimento das normas gerais sobre as matérias que 
relaciona, os §§ 2Q e 3Q incluem a competência suplementar e 
a plena dos Estados, nesse caso para atender às suas 
peculiaridades e desde que inexista lei federal sobre normas 
gerais. 

Além disso, destacamos o art. 272 das Disposições Gerais da 
Constituição do Estado, cuja íntegra, repetida no art. 1Q do 
projeto de lei em exame, preconiza a necessidade de 
regulamentação da matéria por meio de lei ordinária 
estadual. Nesse ponto é que se revela a oportunidade da 
proposição em tela. 
A Lei Federal nQ 1.060, de 1950, recepcionada pela 

Constituição da República em vigor sob o "status" de norma 
geral, e a Lei Federal nQ 8.906, de 1994, que dispõe sobre o 
Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil, 
determinam as diretrizes fundamentais quanto à prestação do 
serviço profissional do advogado nos var1os âmbitos já 
destacados. No que concerne especificamente aos honorários 
advocatícios, ambas preconizam a isenção do seu pagamento 
pelo réu pobre. A Lei nQ 8.906, de 1994, no seu art. 22, § 
1Q, garante ao advogado indicado para patrocinar causa do 
juridicamente necessitado o pagamento, pelo Estado, dos 
honorários que lhe são devidos. No que tange à assistência 
jurídica e à defensoria pública, importa que a proposição em 
tela não contrarie disposição contida nas leis federais 
mencionadas e traga, além disso, inovações quanto à matéria. 

Nesse particular, o projeto traz, em relação às normas 
federais destacadas, várias novidades, entre as quais 
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ressaltamos a não-cumulação dos honorários de sucumbência 
com os honorários do Estado (§§ 1Q e 2Q, art. 1Q do 
projeto), sob pena de devolução do valor recebido, acrescido 
de multa; o prazo de um mês para o pagamento dos honorários 
advocatícios, após o trânsito em julgado da sentença, sob 
pena de incidência de correção monetária (art. 2Q do 
projeto); a divisão proporcional dos honorários, quando se 
trata da nomeação de mais de um advogado (art. 3Q do 
projeto), e o ônus pecuniário da parte que falsear a sua 
condição de não necessitada (art. 5Q do projeto). 

Conclusão 
Ante o exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
571/95. 
Sala das Comissões, 12 de dezembro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Leonídio Bouças, relator -

Anívaldo Coelho - Simão Pedro Toledo. 
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 574/95 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado Anderson Adauto, o projeto de lei 

ora analisado tem por objetivo declarar de utilidade pública 
a Associação Solidariedade Templo de Salomão, com sede no 
Município de Passos. 

Publicado em 18/11/95, veio o projeto a esta Comissão para 
exame preliminar, em atendimento ao que dispõe o art. 195, 
c/c o art. 103, v, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Pela documentação apresentada, verifica-se que a entidade 

funciona há mais de dois anos, tem personalidade jurídica e 
que sua diretoria é composta por pessoas idôneas, que não 
recebem remuneração pelo exercício de seus cargos, 
satisfazendo plenamente o disposto na Lei nQ 5.830, de 
6/12/71, que dispõe sobre declaração de utilidade pública de 
entidades. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela ~uridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade d~ Projeto de Lei nQ 
574/95 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 12 de dezembro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Leonídio Bouças, relator -

Simão Pedro Toledo - Anivaldo Coelho - Arnaldo Penna. 
PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 19/95 
Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer 

Relatório 
O projeto de lei em estudo, do Deputado Raul Lima Neto, 

objetiva instituir a padronização e o uso de uniformes 
escolares na rede pública estadual de ensino. 

Publicada em 24/2/95, foi a proposta encaminhada à Comissão 
de Constituição e Justiça, que, em 18/9/95, emitiu parecer 
pela antijuridicidade, pela inconstitucionalidade e pela 
ilegalidade da matéria. 



"' ·~ ... 
E 
.ê 
c 

"' "' "' E 
2! 
"' <ii 
"' 'O 

"' " ·~ 
"' õi c. 
o 
"' "' " ii 
.§ 

Rejeitado esse parecer em Plenário, foi o 
encaminhado a esta Comissão, que, em 19/9/95, emitiu 
pela sua aprovação na forma do Substitutivo nQ 
apresentou. 
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projeto 
parecer 
1, que 

Em razão de requerimento subscrito pelo Deputado Marcos 
Helênio, foi o projeto encaminhado à Comissão de Defesa do 
Consumidor, que opinou pela sua aprovação no 1Q turno, na 
forma do Substitutivo nQ 1. 

Aprovado em Plenário na forma do Substitutivo nQ 1, retorna 
o projeto a esta Comissão para receber parecer no 2Q turno e 
para que seja elaborada a redação do vencido. 

Fundamentação 
O uso do uniforme escolar vem beneficiar, de 

já bastante onerado orçamento das famílias dos 
Se se levar em conta que é baixo o poder 

maior parte de tais famílias, a aquisição 
escolar, a preço de custo, representa 
considerável. 

algum modo, o 
alunos. 
aquisitivo da 

do uniforme 
um auxílio 

Reiteramos, portanto, 
turno, por entendermos 
louvável, na medida em 
relativos à educação em 

as conclusões manifestadas no 1Q 
que a iniciativa do nobre Deputado é 

que tenta m1n1m1zar os problemas 
nosso Estado. 

Conclusão 
Pelo exposto, somos pela aprovação, no 2Q turno, do Projeto 

de Lei nQ 19/95 na forma do vencido no 1Q turno, cuja 
redação segue anexa e é parte deste parecer. 
Sala das Comissões, 12 de dezembro de 1995. 
João Leite, Presidente- Gilmar Machado, relator - Anderson 

Adauto. 
Redação do Vencido no 1Q Turno 

PROJETO DE LEI No 19/95 
Acrescenta artigos à Lei nQ 6.421, de 30 de setembro de 

1974, que dispõe sobre uso de livros didáticos e uniformes 
escolares. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Acrescentem-se à Lei nQ 6.421, de 30 de setembro 

de 1974, os arts. 4Q e 5Q, renumerando-se os demais: 
"Art. 4Q- Ficam as escolas estaduais, nas quais se exige o 

uso de uniformes, obrigadas a fornecê-los aos usuários. 
Art. 5Q -A aquisição dos uniformes será feita, mediante 

licitação, pela direção das escolas, sendo os uniformes 
repassados aos alunos a preço de custo." . 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 199/95 

(Nova Redação nos Termos do§ 1Q do Art. 138 do Regimento 
Interno) 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Procurador-Geral de Justiça, o projeto em 
apreço dispõe sobre os serviços auxiliares do Ministério 
Público. 
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No 1Q turno, foi a proposição aprovada com as Emendas nQs 
2, 3 e 5 e com a Subemenda nQ 1 à Emenda nQ 1, ficando 
prejudicada a Emenda nQ 1 e rejeitada a Emenda nQ 4. 
A seguir, voltou a matéria a esta Comissão, a fim de ser 

examinada para o 2Q turno. Naquela oportunidade, o Deputado 
Gil Pereira propôs a Emenda nQ 2, com a qual concordamos. 
Assim, nos termos do dispositivo epigrafado, estamos 
apresentando nova redação do parecer. 
Segue em anexo a redação do vencido, que integra esta peça 

opinativa. 
Fundamentação 

Conforme anteriormente mencionado, o projeto em epígrafe, 
aperfeiçoado com as referidas emendas, não encontra óbice do 
ponto de vista financeiro e orçamentário à sua aprovação. As 
despesas decorrentes da execução da futura lei serão 
cobertas pelos créditos orçamentários consignados ao 
Ministério Público, e este não solicita autorização para 
abertura de créditos adicionais. Os gastos desse órgão, 
mesmo levando em conta a proposição em apreço, terão de se 
submeter ao limite estabelecido por este Poder. 

A matéria é proçedente, por proporcionar condições mais 
adequadas para o Ministério Público desempenhar suas 
relevantes atribuições, assim como se reveste de grande 
senso de justiça, pois estende aos servidores desse órgão o 
mesmo tratamento remuneratório já concedido aos demais 
servidores do Estado. 

Com o objetivo de promover a adequação de antigas normas 
estaduais, que merecem revisão, por estarem desatualizadas, 
apresentamos a Emenda nQ 1, ao final deste parecer. 
Quanto à mencionada Emenda nQ 2, tem ela como escopo 

regularizar a situação funcional de alguns servidores do 
Poder Executivo, que, embora estejam prestando relevantes 
serviços ao Ministério Público, possuem ainda atrelamento 
aos seus órgãos de origem. 

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

Lei nQ 199/95, nQ 2Q turno, na forma do vencido no 1Q turno 
com as Emendas nQs 1 e 2, a seguir redigidas. 

EMENDA NQ 1 
Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... -O "caput" do art. 2Q da Lei nQ 1.654, de 26 de 

setembro de 1957, modificada pela Lei nQ 3. 179, de 31 de 
agosto de 1964, com a redação dada pela Lei nQ 6.806, de 5 
de julho de 1976, mantido seu parágrafo único, passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 2Q- O benefício de que trata o art. 1Q corresponderá 
a 50% (cinqüenta por cento) da representação devida pelo 
exercício do cargo, que fica concedida ao titular eleito, 
cessada a investidura.".". 

EMENDA NQ 2 
Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... -O servidor abrangido pela Lei nQ 10.254, de 20 

de julho de 1990, ou pela Lei nQ 10.470, de 15 de abril de 
1991, que em 5 de outubro de 1988 contava 5 anos de 
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exercício e que em 1Q de novembro de 1995 se encontrava 
prestando serviços ao Ministério Público terá o prazo de 30 
dias a contar da data da publicação desta lei, para optar 
por inclusão no Quadro de Serviços Auxiliares da 
Instituição, em cargo equivalente ao que ocupava no órgão de 
origem. 

Parágrafo único - Não exercendo a opção de que trata este 
artigo no prazo fixado e sendo o servidor julgado 
dispensável ao Ministério Público, será ele devolvido ao seu 
órgão de origem.". 
Sala das Comissões, 30 de novembro de 1995. 
Miguel Martini, Presidente- Geraldo Rezende, relator- Gil 

Pereira - Romeu Queiroz. 
Redação do Vencido no 1Q Turno 

PROJETO DE LEI No 199/95 
Altera a Lei nQ 11.181, de 10 de agosto de 1993, e dá 

outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q - Os cargos específicos de provimento efetivo dos 

Quadros Permanente e Especial dos Serviços Auxiliares do 
Ministério Público são os constantes no Anexo I desta lei, 
com a composição numérica nele indicada. 

Parágrafo único Fica vedado o reposicionamento de 
servidores dos Quadros Permanente e Especial dos Serviços 
Auxiliares do Ministério Público, como conseqüência da 
transformação nas carreiras resultante da aplicação do 
disposto neste artigo. 
Art. 2Q -As tabelas de vencimento dos servidores dos 

Quadros a que se refere o artigo anterior, inclusive os 
inativos, sao compostas dos padrões escalonados 
verticalmente segundo os índices constantes no Anexo II 
desta lei. 

Parágrafo único - Para fins de posicionamento na estrutura 
prevista neste artigo, será considerado o vencimento básico 
do servidor referente ao mês de outubro de 1994, 
assegurando-se aos ocupantes dos cargos discriminados no 
item II do Anexo I e no Anexo II da Lei nQ 11. '81, de 10 de 
agosto de 1993, o padrão de vencimento na carreira que 
detenham na data de publicação desta lei. 
Art. 3Q -Os valores atribuídos na tabela constante no 

Anexo II desta lei incorporam as parcelas remuneratórias 
decorrentes de enquadramento, reenquadramento, 
posicionamento e reposicionamento anteriores, quanto aos 
servidores ativos e inativos dos Quadros Permanente e 
Especial dos Serviços Auxiliares do Ministério Público. 

Parágrafo único - Na hipótese de o valor do novo símbolo de 
vencimento ser inferior à soma do vencimento anterior com as 
parcelas remuneratórias cogitadas no "caput", o eventual 
valor remanescente continuará a ser pago a título de 
excedente. 
Art. 4Q- O reajustamento dos vencimentos dos membros e dos 

servidores da Secretaria do Ministério Público do Estado de 
Minas Gerais e a criação ou a alteração de valores de 
parcelas remuneratórias adicionais dependem de prévia 
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aprovação da matéria pelo Poder Legislativo, nos termos do 
art. 61, VIII, da Constituição Estadual. 

Parágrafo único - Fica vedada a antecipação do pagamento de 
vencimentos e demais parcelas remuneratórias, nos valores 
propostos nos projetos de lei necessários para o cumprimento 
do disposto no "caput" deste artigo, antes da publicação do 
texto definitivo da lei, no órgão oficial do Estado de Minas 
Gerais. 
Art. 5Q -O art. 44 da Lei nQ 11.181, de 10 de agosto de 

1993, passa a ter a seguinte redação: 
"Art. 44 -Passam a compor a Promotoria de Justiça de 

Defesa do Cidadão os cargos de provimento em comissão 
constantes no Anexo XIV desta lei.". 
Art. 6Q -Os Anexos IX, X, XI, XII e XIV da Lei nQ 11.181, 

de 10 de agosto de 1993, ficam alterados, em sua composição, 
pela transferência de cargos de provimento em comissão entre 
unidades administrativas, como segue: 

I - os cargos de Diretor II, código MP-DAS04-11, símbolo 
S02, de Assessor II, código MP-DAS05-35, símbolo S03, e de 
Assessor II, código MP-DAS05-36, símbolo S03, ficam 
transferidos do Anexo X - Superintendência Administrativa -
para o Anexo IX - Superintendência de Finanças; 
II - o cargo de Diretor II, código MP-DAS04-17, símbolo 

S02, fica transferido do Anexo XIV- Promotoria de Justiça 
de Defesa do Cidadão - para o Anexo VIII - Diretoria-Geral; 
III - o cargo de Diretor II, código MP-DAS04-18, símbolo 

S02, fica transferido do Anexo XIV- Promotoria de Justiça 
de Defesa do Cidadão - para o Anexo XII - Superintendência 
de Planejamento e Coordenação. 
Art. 7Q - Poderão ser instituídos, por resolução do 

Procurador-Geral de Justiça, os seguintes incentivos 
funcionais, além daqueles já previstos no plano de carreira: 

I - prêmios pela apresentação de idéias, projetos ou 
trabalhos que favoreçam o aumento de produtividade e a 
redução de custos operacionais; 
II - medalhas, diplomas de honra ao mérito, condecorações e 

elogios. 
Art. 8Q -As despesas com a aplicação desta lei correrão 

por conta dos créditos orçamentários consignados ao 
Ministério Público do Estado de Minas Gerais. 
Art. 9Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação, observada a vigência prevista no Anexo II. 
Art. 10- Revogam-se as disposições em contrário. 

Anexos I e II* 
* - Os Anexos I e II do Projeto de Lei nQ 199/95 são os 

publicados no parecer de redação final do referido projeto, 
nesta edição. 

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 310/95 

Comissão de FiscalizaÇão Financeira e Orçamentária 

De autoria 
tela dispõe 
periodontal 

Relatório 
do Deputado Luiz Antônio Zanto, o projeto em 
sobre medidas de prevenção da cárie, da doença 

e do câncer bucal. 
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No 1Q turno, foi a propos1çao aprovada com as Emendas nQs 1 
a 3, retornando, agora, a esta Comissão para ser examinada 
no 2Q turno e elaborada a redação do vencido, que segue 
anexa e integra este parecer. 

Fundamentação 
Conforme nos manifestamos anteriormente, o projeto em 

pauta, aperfeiçoado com as referidas emendas, não encontra 
nenhum impedimento à sua aprovação, sob o ponto de vista 
financeiro-orçamentário. 
O art. 5Q da proposição em apreço indica como fonte de 

recursos para cobrir as despesas decorrentes da futura lei 
as dotações orçamentárias destinadas às Secretarias de 
Estado da Saúde e da Educação. O projeto, portanto, não 
causa nenhum impacto no orçamento. 

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

Lei nQ 310/95, no 2Q turno, na forma do vencido no 1Q turno. 
Sala das Comissões, 12 de dezembro de 1995. 
Romeu Queiroz, Presidente - Geraldo Rezende, relator 

Leonídio Bouças - Arnaldo Penna - Anivaldo Coelho. 
Redação do Vencido no lQ Turno 

PROJETO DE LEI NQ 310/95 
Dispõe sobre medidas de prevenção da cárie, da doença 

periodontal e do câncer bucal. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -O Estado adotará medidas de prevenção da cárie, 

da doença periodontal e do câncer bucal. 
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. 
Art. 2Q -As medidas de prevenção da car1e e da doença 

períodontal a que se refere esta lei consistem no incentivo 
à: 

I - evidenciação de 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. 
Art. 3Q -O Estado assegurará, observada a sua competência 

no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS -, a execução das 
seguintes ações, necessar1as 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; 



I 

314 

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, com vistas a 
dimensionar os índices de morbidade e mortalidade da doença. 

Art. 4Q -O Estado oferecerá cooperação técnico-financeira 
aos municípios para implementação das medidas estabelecidas 
nesta lei. 
Art. 5Q -As despesas decorrentes da aplicação desta lei 

correrão por conta de: 
I - recursos orçamentários das Secretarias de Estado da 

Saúde e da Educação; 
II - doação e legados de pessoas físicas e jurídicas, 

públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras; 
III - outras fontes. 
Art. 6Q- O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo 

de 120 (cento e vinte) dias contados da data de sua 
publicação. 
Art. 7Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 8Q- Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 439/95 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado Romeu Queiroz, o Projeto de Lei nQ 
439/95, que objetiva declarar de utilidade pública as Obras 
Sociais São José OSSJ , com sede no Município de 
Patrocínio, foi aprovado no 1Q turno, na forma original. 
Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre 

a matéria para o 2Q turno, conforme prevêem as disposições 
regimentais. 

Fundamentação 
A entidade em causa desenvolve ações visando amparar 

crianças e famílias carentes, propiciando-lhes um nível de 
vida condigno. 

desse trabalho de 
a declaração de 

do projeto de lei em 

Não havendo dúvida quanto à relevância 
cunho social, consideramos oportuna 
utilidade pública da instituição objeto 
análise. 

Conclusão 
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto 

de Lei nQ 439/95 no 2Q turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 12 de dezembro de 1995. 
Marco Régis, relator. 

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 461/95 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 
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O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Durval Ângelo, 
tem por escopo declarar de utilidade pública a entidade Ação 
Social Operária Cristo Redentor - ASOCRE -, com sede no 
Município de Belo Horizonte. 

Aprovada no 1Q turno, na forma proposta, vem a matéria a 
esta Comissão para o 2Q turno de deliberação conclusiva, em 
cumprimento ao que dispõe o Regimento Interno. 

Fundamentação 
Reafirmando o entendimento desta Comissão sobre o projeto, 

manifestamo-nos favoráveis á declaração de utilidade pública 
da ASOCRE, em razão dos relevantes serviços que vem 
prestando. Seu meritório trabalho envolve atividades 
escolares, culturais e recreativas, realmente contribuindo 
para o aprimoramento da sociedade. 

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

ng 461/95 no 2Q turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 12 de dezembro de 1995. 
Marco Régis, relator. 

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 511/95 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

O projeto de lei em tela, do Deputado Toninha Zeitune, tem 
por escopo declarar de utilidade pública a Associação 
Humanitária Esperança sem Fronteiras - AHUESF -, com sede no 
Município de Belo Horizonte. 

A proposição foi aprovada no 1Q turno, na forma proposta, e 
agora, nos termos regimentais, compete a esta Comissão 
apreciá-la no 2Q turno de deliberação conclusiva. 

Fundamentação 
Este relator reitera o parecer exarado no 1Q turno por este 

órgão colegiado, ressaltando o louvável propósito da 
associação em lutar contra o sofrimento das crianças sob 
todas as formas, em especial as decorrentes da mendicância, 
da servidão, do exílio, do autoritarismo e da prostituição. 

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

nQ 511/95 no 2Q turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 1995. 
Marco Régis, relator. 

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 580/95 

Comissão de FiscalizaÇão Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nQ 
580/95 dispõe sobre a autorização para prorrogação de 
contratos administrativos firmados pela Fundação Centro de 
Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais =~ndação 
HEMOMINAS. 

A proposição foi aprovada no 1Q turno com a Emenda nQ 1, 
apresentada pela Comissão de Administração Pública. 

Agora, volta a matéria a esta Comissão a fim de ser 
examinada no 2Q turno. 
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Apresentamos anexa a redação do vencido, que é parte deste 
parecer. 

Fundamentação 
A proposição em comento, conforme já tivemos oportunidade 

de manifestar anteriormente, não encontra óbice de natureza 
financeiro-orçamentária, porquanto os recursos que farão 
face às despesas decorrentes desta lei estarão consignados 
em dotações orçamentárias já previstas, relativas a 
transferência de recursos, por via de subvenções, uma vez 
que a Fundação HEMOMINAS se enquadra no disposto no art. 18 
da Lei nQ 4.320, de 1964. 

Estamos apresentando a Emenda nQ 1, tendo em vista a 
necessidade de se absorverem mais três contratos relativos a 
dois Técnicos de Laboratório do Programa MG Transplantes, 
que trabalham nos finais de semana na sorologia, e a um 
Auxiliar Administrativo, substituto de um funcionário 
recentemente falecido em Montes Claros. 

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

580/95 no 2Q turno, na forma do vencido no 1Q turno, com a 
Emenda nQ 1, apresentada por esta Comissão. 

EMENDA NQ 1 
Dê-se a seguinte redação ao "caput" do art. 1Q: 
"Art. 1Q -Fica autorizada a prorrogação dos 93 (noventa e 

três) contratos administrativos firmados pela Fundação 
Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais 
Fundação HEMOMINAS - pelo prazo de 1 (um) ano a contar de 21 
de maio de 1995, tendo em vista o disposto no art. 3Q da Lei 
nQ 11.730, de 30 de dezembro de 1994.". 
Sala das Comissões, 12 de dezembro de 1995. 
Romeu Queiroz, Presidente Arnaldo Penna, relator 

Leonídio Bouças - Anivaldo Coelho - Geraldo Rezende. 
Redação do Vencido no 1Q Turno 

PROJETO DE LEI NQ 580/95 
Dispõe sobre autorização para prorrogação de contratos 

administrativos firmados pela Fundação Centro de Hematologia 
e Hemoterapia de Minas Gerais - Fundação HEMOMINAS. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
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 1 (um) ano a contar de 21 de maio 
de 1995, tendo em vista o disposto no art. 3Q da Lei nQ 
11.730, de 30 de dezembro de 1994. 
§ 1Q - Em caso de provimento definitivo de cargo criado 

pelo art. 6Q da Lei nQ 11.171, de 29 de julho de 1993, fica 
extinto, automaticamente, o contrato administrativo a ele 
correspondente. 

§ 2Q -O edital para concurso público de provas e títulos 
para preenchimento dos cargos ocupados com base nos 
contratos administrativos a que se refere este artigo deverá 
ser publicado até o dia 1Q de março de 1996. 

§ 3Q - A prorrogação de que trata este artigo observará os 
quantitativos e os termos contratuais anteriores e tem como 
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objetivo garantir a continuidade dos serviços prestados pela 
Fundação HEMOMINAS. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 
NQ 199/95 

Comissão de Redação Final 
O Projeto de Lei nQ 199/95, de autoria do Procurador-Geral 

de Justiça, que altera a Lei ng 11.181, de 10/8/93, que 
dispõe sobre o Plano de Carreira dos Servidores do 
Ministério Público do Estado de Minas Gerais e dá outras 
providências, foi aprovado no 2Q turno, com as Emendas ngs 1 
e 2 ao vencido no 1Q turno. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo 
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, 
nos termos do art. 270, § 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 199/95 

Altera a Lei nQ 11.181, de 10 de ãgosto de 1993, que dispõe 
sobre o Plano de Carreira dos Servidores do Ministério 
Público do Estado de Minas Gerais e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Os cargos específicos de provimento efetivo dos 

Quadros Permanente e Especial dos Serviços Auxiliares do 
Ministério Público são os constantes no Anexo I desta lei, 
com a composição numérica nele indicada. 
Parágrafo único Fica vedado o reposicionamento de 

servidores dos Quadros Permanente e Especial dos Serviços 
Auxiliares do Ministério Público em conseqüência da 
transformação nas carreiras resultante da aplicação do 
disposto neste artigo. 
Art. 2Q -As tabelas de vencimento dos servidores dos 

quadros a que se refere o artigo anterior, aí incluídos os 
inativos, são compostas de padrões escalonados 
verticalmente, segundo os índices constantes no Anexo II 
desta lei. 

Parágrafo único - Para fins de posicioname~to na estrutura 
prevista neste artigo, será considerado o ~~ncimento básico 
do servidor referente ao mês de outubro de 1994, 
assegurando-se aos ocupantes dos cargos discriminados no 
item II do Anexo I e no Anexo II da Lei nQ 11.181, de 10 de 
agosto de 1993, o seu padrão de vencimento na carreira na 
data da publicação desta lei. 
Art. 3Q- Os valores constantes na tabela do Anexo II desta 

lei incorporam as parcelas remuneratórias decorrentes de 
enquadramento, reenquadramento, posicionamento e 
reposicionamento anteriores dos servidores ativos e inativos 
dos Quadros Permanente e Especial dos Serviços Auxiliares do 
Ministério Público. 
Parágrafo único - Na hipótese de o valor do novo símbolo de 

vencimento ser inferior à soma do vencimento anterior com 
as parcelas remuneratórias a que se refere o "caput" deste 
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artigo, o eventual valor remanescente continuará a ser pago 
a título de excedente. 

Art. 4Q- O reajustamento dos vencimentos dos servidores da 
Secretaria do Ministério Público e a criação ou a alteração 
de valores de parcelas remuneratórias adicionais dependem de 
lei, nos termos do art. 61, VIII, da Constituição do Estado. 
i 1Q Fica vedada a antecipação do pagamento de 

vencimentos e demais parcelas remuneratórias, nos valores 
propostos nos projetos de lei relativos às matérias de que 
trata o "caput" deste artigo, antes da publicação da lei no 
órgão oficial do Estado. 

i 2Q -O disposto neste artigo aplica-se ao reajustamento 
dos vencimentos dos membros do Ministério Público 

Art. 5Q -O art. 44 da Lei nQ 11.181, de 10 de agosto de 
1993, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 44 -Passam a integrar a Promotoria de Justiça de 
Defesa do Cidadão os cargos de provimento em comissão 
constantes no Anexo XIV desta lei.". 

Art. 6Q -Os Anexos IX, X, XI, XII e XIV da Lei nQ 11.181, 
de 10 de agosto de 1993, ficam alterados, em sua composição, 
nos seguintes termos: 

I - os cargos de Diretor II, código MP-DAS04-11, símbolo 
S02, de Assessor II, código MP-DAS05-35, símbolo S03, e de 
Assessor II, código MP-DAS05-36, símbolo S03, ficam 
transferidos do Anexo X - Superintendência Administrativa -
para o Anexo IX - Superintendência de Finanças; 

II - o cargo de Diretor II, código MP-DAS04-17, símbolo 
S02, fica transferido do Anexo XIV- Promotoria de Justiça 
de Defesa do Cidadão - para o Anexo VIII - Diretoria-Geral; 

III - o cargo de Diretor II, código MP-DAS04-18, símbolo 
S02, fica transferido do Anexo XIV - Promotoria de Justiça 
de Defesa do Cidadão - para o Anexo XII - Superintendência 
de Planejamento e Coordenação. 
Art. 7Q - Poderão ser instituídos, por resolução do 

Procurador-Geral de Justiça, os seguintes incentivos 
funcionais, além daqueles já previstos no plano de carreira: 

I - prêmios pela apresentação de idéias, projetos ou 
trabalhos que favoreçam o aumento da produtividade e a 
redução de custos operacionais; 
II - medalhas, diplomas de honra ao mérito, condecorações, 

elogios. 
_Art. 8Q- O servidor abrangido pela Lei nQ 10.254, de 20 de 
JUlho de 1990, ou pela Lei nQ 10.470, de 15 de abril de 
1991, que, em 5 de outubro de 1988, contava 5 (cinco) anos 
de exercício e que, em 1Q de novembro de 1995, encontrava-se 
prestando serviço ao Ministério Público terá o prazo de 30 
(trinta) dias a contar da data da publicação desta lei para 
?Ptar por sua inclusão no Quadro de Serviços Auxiliares da 
1nstituição, em cargo equivalente ao que ocupava no órgão de 
origem. 

Parágrafo único - Não exercendo a opção de que trata este 
artigo no prazo fixado e sendo o servidor julgado 
dispensável ao Ministério Público, será ele devolvido ao seu 
órgão de origem. 
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Art. 9Q -O "caput" do art. 2Q da Lei nQ 1.654, de 26 de 
setembro de 1957, modificada pela Lei nQ 3. 179, de 31 de 
agosto de 1964, com a redação dada pela Lei nQ 6.806, de 5 
de julho de 1976, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 2Q- O beneficio de que trata o art. 1Q corresponderá 
a 50% (cinqüenta por cento) da representação devida pelo 
exercício do cargo, que fica integralmente concedida ao 
titular eleito, cessada a investidura.". 
Art. 10 -As despesas com a aplicação desta lei correrão 

por conta dos créditos orçamentários consignados ao 
Ministério Público do Estado. 
Art. 11 Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação, observada a vigência prevista no Anexo II. 
Art. 12- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 7 de dezembro de 1995. 
Paulo Schettino, Presidente - Elbe Brandão, relatora 

Ailton Vilela. 
ANEXO I* 

(de que trata o art. 1Q da Lei nQ , de de de ) 
* O anexo mencionado foi publicado no Diário do 

Legislativo de 14/12/95. 
ANEXO II** 

(a que se refere o art. 2Q da Lei nQ , de de de) 
** O anexo mencionado foi publicado no Diário do 

Legislativo de 14/12/95. 
EMENDAS À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

NQ 13/95 
EMENDA NQ 1 

Dê-se ao art. 2Q a seguinte redação: 
"Art. 2Q -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, correspondendo ao mínimo de um por cento da 
receita de impostos da competência do Estado, deduzidos os 
valores das transferências constitucionais e legais aos 
munlClPlOS, repassados em parcelas mensais equivalentes a um 
doze avos no mesmo exercício . 

Parágrafo único - A entidade destinará pelo menos dois 
terços da receita de que trata este artigo a projetos de 
pesquisa aplicada de órgãos da administração direta e 
entidades da administração indireta do Estado dedicados ao 
ensino e à pesquisa científica, ao desenvolvimento e a 
serviços técnico-científicos relevantes para o Estado . 
Sala das Reuniões, de outubro de 1995. 
Marco Régis - Carlos Pimenta - Bonifácio Mourão - Rêmolo 

Aloise - Ibrahim Jacob - Jorge Hannas -Geraldo Santanna -
Wilson Trópia -Antônio Roberto- Geraldo Rezende- Antônio 
Andrade- Clêuber Carneiro -Elmo Braz- Olinto Godinho-
Paulo Schettino - Dimas Rodrigues - Antônio Genaro- José 
Henrique- Álvaro Antônio -Alencar da Silveira Júnior -
Marcelo Gonçalves - Raul Lima Neto - Dílzon Melo -Miguel 
Martini -Ronaldo Vasconcellos- José Maria Barros. 
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Justificação: Duas preocupações nos motivam a apresentar 
esta emenda à Proposta de Emenda à Constituição nQ 13/95, no 
intuito de aperfeiçoá-la. Por um lado, há necessidade de se 
garantirem recursos financeiros mínimos para serem aplicados 
pelo Estado no amparo e no fomento à pesquisa, conhecida a 
difícil realidade orçamentária estadual. Há, no entanto, a 
possibilidade de repasses maiores de recursos a essas 
atividades, que consideramos essenc1a1s, sempre que o 
permitirem as disponibilidades financeiras do Tesouro, ou 
assim demandar o interesse público. 

Por outro lado, estamos introduzindo modificações no 
parágrafo único do art. 212 da Constituição do Estado com o 
propósito de garantir que esses recursos sejam destinados a 
projetos de pesquisa aplicada no efetivo desenvolvimento 
científico, econômico e social do Estado. 

EMENDA No 2 
Dê-se a seguinte redação do parágrafo único do art. 212 da 

Constituição do Estado de Minas Gerais: 
Art. 212 - ................................... . 
"Parágrafo único - A entidade destinará pelo menos um terço 

da receita de que trata este art;go a projetos de pesquisa 
de órgãos da administração direta e de entidades da 
administração indireta do Estado dedicados ao ensino e à 
pesquisa científica, ao desenvolvimento experimental e a 
serviços técnico-científicos relevantes para o Estado.". 
Sala das Reuniões, 27 de novembro de 1995. 
Jorge Eduardo de Oliveira -Sebastião Helvécio- Carlos 

Murta - Aílton Vilela - Jorge Hannas - Ibrahim Jacob 
Péricles Ferreira- José Henrique- Raul Lima Neto- Clêuber 
Carneiro- Bonifácio Mourão- Olinto Godinho- Maria Olívia 
- Kemil Kumaira- Gilmar Machado -Marco Régis - Carlos 
Pimenta - Ermano Batista - Irani Barbosa - Luiz Antônio 
Zanto - Ivair Nogueira - Djalma Diniz - Toninha Zeitune -
Antônio Genaro- Hely Tarquínio- João Batista de Oliveira-
Elmo Braz - Jairo Ataíde. 
Justificação: o um terço da receita de que trata o art. 212 

da Constituição mineira assegurará a promoção do 
desenvolvimento de Minas Gerais e representa o estímulo 
necessário para a formação de parcerias com órgãos federais, 
universidades e a iniciativa privada. As parcerias formam 
equipes interinstitucionais, que, certamente, são mais 
hábeis e competentes para buscar recursos em outras esferas 
inclusive internacionais. ' 
A emenda ora proposta não altera a idéia básica do texto 

constitucional, que prevê o desenvolvimento experimental e 
serviços técnico-científicos relevantes para o Estado. 
Pelas razões expostas, acreditamos poder contar com o apoio 

dos nobres Deputados para a aprovação desta emenda, 
assegurando, assim, ao nosso Estado o destaque que sempre 
teve no cenário nacional. 

EMENDA No 3 
Acrescente-se o seguinte art. SQ à Proposta de Emenda à 

Constituição nQ 13/95, passando o atua1 art. 5Q a art. 6Q: 
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"Art. 5Q Fica acrescido ao Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado de 
Minas Gerais o art. 93, com a seguinte redação: 

"Art. 93- Durante cinco anos, um terço da receita prevista 
no art. 212 da Constituição do Estado, a ser integralizada 
na forma do disposto no artigo anterior, serão aplicados na 
recuperação da infra-estrutura das empresas estaduais de 
pesquisa. 
Parágrafo único - Caso a recuperação da infra-estrutura das 

empresas estaduais de pesquisa ocorra em prazo inferior ao 
estabelecido no "caput", fica o Estado desobrigado do 
disposto neste artigo.".". 
Sala das Reuniões, 24 de novembro de 1995. 
Paulo Piau Glycon Terra Pinto Carlos Pimenta 

Sebastião Navarro Vieira- Álvaro Antônio- Maria Olívia-
Jorge Eduardo de Oliveira- Bonifácio Mourão- Elbe Brandão 
-Antônio Roberto- Hely Tarquínio- Wilson Trópia- Romeu 
Queiroz- Ajalmar Silva -Marcos Helênio- Gil Pereira-
Ermano Batista- Francisco Ramalho- Aílton Vilela- Ibrahim 
Jacob - Antônio Andrade - Dinis Pinheiro - João Leite - José 
Braga- Wanderley Ávila- Marcelo Gonçalves. 
Justificação: A supressão do parágrafo único do artigo 212 

da Seção V da Constituição do Estado levará a concorrência 
injusta entre as instituições ·federais e estaduais de 
ciência e tecnologia. Em que pese às dificuldades da União, 
as universidades federais e os institutos de pesquisas 
federais presentes no Estado de Minas Gerais estão mais bem 
aparelhados, sobretudo com a disponibilidade de pessoas 
capazes de dominar o uso dos recursos da FAPEMIG. Por outro 
lado, com o advento da administração Newton Cardoso, as 
quatro instituições estaduais de pesquisas, FUNED, CETEC, 
EPAMIG e Fundação João Pinheiro, sofreram enormemente nas 
estruturas de apoio à pesquisa e, sobretudo, na capacidade 
das equipes de cientistas, condição básica para a elaboração 
de projetos e a captação de recursos da FAPEMIG. 
São os órgãos estaduais de pesquisa capazes de entender a 

visão sistêmica do setor produtivo, buscando solução para os 
problemas, desenvolvendo novas alternativas e propondo sua 
parceria efetiva com outras instituições. Dessa forma, a 
emenda ora apresentada concorda com a supressão do parágrafo 
único do art. 212, desde que sejam assegurados recursos 
constitucionais para a recuperação da infra-estrutura das 
instituições estaduais. Caso contrário, corre-se risco muito 
grande de levar tais empresas a ineficiência irreversível. 
Uma vez recuperadas, as empresas concorrerão em igualdade de 
condições. 

EMENDA NQ 4 
Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... -O Estado atribuirá, no m1n1mo, 0,6'1. da receita 

orçamentária à Universidade Estadual de Minas Gerais - UEMG 
- e à Universidade Estadual de Montes Claros - UNIMONTES -
em 1996, 0,8'1. em 1997, no mínimo, 1,0'1. em 1998, no mínimo, 
repassados em parcelas mensais equivalentes a 1/12 (um doze 
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avos) no mesmo exerc1c1o, e administrados privativamente por 
essas instituiç6es.". 
Sala das Reuni6es, 11 de dezembro de 1995. 
Carlos Pimenta - Leonídio Bouças- Bilac Pinto- Anderson 

Adauto- Paulo Piau - Sebastião Navarro Vieira Almir 
Cardoso- Antônio Andrade Olinto Godinho Sebastião 
Helvécio- Paulo Schettino -Jorge Eduardo de Oliveira-
Glycon Terra Pinto- Anivaldo Coelho - Elbe Brandão - Dimas 
Rodrigues- Jairo Ataíde -Gil Pereira- Wilson Trópia-
Alberto Pinto Coelho - Geraldo Rezende - Sebastião Costa -
João Leite - Alencar da Silveira Júnior - Arnaldo Penna -
Djalma Diniz. 

PARECER SOBRE A EMENDA NQ 1, APRESENTADA EM PLENÁRIO, AO 
PROJETO DE LEI No 220/95 

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

A proposição em exame, do Deputado Geraldo Rezende, disp6e 
sobre a criação de escola técnica estadual. 

Após ser encaminhada à Comissão de Educação, Cultura, 
Desporto e Turismo e Lazer, que opinou por sua aprovação na 
forma do Substitutivo nQ 2, foi a matéria a Plenário, onde 
recebeu a Emenda nQ 1, do Deputado Carlos Murta. 
Vem, agora, o projeto a esta Comissão para apreciação da 

referida emenda, nos termos do art. 195, § 2Q, do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
A emenda ora apreciada prop6e a ampliação da oferta, pelo 

poder público estadual, de ensino técnico de 2Q grau, 
de forma a contemplar, com a criação de escola técnica, 
também aqueles municípios que, embora não apresentando a 
densidade demográfica estabelecida no projeto de lei, 
comprovem as demais condiç6es aí estipuladas, com ênfase 
para a reconhecida vocação industrial. 
Julgamos oportuna a proposição, e a sua aceitação se imp6e 

pelo que representa de atendimento às necessidades e 
aspiraç6es de significativa parcela da sociedade mineira. 
Tais aspiraç6es, expressas por ocas1ao das últimas 
audiências públicas regionais, quando a criação de escolas 
técnicas esteve entre as principais solicitaç6es 
priorizadas, representam uma demanda imposta pelo 
desenvolvimento científico, tecnológico, econômico e 
industrial do Estado. 
Cumpre-nos, porém, para aperfeiçoamento da propos1çao, 

apresentar suoemenda, tornando mais facilmente verificável a 
condição imposta pela emenda, que, ao referir-se a 
"características exclusivamente industriais", reduz o 
alcance da medida proposta. 

Conclusão 
Pelas raz6es expostas, somos pela aprovação da Emenda nQ 1, 

apresentada em Plenário ao Projeto de Lei nQ 220/95, na 
forma da Subemenda nQ 1, a seguir redigida. 

SUBEMENDA No 1 À EMENDA No 1 
Dê-se à Emenda nQ 1 a seguinte redação: -
Acrescente-se onde convier: 
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"Art .... -Poderão ser criadas escolas técnicas estaduais 
em outros municípios, independentemente de sua densidade 
populacional, desde que se comprove neles a predominância de 
atividade industrial na geração de recursos e na ocupação de 
mão-de-obra local, respeitando-se, ainda, as demais 
condiçôes previstas nesta lei.". 
Sala das Comiss6es, 12 de dezembro de 1995. 
João Leite, Presidente e relator- Anderson Adauto- Gilmar 

Machado. 
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ATA DA 110ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 13 DE DEZEMBRO DE 1995 . 

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

SUMÁRIO: ABERTURA - 1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -
Correspondência: Ofícios, telegramas e cartões 
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nQs 618 a 
623/95 - Requerimentos nQs 974 a 984/95 - Requerimentos dos 
Deputados Marcos Helênio (2) e Glycon Terra Pinto 
Comunicações: Comunicação do Deputado Bilac Pinto- Or~dores 
Inscritos: Discursos dos Deputados Geraldo Rezende, Alvaro 
Antônio, Carlos Pimenta, Elbe Brandão e Irani Barbosa - 2ª 
PARTE (ORDEM DO DIA): 1ª Fase: Abertura de inscrições 
Leitura de comunicação apresentada Requerimentos: 
Requerimentos dos Deputados Glycon Terra Pinto e Marcos 
Helênio (2); aprovação- 2ª Fase: Palavras do Sr. Presidente 
- Discussão e votação de proposições: Inexistência de 
"quorum" qualificado- Requerimento do Deputado Bilac Pinto; 
prejudicialidade- Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei 
nQ 604/95; aprovação; declaração de voto - Discussão, em 1Q 
turno, do Projeto de Lei nQ 327/95; aprovação com a Emenda 
nQ 1 - Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 41/95; 
aprovação na forma do vencido em 1Q turno - Discussão, em 2Q 
turno, do Projeto de Lei nQ 56/95; apresentação da Emenda nQ 
1; encerramento da discussão; discurso do Deputado Raul Lima 
Neto; votação do projeto, salvo emenda; aprovação; votação 
da Emenda nQ 1; leitura da Emenda nQ 1; rejeição- Eleição 
da Comissão Representativa para o recesso de dezembro de 
1995, janeiro e fevereiro de 1996 - Discussão e votação de 
pareceres de redação final: Parecer de Redação Final do 
Projeto de Lei nQ 604/95; aprovação - ENCERRAMENTO - ORDEM 
DO DIA. 

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

Vieira - Paulo Pette<sen 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 Canarinho- Arnaldo Penna- Bilac 
Pinto - Bonifácio Mourão - Carlos Murta - Carlos Pimenta -
Clêuber Carneiro - Dílzon Melo- Dimas Rodrigues - Dinis 
Pinheiro - Djalma Diniz - Durval Ângelo - Elbe Brandão -
Elmo Braz - Francisco Ramalho - Geraldo Nascimento - Geraldo 
Rezende- Geraldo Santanna- Gil Pereira- Gilmar Machado-
Glycon Terra Pinto- Hely Tarquínio - Irani Barbosa - Ivair 
Nogueira - Ivo José Jairo Ataíde João Batista de 
Oliveira- João Leite -Jorge Eduardo de Oliveira- Jorge 
Hannas - José Bonifácio - José Braga - José Henrique - José 
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Maria Barros - Kemil Kumaira Leonídio Bouças Luiz 
Antônio Zanto - Marcelo Cecé - Marcelo Gonçalves - Marco 
Régis- Marcos Helênio -Maria Olívia- Mauri Torres 
Miguel Martini Olinto Godinho Paulo Piau Paulo 
Schettino- Péricles Ferreira - Raul Lima Neto Romeu 
Queiroz- Ronaldo Vasconcellos- Sebastião Costa- Sebastião 
Helvécio- Simão Pedro Toledo- Wilson Trópia. 

O Sr. Pres;dente (Deputado Wanderley Ãv;la) -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. 2g-Secretário, para proceder à leitura da ata 
da reunião anterior. 

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, 1g-Secretário, 

OFÍCIOS 

lê a seguinte 

Da Sra. Maria Aparecida Hermógenes de Freitas, Prefeita 
Municipal de Ibiraci e Presidente da Associação dos 
Municípios da Microrregião do Médio Rio Grande - AMEG -, 
apresentando protesto contra os resultados das audiências 
públicas regionais, que não correspondem ao que havia sido 
proposto. 
Dr. Sr. João Batista de Oliveira, Presidente da Câmara 

Municipal de Juiz de Fora, encaminhando cop1a de 
representação que trata das condições de trabalho e da 
remuneração da Polícia Civil. (- À Comissão de Defesa 
Social.) 

Do Sr. Saulo Levindo Coelho, Presidente da TELEMIG, 
informando, em atenção a requerimento do Deputado Paulo 
Schettino, sobre a impossibilidade de instalação de telefone 
público no Bairro Jardim Alvorada, nesta Capital. 

Do Pe. Judas Tadeu Vivas, Vigário Episcopal, no qual 
informa que, representando a Igreja Católica, estará 
presente·ao Culto de Ação de Graças a realizar-se no dia 
14/12/95, nesta Casa. 

Da Sra. Maria Penha da Costa Azevedo e outras, funcionárias 
da 12a Superintendência Regional de Ensino de Divinópolis, 
solicitando a elaboração de uma emenda constitucional que 
possibilite o reposicionamento em cargos de 3Q grau de 
funcionários indevidamente enquadrados em cargos de 2Q grau. 
(- À Comissão de Educação.) 

Da Sra. Celi Regina Lopes e outros, funcionários públicos, 
solicitando o empenho desta Casa junto ao Governador do 
Estado para que sejam reajustados os salários dos 
funcionários do Quadro da Educação, sempre que for concedido 
aumento aos funcionários do Quadro do Magistério. (- À 
Comissão de Educação.) 
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Jussara Menicucci de Oliveira, Presidente da 
dos Municípios da Microrregião do Alto Rio Grande 
solicitando o empenho da Casa para a aprovação do 

Lei nQ 568/95. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nQ 

Do Sr. Manoel Otoni Neiva, Diretor-Presidente da Companhia 
Força e Luz Cataguazes Leopoldina, informando que os dados 
técnicos referentes à barragem no rio Matipó podem ser 
fornecidos pelo Departamento Nacional de Águas e Energia 
Elétrica- DNAEE. (-À Comissão de Administração Pública.) 

Do Sr. José Antônio R. Cabral, coordenador do Curso de 
Agronomia da Fundação de Ensino Superior de Itumbiara, 
agradecendo o envio de material alusivo ao Fórum Técnico 
Terra viva - Uso, Manejo e Conservação do Solo. 

TELEGRAMAS 
Do Sr. Márcio Aristeu Monteiro de Barros, Presidente do 

Tribunal de Justiça do Estado, agradecendo o convite para 
participar do ciclo nacional de debates. 

Do Sr. Ronan Ramos de Oliveira, Chefe do 
Governo do Estado, agradecendo, em nome do 
Estado, o convite para participar do Fórum 
Viva - Uso, Manejo e Conservação do Solo. 

CARTÕES 

Cerimonial do 
Governador do 
Técnico Terra 

Do Sr. Carlos Sant'Anna Chefe de Gabinete da Presidência 
do Senado Federal, acusando o recebimento de correspondência 
do Deputado João Leite que trata dos problemas financeiros 
de funcionários e ex-funcionários do Grupo Mendes Júnior e 
informando que o assunto receberá a devida atenção. 

Do Sr. Hermélio Soares Campos, Presidente da Associação dos 
Bancários Aposentados e Pensionistas de Belo Horizonte e 
Região Metropolitana - ABAPBEL -, solicitando o empenho 
desta Casa junto aos Senadores e aos Deputados Federais para 
que na reforma da Previdência Social sejam preservados os 
princípios universais e os direitos assegurados na 
Constituição Federal. (-À Comissão de Saúde e Ação Social.) 

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 618/95 

Declara de utilidade pública o Conselho Particular Nossa 
Senhora da Glória do Bairro Cidade Jardim Eldorado, da SSVP, 
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 Nossa Senhora da Glória do Bairro Cidade Jardim 
Eldorado, da SSVP, 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, de dezembro de 1995. 
Arnaldo Canarinho 
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Justificação: A entidade em tela está principalmente a 
serviço das conferências e das obras unidas a ela 
vinculadas, estimulando-as no exerc1c1o da caridade e na 
prestação de assistência social a famílias carentes. 
Pelos relevantes serviços filantrópicos que vem prestando à 

comunidade, a entidade merece ser declarada de utilidade 
pública estadual. 
Publicado, vai o projeto 

exame preliminar, e de 
deliberação, nos termos do 
I, do Regimento Interno. 

às Comissões de Justiça, para 
Saúde e Ação Social, para 

art. 195, c/c o art. 104, inciso 

PROJETO DE LEI NQ 619/95 
Declara de utilidade pública a Associação Muda Matozinhos, 

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

Muda Matozinhos, com sede no Município de Matozinhos. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de dezembro de 1995. 
Arnaldo Canarinho 
Justificação: A Associação Muda Matozinhos, entidade 

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, foi 
fundada há mais de dois anos e vem cumprindo, fielmente, os 
objetivos propostos em seu estatuto. 

Declará-la de utilidade pública é reconhecer os relevantes 
serviços de assistência social que ela presta à comunidade 
de Matozinhos. 
Publicado, vai o projeto 

exame preliminar, e de 
deliberação, nos termos do 
I, do Regimento Interno. 

às Comissões de Justiça, para 
Saúde e Ação Social, para 

art. 195, c/c o art. 104, inciso 

PROJETO DE LEI No 620/95 
Declara de utilidade pública a LÕja Maçônica Cavaleiros da 

Paz nQ 87, com sede no Município de Coromandel. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a Loja 

Maçônica Cavaleiros da Paz nQ 87, com sede no Município de 
Coromande 1 • 
Art. 2Q 

publicação. 
Esta lei entra em vigor na data 

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

de sua 

Justificação: Fundada em 30/10/93, a Loja Maçônica 
Cavaleiros da Paz nQ 87 tem por finalidade a prática da 
filantropia, objetivo que leva os associados da entidade a 
desenvolverem um trabalho de ajuda aos mais necessitados. 
Estuda-se a simbologia maçônica e é feita uma pesquisa em 

busca da verdade, com vistas a se alcançar outra meta 
perseguida pela instituição: o progresso da humanidade. 
Tornar a entidade de utilidade pública é reconhecer o 

esforço daqueles que a representam, além de facilitar o 
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trabalho dos seus associados na busca de parcerias com 
órgãos do Estado visando ao atendimento às pessoas carentes. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para 

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

PROJETO DE LEI NQ 621/95 
Declara de utilidade pública a Fundação José Hilário de 

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

José Hilário de Souza- FUNJOHS -, 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 dezembro de 1995. 
João Batista de Oliveira 
Justificação: A Fundação José Hilário de Souza- FUNJOHS-

tem por finalidade a instalação e a manutenção de lares de 
acolhimento para assistência, educação e formação técnico-
profissional de menores carentes. Tem também por objetivo a 
instalação e a manutenção de lares de apoio para atendimento 
a pessoas da 3a idade e de serviços de assistência à saúde, 
com prioridade para o setor de assistência oftalmológica, 
sobretudo quanto à prevenção, à recuperação e à habilitação 
de_cegos, amblíopes e pessoas portadoras de deficiências 
af1ns. 
A entidade preenche as condições legais para o seu 

funcionamento. Por isso, solicito o apoio dos ilustres 
colegas para a aprovação deste projeto de lei. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para 

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

PROJETO DE LEI No 622/95 
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do 

Bairro Fonte Grande - ASCODEFONTE -, com sede no Município 
de Contagem. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a Associação 

Comunitária do Bairro Fonte Grande - ASCODEFONTE -, 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, 11 de dezembro de 1995. 
Durval Ângelo 
Justificação: Fundada em 9/6/90, situada na Rua Lincoln 

Costa Ferreira, 80, Bairro Fonte Grande, em Contagem, a 
ASCODEFONTE foi declarada de utilidade pública pela Lei 
Municipal nQ 2.329, de 3/4/92. 
Tendo como objetivos a conservação e a defesa do meio 

ambiente, a luta por melhores condições de vida para a 
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comunidade e a promoção de atividades cívicas, recreativas, 
culturais e assistenciais, a entidade vem prestando 
relevantes serviços à população, trabalho que vem sendo 
divulgado pelo informativo da Associação e pode ser 
constatado junto à comunidade e a diversos órgãos públicos. 

Considerando justa e oportuna a declaração de utilidade 
pública da Associação, contamos com a aprovação deste 
projeto. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para 

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

PROJETO DE LEI No 623/95 
Institui a Gratificação por Trabãlho r'Jturno para servidor 

do Quadro de Magistério. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Farão jus à Gratificação por Trabalho Noturno, 

enquanto permanecerem nessa condição, professores e 
servidores do ensino fundamental e médio do Quadro do 
Magistério Público Estadual que exerçam atividades 
específicas do magistério nas unidades estaduais de ensino, 
em jornada noturna de trabalho. 
Art. 2Q -Para efeito desta lei, considera-se trabalho 

noturno atividade desempenhada regularmente pelo servidor no 
período diário compreendido entre as 19 (dezenove) e as 23 
(vinte e três) horas. 
Art. 3Q -O valor da Gratificação por Trabalho Noturno 

corresponderá a 201. (vinte por cento) do vencimento básico 
do servidor. 

Parágrafo único -A gratificação de que trata o artigo não 
será incorporada ao vencimento do servidor em hipótese 
alguma, incluindo-se nessa exclusão as férias 
regulamentares, as férias-prêmio, outros afastamentos 
previstos em lei, ou aposentadoria. 
Art. 4Q- O valor da Gratificação por Trabalho Noturno será 

computado para fins de cálculo da gratificação de Natal. 
Art. 5Q Essa lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 6Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 1995. 
Jorge Eduardo 
Justificação: A Constituição Federal estabelece em seu art. 

7Q, IX, ao enumerar os direitos sociais dos trabalhadores, 
que a remuneração do trabalho noturno seja superior à do 
diurno. 

No entanto, o Estado, ao estabelecer a remuneração de seus 
professores e servidores do Quadro de Magistério, não 
considera esse direito social como devido ao trabalhador 
urbano. 

É reconhecida por todos a maior quota de sacrifício que 
cabe aos professores que se dedicam ao ensino noturno. 
Muitas vezes já cumpriram jornada diurna de trabalho e 
avançam pelo período da noite, contribuindo para que outros 
trabalhadores venham a receber os beneficios da educação. 
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Não há como negar a justiça da proposição que ora 
submetemos à aprovaçao desta Casa. Esperamos, portanto, o 
apoio dos nobres colegas à aprovação deste projeto. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de 

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

REQUERIMENTOS 
NQ 974/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se 

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçônica Deus, Paz e Liberdade, localizada no Município de 
Salinas, por seus 45 anos de existência. 

NQ 975/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçônica Porto das Acácias, localizada no Município de 
Astolfo Dutra, por seus 17 anos de existência. 

NQ 976/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçônica Luz do Universo, localizada nesta Capital, por seus 
13 anos de existência. 

NQ 977/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçônica Passos do Mestre, localizada no Município de 
Carangola, por seus 12 anos de existência. 

NQ 978/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçônica Círios de Nazaré, localizada nesta Capital, por 
seus 11 anos de existência. 

NQ 979/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçônica Fidelidade e União, localizada no Município de 
Capelinha, por seus 14 anos de existência. 

NQ 980/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçônica Fraternidade Mineira, localizada no Município de 
Rio Pomba, por seus 122 anos de existência. 

NQ 981/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçônica Lauro Sodré II, localizada no Município de 
Governador Valadares, por seus 29 anos de existência. 

NQ 982/95, do Deputado Marcelo Cecé, solicitando seja 
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o 
EngQ Hermelindo Mascarenhas Borba por seus 30 anos de 
formatura. (-Distribuídos à Comissão de Educação.) 

NQ 983/95, da Deputada Elbe Brandão, solicitando seja 
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com a 
Assembléia Legislativa do Estado da Paraíba pelo alto nível 
do I Encontro de Mulheres Parlamentares Estaduais. (-
Distribuídos à Comissão de Administração Pública.) 

NQ 984/95, da Deputada Elbe Brandão, solicitando seja 
enviada à Câmara Federal mensagem de apoio ao Projeto de Lei 
nQ 864/95.- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos 
Deputados Marcos Helênio (2) e Gl~con Terra Pinto. 

COMUNICAÇOES 
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É também encaminhada à Mesa comunicação do Deputado Bilac 
Pinto. 

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

Rezende. 
o Deputado Geraldo Rezende Sr. Presidente, Sras. 

Deputadas, Srs. Deputados; nessa semana, lendo uma revista 
de circulação nacional, deparei com dois artigos em que se 
falava sobre as altas taxas de juros que ainda permanecem no 
novo plano econômico do Brasil, o Plano Real. Na semana 
passada, tive a oportunidade de ler um jornal do Rio de 
Janeiro, também de circulação nacional, em que se falava 
sobre a mesma matéria: elevadas taxas de juros não permitem 
que o Brasil caminhe na direção de seu desenvolvimento. 

Comecei a refletir sobre isso e cheguei à conclusão de que 
tanto a matéria do jornal quanto a da revista têm absoluta 
razão. Com os juros altos, o que ocorre? O investidor 
brasileiro, o empresário brasileiro que tem uma cota de sua 
fortuna investida há muitos e muitos anos na poupança, ou em 
CDBs, ou nessa parafernália de itens de aplicações 
financeiras que existem por aí, no mercado nacional, colocam 
seus recursos lá e não os tiram. Não têm interesse em 
arriscar seu capital na iniciativa privada, no 
desenvolvimento nacional, em novas empresas, tanto 
comerciais, quanto industriais, ou, até, de serviços. Lá, o 
capital deles está seguro. Esses empresários poderiam gerar 
empregos, impostos, receitas para os municípios, Estados e, 
por conseqüência, para a Nação. 

O Presidente Fernando Henrique ganhou as eleições devido ao 
Plano Real, que é muito bom. O povo brasileiro está 
satisfeitíssimo, porque a inflação foi estancada. Quem 
viveu, durante 20 anos, num orocesso de inflação 
violentíssima, e, de uma hora pa~2 outra. vê que ela foi 
contida, é evidente que fica satisfeito. Mas só o plano de 
estancamento da inflação não é o suficiente para o 
desenvolvimento brasileiro. Pergunto aos meus pares nesta 
Casa, ao povo mineiro e brasileiro: que projeto o Presidente 
Fernando Henrique tinha para ganhar as eleições? Nenhum. 
Somente o Plano Real, com o estancamento da inflação. Mais 
nada. Acompanhando esse Plano, precisava haver um outro, de 
desenvolvimento, que gerasse empregos em todos os Estados da 
Federação. Assim, os trabalhadores continuariam a dar a 
contribuição que sempre deram. Este País foi e é construído, 
fundamentalmente, pelos trabalhadores mais humildes, mais 
simples, por aqueles que constroem os edifícios e as 
fábricas e, depois, vão trabalhar nelas. À época, nosso 
partido tinha esse plano de desenvolvimento e o mostrou para 
a sociedade brasileira, mas não estávamos com a máquina 
administrativa na mão nem tínhamos mecanismos para fazer 
baixar a inflação. É preciso que o brasileiro se 
conscientize da gravidade dos problemas soc1a1s, ao se 
encerrar este ano, até dos gerados pelo Plano Real. Por que 
não? O desemprego está aí e aumenta dia a dia. As 
perspectivas de emprego estão distantes e difíceis. 
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O pior de tudo isso, Sr. Presidente, é o que eu li nos 
jornais - especialmente nesse de circulação nacional que 
noticiou as altas taxas de juros, que seguram o investidor, 
não permitindo que ele aplique na iniciativa privada-: a 
criação de mais de mil municípios em todo o território 
brasileiro. Somente em Minas Gerais são quase 100; mais 
precisamente, 97. Vamos passar de 756 municípios para 853. E 
todos sabemos que nosso Estado está com as finanças públicas 
caóticas; que, das prefeituras atuais, 374 se encontram em 
estado de pré-falência; dessas, 236 estão, absolutamente, 
falidas; ainda assim, esta Assembléia vai criar 77 novos 
municípios. Estou dizendo esta Assembléia, porque não 
percebo vontade do Governador do Estado, Eduardo Azeredo, de 
sancionar esse projeto, que foi aprovado e remetido a ele, 
para sanção. O Governador tem razão; ele deveria ter o 
direito de veto, o que foi proibido por esta Casa. Ele 
devolverá o projeto sem sua sanção, porque, dessa forma, 
jogará a responsabilidade nos ombros desta Casa, a qual 
recairá na pessoa do Presidente, Deputado Agostinho Patrús; 
a ele caberá promulgar o projeto em que se criam os 
referidos municípios, sem que passe pelo Plenário, o que já 
foi feito. Trata-se de um contra-senso. Com a criação dos 
novos municípios, Minas Gerais passará a ter nada menos do 
que 35 mil novos cargos públicos; a começar, cerca de 856 ou 
859 novos Vereadores, que serão empossados a partir de 1997; 
mais 97 Prefeitos, mais 97 Vice-Prefeitos. 
Quero retornar às emancipações de 1992: na época, foram 

criados 33 municípios, que, hoje, têm entre 10 mil e 11 mil 
funcionários. Ora, Sr. Presidente, acho tudo isso uma 
incoerência e continuarei lutando desta tribuna, nesta 
Assembléia Legislativa, para beneficiar e proporcionar ao 
povo mineiro melhor qualidade de vida. Não ficaremos 
distribuindo e socializando a miséria em nosso Estado. 
Nossos recursos são parcos, e o Governo não vislumbra 
nenhuma perspectiva de melhoria da arrecadação, mesmo porque 
não há implantação de novas empresas industriais em Minas, 
para geração de produtos industrializados e, 
conseqüentemente, aumento de receita para o Estado. Também 
não prevemos incremento nas áreas de agricultura, saúde, 
serviços, enfim, o nosso Estado está sofrenao uma paralisia, 
em grande parte, em função do próprio Plano Real, que aí 
está. E vamos ficar a olhar isso impassíveis? Não, Sr. 
Presidente; o Deputado Geraldo Rezende vai gritar desta 
tribuna em favor do povo mineiro, em favor do povo 
brasileiro. 
Quero, ao encerrar, pedir ao Presidente desta Casa, 

Deputado Agostinho Patrús, que reflita bem e não promulgue a 
lei que cria 97 novos municípios no nosso Estado. Era o que 
tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O Sr. Presidente Com a palavra, o Deputado Álvaro 

Antônio. 
O Deputado Álvaro Antônio* Sr. Presidente, Srs. 

Deputados, Sras. Deputadas, imprensa, senhores visitantes, 
estava devendo a essa Casa explicações quanto aos motivos 
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pelos quais resolvi disputar uma vaga de Conselheiro do 
Tribunal de Contas do Estado. No Decreto nQ 966, de 
7/11/1890, do ilustre Rui Barbosa, esse grande estadista 
criava as normas para o Tribunal de Contas da União. Os 
Tribunais de Contas dos Estados se espelham naquele decreto. 
Agora, estamos atravessando uma fase que considero de grande 
importância para o Legislativo mineiro, porque, pela 
primeira vez, esta Casa irá participar da escolha de um 
representante no Tribunal de Contas, sendo que as escolhas 
eram anteriormente feitas através dos Executivos Estadual ou 
Federal. 
A partir da Constituição de 1988, tornou-se prerrogativa 

das Assembléias Legislativas preencherem a maioria absoluta 
mais uma das vagas dos Tribunais de Contas dos Estados. 
Acreditamos que, com essa prerrogativa, sem dúvida alguma, 
será mudado o perfil desses Tribunais, porque vamos ter a 
participação de pessoas escolhidas pelo Legislativo, sem o 
compromisso de terem sido escolhidas por um Governador. 
Diga-se de passagem, o atual Governador do Estado, pelo 
menos aparentemente, tem respeitado essa vaga da Assembléia 
Legislativa. 
O primeiro passo para que isso pudesse acontecer no 

Legislativo mineiro foi dado através de um projeto de 
resolução transformado na Resolução nQ 5.158, que 
regulamentou os procedimentos para a escolha dos 
Conselheiros. Sem dúvida alguma, essa resolução, de 
iniciativa da Mesa da Assembléia, teve uma tramitação que 
merece o nosso respeito. Cabe, também, fazer algumas 
considerações sobre o que ocorreu na sua elaboração. Era uma 
resolução que deveria ficar restrita aos elementos que 
compõem a Mesa, mas, democraticamente, esta propiciou que 
outros Deputados pudessem, também, dar suas opiniões na sua 
elaboração. O Deputado Sebastião Navarro Vieira foi o 
primeiro Deputado que atuou no processo de montar o 
esqueleto dessa resolução. Discutia pacientemente a maneira 
como ela deveria ser redigida. Também outros Deputados, que 
não tinham competência privativa para isso, porque era 
prerrogativa da Mesa, contribuíram na sua confecção. 
Tivemos, ainda, a participação dos Deputados Geraldo 
Santanna, Romeu Queiroz, Sebastião Helvécio e outros, que 
levaram sua experiência e vivência no Poder Legislativo, 
procurando, sobretudo, um projeto transparente e duradouro, 
que pudesse estar à altura do conceito de Minas Gerais, na 
grave e responsável escolha de membros do Tribunal de 
Contas. Finalmente, após exaustivas discussões, surgiu a 
Resolução nQ 5.158, que, em nossa opinião e de muitos 
Deputados, é uma das melhores de nosso País, com relação à 
matéria. 
Fala-se muito que o Tribunal de Contas precisa de uma 

profunda reformulação. Agora que estamos inseridos nesse 
processo e que tivemos a oportunidade de nos informar a 
respeito do assunto, podemos concluir que, realmente, é 
necessária essa reformulação, que começa pelo Poder 
Legislativo, inclusive com a tentativa de mudar o modelo do 

~ 
~ 
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nosso orçamento. Hoje, o orçamento é autorizativo; nele, o 
Deputado não pode ir além de sua prerrogativa de apresentar 
emendas. E, às vezes, até solicitam que deixemos as emendas 
para outr~ ocasião. Mas, no dia em que este parlamento 
chegar a consciência da importância do orçamento 
determinativo, que hoje é adotado nos Estados Unidos, onde o 
orçamento é · profunda e exaustivamente estudado pela 
sociedade e pelos representantes do povo, isso irá, sem 
dúvida nenhuma, facilitar a fiscalização do Tribunal de 
Contas, porque haverá ali, na corporação, um fiscal já quase 
permanente, que acompanha, passo a passo, a elaboração do 
orçamento. 
Gostaria de dizer aos Srs. Deputados que se, porventura, 

conseguir uma vaga no Tribunal de Contas, vou querer fazer 
dele o braço forte da Assembléia Legislativa, representando 
aqueles que são representantes do povo para legislar e para 
fiscalizar. Sabemos que a fiscalização dos planos globais e 
econômicos do Estado e da Lei de Diretrizes Orçamentárias é 
indelegável e é do Poder Legislativo. Mas, quanto a chegar 
as contas, para comparar o autorizado e o realmente 
praticado pelas Prefeituras, isso está mais no campo da 
contabilidade. Aí, o Tribunal de Contas aparece como o braço 
forte, a mão forte, como o próprio Rui Barbosa colocava, por 
ocasião da criação do Tribunal de Contas da União. O Poder 
Legislativo, principalmente no âmbito municipal e estadual, 
tem no Tribunal a mão forte para fiscalizar. 
Terminando as minhas palavras, Sr. Presidente e Srs. 

Deputados, quero pedir desculpas àqueles a quem eu procurava 
insistentemente, a fim de obter o apoio desta Casa. Tenho a 
certeza de que, se for escolhido como representante desta 
Casa junto ao Tribunal de Contas do Estado, não esquecerei 
os meus 25 anos de atividade política, os meus 25 anos de 
mandato ininterrupto. Durante minha carreira, que, se não 
foi brilhante, pelo menos foi honesta, procurarei cumprir os 
meus deveres. Muito obrigado. 
* -Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente Com a palavra, o Deputado Carlos 

Pimenta. 
O Deputado Carlos Pimenta - Exmo. Sr. Presidente deste 

Legislativo, Deputado Agostinho Patrús, Sras. Deputadas, 
Srs. Deputados, senhoras e senhores visitantes, durante este 
ano de 1995, muitos foram os Deputados que usaram desta 
tribuna para tecer comentários e, até mesmo, críticas a 
respeito da política tributária do Governo do Estado de 
Minas Gerais. 
Diante de todas as palavras aqui proferidas, chegamos a um 

denominador comum: é necessário que o Estado faça uma 
revisão urgente dessa mesma política que estabelece as 
formas pelas quais o Governo arrecada seus impostos, suas 
taxas, enfim, faz o montante do tesouro do Estado. 
Através daquelas mesmas palavras, tivemos a oportunidade de 

constatar, Srs. Deputados, que a situação encontra-se, de 
uma certa forma, bastante crítica, principalmente para as 
pequenas e médias empresas do nosso Estado. 
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No decorrer de 1995 foram decretadas falências de empresas 
aparentemente sólidas, de empresas que pareciam ter um 
património sólido, estável, como é o caso da Eureka. Outro 
exemplo que gostaríamos de citar é o da empresa Pakalolo, 
que, nesta semana, pediu concordata. 
Centenas de pequenas empresas não conseguiram manter suas 

portas abertas, sendo que tais pequenas empresas são 
responsáveis por mais de 60% dos empregos na nossa Belo 
Horizonte e no nosso Estado de Minas Gerais. 
O próprio poder público Estadual e os poderes públicos 

municipais já adiantaram que, neste final de ano, no 
encerramento de 1995, encontram-se também em situações 
delicadas. Estamos vendo o Estado fazer mágica, promovendo 
um sooreesforço para conseguir efetuar o pagamento do 13Q 
salário ao funcionalismo público estadual. Podemos contar 
nas mãos os municípios que irão honra~ o pagamento do 13Q 
salário. A maioria dos pequenos e médios municípios já 
disseram que não têm a mínima condição de efetuar o 
pagamento desse benefício. Assim sendo, centenas de 
trabalhadores públicos municipais ficarão na expectativa de 
receber o 13Q para fazer frente às despesas de fim de ano. 
Entendemos que tudo isso está embutido nessa política de 

juros altos, nessa política centralizadora dos Governos 
Federal e Estadual, não dando margem a que os pequenos 
municípios tenham acesso a recursos extra-orçamentários. 

Estamos fazendo este comentário para chegar ao ponto 
primordial do nosso pronunciamento. Na semana passada, 
recebemos dezenas de cartas, telegramas e "fax" de pequenas 
empresas, que estão reclamando da forma como o Estado encara 
o recolhimento do Imposto sobre Circulação de Mercadoria -
ICMS. Se uma empresa não tem condições de recolher a parcela 
de ICMS devida ao Estado, é imediatamente notificada, e tem 
um acréscimo de 30% sobre o valor a ser recolhido. Se passa 
para o segundo mês, essa multa eleva-se para 50% do valor, 
e, se passa para o terceiro mês, a multa chega ao patamar de 
100% do valor a ser recolhido. 
Aparentemente, estamos vivendo numa economia estável, mas 

os juros bancários são uma agressão às pessoas físicas, e 
até mesmo às pessoas jurídicas. O Banco do Brasil cobra, 
através do cheque especial, o montante de 9% de juros. O 
proprietário de uma pequena empresa, esse trabalhador que 
faz o dia-a-dia, que leva o Estado nas costas, que dá 
emprego a mais de 60% ou 70% da mão-de-obra que ainda tem 
emprego, no final do ano não tem recursos para pagar o 13Q 
salário. O empresário tem que honrar com os compromissos 
assumidos, tem que fazer as entregas do que foi acertado, e 
esbarra em multas de 30%, 50% e até 100% do imposto que 
seria recolhido aos cofres do Estado de Minas Gerais. 

Com isso, o Governo está incentivando a sonegação fiscal em 
nosso Estado. É grande a porcentagem de pessoas que hoje 
vende sem a nota fiscal, e o Governo reconhece isso. Basta 
que prestemos atenção ao que vem acontecendo no último mês, 
com o chamamento para que as pessoas peçam a nota. 
Inventaram até a raspadinha, para que a pessoa ganhe prêmios 
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ao exigir a nota fiscal. É o reconhecimento oficial do 
Governo do Estado de Minas Gerais, que está perdendo com a 
sonegação. Mas o tiro está saindo pela culatra. Ao invés de 
atingir o alvo, que é o propósito do Governo, o tiro está 
obrigando o proprietário, o pequeno e médio empresário, a 
sonegar os impostos, vendendo sem nota fiscal. 

Fazemos um apelo, principalmente nas últimas reuniões deste 
ano, para que o Governo atente para este problema, para que 
reveja a sua ação tributária, para que dê um tratamento 
diferenciado às pessoas que não recolhem ICMS - não porque 
querem, mas porque não têm caixa, não têm dinheiro para 
pagar nem o 13Q salário de seus funcionários. A COPASA e a 
CEMIG cobram multa de 10% ao mês. Até as Prefeituras quando 
não conseguem honrar seus compromissos com o IPSEMG pagam 
multas de 10% ao mês. 
O Governo tem que reconhecer que é necessário fazer alguma 

coisa no Estado de Minas Gerais, dando tratamento 
diferenciado ao pequeno empresário, que, com seu trabalho, 
com sua garra e com seu comércio, faz o dia-a-dia do nosso 
Estado. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Elbe Brandão. 
A Deputada Elbe Brandão Senhor Presidente, Sras. 

Deputadas, Srs. Deputados, senhores presentes nas galerias, 
representantes da imprensa, funcionários desta Casa, o 
historiador inglês Eric Hobsbawn acredita que "A rapidez e a 
profundidade das mudanças leva a sociedade a funcionar sem 
que se saiba como as coisas surgiram, imprimindo 
descontinuidade na vida das pessoas." 
Hoje é um dia especial para a cidade de Montes Claros, que 

vê resgatado o seu passado, a sua história e a de sua gente, 
através do livro "Montes Claros de Ontem e de Hoje", das 
escritoras Zezé Colares e Yvonne Silveira, que será lançado 
às 19h30min, aqui na Assembléia, na Galeria de Arte. Esse 
livro resume a história da cidade desde Antônio Gonçalves 
Figueira, que fundou Montes Claros, e é o resultado de lento 
e talentoso trabalho de pesquisa. Com prefácio saudosista do 
Senador Darcy Ribeiro, desenhos de Konstantin Christoff e 
"orelhas" do jornalista Paulo Narciso, o livro "Montes 
Claros de Ontem e de Hoje" é ilustrado com 264 fotografias. 
D. Zezé Colares e D. Yvonne Silveira, com a sensibilidade 
peculiar às mulheres aguerridas, pioneiras, combativas e 
desprendidas, se fazem passar por Papai Noel e nos dão esse 
presente de Natal. 
Sr. Presidente, é com grande orgulho de minhas conterrâneas 

e mestras que passo às mãos de v. Exa .. exemplar desse livro 
para que seja encaminhado à biblioteca desta Casa e convido 
a todos para participar do seu lançamento, logo mais, quando 
as autoras estarão autografando sua obra na Galeria de Arte. 
Obrigada." 

O Sr. Presidente - A Presidência agradece à Deputada Elbe 
Brandão pelo livro "Montes Claros de Ontem e de Hoje", que, 
agora, encaminho à biblioteca desta Casa, para engrandecer o 
nosso acervo. 
* - Sem revisão da oradora. 
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O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Irani Barbosa. 
o Deputado Irani Barbosa* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

surpreendeu-me hoje uma matéria no jornal "Hoje em Dia", na 
qual o ex-Deputado Antônio Pinheiro, do PSDB, e ex-
Secretário Adjunto da Secretaria da Criança, deixa a 
Secretaria atirando para todos os lados. Sai do PSDB e 
filia-se ao PSB. Num dos trechos de sua entrevista, ele diz 
o seguinte: "Ex-Secretário abre mâo de um salário de 
R$4.800,00 mensais", pois como declarou, "esse dinheiro é da 
populaçâo carente, e nâo é justo que enquanto eu ganho tanto 
sem poder fazer nada as crianças que deveríamos atender 
continuem catando lixo para se alimentar". 
Gostaríamos primeiro de fazer uma sugestâo ao ex-

Secretário: que junte os cinqüenta e poucos mil reais que 
ele recebeu neste ano todo e os devolva aos cofres públicos 
ou dê para uma entidade assistencial. Falo isso porque desde 
o início desta Secretaria, ele sabia que ela nâo era para 
nada. Ele sabia que por incompetência dele, de sua equipe e 
de quem estava montando a Secretaria, ela nâo ia atender 
absolutamente a ninguém. 

A Secretaria foi montada para que o Sr. Joâo Pinto Ribeiro 
conseguisse alcançar seus objetivos e, posteriormente, a 
Secretaria seria passada a ele, Antônio Pinheiro. Como isso 
nâo aconteceu, ele deixa o cargo e sai atirando para todos 
os lados. 
Gostaria só de deixar este registro e dizer que o Sr. 

Antônio Pinheiro nâo é tâo bonzinho como parece. Se fosse 
tâo bonzinho como parece, a esquerda católica estaria 
apoiando-o do mesmo jeito e nâo teria trocado de Deputado 
tantas vezes. Ele é mais um daqueles aproveitadores que 
entram para a política aproveitando-se da boa-fé das pessoas 
para chegar ao parlamento, para se utilizar da populaçâo e, 
depois, falar isso aqui. Quem nâo dá conta do recado nâo se 
habilite. Ex-Deputado Antônio Pinheiro: é muito difícil 
permanecer no cargo, na vida pública. Para isso, temos que 
ter coerência, temos que gostar de trabalhar e acho que nâo 
é o seu caso, pois nâo é muito afeito ao trabalho. Obrigado. 
* - Sem revisâo do orador. 

2ª PARTE (ORDEM DO DIA) 
1ª Fase 

Abertura de Inscrições 
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - Não havendo 

outros oradores inscritos, a Presidência passa à 2ª parte da 
reunião, com a 1ª fase da Ordem do Dia, co~~reendendo a 
discussão e a votaçâo de pareceres e 2 votação de 
requerimentos. Estão abertas as inscrições para o expediente 
da próxima reunião ordinária. 

Leitura de Comunicaçâo Apresentada 
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário da 

comunicação apresentada nesta reuniâo pelo Deputado Bilac 
Pinto falecimento de Eleíte Ribeiro de Souza, em 
Marmelópolis (Ciente. Oficie-se.). 

Requerimentos 
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- A seguir, são submetidos a votação e aprovados, cada um 
por sua vez, na forma regimental, requerimentos dos 
Deputados Glycon Terra Pinto, solicitando seja formulado 
apelo ao Embaixador do Brasil em Portugal, Dr. Itamar 
Franco, para que interceda junto ao Presidente da República 
de Portugal, visando a enfatizar a garantia de liberdade de 
culto religioso naquele país, observando todos os credos e, 
em particular, a Igreja Universal do Reino de Deus, fundada 
em terras brasileiras, presente em várias nações do mundo e 
que está sendo alvo de constantes ataques manifestados nas 
mais diferentes formas de discriminação e perseguição 
(Oficie-se.); e Marcos Helênio (2), solicitando audiência da 
Comissão de Defesa do Consumidor quanto aos Projetos de Lei 
nQs 557 e 560/95. 

2a Fase 
O Sr. Presidente - Esgotadã 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. 

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

da presente reunião os Projetos de Resolução nQs 416 e 
565/95, que foram aprovados na reunião extraordinária 
realizada ontem, à noite; que fez retirar da pauta, também, 
o Projeto de Lei nQ 580/95 e o Projeto de Resolução nQ 
437/95, em virtude de sua aprovação na reunião 
extraordinária realizada hoje, pela manhã; bem como o 
Projeto de Lei nQ 568/95, por não estarem preenchidos os 
pressupostos processuais para sua apreciação. 

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - A Presidência verifica de plano a 

inexistência de "quorum" qualificado para apreciação das 
Propostas de Emenda à Constituição nQs 13 e 16/95, mas o há 
para apreciação das demais matérias constantes na pauta. 
Requerimento do Deputado Bilac Pinto, em que solicita 

alteração da ordem do dia, de forma que o Projeto de Lei nQ 
604/95 seja apreciado antes das referidas propostas. A 
Presidência declara prejudicado o requerimento, uma vez que 
foi constatada a inexistência de "quorum" qualificado para 
apreciação da matéria em pauta. 

Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 604/95, da 
Comissão de Assuntos Municipais, que cria o Município de 
Tocos do Moji e dá outras providências. A Comissão de 
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em 
discussão. Não há oradores inscritos. Encerra-se a 
discussão. Em votação. Os Deputados que o aprovam permaneçam 
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de 
Redação. 

Declaração de Voto 
O Deputado Geraldo Rezende - Declaro que votei contra o 

Projeto de Lei nQ 604/95. 
O Sr. Presidente - Discussão, em 1Q turno, do Projeto de 

Lei nQ 327/95, do Deputado Gilmar Machado (ex-Projeto de Lei 
nQ 2.201/94, do ex-Deputado Antônio Carlos Pereira), que 
acrescenta o inciso XVI ao art. 59 do Estatuto Mineiro de 
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Licitações. A Comissão de Justiça conclui pela 
constitucionalidade do projeto com a Emenda nQ 1, que 
apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela 
aprovação do projeto. A Comissão de Fiscalização Financeira 
opina pela sua aprovação com a Emenda nQ 1, da Comissão de 
Justiça. Em discussão. 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 1Q turno, o Projeto 
de Lei nQ 327/95 com a Emenda nQ 1. À Comissão de 
Fiscalização Financeira. 
Discussão, em 2Q 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 Fiscalização Financeira opina pela aprovação do 
projeto, na forma do vencido em 1Q turno. Em discussão. 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 41/95 na forma do vencido em 1Q turno. À 
Comissão de Redação. 

Discussão, em 2Q 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 ónibus e usam as estações rodoviárias e paradas 
obrigatórias no Estado de Minas Gerais. A Comissão de Saúde 
opina pela aprovação do projeto. Em discussão. Não há 
oradores inscritos. 

- Vem à Mesa: 
EMENDA NQ 1 AO PROJETO DE LEI NQ 56/95 

Dê-se ao art. 1Q a seguinte redação: 
"Art. 1Q Os terminais rodoviários, as estações 

rodoviárias e os pontos de parada de ónibus intermunic;pais 
explorados pelo Estado, pelos municípios e pelas emp~esas 
privadas de transporte coletivo devem dispor de instalações 
sanitárias adequadas para uso gratuito dos passageiros.". 
Sala das Reuniões, 5 de dezembro de 1995. 
Wanderley Ávila 
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da 

discussão foi apresentada emenda de autoria do Deputado 
Wanderley Ávila, a qual recebeL o nQ 1. A Presidência 
submete a emenda a votação independentemente de parecer, nos 
termos do § 4Q do art. 196 do Regimento Interno. Em votação 
a emenda. Com a palavra, para encaminhá-la, o Deputado Raul 
Lima Neto. 

O Deputado Raul Lima Neto Sr. Presidente, Srs. 
Deputados, preciso da atenção dos senhores, neste momento, 
para corrigir uma falha que está havendo. Creio que ela não 
é proposital, mas vai tornar totalmente inócuo esse projeto 
tão importante, embora tão simples. Fizemos esse projeto 
visando a que as estações rodoviárias e os pontos de parada 
obrigatória de ónibus dessem a todos os passageiros e 

~ 
~ 
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usuar1os dessas estações rodoviárias e paradas obrigatórias, 
com passagens, a condição de usarem banheiros gratuitamente. 
Temos visto isso quando viajamos, e, no Nordeste, aconteceu 
comigo. Em estações rodoviárias, mães, com cinco, sete 
filhos querem ir ao banheiro e não têm dinheiro para isso, e 
dizem aos filhos: "Então, façam no chão". Isso é um absurdo. 

Fizemos um projeto. Vejam bem seu teor e o teor da emenda. 
Vejam a capciosidade, ou melhor, a subjetividade. Não digo 
que sua intenção tenha sido capciosa. Aqui está o projeto 
original, que diz assim: (-Lê:) "A Assembléia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais decreta: Art. 1Q Todas as 
estações rodoviárias e paradas de ônibus obrigatórias ficam 
obrigadas, por força desta lei, a terem instalações 
sanitárias limpas e bem cuidadas, fiscalizadas pelo órgão 
competente, estadual ou municipal. Art. 2Q -Em hipótese 
alguma se poderá cobrar qualquer valor ou quantia dos 
passageiros ou viajantes que usam sanitários rodoviários, ou 
nas paradas de ônibus. Art. 3Q- Esta lei entra em vigor na 
data de sua publicação." 

O nobre Deputado Wanderley Ávila fez a seguinte emenda, 
que parece boa, mas, vejam bem que ela torna inócuo o 
projeto. Fica assim: (- Lê:) "Dê-se ao art. 1Q a seguinte 
redação: Art. 1Q- Os terminais rodoviários, as estações 
rodoviárias e os pontos de parada de ônibus intermunicipais 
explorados pelo Estado, pelos municípios e pelas empresas 
privadas de transporte coletivo, devem dispor de instalações 
sanitárias adequadas, para uso gratuito dos passageiros." 

A estação rodoviária de Belo Horizonte é um exemplo. Ela 
não é explorada pelo Estado, nem pelo município e nem por 
empresa privada de transporte coletivo, porque sua 
exploração é passada a empresas privadas distintas. Por 
exemplo, um ônibus da Gontijo, que passe pelo Posto 
Carretão, não é empresa privada de transporte coletivo. Se a 
emenda dissesse que os terminais rodoviários, as estações 
rodoviárias e os pontos de parada de ônibus intermunicipais 
explorados pelo Estado, pelo município e pelas empresas 
privadas devem ter banheiro coletivo gratuito, tudo bem. 
Porém, as empresas privadas de transporte coletivo devem ser 
excluídas. Peço aos Deputados o favor de me ajudarem a 
derrubar essa emenda e o de aprovarem o projeto na íntegra, 
pois essa emenda o torna inócuo. Muito obrigado. 
~Sr. Presidente (Deputado Sebastião Navarro Vieira) - Não 

ha outros oradores inscritos. Em votação, o projeto, salvo 
emenda. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda nQ 1. 
Com a palavra, o Sr. Secretário para proceder à leitura da 
Emenda nQ 1. 
O Sr. Secretário (Deputado Rêmolo Aloise) - (-Lê:) 
-A Emenda nQ 1, lida pelo Sr. Secretário, é a publicada 

nesta edição. 
O Sr. Presidente - Os Deputados que a aprovam permaneçam 

como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada; À Comissão de 
Redação. 

Eleição da Comissão Representativa 
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- A seguir procede-se à eleição da Comissão Representativa 
para o recesso de dezembro de 1995, janeiro e fevereiro de 
1996, sendo eleitos, pelo PSDB: Deputados João Leite, 
Arnaldo Penna, Maria Olívia e Mauri Torres; suplentes 
Deputados Francisco Ramalho, Ajalmar Silva, Hely Tarquínio e 
José Maria Barros; pelo PMDB: efetivos - Deputados Anderson 
Adauto e Toninha Zeitune; suplentes Deputados Antônio 
Andrade e Jorge Eduardo de Oliveira; Pelo PP: efetivos-
Deputados Luiz Antônio Zanto e Glycon Terra Pinto; suplentes 
- Deputados Alberto Pinto Coelho e Antônio Genaro; pelo PFL: 
efetivos Deputados Clêuber Carneiro e Bilac Pinto; 
suplentes - Deputados Paulo Piau e Jorge Hannas; pelo PT: 
efetivos Deputados Anivaldo Coelho e Almir Cardoso; 
suplentes - Deputados Geraldo Nascimento e Marcos Helênio; 
pelo PSD: efetivo - Deputado Irani Barbosa; suplente 
Deputado Dinis Pinheiro; pelo PSB: efetivo - Deputado Marco 
Régis; suplente -Deputado João Batista de Oliveira; pelo 
PPR e pelo PV: efetivo - Deputado Raul Lima Neto; suplente -
Deputado Wilson Trópia. 

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

Lei nQ 604/95, da Comissão de Assuntos Municipais, que cria 
o Município de Tocos do Moji e dá outras providências. Em 
discussão. Não há oradores inscritos. Encerra-se a 
discussão. Em votação. Os Deputados que o aprovam permaneçam 
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À sanção. 

ENCERRAMENTO 
O Sr. Presidente Persistindo a falta de "quorum" 

qualificado para apreciação das propostas de emenda à 
Constituição e não havendo oradores inscritos para o Grande 
Expediente, a Presidência encerra a reun1ao, convocando os 
Deputados para as extraordinárias de logo mais, às 20 horas, 
e de amanhã, dia 14, às 9 horas, nos termos dos editais de 
convocação, e para a ordinária deliberativa, também de 
amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem 
do dia anunciada pelo Sr. Presidente é a publicada na edição 
anterior.). Levanta-se a reunião. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 388/95 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

De autoria do Deputado 
tela institui o Programa 
Leite - Pró-Leite. 

Relatório 
Almir Cardoso, o projeto de lei em 
Mineiro de Incentivo à Pecuária de 

Após o exame da Comissão de Constituição e Justiça, que 
opinou por sua juridicidade, legalidade e 
constitucionalidade, e da Comissão de Agropecuária e 
Política Rural, que concluiu por sua aprovação, cabe, agora, 
a esta Comissão emitir parecer nos termos regimentais. 

Fundamentação 
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A proposição em exame visa detalhar a política de atuação 
do Governo no ramo da produção de leite. As ações do Governo 
devem ser pautadas por objetivos que provoquem mudanças e 
levem o ramo leiteiro a novo e adequado patamar de 
desenvolvimento. Assim, aliada ao estabelecimento de 
prioridades e estratégias de ação, a política mostra o 
perfil de atuação do Governo. 

Os objetivos do programa consistem em: aumento da produção, 
melhoria dos níveis de qualidade dos produtos, estímulo à 
competitividade e cooperação entre os produtores. 
O art. 3Q indica as ações a serem desenvolvidas, com ênfase 

para os aspectos de informação, orientação técnica e 
participação dos produtores no planejamento e na execução 
dessas ações e medidas, com especial atenção ao pequeno 
produtor, que deverá receber assistência técnica gratuita. 

No art. 4Q estabelece-se a obrigatoriedade de o Poder 
Executivo garantir a participação dos produtores na fixação 
do preço final dos produtos lácteos. A novidade da proposta 
é o objetivo de se reduzir a margem de lucro dos 
intermediários no processo de comercialização do leite. Por 
outro lado, o art. 5Q, pelo fato de criar um incentivo de 
mercado para o produtor, garante o fornecimento, pelo 
Governo, de leite beneficiado às escolas públicas. 
Quanto ao aspecto financeiro-orçamentário, o projeto em 

análise não encontra nenhum impedimento à sua aprovação, 
porquanto consta no art. 6Q que o Poder Executivo 
configurará, na lei orçamentária anual, dotações suficientes 
para implementação das ações previstas na futura lei. 
Objetivando aprimorar o projeto, oferecemos a Emenda nQ 1, 

que inclui os produtos derivados da soja no inciso VII do 
art. 2Q da proposição, porquanto é fato comprovado que esse 
grão se constitui num dos alimentos de mais alto valor 
protéico e é economicamente acessível. 

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

nQ 388/95, no 1Q turno, com a Emenda nQ 1, a seguir 
redigida. 

EMENDA No 1 
Dê-se ao inciso VII do art. 2Q a-seguinte redação: 
"VII assegurar, relativamente aos produtos lácteos 

originários de caprinos e ovinos, bem como aos derivados da 
soja, a adoção de critérios adequados de produção e 
comercialização, que atendam às suas especificidades;". 
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 1995. 
Miguel Martini, Presidente e relator- Romeu Queiroz 

Geraldo Rezende- Bilac Pinto. 
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 409/95 
Comissão de Administração Pública 

Relatório 
De autoria do Deputado Sebastião Navarro 

de lei em análise tem por objetivo dar 
Dionísio Alves dos Reis à ponte sobre o 

Vieira, o projeto 
a denominação de 
rio Piranga, no 



trecho compreendido entre os Municípios de 
Noruega e Lamim. 

Examinada a proposição pela Comissão de 
Justiça, que concluiu por sua 
constitucionalidade e legalidade, vem o 
Comissão para o 1Q turno de deliberação 
termos regimentais. 

Fundamentação 
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Catas Altas da 

Constituição e 
juridicidade, 

projeto a esta 
conclusiva, nos 

O nobre propósito do nosso homenageado era legar aos 
moradores dos Municípios de Catas Altas da Noruega - sua 
terra natal - e Lamim a construção da ponte sobre o rio 
Piranga, obra imprescindível para o desenvolvimento da 
região. 
Após as diligências, em 1993, de lideranças dos dois 

municípios, entre as quais estava o filho do homenageado, 
Chefe do Estado-Maior da PMMG, o então Governador do Estado, 
Dr. Hélio Garcia, autorizou a obra, que deve ser concluída 
no atual Governo. 

É justa, portanto, a homenagem que se pretende prestar ao 
ilustre Dionísio Alves dos Reis. 

Conclusão 
Pelo exposto, opinamos pela aprovação, no 1Q turno, do 

Projeto de Lei nQ 409/95 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 1995. 
Carlos Murta, relator. 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 458/95 

Comissão de Fiscalízaç~o Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Hely Tarquinio, o Projeto de Lei nQ 
458/95 dispõe sobre a criação do Programa Mineiro de 
Incentivo à Avicultura e dá outras providências. 
Distribuída a matéria, nos termos regimentais, à Comissão 

de Constituição e Justiça, esta opinou por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade, apresentando a Emenda nQ 
1. Quanto ao mérito, a Comissão de Ciência e Tecnologia 
manifestou-se, também, por sua aprovação. 

De acordo com a lei interna desta Casa, cumpre-nos, agora, 
opinar quanto aos aspectos orçamentários decorrentes da 
aprovação da proposição. 

Fundamentação 
A produção de carne de aves no país tornou-se uma atividade 

de alta importância sob os aspectos social e econômico. São 
significativas as contribuições do setor para o saldo 
positivo da balança comercial brasileira, mercê da 
tecnologia de produção implantada e do alto grau de 
racionalização da administração de suas atividades. Exemplo 
significativo é o da Granja Rezende, em Minas Gerais. O 
Estado produz hoje cerca de 156 milhões de frangos por ano. 
Por outro lado, sob o ângulo social, o preço do quilo da 
carne de frango tem sido para o consumidor final interno a 
opção mais barata na aquisição de proteína. Além disso, os 
preços da carne de aves têm-se constituído em forte fator de 
contenção da alta de preços, o que se evidencia pelos 
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índices oficiais de inflação, como, de resto, a agropecuária 
em geral que, junto com o câmbio, tem sido uma das duas 
âncoras de sustentação do Plano Real. 
A proposição em tela fixa, no art. 2Q, os objetivos do 

programa, que são o estímulo à criação e ao desenvolvimento 
de tecnologia aplicável à avicultura, em especial nos campos 
do controle genético, das condições sanitárias e do manejo. 
Prioriza também o aumento da produtividade, da 
competitividade e da oferta qualitativa e quantitativa de 
carnes. No art. 3Q, estão indicados os tipos de ação que o 
Estado deverá desenvolver, destacando-se a obrigatória 
participação dos representantes dos avicultores e a criação 
de linhas de crédito para o setor. 
Quanto aos aspectos orçamentários, a aprovação da 

proposição não implica desembolsos imediatos. A 
quantificação dos eventuais recursos orçamentários a serem 
destinados como linhas de crédito para o setor depende da 
regulamentação do projeto, a cargo do Executivo, que disporá 
de 90 dias para fazê-lo. 

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

nQ 458/95 no 1Q turno, com a Emenda nQ 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 1995. 
Miguel Martini, Presidente- Romeu Queiroz, relator- Bilac 

Pinto - Geraldo Rezende. · 
PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 486/95 
Comissão de Defesa do Consumidor 

Relatório 
O projeto de lei em análise, de autoria do Deputado Gil 

Pereira, objetiva proibir a venda de cigarros e bebidas 
alcoólicas nas escolas públicas da rede estadual de ensino. 

Publicada em 28/9/95, foi a matéria distribuída às 
Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde e Ação 
Social, sendo aprovada na forma do Substitutivo nQ 1. 

Vem, agora, o projeto a esta Comissão para receber parecer, 
tendo em vista requerimento de autoria do Deputado Marcos 
Helênio, aprovado em Plenário, nos termos do art. 245, XV, 
do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O consumo de bebidas alcoólicas e de fumo, em que pese às 

permanentes campanhas desenvolvidas por entidades de 
proteção da vida e da saúde a fim de coibi-lo, tem crescido 
a ponto de transformar-se em permanente preocupação para as 
autoridades públicas. 
O projeto em tela, longe de trazer uma solução definitiva 

para esse grave problema social, visa a expurgar do meio 
estudantil esses produtos considerados nocivos à saúde. 
Observa-se que a proposta é compatível com a política de 

defesa do consumidor, pois objetiva proteger os estudantes 
mineiros dos malefícios decorrentes do consumo do álcool e 
do fumo, vedando a comercialização desses produtos nas 
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escolas públicas de lQ e 2Q graus da rede estadual de ensino 
e conveniadas. 
O Substitutivo nQ 1, da Comissão de Constituição e Justiça, 

aperfeiçoa a proposição sob o ponto de vista da técnica 
legislativa, mantendo, contudo, o principal objetivo do 
projeto, que é justamente afastar do meio escolar o consumo 
de produtos que só trazem malefícios à saúde. 

Conclusão 
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação do Projeto 

de Lei nQ 486/95 na forma do Substitutivo nQ 1, apresentado 
pela Comissão de Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 1995. 
Marcos Helênio, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Dimas 

Rodrigues - Carlos Pimenta. 
PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 

NQ 499/95 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
De autoria do Deputado Paulo Schettino, o projeto em tela 

torna obrigatória a cessão de armas e outros equipamentos de 
segurança aos policiais civis. 

A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo nQ 
1, que apresentou, e à Comissão de Defesa Social, que opinou 
por sua aprovação. 

Nos termos regimentais, vem o projeto, agora, a esta 
Comissão para receber parecer quanto ao mérito. 

Fundamentação 
A proposição em epígrafe tem por escopo estabelecer a 

obrigatoriedade do fornecimento de equipamentos de segurança 
aos policiais civis pela Secretaria de Estado da Segurança 
Pública. 
Insere-se entre os objetivos do Estado o de promover o bem-

estar da sociedade. Assim, a segurança constitui dever do 
Estado, que tem a obrigação de envidar todos os esforços 
para preservar a ordem pública e a integridade dos 
cidadãos. 

A máquina estatal deve estar bem aparelhada para coibir e 
combater o crime, que tem apresentado índices alarmantes, 
principalmente nos grandes centros urbanos. Os criminosos 
estão cada vez mais ousados e bem equipados, usam armas 
modernas e sofisticadas, enquanto os policiais c1v1s não 
dispõem dos equipamentos necessários ao desempenho de suas 
funções. Além disso, o policial civil em início de carreira 
tem de arcar com o ônus da aquisição de sua própria arma, o 
que o onera sobremaneira. 

A proposição em pauta vem sanar essa lacuna, pois impõe ao 
Estado a obrigação de fornecer aos referidos policiais armas 
e equipamentos indispensáveis ao desempenho de suas funções, 
que visam à paz social, ao combate e à erradicação do crime. 

Com relação ao aspecto financeiro-orçamentário, o projeto é 
omisso quanto às fontes de recursos que cobrirão as despesas 
decorrentes da futura lei. Presumimos que tais recursos 
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serão retirados das dotações orçamentárias consignadas à 
Secretaria de Estado de Segurança Pública. A proposição não 
causa, portanto, nenhum impacto no orçamento do Estado. 

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

nQ 499/95 na forma do Substitutivo nQ 1, apresentado pela 
Comissão de Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 14 de dezembro de 1995. 
Miguel Martini, Presidente Ajalmar Silva, relator 

Geraldo Rezende - Jairo Ataíde. 
PARECER PARA O 2o TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À 

CONSTITUIÇÃO NQ 13/95 
(Nova Redação, nos Termos do~ 1Q do Art. 138 do Regimento 

Interno) 
Comissão Especial 

Relatório 
à Constituição em comento, do Deputado 
outros, tem por escopo acrescentar 

e alterar o "caput" do art. 212 da 

A proposta de emenda 
Anderson Adauto e de 
parágrafo ao art. 199 
Constituição do Estado. 

A matéria foi aprovada no 1Q turno na forma do Substitutivo 
nQ 1, apresentado por esta Comissão Especial, rejeitados os 
arts. 1Q e 2Q. 

Consoante os trâmites regimentais, ficou a proposta de 
posse da Mesa pelo prazo de três dias, a fim de receber 
emendas. Cumprido o prazo, retorna a matéria a esta Comissão 
para apreciação em 2Q turno e para análise das Emendas nQs 1 
a 4, que os Deputados Marco Régis, Jorge Eduardo de 
Oliveira, Paulo Piau e Carlos Pimenta apresentaram como 
primeiros signatários. 

Na fase de discussão, foi apresentada e aprovada a Emenda 
nQ 5, do Deputado Paulo Piau cabendo-nos elaborar a nova 
redação, consoante o disposto' no § 1Q do art. 138 do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Emenda nQ 1, apresentada pelo Deputado Marco Régis, busca 

reservar 2/3 das receitas destinadas à FAPEMIG para serem 
aplicados em projetos de pesquisa realizados pelos órgãos 
das administrações direta e indireta do Estado. 

Entendemos que a modificação pretendida não deve merecer 
nossa aprovação. Com efeito, no texto atual da Constituição 
mineira consta essa reserva, que o Substitutivo nQ 1, em boa 
hora, veio eliminar. Acreditamos que a forma expressa no 
referido substitutivo e aprovada pelo Plenário é bem mais 
pertinente, visto que determina critérios mais consentâneos 
com a realidade mineira. Somente projetos aprovados pelo 
Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia - CONECIT -, que, 
nunca é demais lembrar, conta com representantes de todas as 
entidades públicas e particulares vinculadas ao setor, 
poderão ser contemplados com recursos. E tais projetos 
deverão estar intimamente relacionados com os objetivos 
expressos nos Planos Mineiros de Desenvolvimento Integrado -
PMDis - e contemplados nos Planos Plurianuais de Ação 
Governamental - PPAGs. 



z 
G 

347 

A Emenda nQ 2, do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, busca 
atingir propósito semelhante, apenas reservando 1/3 das 
receitas para as entidades das administrações direta e 
indireta do Estado. Somos pela sua rejeição, pelas mesmas 
razões exaradas anteriormente. 
A Emenda nQ 3, do Deputado Paulo Piau, objetiva acrescentar 

artigo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 
da Constituição Estadual, estabelecendo que, durante cinco 
anos, 1/3 dos recursos destinados à FAPEMIG deverão ser 
aplicados na recuperação da infra-estrutura das empresas 
estaduais de pesquisa. Somos pela rejeição dessa emenda, uma 
vez que o "caput" do art. 212 define claramente que os 
recursos destinados à FAPEMIG são exclusivamente para o 
fomento à pesquisa científica e tecnológica. Destarte, a 
recuperação da infra-estrutura das empresas estaduais de 
pesquisa, que é, sem dúvida, urgente e necessária, não 
poderia ser feita com tais recursos. 
Finalmente, a Emenda nQ 4, que teve como primeiro 

signatário o Deputado Carlos Pimenta, procura vincular 
percentuais do orçamento à UEMG e à UNIMONTES. Entendemos 
que a questão dos recursos destinados a essas entidades foi 
sobejamente discutida por esta Comissão, não se justificando 
retornar ao tema, visto que o Plenário desta Casa houve por 
bem rejeitar os arts. 1Q e 2Q do Substitutivo nQ 1, que 
abordavam exatamente a necessidade de vincular recursos 
orçamentários a essas universidades. Parece-nos que, apesar 
de relevante, a Emenda nQ 4 insiste em ponto sobre o qual o 
Plenário se pronunciou soberanamente. Somos, portanto, pela 
rejeição dessa emenda. 
Assim, entendemos que a Proposta de Emenda à Constituição 

nQ 13/95 deve ser aprovada no 2Q turno na forma do vencido 
em 1Q turno, em função das razões exaradas naquela ocasião, 
quando a matéria foi exaustivamente debatida. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação da Proposta de 

Emenda à Constituição nQ 13/95 no 2Q turno na forma do 
vencido em 1Q turno, rejeitando-se as Emendas nQs 1 a 4 e 
aprovando-se a Emenda nQ 5, a seguir redigida. 

EMENDA No 5 
Acrescente-se ao parágrafo únicÕ do art. 212, após os 

termos "e tecnológico do Estado", a seguinte expressão: 
"e reestruturação da capacidade técnico-científica das 

instituições de pesquisa do Estado". 
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 1995. 
Dílzon Melo, Presidente - Alberto Pinto Coelho, relator -

Romeu Queiroz - Gilmar Machado (voto contrário) -Geraldo 
Rezende - Péricles Ferreira -Arnaldo Penna - Miguel Martini 
-Paulo Piau- Olinto Godinho- Anivaldo Coelho- Anderson 
Adauto- Bilac Pinto. 

Redação do Vencido no lQ Turno 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO NQ 13/95 

Altera o art. 212 e acrescenta o art. 92 ao Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do 
Estado de Minas G~rais. 
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1Q -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 a 

pesquisa e lhe atribuirá dotações e recursos, necessários à 
sua efetiva operacionalização e por ela privativamente 
administrados, correspondentes a, no mínimo, 1% (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 Plurianuais 
de Ação Governamental - PPAGs.". 
Art. 2Q 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. 
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.". 

212 será 

Art. 3Q- Esta emenda à Constituição entra em vigor na data 
de sua publicação. 

PARECER PARA O 2o TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO NQ 16/95 

De autoria do 
Constituição nQ 
Carta mineira, 
férias-prêmio. 

Comissão Especial 
Relatório 

Governador do Estado, a Proposta de Emenda à 
16/95 tem por escopo alterar dispositivos da 
no tocante especificamente ao instituto das 

Aprovada em 1Q turno, na forma do Substitutivo nQ 1, a 
proposição permaneceu sobre a mesa, durante o prazo de três 
dias, para receber emenda, oportunidade em que foram 
apresentadas as Emendas nQs 1 a 10, que, juntamente com o 
projeto, foram encaminhadas a esta Comissão Especial para 
receber parecer, nos termos dos arts. 211 e 212 do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
Por intermédio da proposição em exame, o Chefe do Poder 

Executivo objetiva alterar algumas regras básicas da 
Constituição atinentes às férias-prêmio. 
Quando da apreciação da matéria no 1Q turno, esta Comissão 

Especial procedeu a uma análise minuciosa do assunto, 
verificando a disciplina jurídica do instituto em alguns 
Estados da Federação. Com base nesses estudos, conclui-se 
que é mais compatível com a realidade da administração 
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pública estadual a fixação das férias-prêmio em três meses, 
adquiridas a cada período de cinco anos de efetivo 
exercício. Além disso, o Substitutivo nQ 1, que apresentamos 
anteriormente, assegura o caráter indenizatório da conversão 
em espécie das férias-prêmio, por ocasião da aposentadoria, 
permitindo a contagem em dobro das não gozadas, para efeito 
de adicionais por tempo de serviço. 

Cremos ser esta a melhor forma 
conveniências administrativas aos 
funcionalismo. 

de harmonizar 
interesses 

as 
do 

Passamos, agora, ao exame das Emendas nQs a 10, 
apresentadas à Proposta de Emenda à Constituição nQ 16/95. 

A Emenda nQ 1, de autoria do Deputado Glycon Terra Pinto, 
objetiva acrescentar ao§ 2Q do art. 2Q da proposta original 
a hipótese de aposentadoria facultativa referente aos 
magistrados, que também :eriam direito a mais três meses de 
férias-prêmio convertidas em espécie, relativas à fração do 
decênio. 

Em primeiro lugar, assinale-se que essa emenda, além de 
ampliar o alcance do assunto tratado na proposição original, 
por alcançar também os juízes, não é compatível com o 
Substitutivo nQ 1, que esta Comissão apresentou, quando da 
apreciação da matéria em 1Q turno. Tal substitutivo reduziu 
o período aquisitivo das férias-prêmio de dez para cinco 
anos, resultando na eliminação do art. 2Q da referida 
proposta constitucional. Assim, não teria sentido a 
manutenção no texto de qualquer disposição relativa à fração 
do decênio. 

Em virtude da incompatibilidade existente entre a referida 
emenda e o Substitutivo nQ 1, somos conduzidos a reconhecer 
a prejudicialidade da Emenda nQ 1, com base no art. 287, IV, 
do Regimento Interno. 

A Emenda nQ 2, de autoria do Deputado José Bonifácio, 
pretende reduzir a duração das férias-prêmio de seis para 
três meses, reduzindo, conseqüentemente, o seu período 
aquisitivo, de dez para cinco anos, medida esta já 
contemplada no referido substitutivo aprovado. Em razão 
disso, a emenda também se encontra prejudicada, em 
conformidade com a prescrição do art. 287, V, do já citado 
Diploma Regimental. 
A Emenda nQ 3, também de autoria do Deputado José 

Bonifácio, tem por escopo assegurar aos servidores que, na 
data da promulgação desta emenda constitucional, contarem, 
no m1n1mo, cinco anos de efetivo exerc1c1o, 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. 

Tal proposição afigura-se-nos inócua, pois, antes da 
promulgação da futura proposta de emenda, prevalecerão as 
normas e diretrizes constantes na atual Constituição do 
Estado. Assim, os servidores que já tiverem completado os 
cinco anos de serviço terão direito adquirido ao gozo das 
férias-prêmio ou à conversão em espécie. A1;ás, o direito 
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adquirido é princípio consagrado na Constituição Federal, 
mais precisamente no art. 5Q, XXXVI, configurando uma 
garantia fundamental. 

Por outro lado, assinale-se que, especificamente no que 
diz respeito ao gozo das férias-prêmio já vencidas, a emenda 
em apreço não se harmoniza com o Substitutivo nQ 1, pois 
este mantém o período aquisitivo de cinco anos. A 
modificação substancial refere-se à conversão em espec1e, 
que será efetivada quando da aposentadoria do servidor. 
Somos, portanto, pela rejeição da Emenda nQ 3. 
A Emenda nQ 4, de autoria do Deputado Ajalmar Silva, 

objetiva permitir a conversão em espécie antes da 
aposentadoria, na hipótese de pagamento de imóvel adquirido 
por meio do Sistema Financeiro de Habitação - SFH. 
Apesar da meritória preocupação do ilustre parlamentar com 

o problema habitacional do servidor, somos conduzidos a 
rejeitar a emenda, por introduzir exceção à regra geral da 
conversão somente na aposentadoria, o que não se harmoniza 
com o espírito da proposta governamental. Ademais, tal 
emenda implicaria maiores gastos para o poder público 
estadual, haja vista o grande número de servidores que 
poderiam utilizar o SFH para postular a conversão em espécie 
das respectivas férias-prêmio. 
A Emenda nQ 5, de autoria do Deputado Gilmar Machado, tem 

por finalidade permitir a conversão em espécie nos casos de 
exoneração ou dispensa, além da hipótese de aposentadoria. 
Este é, a rigor, o único aspecto inovador da emenda, pois 
grande parte de seu conteúdo já está contemplada no 
mencionado substitutivo. 

No que diz respeito especificamente ao aspecto inovador, 
cumpre salientar, uma vez mais, que a emenda não se coaduna 
com o espírito da proposição, a saber, a possibilidade de 
conversão das férias-prêmio tão-somente por ocasião da 
aposentadoria. Por isso, somos pela rejeição da Emenda nQ 5. 
A Emenda nQ 6, também do Deputado Gilmar Machado, pretende 

assegurar ao cônjuge sobrevivente e aos herdeiros 
necessários, em caso de falecimento do servidor, ocorrido na 
ativa, os vencimentos e as vantagens correspondentes ao 
período de férias-prêmio não gozadas e não convertidas em 
espécie. 

Inicialmente, cumpre ressaltar que a medida proposta pelo 
referido parlamentar já está disciplinada em legislação 
ordinária, qual seja a Lei nQ 8.798, de 1985, não sendo 
razoável a sua reprodução no texto constitucional. 
Além disso, embora essa emenda se revista de elevado 

caráter de eqüidade, entendemos que tal ponto de vista não 
procede. Na verdade, é oportuno assinalar que não estamos 
diante de instituto referente ao direito sucessório, em que 
os bens do falecido se transferem aos respectivos herdeiros. 
O instituto das férias-prêmio é típico do direito 
administrativo e configura uma vantagem decorrente de 
relações específicas entre o servidor e a administração 
pública a que pertence. Isso significa que apenas ele dispõe 
de legitimidade para usufruir os benefícios e as vantagens 
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decorrentes do vínculo profissional que mantém com o poder 
público. 
Pelos motivos expostos, somos pela rejeição da Emenda nQ 6. 
A Emenda nQ 7, também do Deputado Gilmar Machado, objetiva 

reduzir, de seis para três meses, o período de duração das 
férias-prêmio, diminuindo o período aquisitivo, de dez para 
cinco anos, além de estabelecer a conversão em espécie, paga 
a título de indenização. Pretende também eliminar o tempo de 
serviço prestado apenas no Estado de Minas Gerais como 
requisito para obtenção da vantagem. Eis aí a única novidade 
introduzida pela referida proposição, uma vez que os demais 
elementos já se encontram devidamente contemplados pelo 
Substitutivo nQ 1, apresentado por esta Comissão Especial. 

Entendemos que tal concepção não se compatibiliza com os 
parâmetros de razoabilidade a que a administração pública se 
sujeita. Ora, as atividades desempenhadas por servidores em 
outras esferas de Governo, estranhas à administração 
estadual mineira, não representam, necessariamente, força de 
trabalho em proveito direto do Estado. Assim, não é justo 
que os antigos servidores de municípios, de outros Estados e 
até mesmo da União, quando ingressarem no serviço público 
estadual, possam computar o tempo de serviço anterior, para 
fins de férias-prêmio. 
Somos, portanto, pela rejeição da Emenda nQ 7. 
A Emenda nQ 8, ainda do ilustre Deputado Gilmar Machado, a 

qual apresenta conteúdo semelhante ao do referido 
substitutivo, tem como fator de novidade a possibilidade da 
conversão em espécie, por opção do servidor, à razão de uma 
por ano. 

Como já foi assinalado anteriormente, um dos objetivos 
essenciais da propos1çao em exame é exatamente a conversão 
em espécie das férias-prêmio por ocasião da aposentadoria, 
pois o Estado se encontra atualmente em grandes dificuldades 
financeiras. 
Sendo assim, a emenda não merece a nossa acolhida. 
A Emenda nQ 9 é de autoria do Deputado Dílzon Melo e prevê 

a contagem em dobro das férias-prêmio não gozadas, para 
efeito de percepção de adicionais por tempo de serviço. Essa 
medida já foi inserida no Substitutivo nQ 1, aprovado em 1Q 
turno, estando a emenda prejudicada, com base no art. 287, 
V, do Regimento Interno. 

A Emenda nQ 10, também do nobre Deputado Dílzon Melo, fixa 
em seis meses a duração das férias-prêmio, adquiridas a cada 
período de dez anos de efetivo exercício no serviço público. 
Tal emenda, por ser incompatível com o citado substitutivo, 
está prejudicada, nos termos do art. 287, IV, do referido 
estatuto regimental. 

Finalmente, julgamos conveniente a apresentação da Emenda 
nQ 11 na conclusão desta peça opinativa, a fim de 
aperfeiçoar a redação da propos1çao em exame, evitando 
eventuais problemas quanto à sua interpretação. 

Conclusão 
Pelos motivos expostos, opinamos pela aprovação da Proposta 

de Emenda à Constituição nQ 16/95 na forma do vencido no 1Q 
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turno, com a Emenda nQ 11, que apresentamos; pela rejeição 
das Emendas nQs 3 a 8; ficando prejudicadas as Emendas nQs 
1, 2, 9 e 10. 

EMENDA No 11 
Dê-se ao art. 1Q da Proposta -de Emenda à Constituição nQ 

16/95 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, ou a contagem em 
dobro, para esse mesmo fim e para percepção de adicionais 
por tempo de serviço, das férias-prêmio não gozadas".". 
Sala das Comissões, 12 de dezembro de 1995. 
Clêuber Carneiro, Presidente - Simão Pedro 

-Romeu Queiroz- Carlos Pimenta - Dílzon 
Machado (voto contrário) - Dimas Rodrigues -
- Paulo Schettino. 

Altera 
Estado. 

Toledo, relator 
Mel o - G i l ma r 

Geraldo Rezende 

Redação do Vencido no lo Turno 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO NQ 16/95 

a redação do inciso II do art. 31 da Constituição do 

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- ................................... . 
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, 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. 
PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 287/95 
Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer 

Relatório 
O projeto de lei em análise, do Deputado Marcos Helênio, 

tem por ~scopo dar a denominação de Padre José Antônio 
Panucci a Escola Estadual Arnaldo de Melo Carvalho, 
localizada no Município de Conceição da Aparecida. 
Aprovada a proposição no 1Q turno, sem emenda, compete a 

esta Comissão, na forma regimental, deliberar 
conclusivamente sobre a matéria para o 2Q turno. 

Fundamentação 
Conforme bem salienta o autor da matéria, a iniciativa de 

se alterar a denominação da mencionada escola reflete o 
anseio da população local e constitui merecida homenagem ao 
Padre José Antônio Panucci, visto que foi ele o verdadeiro 



"' ~ . ., 
E o 
:S 
"' "' "' E 
"' Vi 

êi) 

" 'C 

"' " ·4: 
!!! 
Q) 
c. 
o 
"' "' Q) 

õ. 
E 

353 

idealizador e fundador do educandário que pretende tomar-lhe 
emprestado o nome. 

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

nQ 287/95 no 2Q turno, na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 1995. 
Gilmar Machado, relator. 

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 317/95 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

O projeto de lei em exame, do Deputado Francisco Ramalho, 
tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação 
de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Jequeri -, com 
sede no Município de Jequeri. 

Aprovada a proposição no 1Q turno, com a Emenda nQ 1, vem a 
matéria a esta Comissão para o 2Q turno de deliberação 
conclusiva, em atendimento ao que dispõe o Regimento 
Interno. 
Ainda em atendimento ao que prevê o art. 196 desse diploma, 

elaboramos a redação do vencido, que é parte deste parecer. 
Fundamentação 

Tendo em vista que a entidade em questão é uma sociedade 
civil sem fins lucrativos que visa à proteção, à educação e 
ao ajustamento de indivíduos excepcionais, reafirmamos o 
entendimento desta Comissão, favorável à declaração de sua 
utilidade pública. 

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

nQ 317/95 no 2Q turno, na forma do vencido no 1Q turno. 
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 1995. 
Marco Régis, relator. 

Redação do Vencido no 1Q Turno 
PROJETO DE LEI No 317/95 

Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais - APAE de Jequeri -, com sede no Município 
de Jequeri. 

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 Jequeri -, com 
sede no Município de Jequeri . 

Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as 

PARECER PARA O 
disposições em contrário. 
2o TURNO DO PROJETO DE LEI 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. 

No 1Q turno, foi o projeto aprovado com as Emendas nQs 1 a 
7. 
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Agora, volta a matéria a esta Comissão a fim de ser 
examinada para o 2Q turno. Apresentamos em anexo a redação 
do vencido, que integra este parecer. 

Fundamentação 
O projeto em análise visa a estatuir as regras para estágio 

de estudantes em órgãos públicos. 
Conforme nos manifestamos anteriormente, essas regras não 

implicam custos adicionais para contratação de estagiários. 
Ademais, a proposição não dispõe sobre a efetiva realização 
desses estágios, visto que não obriga a realização desses. 
Estabelece, porém, que, se esses vierem a acontecer, terão 
que se submeter aos seus ditames. 
Dessa forma, a matéria, aperfeiçoada com as referidas 

emendas, não acarreta despesas para os cofres públicos, não 
encontrando óbice do ponto de vista financeiro ou 
orçamentário à sua aprovação. 

Além disso, a proposição, ao propiciar estágios,_ é 
procedente, pois os órgãos públicos poderão dispor de mao-
de-obra qualificada e de custo reduzido. 
Finalmente, aproveitamos a oportunidade para aperfeiçoar o 

projeto, o que fazemos por meio da Emenda nQ 1 adiante 
redigida, que tem por objetivo alterar a jornada máxima de 
trabalho do estagiário de cinco para seis horas, 
compatibilizando-a com a jornada básica dos servidores 
estaduais. 

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

Lei nQ 371/95 no 2Q turno, na forma do vencido no 1Q turno e 
com a Emenda nQ 1, a seguir redigida. 

EMENDA No 1 
No inciso IV do art. 4Q, substiiua-se a expressão "jornada 

m~xima limitada a 5 (cinco) horas diárias" por "jornada 
maxima limitada a 6 (seis) horas diárias". 
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 1995. 
Miguel Martini, Presidente- Geraldo Rezende, relator 

Romeu Queiroz- Bilac Pinto. 
Redação do Vencido no 1Q Turno 

PROJETO DE LEI No 371/95 
Dispõe sobre estágio para estudante em órgão e entidade da 

administração pública. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -E facultado aos órgãos e às entidades das 

administrações públicas direta e indireta conceder estágio a 
aluno matriculado em curso regular de ensino mantido pelo 
poder público ou pela iniciativa privada, com funcionamento 
autorizado ou reconhecido pelos órgãos competentes. 
Parágrafo único -A concessão de que trata o "caput" deste 

artigo fica condicionada à existência, no órgão ou na 
entidade, de estrutura que assegure ao estagiário 
experiência prática em sua área de formação, sob supervisão 
e orientação de profissional habilitado. 
Art. 2Q Para obtenção do estágio, o aluno deverá 

comprovar freqüência e bom aproveitamento em curso de nível 
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superior, profissionalizante de 2Q grau ou de educação 
especial. 

Parágrafo único Considera-se bom aproveitamento a 
obtenção de média global igual ou superior a 601, (sessenta 
por cento) dos pontos previstos nas matérias cursadas no 
período letivo imediatamente anterior ao da concessão do 
estágio. 
Art. 3Q -O estágio não cria vínculo empregatício de 

qualquer naturez2. podendo o estagiário receber bolsa, ajuda 
de custo ou outra forma de contraprestação acordad2 em 
instrumento específico, ressalvado o disposto na legislação 
previdenciária. 
Art. 4Q -Na contratação de estudante estagiário, serão 

observadas as seguintes condições: 
I - celebração de convênio entre o órgão ou a entidade 

pública e a instituição de ensino; 
II - assinatura de termo de compromisso pelo estudante e 

por seu responsável, se menor de 21 anos, pelo representante 
do órgão ou da entidade pública concedente do estágio e pelo 
representante da instituição de ensino; 
III - pagamento, pelo órgão ou pela entidade concedente, de 

bolsa de estudos ou de qualquer outra forma de 
contraprestação especificada no convênio e no termo de 
compromisso; 

IV contraprestação, pelo estagiário, de atividades 
definidas no termo de compromisso, com jornada max1ma 
limitada a 5 (cinco) horas diárias, em horário compatível 
com o da sua jornada escolar; 

V - correlação comprovada entre as atividades desenvolvidas 
no estágio e a área de formação escolar do estagiário. 
Parágrafo único - O convênio referido no inciso I do 

"caput" deste artigo estabelecerá forma e critérios 
objetivos de seleção dos candidatos ao estágio. 

Art. 5Q Para os fins do disposto no art. 6Q, as 
instituições de ensino poderão recorrer aos serviços de 
agentes de integração mediante condições acordadas em 
instrumento jurídico adequado. 
Parágrafo único - É vedada a cobrança ao estudante de taxa 

relativa a providências administrativas para a obtenção e a 
realização do estágio. 
Art. 6Q- Compete ao agente de integração: 
I - identificar as oportunidades de estágio existentes e 

informar as instituições de ensino a respeito delas; 
II - prestar serviços administrativos, providenciando o 

cadastramento de instituições de ensino e de estudantes e 
pesquisando oportunidades de estágio; 
III - observados os requisitos do art. 2Q e a forma e os 

critérios fixados no convênio referido no art. 4Q, 
selecionar os estudantes e encaminhá-los ao órgão ou à 
entidade concedente do estágio; 

IV - representar a instituição de ensino nos atos previstos 
no art. 4ç. I e II, quando expressamente autorizado; 
V promover, nos termos do convênio ou quando 

expressamente autorizado pela instituição de ensino, o 
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pagamento das bolsas e das demais formas de contraprestação 
acordadas. 
Art. 7Q - O órgão ou a entidade concedente do estágio fará 

seguro contra acidentes pessoais em favor do estagiário. 
Art. 8Q -O estágio terá duração máxima de 1 (um) ano, 

permitida uma única renovação por igual período, mediante 
novo termo de compromisso, desde que não haja candidatos 
disponíveis, selecionados consoante o disposto nesta lei, 
que ainda não tenham estagiado. 

§ 1Q - Extingue-se o estágio: 
I - pela desistência, por escrito, do estudante; 
II - pela não-renovação do termo de compromisso até a data 

de seu vencimento; 
III - pelo abandono ou pela conclusão do curso; 
IV por iniciativa do órgão concedente, a qualquer 

momento, no caso de conduta inadequada ou descumprimento das 
obrigações assumidas pelo estagiário, comunicados, nessas 
hipóteses, os fundamentos da decisão à instituição de ensino 
e ao agente de integração. 

§ 2Q - A renovação do termo de compromisso pelo estagiário 
fica condicionada à comprovação de seu bom rendimento 
escolar, nos termos do art. 2Q. 
Art. 9Q -O convênio poderá prever a contraprestação de 

serviços pelo estagiário nos períodos de férias e recessos 
escolares. 
Art. 10 O órgão ou a entidade concedente emitirá 

certificado de conclusão do estágio, no qual deverão constar 
a especificação de sua natureza, a carga horária global e a 
avaliação do aproveitamento do estudante. 

Parágrafo único o agente de integração, quando 
expressamente autorizado no convênio, poderá emitir o 
certificado de conclusão, ouvido o concedente no que se 
refere ao desempenho do estudante no estágio. 
Art. 11 -O disposto nesta lei não se aplica ao menor 

aprendiz vinculado a empresa pública ou a sociedade de 
economia mista por contrato de aprendizagem, nos termos da 
legislação trabalhista. 
Art. 12 -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 
CSAP -, mantido pela Escola de Governo da Fundação João 
Pinheiro. 

§ 1Q - O estágio terá, no mínimo, a duração prevista na 
grade curricular do Curso Superior de Administração - 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. 



Art. 13 
publicação. 

Esta lei entra em vigor 
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na data de sua 

Art. 14 Revogam-se as disposições em contrário, 
especialmente a Lei nQ 10.141, de 24 de abril de 1990. 

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 384/95 
Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer 

Relatório 
A proposição em análise, do Deputado Paulo Schettino, tem 

por escopo declarar de utilidade pública a Federação Mineira 
de Tênis - FMT -, com sede no Município de Belo Horizonte. 

Aprovada a proposição no 1Q turno, com a Emenda nQ 1, vem 
a esta Comissão para o 2Q turno de deliberação conclusiva, 
em cumprimento ao que dispõe o Regimento Interno. 

Nos termos do art. 196, § 1Q, do mesmo diploma, elaboramos 
a redação do vencido, que é parte deste parecer. 

Fundamentação 
Reafirmando o parecer exarado por 

turno, declaramos justa e merecida 
declaratório de utilidade pública á 
proposição em tela .. 

esta Comissão no 1Q 
a outorga do título 
federação objeto da 

Tal posicionamento ante a matéria justifica-se pelo fato de 
ser a entidade uma sociedade civil, sem fins lucrativos, 
cujo objetivo maior é incentivar e promover eventos ligados 
à prática do tênis em caráter amadorístico. 

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

nQ 384/95 no 2Q turno, na forma do vencido no 1Q turno. 
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 1995. 
João Leite, relator. 

Redação do Vencido no lQ Turno 
PROJETO DE LEI No 384/95 

Declara de utilidade pública a Federação Mineira de Tênis-
FMT -, 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 Tênis - FMT - com sede no Município de Belo 
Horizonte. 
Art. 2Q 

publicação. 
Esta lei 

Art. 3Q- Revogam-se as 
PARECER PARA O 

entra em vigor na data 

disposições em contrário. 
2o TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 386/95 

de sua 

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

O projeto de lei em apreço, do Deputado Ermano Batista, 
objetiva declarar de utilidade pública a Sociedade CA 
Brasil, com sede no Município de Belo Horizonte. 
Aprovada a proposição no 1Q turno, sem emenda, cabe a esta 

Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria para o 2Q 
turno, nos termos regimenta1s. 

Fundamentação 
As atividades desenvolvidas pela Sociedade incluem 

programas artísticos nos campos musical e teatral, com 
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apresentação de espetáculos em asilos, orfanatos, creches, 
presídios, colégios e outras instituições. 
Reiterando posicionamento desta Comissão sobre a matéria, 

consideramos justa e oportuna a outorga do título 
declaratório de utilidade pública à entidade em questão. 

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

nQ 386/95 no 2Q turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 1995. 
João Leite, relator. 

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 438/95 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado Dimas Rodrigues, o Projeto de 
Lei nQ 438/95, que pretende declarar de utilidade pública a 
Associação de Reabilitação e Apoio Bem-me-Quer de 
Cataguases, com sede no Município de Cataguases, foi 
aprovado no 1Q turno, com a Emenda nQ 1. 

Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre 
a matéria no 2Q turno, conforme preceituam as disposições 
regimentais. 

Nos termos do§ 1Q do art. 196 do Regimento Interno, 
elaboramos a redação do vencido, que é parte deste parecer. 

Fundamentação 
A entidade que se pretende beneficiar com a declaração de 

utilidade pública presta atendimento a deficientes físicos e 
mentais, desenvolvendo amplo trabalho de aprimoramento 
físico, social, intelectual e científico, a fim de integrá-
los na comunidade. 
Acreditamos, pois, ser a instituição merecedora do título 

declaratória de utilidade pública. 
Conclusão 

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto 
de Lei nQ 438/95 no 2Q turno, na forma do vencido no 1Q 
turno. 
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 1995. 

Marco Régis, relator. 
Redação do Vencido no 1o Turno 

PROJETO DE LEI NQ 43S/95 
Declara de utilidade pública a Associação de Reabilitação 

e Apoio Bem-me-Quer de Cataguases, com sede no Município de 
Cataguases. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a Associação 

de Reabilitação e Apoio Bem-me-Quer de Cataguases, 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. 

PARECER PARA O 2o 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 
exame objetiva declarar de utilidade pública a Associação 
dos Trabalhadores, Aposentados e Pensionistas de Ubá. 
Aprovado o projeto no 1Q turno, na forma do Substitutivo nQ 

1, cabe a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a 
matéria para o 2Q turno, nos termos do art. 104, I, "a", do 
Regimento Interno. 
Cabe-nos, ainda, na forma regimental, elaborar a redação do 

vencido, que é parte deste parecer. 

A referida Associação 
os direitos da classe 
atingida pelo clima de 
nos últimos tempos. 

Fundamentação 
trabalha com o objetivo de proteger 
trabalhadora do Município de Ubá, 
recessão que se abateu sobre o País 

Pelas ações de natureza social que a entidade vem 
desenvolvendo, consideramos justa a outorga do título de 
utilidade pública ora proposta. 

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

nQ 449/95 no 2Q turno, na forma do vencido no 1Q turno. 
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 1995. 
Jorge Eduardo de Oliveira, relator. 

Redação do Vencido no lQ Turno 
PROJETO DE LEI No 449/95 

Declara de utilidade pública a Associação dos 
Trabalhadores, Aposentados e Pensionistas de Ubá, com sede 
no Município de Ubá. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a Associação 

dos Trabalhadores, Aposentados e Pensionistas de Ubá, com 
sede no Município de Ubá. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 535/95 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nQ 
535/95 dispõe sobre o restabelecimento da Taxa de Segurança 
Pública . 
A proposição foi aprovada no 1Q turno, com as Emendas nQs 1 

a 8, da Comissão de Constituição e Justiça; 9 e 10, da 
Comissão de Defesa do Consumidor; 11, desta Comissão; 12, 
apresentada em Plenário, na forma da Subemenda nQ 1, da 
Comissão de Defesa Social; e 13, da última Comissão. 

Agora volta a matéria a esta Comissão a fim de ser 
examinada no 2Q turno. 
Apresentamos, anexa, a redação do vencido, que é parte 

deste parecer. 
Fundamentação 

Conforme já tivemos oportunidade de nos manifestar 
anteriormente, o projeto não encontra óbice de natureza 
financeiro-orçamentária, porquanto a proposta não acarretará 
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despesas para os cofres públicos. Pelo contrário, produzirá 
receita correspondente à contraprestação pecuniária, em 
razão de vários serviços específicos prestados à população 
pela Secretaria da Segurança Pública. 

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

535/95 no 2Q turno, na forma do vencido no 1Q turno. 
Sala das Comissões, 30 de novembro de 1995. 
Miguel Martini, Presidente- Geraldo Rezende, relator 

Glycon Terra Pinto - Marcos Helênio. 
Redação do Vencido no 1Q Turno 

PROJETO DE LEI No 535/95 
Acrescenta inciso ao art. 4Q da- Lei nQ 6.763, de 26 de 

dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do 
Estado de Minas Gerais e dá outras providências. 
Art. 1Q -Fica acrescentado ao art. 4Q da Lei nQ 6.763, de 

26 de dezembro de 1975, com a redação dada pela Lei nQ 
11.508, de 27 de junho de 1994, o seguinte inciso III: 

"Art. 4Q - ........................ ·. · · · · · · · · · 
III -Taxa de Segurança Pública.". 
Art. 2Q -Ficam. revigorados os arts. 113 a 120 da Lei nQ 

6.763, de 26 de dezembro de 1975, relativos à Taxa de 
Segurança Pública, nos seguintes termos: 

"Capitulo IV 
Da Taxa de Segurança Pública 

Seção I 
Da Incidência 

Art. 113 -A Taxa de Segurança Pública é devida pela 
utilização de serviços específicos e divisíveis, prestados 
pelo Estado, em órgãos de sua administração, ou colocados à 
disposição de pessoas físicas ou jurídicas cujas atividades 
exijam do poder público estadual permanente vigilância 
POlicial ou administrativa, visando à preservação da 
segurança, da tranqüilidade, da ordem, dos costumes e das 
garantias oferecidas ao direito de propriedade. 

Parágrafo único -A Taxa de Segurança Pública não incide 
sobre o fornecimento de certidões, por repartições públicas 
estaduais, para defesa de direitos e esclarecimento de 
situações de interesse pessoal. 

Seção II 
Das Isenções 

Art. 114- São isentos da Taxa de Segurança Pública os atos 
e documentos relativos: 

I - às finalidades militares ou eleitorais, bem como às 
referentes à situação de interessados que devam produzir 
prova perante estabelecimentos escolares; 

II - à vida funcional dos servidores do Estado; 
III - aos interesses de entidades de assistência social, de 

beneficência, de educação ou de cultura, devidamente 
reconhecidas, observados os requisitos previstos em 
regulamento; 

IV - aos antecedentes cr1m1nais, para fins de emprego ou 
profissão, quando o interessado for comprovadamente carente 
de recursos; 



361 

V - à situação e à residência de v1uvas e pensionistas da 
Previdência Social, que perante esta devam produzir tal 
prova; 

VI - às promoções de caráter recreativo, desde que o total 
da renda seja destinado a instituições de caridade, 
devidamente reconhecidas; 
VII - aos estabelecimentos de interesse turístico, assim 

considerados pelos órgãos competentes do Estado, desde que 
registrados na Empresa Brasileira de Turismo- EMBRATUR -; 
VIII - ao funcionamento e às atividades desenvolvidas por 

grem1os e diretórios estudantis de qualquer nível; 
IX - ao funcionamento de estabelecimento de exibição de 

películas cinematográficas ou teatral; 
X - aos interesses da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos mun1c1plos e das demais pessoas jurídicas de 
direito público interno; 

XI -aos interesses dos partidos políticos e dos templos de 
qualquer culto; 
XII - às viagens ao exterior, em caso de participação em 

congressos ou conferências internacionais ou de bolsas de 
estudos concedidas por entidades educacionais ou 
representações de outros países ou, ainda, quando forem a 
serviço da União, de Estado, do Distrito Federal, de 
município ou das demais pessoas de direito público interno. 

Seção III 
Da Alíquota e da Base de Cálculo 

Art. 115 -A Taxa de Segurança Pública tem por base de 
cálculo o valor da UPFMG, prevista no art. 224 da Lei nQ 
6.763, de 26 de dezembro de 1975, ou outro índice que a 
substituir, vigente na data do efetivo pagamento, observado 
o prazo legal, e será cobrada de acordo com as alíquotas 
constantes na Tabela D desta lei. 

Seção IV 
Dos Contribuintes 

Art. 116- Contribuinte da Taxa de Segurança 
pessoa física ou jurídica que promova ou se 
quaisquer atividades previstas e enumeradas 
desta lei. 

Seção v 
Da Forma de Pagamento 

Pública é toda 
beneficie de 

na Tabela D 

Art. 117 -A Taxa de Segurança Pública será recolhida em 
estabelecimento bancário autorizado ou repartição 
arrecadadora, a critério da Secretaria de Estado da Fazenda, 
ficando sua receita vinculada à Secretaria de Estado da 
Segurança Pública. 

Seção VI 
Dos Prazos de Pagamento 

Art. 118- A Taxa de Segurança Pública será exigida: 
I - de ordinário, antes da prática do ato ou da assinatura 

do documento; 
II - para renovação, quando a taxa for anual, até 31 de 

março do exercício objeto da renovação. 
Seção VII 

Da Fiscalização 



Art. 119 A fiscalização e a exigência 
Segurança Pública competem aos servidores 
Estadual, às autoridades policiais e às 
administrativas, na forma do regulamento. 

Seção VIII 
Das Penalidades 
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da Taxa de 
da Fazenda 
autoridades 

Art. 120 -A falta de pagamento da Taxa de Segurança 
Pública, assim como seu pagamento insuficiente ou 
intempestivo, acarretará a aplicação das seguintes 
penalidades, calculadas sobre o valor da taxa devida: 

I - havendo espontaneidade no recolhimento do principal e 
acessórios: 
a) 3% (três por cento), se recolhido o débito integral no 

prazo de 15 (quinze) dias; 
b) 7% (sete por cento), se recolhido no prazo de 15 

(quinze) a 30 (trinta) dias; 
c) 15% (quinze por cento), se recolhido no prazo de 30 

(trinta) a 60 (sessenta) dias; 
d) 25% (vinte e cinco por cento), se recolhido no prazo de 

60 (sessenta) a 90 (noventa) dias; 
e) 30% (trinta por cento), se recolhido depois de 90 

(noventa) dias; 
II - havendo ação fiscal, 100% (cem por cento) sobre o 

valor da taxa, observadas as seguintes reduções: 
a) a 30% (trinta por cento) de seu valor, quando o 

recolhimento ocorrer no prazo de 10 (dez) dias, contados da 
data do recebimento do termo expedido pela Fazenda Pública 
Estadual; 
b) a 40% (quarenta por cento) de seu valor, quando o 

recolhimento ocorrer no prazo de 10 (dez) a 30 (trinta) 
dias, contados da data do recebimento do termo expedido pela 
Fazenda Pública Estadual, ou até o momento do recebimento do 
Auto de Infração, se este ocorrer em prazo menor; 
c) a 50% (cinqüenta por cento) de seu valor, quando o 

recolhimento ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias, contados 
da data do recebimento do Auto de Infração, ou, na falta 
deste, após esgotado o prazo previsto na alínea anterior; 
d) a 70% (setenta por cento) de seu valor, quando o 

recolhimento ocorrer depois de 30 (trinta) dias do 
recebimento do Auto de Infração e antes de vencido o prazo 
para interposição de recurso contra a primeira decisão de 
mérito proferida na esfera administrativa; 
e) a 70% (setenta por cento) de seu 

recolhimento ocorrer no prazo de 60 
contados da data do recebimento do Auto 
revel o autuado. 

valor, quando o 
(sessenta) dias, 
de Infração, se 

§ 1Q - Os prazos a 
partir do término dos 
tempestivo. 

que se refere o inciso I contam-se a 
prazos previstos para o recolhimento 

§ 2Q- As multas previstas neste artigo denominam-se: 
1 -de mora, nas hipóteses do inciso I; 
2- de revalidação, nas hipóteses do inciso II.". 
Art. 3Q -Fica a Secretaria de Estado da Segurança Pública 

obrigada a instalar, na forma do regulamento, banca 



.. 
-~ ... 
E 
§ 
c 

"' .. 
"' E 
"' -;;; 
(i) 

"' 'O 

"' "' ·.'i .. 
õ a 
o .. 
"' "' õ. 
E 

363 

examinadora do DETRAN-MG nas cidades onde já funcionam suas 
regionais. 
Art. 4Q -Fica isento do pagamento da Taxa de Segurança 

Pública aquele que requerer a expedição da cédula de 
identidade sob alegação da necessidade da apresentação do 
documento à Mesa receptora de votos, nos termos do art. 75 
da Lei nQ 9.100, de 29 de setembro de 1995. 
Art. 5Q -Dê-se ao§ 1Q do art. 149 da Lei nQ 6.763, de 26 

de dezembro de 1975, alterado pelo art. 21 da Lei nQ 9.520, 
de 30 de dezembro de 1987, a seguinte redação: 

"Art. 149 - ................................. . 
§ 1Q- Os representantes dos contribuintes e os respectivos 

suplentes serão indicados em listas tríplices 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 Estado de Minas Gerais e pela Federação das 
Empresas de Transporte de Cargas do Estado de Minas 
Gerais.". 
Art. 6Q -Esta lei entra em vigor no primeiro dia do 

exerc1c1o financeiro subseqüente ao de sua publicação. 
Art. 7Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
-O anexo que contém a Tabela D, mencionada no art. 115 da 

Lei nQ 6.763, de 26/12/75, revigorado pelo art. 2Q do 
projeto, foi publicado no "Diário do Legislativo" de 
16/12/95. 

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI 
NÕ 604/95 

Comissão de FiscalizaÇão Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria da Comissão de Assuntos Municipais e 
Regionalização, a proposição em pauta tem por finalidade 
criar o município que menciona. 

No 1Q turno, foi o proj~:o aprovado sem emenda. 
Agora, retorna a matér'a a esta Comissão para receber 

parecer, em atendimento aos dispositivos regimentais. 
Fundamentação 

Conforme foi exposto anteriormente, a propos1çao não 
provoca nenhuma repercussão orçamentária, nem acarreta 
despesas diretas para os cofres públicos . 

Com a obtenção da autonomia administrativa, a entidade 
objeto do projeto em análise poderá auto-organizar-se, 
adotando medidas que concorram para o seu desenvolvimento 
económico e social e buscar soluções para os problemas 
locais, atendendo aos anseios da população. 

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

Lei nQ 604/95 na forma proposta no 1Q turno. 
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 1995. 
Miguel Martini, Presidente - Romeu Queiroz, relator - Bilac 

Pinto- Geraldo Rezende (voto contrário) . 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

No 604/95 
Comiss~o de Redação 

~ 
~ 



O Projeto de Lei nQ 604/95, de autoria 
Assuntos Municipais e Regionalização, que 
de Tocos do Moji e dá outras providências, 
turnos regimentais, sem emenda. 
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da Comissão de 
cria o Município 
foi aprovado nos 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo 
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, 
nos termos do art. 270, § 1Q, do Regimento Interno. 
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte 

redação final, que está de acordo com o aprovado. 
PROJETO DE LEI No 604/95 

Cria o Município de Tocos do Moji-e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q - Fica criado, por desmembramento do Município de 

Borda da Mata, o Município de Tocos do Moji, com sede na 
cidade de Tocos do Moji e pertencente à Comarca de Borda da 
Mata. 

Parágrafo único -A descrição dos limites do Município de 
Tocos do Moji é a constante no Anexo desta lei. 
Art. 2Q -Aplicam-se ao mun1c1p1o criado 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 -O município remanescente, enquanto responsável 

pela administração do novo município, na forma do disposto 
na Lei Complementar nQ 37, de 18 de janeiro de 1995, fica 
obrigado a divulgar e a encaminhar ao Tribunal de Contas do 
Estado, até o último dia do mês subseqüente ao da 
arrecadação, demonstrativo que contenha, de forma 
discriminada, o montante arrecadado e a despesa realizada no 
novo município. 
Art. 4Q -Aplica-se ao novo município e ao remanescente 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 

publicação. 
Esta lei data de entra vigor na em sua 

Art. 6Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 1995. 
Bonifácio Mourão, Presidente - Elbe Brandão, relatora. 

Antônio Genaro. 
ANEXO 

(a que se refere o parágrafo único do art. 1Q da Lei 
nQ , de de de ) 

Descrição de Limites Municipais do Município de Tocos do 
Moji (desmembrado do Município de Borda da Mata) 

1 -Com o Município de Inconfidentes: 
Começa na serra das Posses, no lugar denominado Ventura, 

defrontando com a cabeceira do córrego das Posses; segue 
pela cumeada da serra até o ponto fronteiro à foz do córrego 
do Paredes, no rio Espraiado; por um espigão secundário, 
atinge essa foz; atravessando o rio, sobe o espigão 
fronteiro e alcança o Alto da Bela Vista, no divisor de 
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águas entre os rios Espraiado e Moji-Guaçu; segue por esse 
divisor, depois por um espigão secundário, indo atingir o 
rio Moji-Guaçu, na ponte da estrada que leva da fazenda do 
Segredo à rodovia que liga Borda da Mata a Inconfidentes. 
2 - Com o Município de Borda da Mata: 
Começa no rio Moji-Guaçu, na ponte da estrada que leva da 

Fazenda do Segredo à rodovia que liga Borda da Mata a 
Inconfidentes, cerca de 3km abaixo da usina hidrelétrica 
Santa Teresinha; sobe pelo rio até a barragem da usina da 
Ponte de Pedra; daí, sobe a encosta da margem direita do 
rio, alcança o divisor de águas e continua por ele, passando 
pelo morro da Jacu, pela serra dos Capitães e pela serra do 
José Lucas, até o entroncamento desta última com a serra das 
Pombas, no ponte fronteiro à cabeceira do córrego dos Lucas. 
3- Com o Município de Estiva: 

Começa no entroncamento das serras do José Lucas e das 
Pombas, no ponto fronteiro à cabeceira do córrego dos Lucas; 
por espigão, contorna as cabeceiras do ribeirão dos 
Fernandes e atinge o alto do Carretão; daí, alcança a 
cabeceira do córrego do Inhame e desce por ele até sua foz, 
no rio Moji-Guaçu; sobe por esse rio até a foz do córrego da 
Pedra. 
4 - Com o Município de Bom Repouso: 
Começa no rio Moji-Guaçu, na foz do córrego da Pedra; sobe 

o espigão fronteiro e continua pelo divisor da vertente da 
margem esquerda do córrego dos Borges; contorna as 
cabeceiras desse córrego, depois as cabeceiras do córrego do 
Sertãozinho e as do córrego que banha a Fazenda da 
Cachoeira; continua pelo divisor da vertente da margem 
direita do ribeirão da Boa Vereda, passando pela serra da 
Cruz Vermelha, até atingir o pico da Pedra Negra; daí, 
descendo a encosta, atinge a confluência dos ribeirões da 
Boa Vereda e dos Caetanos, no ponto onde se forma o rio 
Espraiado; atravessando o rio, sobe a encosta fronteira e 
prossegue pelo espigão, passando pelo alto das Posses, até 
atingir o lugar denominado Ventura, na serra das Posses, 
defronte à cabeceira do córrego de mesmo nome. 

PARECER SOBRE AS EMENDAS NoS 3 E 4, APRESENTADAS EM 
PLENÁRIO, AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR NQ 5/95 

Comissão de Administração Pública 
Relatório 

O projeto de lei complementar em tela, de autoria do 
Governador do Estado, objetiva instituir gratificação de 
tempo integral para os servidores da Policia Civil, criando, 
ao mesmo tempo, o Centro de Cálculo, Liquidação e Avaliação, 
na estrutura orgânica da Procuradoria-Geral do Estado. 
Após receber pareceres favoráveis das comissões a que fora 

distribuído, retorna o projeto a esta Comissão, nos termos 
do art. 195, § 2Q do Regimento Interno, para receber parecer 
sobre as Emendas nQs 3 e 4, apresentadas quando da discussão 
da matéria em Plenário, no 1Q turno. 

Passou a proposição a tramitar em regime de urgência, em 
virtude de requerimento aprovado em reunião plenária de 
28/11/95. 
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Fundamentação 
As emendas propostas visam a melhor adequar a máquina 

estatal para a execução das suas atividades fins, a 
valorizar os servidores públicos e a incentivar o 
aperfeiçoamento dos membros da Pasta da Segurança Pública. 

No entanto, a matéria contida na Emenda ng 3, de autoria do 
Deputado Ermano Batista, já está contemplada na Emenda nQ 2, 
da Comissão de Administração Pública, ficando aquela 
prejudicada, nos termos do art. 287, V, do Regimento 
Interno. 
A Emenda nQ 4, do mesmo autor, institui gratificação para 

ocupantes de cargo da estrutura orgânica da Policia Civil, 
como incentivo aos portadores de títulos universitários, em 
consonância com a política de valorização e aperfeiçoamento 
da classe, de que cogita o art. 30 da Constituição mineira. 
Observa-se a pertinência da proposta, que procura, 

sobretudo, melhor remunerar os servidores e, ao mesmo tempo, 
adotar uma política de valorização que tenha como principal 
objetivo a qualificação dos profissionais ligados à 
segurança pública. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela prejudicialidade da 

Emenda nQ 3 e pela aprovação da Emenda nQ 4 ao Projeto de 
Lei Complementar nQ 5/95. 
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 1995. 
Ajalmar Silva, Presidente- Bonifácio Mourão, relator 

Durval Ângelo - Elbe Brandão - Carlos Murta - Arnaldo Penna 
- Jairo Ataíde. 
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ATA DA 111ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 14 DE DEZEMBRO DE 1995 

Presidência dos Deputados Agostinho Patrús e 
Wanderley Ávila 

SUMÁRIO: ABERTURA - 1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -
Correspondência: Mensagem nQ 63/95 (Projeto de Lei nQ 
624/95), do Governador do Estado Apresentação de 
Proposições: Projeto de Lei nQ 625/95 - Requerimentos nQs 
985 e 986/95 - Requerimentos dos Deputados Anivaldo Coelho 
(3) e Maria José Haueisen - Comunicações: Comunicação do 
Deputado Simão Pedro Toledo - Oradores Inscritos: Discursos 
dos Deputados Geraldo Rezende e Gilmar Machado- 2ª PARTE 
(ORDEM DO DIA): 1ª Fase: Abertura de inscrições - Leitura de 
comunicação apresentada - Requerimentos: Requerimentos dos 
Deputados Anivaldo Coelho (3) e Maria José Haueisen; 
aprovação - 2ª Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão 
e votação de proposições: Votação, em 1Q turno, do Projeto 
de Lei Complementar nQ 5/95; votação do projeto, salvo 
emendas; aprovação; votação das Emendas nQs 1, 2 e 4; 
aprovação; prejudicialidade da Emenda nQ 3- Inexistência de 
"quorum" qualificado para apreciação da Proposta de Emenda ã 
Constituição nQ 13/95 - Discussão, em 1Q turno, do Projeto 
de Lei nQ 450/95; aprovação, com as Emendas nQs 1 e 2 -
Discussão, em 1Q turno, do Projeto de Lei nQ 492/95; 
aprovação, com a Emenda nQ 1 Discussão e votação de 
pareceres de redação final: Pareceres de Redação Final dos 
Projetos de Lei nQs 41 e 504/95 e do Projeto de Resolução nQ 
354/95; aprovação - ENCERRAMENTO. 

ABERTURA 
- Às 14h15min, comparecem os Deputados: 
Agostinho Patrús -Wanderley Ávila- Paulo Pettersen 

Rêmolo Aloise - Maria José Haueisen - Ibrahim Jacob - Ermano 
Batista- Aílton Vilela - Ajalmar Silva- Alberto Pinto 
Coelho- Alencar da Silveira Júnior Almir Cardoso 
Anivaldo Coelho - Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho 
Arnaldo Penna - Bilac Pinto- Bonifácio Mourão Carlos 
Pimenta - Clêuber Carneiro - Dilzon Melo - Djalma Diniz-
Elbe Brandão - Francisco Ramalho - Geraldo Nascimento 
Geraldo Rezende -Geraldo Santanna- Gil Pereira- Gilmar 
Machado - Glycon Terra Pinto Irani Barbosa !vai· 
Nogueira - Ivo José - Jairo Ataíde Jorge Eduardo d~ 
Oliveira- Jorge Hannas- José Braga- José Henrique- José 
Maria Barros - Kemil Kumaira- 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 -
Ronaldo Vasconcellos -Sebastião Costa- Sebastião Helvécio 
-Simão Pedro Toledo- Wilson Trópia. 
o Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) -A lista de 

comparecimento registra a existência de número regimental. 
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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 (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 63/95* 

Belo Horizonte, 13 de dezembro de 1995. 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame 

dessa egrégia Assembléia Legislativa, o projeto de lei 
incluso, que altera dispositivos da Lei nQ 10.628, de 16 de 
janeiro de 1992, que reorganiza o Conselho de 
Desenvolvimento Econômico e Social e dá outras providências. 
Trata-se de providência que resulta de estudos realizados 

pela Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação 
Geral, destinada a compor a estrutura de apoio e 
funcionamento do Conselho, complementando medidas que visam 
ao seu melhor desempenho. 
Apraz-me renovar a Vossa Excelência meus protestos de 

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

PROJETO DE LEI No 624/95 
Altera dispositivos da Lei nQ 1Õ.628, de 16 de janeiro de 

1992, que reorganiza o Conselho de Desenvolvimento Econômico 
e Social e dá outras providências. 
Art. 1Q- O Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, 

instituído pelo artigo 231 da Constituição do Estado, órgão 
consultivo e deliberativo diretamente subordinado ao 
Governador do Estado, tendo como objetivo a proposição do 
Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado e a coordenação 
da Política de Desenvolvimento Econômico-Social do Estado, 
será composto dos seguintes membros: 

I -o Governador do Estado, que o presidirá; 
li - o Vice-Governador do Estado; 
III - os Secretários de Estado; 
IV - 1 (um) representante da Universidade do Estado de 

Minas Gerais e 1 (um) da Universidade Federal de Minas 
Gerais; 
V - o Presidente do Banco de Desenvolvimento de Minas 

Gerais - BDMG -· 
VI - o Presid~nte do Banco do Estado de Minas Gerais -

BEMGE -· 
VII - 'o Presidente da Companhia Energética de Minas Gerais 

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

Gerais - CETEC , 
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X - o Presidente da Empresa de Assistência Técnica e 
Extensão Rural de Minas Gerais - EMATER -; 

XI - o Presidente da Fundação Estadual do Meio Ambiente -
FEAM -; 
XII - o Presidente da Companhia de Distritos Industriais de 

Minas Gerais - CDI-MG -; 
XIII o Presidente do Instituto de Desenvolvimento 

Industrial - INDI -; 
XIV - 2 (dois) representantes de cada uma das seguintes 

entidades: 
a) Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais -

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

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

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

Gerais; 
XV - 2 (dois) representantes de cada central sindical 

regularmente estabelecida no Estado; 
XVI 10 (dez) cidadãos livremente designados pelo 

Governador do Estado. 
§ 1Q - Os Conselheiros de que tratam os incisos XIV e XVI 

deste artigo serão designados pelo Governador do Estado, com 
mandato de duração coincidente com o deste, entre pessoas de 
reputação ilibada. 

§ 2Q O Presidente do Conselho de Desenvolvimento 
Econômico e Social poderá admitir, nas discussões, a 
participação de outras pessoas cuja função ou especialidade 
sejam relevantes para os temas em exame naquele órgão. 
Art. 2Q- Ao Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social 

compete: 
I estabelecer a política de desenvolvimento sócio-

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

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

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

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

Desenvolvimento Integrado, propondo as medidas 
governamentais necessárias a seu fiel cumprimento. 
Art. 3Q -O Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social 

será assessorado por Conselhos Estaduais já existentes ou 
por Câmaras Técnicas a serem instituídas pelo Presidente do 
Conselho. 
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Art. 4Q -O Conselho aprovará, no prazo de 120 (cento e 
vinte) dias a contar da publicação desta lei, seu novo 
Regimento Interno. 
Art. 5Q - À Secretaria de Estado do Planejamento e 

Coordenação Geral SEPLAN-MG caberá as funções de 
coordenação executiva do Conselho de Desenvolvimento 
Econômico e Social e a coordenação técnica da elaboração do 
Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI -, tendo 
como principais agentes o Secretário Executivo e o 
Coordenador Técnico do Conselho. 
Art. 6Q -O Secretário Executivo e o Coordenador Técnico a 

que se refere o artigo anterior serão designados pelo 
Secretário de Estado do Planejamento e Coordenação Geral e 
terão suas atribuições, destinadas à operacionalização do 
Conselho e do acompanhamento da execução do PMDI, 
estabelecidas no regimento interno do órgão. 
Art. 7Q - Fica assegurada aos servidores designados para 

exercerem as atribuições de que trata o artigo anterior a 
percepção de uma verba no valor de R$1 .500,00 (mil e 
quinhentos reais), a título de representação. 

§ 1Q - A verba de representação fixada neste artigo será 
revista na mesma data e no mesmo percentual de reajuste 
geral de vencimento concedido ao servidor público estadual. 

§ 2Q - A retribuição pecuniária de que trata este artigo 
não constituirá base de cálculo de qualquer outra vantagem 
remuneratória nem será incorporada, para nenhum efeito, à 
remuneração ou ao provento do servidor. 
Art. 8Q -Fica criado 1 (um) cargo de Chefe de Gabinete do 

Governador do Estado, código MG-38, com a mesma remuneração 
prevista no § 2Q do artigo 5Q da Lei nQ 11.728, de 30 de 
dezembro de 1994, combinado com o artigo 5Q do Decreto nQ 
36.829, de 27 de abril de 1995, alterado pelo artigo 1Q do 
Decreto nQ 36.895, de 23 de maio de 1995, para o cargo de 
Chefe de Gabinete de Secretário de Estado. 
Art. 9Q -O artigo 3Q da Lei nQ 11.721, de 29 de dezembro 

de 1994, modificado pelo artigo 2Q da Lei nQ 11.822, de 15 
de maio de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 3Q -Os cargos de provimento efetivo do Quadro de 
Pessoal da Secretaria de Estado da Educação que se encontram 
vagos ou que vierem a vagar poderão ser exercidos por 
servidores designados para a função pública correspondente 
ao cargo vago. 
Parágrafo único - O exercício dos cargos de que trata o 

"caput" deste artigo extinguir-se-á com seu provimento por 
candidato aprovado em concurso público.". 
Art. 10 Fica transformado em Secretário-Geral do 

Governador do Estado o cargo de Secretário Particular do 
Governador do Estado, mantido o mesmo código e a mesma 
remuneração, de acordo com o artigo 3Q da Lei nQ 11.432, de 
1Q de abril de 1994, combinado com o artigo 1Q do Decreto nQ 
36.813, de 20 de abril de 1995. 
Art. 11- Para ocorrer às despesas decorrentes da aplicação 

desta lei, fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito 
especial no valor de R$7.000,00 (sete mil reais), observado 



.. 
-~ ... 
E 
.§ 
c: 

"' 111 

"' E 
:3 
111 

(ij 

"' "tJ .. 
(!) 

·~ 
"' õ a 
o 
111 
111 

" c. 
É 

371 

o disposto no artigo 43 da Lei Federal nQ 4.320, de 17 de 
março de 1964. 
Art. 12 Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 13- Revogam-se 
-Publicado, vai o 

Administração Pública 
parecer, nos termos 
Regimento Interno. 

as disposições em contrário." 
projeto às Comissões de Justiça, de 
e de Fiscalização Financeira para 

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

*-Publicado de acordo com o texto original. 
O Sr. Pres;dente - 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 encaminhadas à Mesa as seguintes 

proposições: 
PROJETO DE LEI NQ 625/95 

Dispensa o contribuinte do recolhimento do Imposto sobre 
Operações Relativas a Circulação de Mercadorias e sobre 
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - incidente sobre os 
medicamentos utilizados no tratamento, no combate e no 
controle do câncer e da AIDS. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q- Fica o contribuinte dispensado do recolhimento do 

Imposto sobre Operações Relativas a Circulação de 
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS 
incidente sobre os medicamentos utilizados no tratamento, no 
combate e no controle do câncer e da AIDS. 
Parágrafo único - A isenção de que trata este artigo 

refere-se aos medicamentos com indicação clínica para as 
finalidades mencionadas, definida pelo órgão competente. 
Art. 2Q- O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo 

de 60 (sessenta) dias contados da data de sua publicação. 
Art. 3Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 4Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 12 de dezembro de 1995 . 
Olinto Godinho 
Justificação: Os Estados de São Paulo, do Ceará, do Rio 

Grande do Sul e da Bahia isentaram o contribuinte do 
recolhimento do ICMS incidente sobre os medicamentos 
destinados ao tratamento, ao combate e ao controle do câncer 
e da AIDS. 

Ao propor tal isenção em Minas Gerais, estamos externando 
nossa preocupação com as questões sociais e com a saúde. 
O câncer e a AIDS, por si só, são um fardo pesado: o alto 

preço dos medicamentos torna ainda mais difícil o acesso ao 
tratamento. Esses medicamentos são, em sua maioria, 
importados, e têm os mais elevados custos do mercado. 
A repercussão da isenção proposta na receita do Estado é 

pouco significativa. Ao mesmo tempo, o beneficio que produz 
é enorme para os portadores de tais enfermidades. 
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No Brasil já foram registrados mais de 70 mil casos de 
AIDS, e a Organização Mundial de Saúde estima que haja mais 
de 1 milhão de infectados até o ano 2000. O câncer, por sua 
vez, ocupa o primeiro lugar como "causa mortis" no Pais. 

Por conseguinte, entendemos que não é dever apenas do 
Governo Federal envidar esforços para o combate, o controle 
e o tratamento dessas doenças; cumpre também aos Estados, 
aos municípios e à sociedade zelar para que a população 
tenha saúde. 

É necessário ressaltar que muitas pessoas atingidas por 
tais enfermidades pertencem às classes menos favorecidas, 
que vivem, amiúde, em condições subumanas. 

Tendo em vista as considerações acima e a relevância social 
deste projeto, acreditamos que merecerá a atenção de nossos 
pares. 
-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 

REQUERIMENTOS 
NQ 985/95, do Deputado Carlos Murta, solicitando sejam 

inseridas nos anais da Casa as matérias de autoria do pastor 
Ciro Otávio Borja Pinto, publicadas na coluna "MundQ 
Cristão" do jornal "Hoje em Dia", dos dias 4 e 5/12/95. (-A 
Mesa da Assembléia.) 

NQ 986/95, da Comissão de Administração Pública, 
solicitando seja formulado apelo ao Ministério Público com 
vistas a que se promovam as medidas judiciais cabíveis para 
suspender o processo de aquisição de mobiliário para a sede 
do Tribunal de Contas. (- À Comissão de Administração 
Pública.) 

São também encaminhados à Mesa requerimentos dos 
Deputados Anivaldo Coelho (3) e Maria José Haueisen. 

. COMUNICAÇÕES 
- E também encaminhada à Mesa comunicação do Deputado Simão 

Pedro Toledo. 

O Sr. Presidente -
Rezende. 

Oradores Inscritos 
Com a palavra, o Deputado Geraldo 

O Deputado Geraldo Rezende Sr. Presidente, Srs. 
Deputados, Sras. Deputadas, parece que o nosso grito 
solitário daqui, da Capital das Alterosas, ecoou no Planalto 
C~ntral, em Brasília. O "Hoje em Dia" de hoje publica, na 
pag. 3, matéria com o seguinte titulo: "Governo vai impedir 
criação dos novos municípios.• No subtítulo: "Projeto ameaça 
até mesmo a emancipação dos 99 distritos mineiros já 
aprovados em plebiscito•. 

Interessante, porque eu pensava que fossem 97. O jornal 
está dizendo que são 99. O negócio é tão desarrumado que os 
números não batem. Eram 92, 93, 94, passaram para 97, agora 
o jornal publica 99. 

Sr. Presidente, peço vênia para ler a matéria. (-Lê:) 
"Brasília- O Governo quer cancelar todos os processos de 

criação de novos municípios, inclusive daqueles que já 
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tenham sido apreciados em plebiscito. Também quer interferir 
na autonomia que os Estados e suas assembléias legislativas 
têm atualmente sobre o assunto. A idéia é aprovar no 
Congresso uma lei federal complementar que submeta os novos 
municípios a critérios de "sustentabilidade econOmica e 
financeira" - o que não ocorre atualmente. 

A proposta de emenda à Constituição que trata do assunto, 
elaborada pelos Ministros Nélson Jobim, da Justiça, José 
Serra, do Planejamento, e Pedro Malan, da Fazenda, já foi 
entregue ao Presidente Fernando Henrique Cardoso. A emenda 
deverá ser encaminhada ao Congresso no ano que vem, quando 
acontecerão eleições municipais em todo o Pais. Segundo 
levantamento dos Ministros, só neste ano passaram a existir 
320 novos municípios aprovados por plebiscito e 82 outras 
emancipações em curso." Quer dizer que 320 com 88 são 408 e 
não mil, como eu vinha observando através da imprensa 
escrita. O mal é bem menor do que a gente pensava. Mas, de 
toda forma, é um mal. 

"De acordo com a Fundação Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística IBGE , cerca de 480 novos 
municípios foram criados no Pais entre 1990 e 1994. 

Pelos critérios definidos na emenda constitucional, os 
novos municípios precisam ter autonomia econOmica e 
financeira, independentemente dos repasses que terão do 
Fundo de Participação dos Municípios - FPM -. assegurados 
pela Constituição. Os municípios que não correspondem a essa 
exigência em um prazo mínimo de cinco anos voltarão à 
condição anterior de distritos, de acordo com a emenda 
constitucional preparada pelo Governo de Fernando Henrique". 

Isso aqui é muito bom, porque temos cerca de 300 
municípios sem a m1n1ma condição de sobreviver e que 
precisam, realmente, voltar à condição de distrito. Quem 
sabe essa lei pode retroagir? Assim, ao invés de termos 853 
municípios, passamos a ter 400 e poucos, o que é razoável 
para o Estado de Minas Gerais. Que Deus ilumine o Presidente 
e o Congresso Nacional. (-Lê:) 

"Para os Ministros Jobim, Serra e Malan a instalação de um 
novo município exige receita suficiente para cobrir despesas 
com um mínimo de estrutura administrativa, de funcionários 
públicos e de manutenção de serviços. E isso não está 
acontecendo. Os ministros argumentam que a criação 
desenfreada de munlClPlOS, que vem ocorrendo desde a 
promulgação da Constituição de 1988, tem-se pautado, na 
maioria dos casos, em interesses que acabem por fundamentar-
se no acesso 2s quotas do Fundo de Participação dos 
Municípios. O s~rgimento dos mun1C1p1os não tem relação 
alguma com a capacidade econOmica da área emancipada. 

A criação de novos municípios é um tema polêmico no 
Congresso Nacional. Os parlamentares defendem a emancipação 
com o objetivo de ampliar sua influência política nos 
Estados. Para o Governo, a criação de novos mun1c1p1os 
prejudica os demais, pois reduz os repasses do FPM. Jobim, 
Serra e Malan dizem que a emancipação de municípios sofre 
influência de paixões e conveniências estritamente políticas 
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e que essas decisões são destituídas da lógica 
institucional." 
Sr. Presidente, Srs. Deputados, o artigo lido está em cima, 

exatamente, daquilo que o Deputado Geraldo Rezende tem, 
reiteradas vezes, falado aqui desta tribuna. Na verdade, 
está refletindo em Brasília, mesmo porque está fundamentado 
em tudo aquilo que temos falado. As questões são políticas; 
são formações de currais eleitorais; não têm ligações 
institucionais, não têm a proteção das instituições dentro 
da lógica da legislação e está ao arrepio da lei. Existem 
documentos falsificados, certidões falsificadas. Já disse 
isso aqui várias vezes e reitero. Tem sede que, na eleição 
de 1994, tinha menos de 2 mil eleitores, e dela foi 
desmembrado distrito com mais de 2 mil eleitores. Como 
explicar isso? Ora, Sr. Presidente e Srs. Deputados, nem 
Freud explica. Então, entendo que parece que agora a área 
federal vai realmente entrar nessa questão. Se entrar vai 
ser muito bom para o Brasil como um todo e, especialmente, 
para Minas Gerais. De 320 municípios que estão sendo criados 
no Brasil, quase 100 encontram-se em Minas Gerais. Onde é 
que estamos? Qual o senso de responsabilidade disso? 
Absolutamente nenhum. Falei aqui, anteontem, aqui desta 
tribuna\ com relação ao déficit público afetando os juros 
altos. E evidente. Se o Governo Federal tem déficit público 
profundo, de onde vem? Vem dos municípios e dos Estados 
federados, principalmente. Setenta, oitenta por cento desse 
déficit público nacional é oriundo dos municípios e dos 
Estados federados. Todo estado, hoje, está deficitário. De 
Norte a Sul, de Leste a Oeste do Brasil. O Governador 
Eduardo Azeredo não está conseguindo pagar o 13Q salário, 
dado o tamanho do déficit público em Minas Gerais. No 
entanto, estamos colaborando, com a criação de novos 
municípios, para aprofundar, para sedimentar de vez esse 
déficit público no Estado de Minas Gerais. Não quero déficit 
Público fazendo com que o Governo Federal tenha que buscar 
dinheiro nos Bancos. Isso acontece dia a dia com o Governo 
Federal, razão pela qual o Governo não conseguiu, ainda, 
baixar os juros. Quando baixarem os juros e não for mais 
atrativo para os empresários empregar suas reservas, eles 
irão aplicá-las no setor produtivo. Assim, vão gerar 
empregos, maior receita para os municípios e maior receita 
para os Estados e para a Nação, receitas essas que serão 
gastas em benefício do próprio povo, com a educação, com a 
saúde, com a caótica segurança pública e, fundamentalmente, 
com o transporte de massa, com o qual o trabalhador sofre 
constantemente. O metrô de Belo Horizonte tem um potencial 
para transportar 600 mil passageiros por dia. No entanto, 
são transportados 60 mil passageiros por dia, ou seja, 10% 
de seu potencial. O trabalhador que utiliza o metrô é aquele 
que ganha pouquinho, que precisa, realmente, ter acesso ao 
transporte de massa. É exatamente nessa situação que nos 
colocamos, para defender, aqui, nesta Assembléia e junto ao 
povo, a idéia da não-criação de quase 100 novos municípios 
em Minas Gerais. Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
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O Sr. Pres;dente- Com a palavra, o Deputado Gilmar 
Machado. 

O Deputado G;lmar Machado Sr. Presidente, Srs. 
Deputados, ocupo esta Tribuna, com forte indignação, tendo 
em vista o descaso com que o Governo Estadual tem tratado a 
questão do pagamento do 13Q salário do funcionalismo 
público. Acredito mesmo que, mais que um descaso, estamos 
diante de uma demonstração de incompetência administrativa. 

A Lei nQ 10.373, publicada no "Minas Gerais" em 11/1/91, 
em seu art. 4Q, estabelece: "A gratificação de Natal 
instituída pela Lei nQ 9.701, de 18/10/84, será paga, 
anualmente, até o dia 20 do mês de dezembro". Como vemos, a 
lei é clara. Ela estabelece data. Enquanto isso, o Governo 
de Minas estabelece um joguete, deixando perplexo e confuso 
o funcionalismo estadual. A indefinição de uma data, por 
parte do Governo, para pagamento da gratificação de Natal, 
gera instabilidade junto aos servidores e traz descrédito 
para o Governo. Todos os anos, o funcionalismo tem que 
passar pela mesma expectativa. Todos os anos a mesma 
ladainha sobre a viabilidade ou não de se pagar o 13Q 
salário. 

O Governo só não deixa de pagar as dívidas com as grandes 
empreiteiras, como pagou e não levou no caso da Fernão Dias. 
Quando a dívida é social, quando se trata de uma obrigação 
legal, como o pagamento da gratificação de Natal aos 
servidores, o Governo insinua que não tem dinheiro e não 
define uma data para pagamento. 

O funcionalismo público é o grande bode expiatório do 
neoliberalismo à brasileira. Todas as culpas da má 
administração dos Governos são jogadas nas costas dos 
servidores. Não se pode mais tolerar tantas perdas, tanto 
sacrifício. Já não bastasse o baixo valor do salário, o 
Governo volta com a lambança do paga-não-paga o 13Q salário 

O Governador Eduardo Azeredo precisa tomar uma posição. 
Precisa definir a data de pagamento e tranqüilizar o 
funcionalismo. É a obrigação do Chefe do Executivo. É seu 
dever. 

Nós, da bancada do PT, queremos que venha essa definição. 
Exigimos que se cumpra a lei. Que se pague a gratificação ao 
funcionalismo até o dia 20 de dezembro. 

Com a palavra, o Líder do Governo e o Governador Eduardo 
Azeredo, para que dêem garantias do cumprimento da lei. Só 
assim teremos tranqüilidade. O Governo, que exige que todos 
os cidadãos cumpram a lei, precisa ser o primeiro a dar o 
exemplo. Infelizmente, em Minas Gerais, o Governo vira as 
costas para a lei e quer que todos a cumpram. Espero que o 
Governo do Estado acabe com essa brincadeira que faz com o 
servidor e que tenhamos, o mais rápido possível, de 
preferência amanhã, a publicação da escala de pagamento. 
Assim, teremos a tranqüilidade de que a lei será cumprida em 
Minas Gerais. Muito obrigado, Sr. Presidente. 

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

Leitura de Comunicação Apresentada 
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário do teor 

da comunicação apresentada nesta reunião pelo Deputado Simão 
Pedro Toledo- falecimento da Sra. Delma Mourão da Silveira, 
nesta Capital. (Ciente. Oficie-se.). 

Requerimentos 
- A seguir, são submetidos a votação e aprovados, cada um 

por sua vez, na forma regimental, requerimentos do Deputado 
Anívaldo Coelho (3), em que solícita seja atribuído regime 
de urgência à tramitação dos Projetos de Lei nQs 327, 450 e 
492/95; e da Deputada Maria José Haueisen, solicitando seja 
atribuído regime de urgência à tramitação do Projeto de Lei 
nQ 402/95. (Cumpra-se.). 

2a Fase 
O Sr. Presidente- Esgotãda a matéria destinada a esta 

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

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

da reunião os Projetos de Lei nQs 235 e 504/95 e a Proposta 
de Emenda à Constituição nQ 16/95, por terem sido apreciados 
na reunião extraordinária realizada ontem à noite, bem como 
o Projeto de Lei Complementar nQ 9/95, o Projeto de Lei nQ 
21/95 e os Projetos de Resolução nQs 325 e 612/95, em 
virtude de sua apreciação na reunião extraordinária 
realizada hoje pela manhã. 
A Presidência informa, ainda, que faz retirar da pauta 

desta reunião o Projeto de Lei nQ 568/95, por não preencher 
os pressupostos processuais para sua apreciação. 

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - Votação, 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 concluiu pela constitucionalidade do 
projeto com a Emenda nQ 1, que apresentou. A Comissão de 
Administração Pública opinou pela sua aprovação com as 
Emendas nQs 1, da Comissão de Justiça, e 2, que apresentou. 
A Comissão de Fiscalização Financeira opinou pela sua 
aprovação com as Emendas nQs 1, da Comissão de Justiça, e 2, 
da Comissão de Administração Pública. Emendado em Plenário, 
voltou o projeto à Comissão de Administração Pública, que 
opina pela prejudicialidade da Emenda nQ 3 e pela aprovação 
da Emenda nQ 4, que apresenta. Em votação, o projeto, salvo 
emendas. A Presidência vai submeter a matéria a votação pelo 
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processo nominal, de conformidade com o art. 263, I, do 
Regimento Interno. Os Deputados que desejarem aprová-la 
deverão votar "sim", e os que desejarem rejeitá-la deverão 
votar "não". Antes, a Presidência informa ao Plenário que, 
nos termos do art. 200 do Regimento Interno, o projeto de 
lei será aprovado se obtiver 39 votos. Com a palavra, o Sr. 
1Q-Secretário, para proceder á chamada para votação nominal. 
O Sr. Secretário (Deputado Rêmolo Aloise) (- Faz a 

chamada.). 
- Respondem "sim" á chamada os seguintes Deputados: 
Rêmolo Aloise - Maria José Haueisen Ibrahim Jacob 

Ermano Batista- Aílton Vilela- Ajalmar Silva-
Anivaldo Coelho -Arnaldo Canarinho- Arnaldo Penna- Bilac 
Pinto- Carlos Pimenta - Clêuber Carneiro- Dílzon Melo-
Elbe Brandão - Francisco Ramalho- Geraldo Nascimento 
Geraldo Rezende -Geraldo Santanna- Gil Pereira - Irani 
Barbosa - Ivair Nogueira - Ivo José - Jairo Ataíde - Jorge 
Eduardo de Oliveira- Jorge Hannas - Kemil Kumaira- Luiz 
Antônio Zanto - Marcelo Gonçalves - Marco Régis Maria 
Olívia- Mauri Torres -Miguel Martini - Olinto Godinho-
Paulo Piau - Paulo Schettino - Péricles Ferreira - Raul Lima 
Neto- Ronaldo Vasconcellos- Sebastião Costa- Simão Pedro 
Toledo. 

O Sr. Presidente - Responderam "sim" 40 Deputados. Não 
houve voto contrário. Portanto, está aprovado o Projeto de 
Lei Complementar nQ 5/95, salvo emendas. A Presidência vai 
colocar em votação as Emendas nQs 1, 2 e 4, que receberam 
parecer pela aprovação. Com a palavra, o Deputado Rêmolo 
Aloise, para proceder á chamada dos Deputados. 

O Sr. Secretário-(- Faz a chamada.) 
- Respondem "sim" á chamada os seguintes Deputados: 
Rêmolo Aloise - Maria José Haueísen Ibrahim Jacob 

Ermano Batista - Ajalmar Silva- Almir Cardoso- Anivaldo 
Coelho- Arnaldo Canarinho -Arnaldo Penna- Bilac Pinto-
Carlos Pimenta - Elbe Brandão - Francisco Ramalho - Geraldo 
Nascimento- Geraldo Rezende Geraldo Santanna Gil 
Pereira- Gilmar Machado Glycon Terra Pinto Hely 
Tarquínio - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Ivo José 
Jairo Ataíde -Jorge Eduardo de Oliveira- José Henrique-
José Maria Barros- Kemil Kumaira -Luiz Antônio Zanto-
Marcelo Gonçalves -Marco Régis- Maria Olívia Mauri 
Torres- Miguel Martini - Olinto Godinho- Paulo Piau 
Paulo Schettino - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto 
Sebastião Costa -Simão Pedro Toledo. 

O Sr. Presidente - Responderam "sim" 41 Deputados. Não 
houve voto contrário. Estão aprovadas as Emendas nQs 1, 2 e 
4, e está prejudicada a Emenda nQ 3. Fica, portanto, 
aprovado em 1Q turno o Projeto de Lei Complementar nQ 5/95, 
com as Emendas nQs 1, 2 e 4. À Comissão de Fiscalização 
Financeira. 
A Presidência, verificando pela última chamada que não há 

"quorum" para votação da Proposta de Emenda á Constituição 
nQ 13/95, do Deputado Anderson Adauto, que exige "quorum" 



I 

378 

qualificado de 48 Deputados, deixa de apreciar a proposta de 
emenda à Constituição e passa à matéria seguinte da pauta. 

Discussão, em 1Q turno, do Projeto de Lei nQ 450/95, da 
Deputada Elbe Brandão, que altera a Lei no 7.230, de 
17/5/78, que cria a Medalha do Mérito de -Eschwege. A 
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do 
projeto. A Comissão de Política Energética opina pela sua 
aprovação com as Emendas nQs 1 e 2, que apresenta. Em 
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se 
a discussão. Em votação, o projeto, salvo emendas. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas nQs 1 e 2, que 
tiveram 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 450/95, 
com as Emendas nQs 1 e 2. À Comissão de Política Energética. 

Discussão, em 1Q turno, do Projeto de Lei nQ 492/95, do 
Deputado Leonídio Bouças, que dispõe sobre o atendimento 
prioritário às pessoas que menciona nas repartições públicas 
do Estado. A Comissão de Justiça conclui pela 
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Administração 
Pública opina pela sua aprovação com a Emenda nQ 1, que 
apresenta. A Comissão de Defesa do Consumidor opina pela 
aprovação do projeto 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 
projeto, salvo emenda. Os Deputados que o aprovam permaneçam 
como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda 
nQ 1, que recebeu parecer pela aprovação. Os Deputados que a 
aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovada. 
Fica, portanto, aprovado em 1Q turno o Projeto de Lei nQ 
492/95, com a Emenda nQ 1. À Comissão de Defesa do 
Consumidor. 

Discussão e Votação de Pareceres de Redação Final 
- Ato contínuo, são submetidos a discussão e votação e 

aprovados, cada um por sua vez, nos termos regimentais, os 
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nQs 41/95, 
que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de 
Acaiaca; 504/95, que aprova o Plano Plurianual de Ação 
Governamental-PPAG (À sanção.), e do Projeto de Resolução nQ 
354/95, da Comissão de Agropecuária, que aprova, em 
conformidade com o art. 62, XXXIV, da Constituição Estadual 1 as alienações das terras devolutas que especifica. (A 
promulgação.) 

ENCERRAMENTO 
O Sr. Presidente Persistindo a falta de "quorum" 

qualificado para apreciação da matéria remanescente na pauta 
e não havendo oradores inscritos para o Grande Expediente, a 
Presidência encerra a reunião, convocando os Deputados para 
a ordinária de debates de amanhã, dia 15, às 9 horas. 
Levanta-se a reunião. 
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ATA DA 4a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 
EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA Á CONSTITUIÇÃO NQ 
13/95 
Às quinze 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 Dílzon Melo, 
Gilmar Machado, Arnaldo Penna, Anderson Adauto, Miguel 
Martini, Péricles Ferreira (substituindo este o Deputado 
Aílton Vilela, por indicação da Liderança do PSDB), Ivair 
Nogueira (substituindo o Deputado Marcelo Gonçalves, por 
indicação da Liderança do PDT) e Alberto Pinto Coelho, 
membros da Comissão supracitada. Encontram-se também 
presentes os Deputados Sebastião Costa, Elbe Brandão, Irani 
Barbosa, Clêuber Carneiro, Romeu Queiroz, Olinto Godinho e 
Marcos Helênio. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Dílzon Melo, 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 parlamentares presentes. A seguir, o 
Presidente passa a palavra ao relator, Deputado Alberto 
Pinto Coelho, que emite parecer pela aprovação da Proposta 
de Emenda à Constituição nQ 13/95 na forma do Substitutivo 
nQ 1. Na fase de discussão do parecer, o Deputado Anderson 
Adauto apresenta a Proposta de Emenda nQ 1, que dá nova 
redação ao "caput" do art. 201 da Constituição do Estado. 
Para discutir o parecer e a proposta de emenda, fazem uso da 
palavra os Deputados Anderson Adauto, Gilmar Machado, 
Alberto Pinto Coelho, Miguel Martini e Péricles Ferreira. Em 
virtude de sugestões apresentadas, o relator, Deputado 
Alberto Pinto Coelho, retira o parecer lido anteriormente e 
apresenta um novo parecer na forma do Substitutivo nQ 1, 
incorporando as sugestões. O Presidente encerra a discussão 
e submete a votação o parecer, salvo a Proposta de Emenda nQ 
1, o qual é aprovado, recebendo voto contrário do Deputado 
Gilmar Machado. Dando prosseguimento aos trabalhos, o 
Presidente coloca em votação a Proposta de Emenda nQ 1, de 
autoria do Deputado Anderson Adauto, a qual recebe votos 
contrários dos Deputados Alberto Pinto Coelho, Arnaldo 
Penna, Dílzon Melo, Péricles Ferreira, Ivair Nogueira e 
Miguel Martini. Votaram a favor da proposta de emenda os 
Deputado Anderson Adauto e Gilmar Machado, sendo, portanto, 
a Proposta de Emenda nQ 1 rejeitada. Cumprida a finalidade 
da reunião, o Presidente agradece a presença dos 
parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 
Sala das Comissões, 12 de dezembro de 1995. 
Dílzon Melo, Presidente- Gilmar Machado- Arnaldo Penna-

Anderson Adauto - Elbe Brandão - Péricles Ferreira - Romeu 
Queiroz- Paulo Piau -Jorge Eduardo de Oliveira- Alberto 
Pinto Coelho. 
ATA DA 17a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS 
MUNICIPAIS-E REGIONALIZAÇÃO 
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Às nove horas e vinte minutos do dia 1Q de dezembro de mil 
novecentos e noventa e cinco, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados José Henrique, Ivo José, Bilac Pinto 
(substituindo este ao Deputado Sebastião Costa, por 
indicação da Liderança do PFL) e Olinto Godinho 
(substituindo o Deputado José Maria Barros, por indicação do 
Líder do Bloco da Maioria), membros da Comissão supracitada. 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado José 
Henrique, declara aberta a reunião 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, o Presidente faz leitura de 
correspondência da Comissão Emancipacionista do Distrito de 
Catuni, Município de Francisco Sá, em que se solicita a esta 
Comissão nova análise da documentação apresentada, e do 
Ofício nQ 13.918-SJ, do Presidente do TRE-MG, comunicando a 
esta Casa a homologação do resultado do plebiscito realizado 
no dia 26/11/95, nos Distritos de São Cândido e Cordeiro de 
Minas, no Município de Caratinga, que pleiteiam a sua 
anexação ao Município de Ipatinga; de São Sebastião da 
Barra, no Município de Iapu, que deseja a sua anexação ao 
Município de São João do Oriente, e informa, ainda, o 
resultado do plebiscito realizado no Distrito de Tocos do 
Moji, com vistas à sua emancipação do Município de Borda da 
Mata. A seguir, o Presidente lê o parecer sobre o Ofício nQ 
13.918-SJ, mediante o qual conclui pelo envio à Mesa da 
Assembléia de projeto de lei, de autoria desta Comissão, que 
cria o Município de Tocos do Moji. Na fase de discussão, faz 
uso da palavra o Deputado Bilac Pinto, conforme consta nas 
notas taquigráficas. Encerrada a discussão e colocado em 
votação, é o parecer aprovado. A seguir, o Presidente 
designa o Deputado Bilac Pinto como relator de outro parecer 
sobre o Ofício nQ 13.918-SJ. O relator conclui, mediante 
parecer, pelo envio de dois requerimentos ao Presidente da 
Assembléia em que se solicite o encaminhamento de oficios 
aos Presidentes das Câmaras Municipais de Ipatinga e 
Caratinga, para que se manifestem sobre o processo de 
anexação dos Distritos de São Cândido e Cordeiro de Minas, e 
aos Presidentes das Câmaras Municipais de Iapu e São João do 
Oriente, para que se manifestem sobre o processo de anexação 
do Distrito de São Sebastião da Barra a este último 
município. Colocado em discussão e votação, é o parecer 
aprovado por unanimidade. Cumprida a finalidade da reunião, 
o Presidente agradece a presença dos parlamentares, convoca 
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 1995. 
José Henrique, Presidente - Dílzon Melo- Sebastião Costa -

João Batista de Oliveira- José Braga- Dimas Rodrigues. 
~TA DA 3ª AUDIÊNCIA PÚBLICA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE 
As quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia quatro 
de dezembro de mil novecentos e noventa e cinco, comparecem 
na Câmara Municipal de Timóteo os Deputados Ivo José, Wilson 
Trópia e Geraldo Nascimento, membros da Comissão de Meio 
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Ambiente. O Presidente, Deputado Ivo José, solicita ao 
Deputado Geraldo Nascimento que proceda à leitura da ata da 
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos 
membros presentes. O Presidente esclarece que a presente 
audiência pública se destina a discutir possíveis soluções 
para os problemas referentes ao lançamento de dejetos de 
esgotos sanitários no córrego Macuco, o que tem comprometido 
áreas pertencentes ao Parque Florestal do Rio Doce. 
Prosseguindo, a Presidência convida a compor a mesa dos 
trabalhos as seguintes pessoas: Vereador Benedito Gomes dos 
Reis, membro da Comissão de Saúde e Saneamento Básico da 
Câmara Municipal de Timóteo e autor da denúncia que deu 
origem a esta audiência pública; Leonardo Rodrigues Lelé da 
Cunha, Prefeito Municipal de Timóteo; Dr. Marcial Vieira de 
Souza, Promotor de Justiça da Comarca de Coronel Fabriciano; 
Prof. Célio Valle, Diretor-Geral do IEF; João Xavier 
Barroso, Presidente da Câmara Municipal de Timóteo;, Vereador 
Eduardo Carvalho, Presidente da Comissão de Meio Ambiente de 
Timóteo; Benerval Alves Laranjeira Filh:. Gerente de Divisão 
de Controle de Atividades de Infra-Est:utura da FEAM; Mário 
Izume Utimo, Supervisor Regional do Parque Estadual do Rio 
Doce; Eri Pimenta Penha, Diretor da Fundação SOS Piracicaba 
e Associação dos CODEMAS- ACODE; Nilson Guedes, Presidente 
do CODEMA de Timóteo; Luiz Vieira Marques, Diretor da Escola 
Técnica Ambiental do Rio Doce; Maurício Cravo Teixeira, 
Assessor Técnico da AMDA, e Maria Lourezanto, Presidente da 
Comissão Local de Saúde. Neste momento, registra-se a 
presença do Secretário de Assuntos Municipais, Deputado José 
Militão, que cumprimenta a todos os convidados e ouvintes e 
parabeniza a Comissão de Meio Ambiente pela sua brilhante 
atuação. Ato contínuo, fazem uso da palavra, para tecer suas 
considerações iniciais, os Deputados Ivo José e Geraldo 
Nascimento, autores do requerimento que motivou esta 
audiência pública. Prosseguindo, os convidados que fazem 
parte da Mesa e o Deputado Wilson Trópia, cada um por sua 
vez, usam da palavra para fazer suas exposições, tendo como 
assunto principal as denúncias de que áreas consideradas de 
preservação ambiental, pertencentes à reserva do Parque 
Florestal do Rio Doce, estariam sendo afetadas pela ocupação 
desordenada do bairro Macuco, causando a poluição do córrego 
Macuco. O Prof. Célio Valle afirma que a discussão em pauta 
é um ato de cidadania, já que a melhoria da qualidade de 
vida dos moradores do Macuco depende da preservação da 
reserva, que tem a maior porção contínua de mata Atlântica 
da Região Sudeste. Neste momento, o presidente registra 
também a presenças dos Srs. Adílson Condessa Torres, 
Secretário do Meio Ambiente, Turismo e Desenvolvimento da 
Prefeitura de Marliéria; Francisco Kim Valverde Filho, 
Presidente do Conselho Comunitário de Timóteo; José de 
Paula, representante do Vereador Vinicius Varella, 
Presidente da Comissão de Meio Ambiente de Ipatinga; Moacir 
de Castro, Afrânio Almeida, Virgínia Scarpatti, Roberto 
Paiva, António Carvalho, Gentil Lima Duarte, José 
Constantino Filho, Vereadores à Câmara Municipal de Timóteo; 
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Rosimery Nunes, Vereadora à Câmara Municipal de Marliéria; 
José Carlos, Vice-Prefeito de Marliéria; Aílton Barros, 
Líder Comunitário do Macuco, Cristovam Silva Reis, morador 
do bairro Macuco; e Maria Elisa Castelhanos, técnica do IEF. 
Após um amplo debate com a participação das autoridades, 
técnicos e lideranças locais, conforme consta nas notas 
taquigráficas, o Presidente tece suas considerações finais e 
sugere que a Prefeitura Municipal de Timóteo tome as devidas 
providências para fiscalizar e regularizar a ocupação urbana 
no bairro Macuco, além de promover campanhas de 
conscientização ambiental. Cumprida a finalidade da reunião, 
o Presidente agradece a presença dos convidados, dos 
ouvintes 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, 6 de dezembro de 1995. 
Ivo José, Presidente Wilson Trópia Ronaldo 

Vasconcellos. 
ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, 
CULTURA, DESPORTO E TURISMO E LAZER 
Às dez horas do dia cinco de dezembro de mil novecentos e 
noventa e cinco, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados João Leite, Gilmar Machado, Gil Pereira e Carlos 
Pimenta (substituindo os dois últimos aos Deputados Irani 
Barbosa e José Bonifácio, respectivamente, por indicação dos 
Blocos da Mobilização Social e da Maioria), membros da 
supracitada Comissão. Encontram-se presentes também os 
De~utados Dimas Rodrigues, Raul Lima Neto, Olinto Godinho, 
Cleuber Carneiro, José Braga e Almir Cardoso. Na ausência do 
Presidente, o Deputado João Leite assume a direção dos 
trabalhos e, havendo número regimental, declara aberta a 
reunião e solicita ao Deputado Gilmar Machado que proceda à 
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é 
subscrita pelos membros presentes. Prosseguindo, a 
Presidência informa que a reunião se destina a ouvir os Srs. 
Prof. José Geraldo de Freitas Drumond, reitor da UNIMONTES, 
Renata Bruna da Fonseca, Presidente do DA da Faculdade de 
Medicina, os Srs. Hélia Alves Pereira e Everaldo Ramos, 
representantes dos Presidentes dos DAs das Faculdades de 
Direito e de Filosofia e Letras, respectivamente; e Sued 
Kened Parrela Botelho, Presidente do DCE, que irão discorrer 
sobre a situação da UNIMONTES no que tange aos recursos 
orçamentários para 1996 e as necessidades dessa instituição, 
especialmente no que se refere à implantação de novos 
cursos. A Presidência os convida a tomar assento à mesa e, 
logo após, passa a palavra ao Deputado Carlos Pimenta, autor 
do requerimento que suscitou esta reunião. A seguir, os 
convidados discorrem sobre o assunto em pauta. Nesse 
momento, o Deputado João Leite se ausenta e o Deputado 
Anderson Adauto assume a direção dos trabalhos. Passa-se à 
fase de debates, com a participação dos parlamentares e 
convidados presentes, conforme consta nas notas 
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos Deputados, dos 
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convidados e dos demais participantes, convoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 12 de dezembro de 1995. 
João Leite, Presidente- Gilmar Machado- Anderson Adauto. 

ATA DA 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA 
Às dez horas do dia cinco de dezembro de mil novecentos e 
noventa e cinco, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Geraldo Santanna, Simão Pedro Toledo, 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 Ivair Nogueira que proceda à leitura da 
ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita 
pelos membros presentes. A Presidência informa que o Projeto 
de Lei nQ 491/95 foi retirado de tramitação a pedido do 
autor, Deputado Leonídio Bouças. Informa, ainda, que deferiu 
os pedidos de diligência referente aos Projetos de Lei nQs 
566 e 572/95, respectivamente, à Secretaria de Estado de 
Recursos Humanos e Administração e ao autor. Passa-se à fase 
de discussão e votação de pareceres sobre proposições 
sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. Com a 
palavra, o Deputado Ivair Nogueira, relator do Projeto de 
Lei nQ 557/95, emite parecer mediante o qual conclui pela 
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade da 
proposição com as Emendas nQs 1 a 4, que apresenta. Na fase 
de discussão, o Deputado Anivaldo Coelho solicita vista do 
projeto, a qual é convencida pela Presidência. Na ausência 
do Deputado Leonídio Bouças, relator do Projeto de Lei nQ 
560/95, a Presidência redistribui a matéria ao Deputado 
Simão Pedro Toledo, que emite parecer mediante o qual 
conclui pela constitucionalidade, pela legalidade e pela 
juridicidade da proposição na forma do Substitutivo nQ 1, 
que apresenta. Submetido a discussão e votação, é aprovado o 
parecer. Passa-se à fase de discussão e votação de 
proposições que dispensam a apreciação do Plenário da 
Assembléia. Estando ausente o Deputado Leonídio Bouças, 
relator dos Projetos de Lei nQs 558, 563, 564 e 567/95, a 
Presidência redistribui as proposições ao Deputado Simão 
Pedro Toledo, que emite pareceres mediante os quais conclui 
pela constitucionalidade, pela legalidade e pela 
juridicidade dos projetos. Submetidos a discussão e votação, 
cada um por sua vez, são aprovados os pareceres. Cumprida a 
finalidade da reunião, o Presidente 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, 12 de dezembro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente Simão Pedro Toledo 

Leonídio Bouças - Anivaldo Coelho. 
ATA DA 20a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR-



384 

Às nove horas e quinze minutos do dia seis de dezembro de 
mil novecentos e noventa e cinco, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Marcos Helênio, Dinis Pinheiro, 
Antônio Andrade, Carlos Pimenta e Olinto Godinho, membros da 
Comissão supracitada. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Marcos Helênio, declara abertos os 
trabalhos e solicita ao Deputado Carlos Pimenta que proceda 
à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, 
é subscrita pelos parlamentares presentes. Esgotada a 
matéria destinada à 1ª parte da reunião, a Presidência passa 
à 1ª fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a 
votação de proposição da Comissão. O Presidente procede à 
leitura do requerimento do Deputado Olinto Godinho, em que 
solicita sejam ouvidos os representantes de empresas 
seguradoras, os quais prestarão esclarecimentos sobre o não-
cumprimento do previsto nos contratos de seguro de veículos 
quando da ocorrência de sinistros. Submetido a votação, é o 
requerimento aprovado. A seguir, 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. CQm a palavra, o Deputado Antônio Andrade, 
relator do Projeto de Lei nQ 492/95, emite parecer mediante 
o qual conclui pela aprovação da matéria no 1Q turno, com a 
Emenda nQ 1, da Comissão de Administração Pública. Submetido 
a discussão e votação, é o parecer aprovado. Cumprida a 
finalidade da reun1ao, a Presidência agradece o 
comparecimento dos Deputados, convoca os membros da Comissão 
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da 
ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 1995. 
Marcos Helênio, Presidente - Dimas Rodrigues Arnaldo 

Penna- Gil Pereira- Carlos Pimenta. 
ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO 
PUBLICA 
Às dez horas do dia seis de dezembro de mil novecentos e 
noventa e cinco, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Ajalmar Silva, Arnaldo Penna, Bonifácio Mourão, 
Carlos Murta, Durval Ângelo e Elbe Brandão, membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Ajalmar Silva, declara abertos os 
trabalhos e informa que a reunião se destina a apreciar a 
matéria constante na pauta e a discutir, com o Sr. Cláudio 
Roberto Mourão da Silveira, Secretário de Estado de Recursos 
Humanos e Administração, o Projeto de Lei nQ 469/95, de 
autoria do Deputado José Bonifácio, que cria incentivos à 
exoneração voluntária de servidores públicos do Estado, em 
tramitação nesta Casa. Prosseguindo, solicita ao Deputado 
Carlos Murta que proceda à leitura da ata da reunião 
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros 
presentes. A Presidência acusa o recebimento da seguinte 
correspondência: ofícios dos Srs. Áureo Darli Heringer e 
José Vicente Furtado, respectivamente, Prefeito Municipal de 
Manhumirim e Presidente do Sindicato dos Produtores Rurais 
de Manhumirim, solicitando a ingerência desta Casa junto ao 
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DER-MG, visando à agilização do processo licitatório para a 
construção de um anel rodoviário naquele município; abaixo-
assinado dos Auxiliares de Nível Médio da Educação, 
encaminhando cópia de ofício, enviado ao Governador do 
Estado solicitando revisão de seus proventos, que foram 
reduzidos após o último reajuste em março de 1995. Passa-se 
à fase de discussão e votação de pareceres sobre proposições 
sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. Na ausência 
do Deputado Jairo Ataíde, relator das emendas apresentadas 
em Plenário ao Projeto de Lei Complementar nQ 5/95, a 
Presidência redistribui a matéria ao Deputado Bonifácio 
Mourão, que emite parecer por meio do qual conclui pela 
prejudicialidade da Emenda nQ 3 e pela aprovação da Emenda 
nQ 4. Na fase de discussão, o Deputado Durval Ângelo 
solicita vista da proposição, a qual é concedida pela 
Presidência. A Deputada Elbe Brandão, relatora do Projeto de 
Lei nQ 389/95, emite parecer por meio do qual conclui pela 
aprovação da proposição na forma do Substitutivo nQ 1, 
apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. 
Submetido a discussão e votação, é aprovado o parecer. 
Passa-se à fase de discussão e votação de proposições que 
dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia. A 
Presidência submete a discussão e votação, cada um por sua 
vez, os Projetos de Lei nQs 279 e 417/95, no 1Q turno, que 
tiveram pareceres favoráveis à sua aprovação. emitidos pelos 
respectivos relatores, Deputados Durval Ângelo e Jairo 
Ataíde, sendo os mesmos aprovados. Esgotada a matéria da 
pauta, a Presidência suspende a reunião até a chegada do 
convidado, Sr. Cláudio Roberto Mourão da Silveira, 
impossibilitado de comparecer a esta Comissão na parte da 
manhã. Às 17 horas são reabertos os trabalhos, registrando-
se a presença dos Deputados Ajalmar Silva, Arnaldo Penna, 
Bonifácio Mourão, Gil Pereira (substituindo este ao Deputado 
Carlos Murta, por indicação da Liderança do PP), Elbe 
Brandão e José Bonifácio. A Presidência anuncia a presença 
dos Srs. Cláudio Roberto Mourão da Silveira, Secretário de 
Estado de Recursos Humanos e Administração, Ben Hur de 
Albergaria, Chefe de Gabinete, Carlos Afonso Diniz, Assessor 
Parlamentar, e os convida a tomarem assento à mesa. 
Prosseguindo, passa a palavra ao Deputado Gil Pereira, autor 
do requerimento que motivou o convite, o qual tece 
comentários a respeito da oportunidade de se apresentar 
projeto criando incentivos à exoneração voluntária de 
servidores públicos e dirige algumas perguntas aos 
convidados, que são prontamente respondidas. Abertos os 
debates, fazem uso da palavra os Deputados José Bonifácio, 
Ajalmar Silva, Bonifácio Mourão, Arnaldo Penna, Gil Pereira 
e os Srs. Cláudio Mourão e Ben Hur de Albergaria. Encerrados 
os debates, a Presidência agradece a presença e os valiosos 
subsídios prestados pelos convidados a esta Comissão. 
Cumprida a finalidade da reun1ao, a Presidência agradece a 
presença de todos, informa que, tendo em vista a proximidade 
do término da sessão legislativa e a necessidade de se 
ultimar a apreciação dos projetos em tramitação nesta Casa, 
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fica esta Comissão convocada 
extraordinariamente a fim de apreciar 
porventura lhe sejam distribuídas, até 
legislativa, determina a lavratura da 
trabalhos. 
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para reunir-se 
as proposições que 
o final desta sessão 
ata e encerra os 

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 1995. 
Ajalmar Silva, Presidente- Durval Ângelo- Carlos Murta-

Alencar da Silveira Júnior. 
~TA DA 28ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE 
As dez horas e quinze minutos do dia seis de dezembro de mil 
novecentos e noventa e cinco, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Ivo José, Ronaldo Vasconcellos e 
Wilson Trópia, membros da Comissão supracitada. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado Ivo José, solicita 
ao Deputado Wilson Trópia que proceda à leitura da ata da 
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos 
membros presentes. A Presidência informa que a presente 
reunião se destina a discutir sobre a monocultura do 
eucalipto e suas conseqüências com os seguintes convidados: 
Srs. Rubens Teodoro da Costa Diretor-Presidente da ACESITA 
Energética S.A.; Ricardo F~rreira Ribeiro, Assessor da 
Comissão Pastoral da Terra; José Geraldo Rivelli Magalhães, 
Coordenador da Area Ambiental da CENIBRA Florestal S.A., 
representando o Sr. Luis Otávio Mata Valadares, Diretor-
Presidente da citada empresa. o Sr. Marco Aurélio Machado, 
Presidente da Associação Brasileira de Florestas Renováveis 

ABRACAVE -,justificou a sua ausência em virtude de 
compromissos assumidos anteriormente. Registra-se, também, a 
presença do Srs. Rubens Alves Horta, Assessor da Presidência 
d~ ACESITA Energética S.A.; Francisco Mourão, Gerente 
Tecnico de Unidades de Conservação, do IEF-MG; Luiz Lôbo, do 
IEF-MG, e José Rodrigues de Oliveira, "Zé Raizeiro", 
Presidente da Associação Naturalista na Defesa da Saúde 
Mental Macrobiótica-Chá Caseiro, de Governador Valadares. O 
Deputado Ivo José, autor do requerimento que deu origem a 
esses convites, tece suas considerações iniciais. Ato 
contínuo, a Presidência passa a palavra aos convidados, cada 
um por sua vez , para fazerem suas exposições, que têm como 
tema principal as vantagens e os prejuízos acarretados pela 
monocultura do eucalipto. Após amplo debate entre os 
convidados e os Deputados, o Sr. Francisco Mourão parabeniza 
os membros desta Comissão por estarem abertos à discussão de 
temas variados ligados à área de meio ambiente. A 
Presidência agradece aos convidados as informações 
prestadas, encerra o assunto em pauta e passa a palavra ao 
Sr. José Rodrigues de Oliveira, "Zé Raizeiro", que, na 
oportunidade, divulga o seu trabalho e entrega cópia de 
documentos da Associação Naturalista na Defesa da Saúde 
M~ntal Macrobiótica-Chá Caseiro, da qual é Presidente. Ao 
f1nal da reunião, o Presidente agradece a presença dos 
convidados e dos parlamentares esclarece que a Comissão se 
dispõe a realizar novos debate~ e informa aos membros desta 
que, tendo em vista a proximidade do término da sessão 
legislativa e a necessidade de se ultimar a apreciação dos 
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projetos em tramitação nesta Casa, ficam eles previamente 
convocados para reunião extraordinária a fim de se 
apreciarem as proposições que, por ventura, lhe forem 
distribuídas até o final desta sessão legislativa, determina 
a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 1995. 
Ivo José, Presidente Ronaldo Vasconcellos Antônio 

Roberto- Wilson Trópia- Antônio Genaro. 
ATA DA 31a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE E AÇÃO 
SOCIAL -
Às nove horas e trinta minutos do dia sete de dezembro de 
mil novecentos e noventa e cinco, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Carlos Pimenta, Jorge Eduardo de 
Oliveira e Jorge Hannas. Encontram-se presentes, também, os 
Deputados João Batista de Oliveira, Antônio Roberto, Hely 
Tarquínio e Antônio Andrade, membros da Comissão 
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Carlos Pimenta, declara abertos os trabalhos e 
solicita ao Deputado Jorge Eduardo de Oliveira que proceda à 
leitura da ata da reunião anterior, que, lisa e aprovada, é 
subscrita pelos membros presentes. p~~sseguindo, o 
Presidente passa à fase de discussão e votação de 
proposições da Comissão. O Deputado João Batista de Oliveira 
apresenta requerimento em que solicita audiência pública da 
Comissão de Saúde, e Ação Social com a finalidade de ouvir a 
Sra. Sandra Cristina Lucinda e o Sr. Jorge Aílton Moreira de 
Almeida, que vão apresentar denúncia sobre o caso de 
negligência envolvendo suas duas filhas recém-nascidas, 
ocorrido na Santa Casa de Misericórdia de Barbacena. O 
Presidente esclarece que, tendo em vista requerimento 
aprovado nesta Comissão solicitando reunião conjunta com a 
Comissão de Defesa do Consumidor, para tratar de negligência 
médica, ele anexará o pedido à pauta da reunião. A seguir, 
a Presidência passa à fase de discussão e votação de 
proposições que dispensam a apreciação do Plenário d~ 
Assembléia. O Deputado Marco Régis emite pareceres 
favoráveis à aprovação, no 2Q turno, dos Projetos de Lei nQs 
433 e 448/95 e, no 1Q turno, dos Projetos de Lei nQs 511, 
464 e 542/95, estes dois últimos com emendas que receberam o 
nQ 1. Submetidas a discussão e votação, são as proposições 
aprovadas. Ato contin~~. a Presidência anuncia a presença 
dos Srs. Jean Jacques S'Antoine, chefe de equipe do Banco 
Mundial; Dr. Hector Sanches, representante, do Banco 
Mundial, e Dr. Benedictus Philadelpho da Siqueira, 
Superintendente de Planejamento e Coordenação da Secretaria 
da Saúde, os quais convida para tomarem assento à mesa. A 
Presidência passa a palavra ao Dr. Jean Jacques S'Antoine, 
que discorre sobre o empréstimo que será concedido por 
aquela instituição à Secretaria da Saúde, para promover a 
descentralização e a regionalização do sistema de urgência 
e emergência. O Dr. Benedictus Philadelpho se encarrega de 
esclarecer outros temas relativos à área de saúde. Cumprida 
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 
dos convidados e dos parlamentares, convoca os membros da 
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Comissão para a próxima reun1ao ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 14 de dezembro de 1995. 
Carlos Pimenta, Presidente - Jorge Hannas - Marco Régis -

Jorge Eduardo de Oliveira. 
ATA DA 18a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO 
Às dez hÕras e dez minutos do dia sete de dezembro de mil 
novecentos e noventa e cinco, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Paulo Schettino, Elbe Brandão e 
Aílton Vilela (substituindo este ao Deputado José Maria 
Barros, por indicação da Liderança do PSDB), membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Paulo Schettino, declara aberta a 
reunião e solicita ao Deputado Aílton Vilela que proceda à 
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é 
subscrita pelos membros presentes. Em seguida, o Presidente 
distribui à Deputada Elbe Brandão o Projeto de Resolução nQ 
485/95 e o Projeto de Lei nQ 199/95 e ao Deputado Aílton 
Vilela os Projetos de Lei nQs 140, 246, 312, 399, 403, 414 e 
436/95. 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 aprovaçao do 
Projeto de Resolução nQ 485/95 e do Projeto de Lei nQ 
199/95. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua 
vez, são aprovados os pareceres. Em seguida, são apreciadas 
as matérias de deliberação conclusiva da Comissão. O 
Deputado Aílton Vilela emite pareceres mediante os quais 
conclui pela aprovação dos Projetos de Lei nQs 140, 246, 
312, 399, 403, 414 e 436/95. Submetidos a discussão e 
votação, cada um por sua vez, são aprovados os pareceres. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência convoca, 
previamente, a Comissão para reunião extraordinária, tendo 
em vista a proximidade do término da sessão legislativa e a 
necessidade de se ultimar a apreciação dos projetos em 
tramitação na Casa, agradece a presença dos parlamentares, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 12 de dezembro de 1995. 
Bonifácio Mourão, Presidente- Álvaro Antônio- Sebastião 

Helvécio. 
ATA DA REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR 
PARECER SOBRE A INDICAÇÃO, PELA ASSEMBLÉIA, DE CONSELHEIRO 
~O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
As onze horas e dez minutos do dia doze de dezembro de mil 
novecentos e noventa e cinco reúnem-se na Sala das 
Comissões os Deputados Geraldo'santanna, Romeu Queiroz, 
José Braga, Clêuber Carneiro e Gilmar Machado (substituindo 
este ao Deputado Marcos Helênio, por indicação da Liderança 
do PT), membros da Comissão supracitada. Registra-se a 
presença dos Deputados Arnaldo Penna, Rêmolo Aloise, Antônio 
Júlio e Geraldo Rezende. Havendo número regimental, o 
Presidente "ad hoc", Deputado Geraldo Santanna, declara 
abertos os trabalhos e informa que esta reunião se destina a 
eleger o Presidente e o Vice-Presidente, a designar o 
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relator e a proceder à argu1çao pública dos candidatos, 
Deputados Álvaro Antônio e José Ferraz, para fins do 
disposto no art. 78, § 1Q, inciso II, da Constituição 
Estadual. A seguir, o Presidente informa não haver ata a ser 
lida, por ser esta a 1ª reunião desta Comissão, determina a 
distribuição das cédulas de votação, devidamente rubricadas, 
e convida o Deputado José Braga para atuar como 
escrutinador. Recolhidas as cédulas, verifica-se que foram 
eleitos Presidente e Vice-Presidente os Deputados Geraldo 
Santanna e Clêuber Carneiro, respectivamente. O Presidente 
empossa o Vice-Presidente, que, por sua vez, no exercício da 
Presidência, dá posse ao Presidente eleito. O Deputado 
Geraldo Santanna agradece a escolha de seu nome e designa o 
Deputado José Braga como relator do Requerimento nQ 923/95, 
que contém a indicação do Deputado Álvaro Antônio, e o 
Deputado Romeu Queiroz, como relator do Requerimento nQ 
924/95, que contém a indicação do Deputado José Ferraz. A 
seguir, a Presidência convida o Deputado Álvaro Antônio para 
tomar assento à mesa e dá início à argüição pública do 
candidato. o Deputado Álvaro Antônio, preliminarmente, 
elogia a Resolução nQ 5.158 de 1995, desta Casa, que dispõe 
sobre a indicação, pela ~ssembléia, de Conselheiro do 
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, estabelecendo 
critérios democráticos para o processo de escolha e, a 
seguir, responde, uma a uma, às questões formuladas pelos 
Deputados Clêuber Carneiro, Gilmar Machado, José Braga e 
Geraldo Rezende. O Deputado Geraldo Santanna não vê 
necessidade de outros questionamentos, em vista de Ja 
conhecer o excelente "curriculum" do candidato; agradece a 
presença do Deputado Álvaro Antônio e suspende a reunião por 
2 minutos. Reabertos os trabalhos, a Presidência convida o 
Deputado José Ferraz a tomar assento à mesa e dá início à 
argüição pública do candidato. O Deputado José Ferraz, 
primeiramente, discorre sobre sua vida pública e, logo após, 
responde, uma a uma, às perguntas formuladas pelos Deputados 
Geraldo Rezende, Romeu Queiroz, Clêuber Carneiro, José Braga 
e Antônio Júlio. O Deputado Geraldo Santanna agradece a 
presença do Deputado José Ferraz, manifesta-se dizendo que 
os candidatos apresentam todas as qualificações necessárias 
à nomeação para o cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas 
do Estado de Minas Gerais e formul2 votos de que o escolhido 
por esta Casa desempenhe suas funçtes com bom-senso, lisura, 
competência, destituído de todas as ingerências partidárias 
e sob a proteção de Deus. Nada mais havendo a ser tratado, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca-
os para a próxima reunião desta Comissão a se realizar hoje, 
às 16 horas, com a finalidade de se apreciarem os pareceres 
sobre os Requerimentos nQs 923 e 924/95, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 12 de dezembro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Romeu Queiroz - Paulo Piau -

Alencar da Silveira Júnior. 
ATA DA REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR 
PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI 
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COMPLEMENTAR No 43, QUE DISPÕE SOBRE O SISTEMA DE JUIZADOS 
~SPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 
As quatorze horas e trinta minutos do dia doze de dezembro 
de mil novecentos e noventa e cinco, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Sebastião Costa, Álvaro Antônio, 
Geraldo Rezende (substituindo este ao Deputado Bonifácio 
Mourão, por indicação da Liderança do PMDB) e Dimas 
Rodrigues (substituindo o Deputado Alberto Pinto Coelho, por 
indicação da Liderança do PP), membros da Comissão 
supracitada. Havendo nümero regimental, o Presidente "ad 
hoc", Deputado Sebastião Costa, declara abertos os 
trabalhos, informa que a reun1ao se destina a eleger o 
Presidente e o Vice-Presidente e a designar o relator e 
suspende os trabalhos. Às 15 horas, com a presença dos 
Deputados Sebastião Costa, Geraldo Rezende, Dimas Rodrigues 
e Simão Pedro Toledo (substituindo este ao Deputado Arnaldo 
Penna, por indicação da Liderança do PSDB), o Presidente "ad 
hoc", Deputado Sebastião Costa, reabre os trabalhos, 
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, com quatro 
votos, os Deputados Sebastião Costa e Bonifácio Mourão. O 
Presidente eleito agradece a escolha de seu nome e designa o 
Deputado Arnaldo Penna para relator da matéria. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece o 
comparecimento dos Deputados, informa que a próxima reunião 
será marcada tão logo fique pronto o parecer do relator, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 14 de dezembro de 1995. 
Geraldo Rezende, Presidente- Bilac Pinto- Arnaldo Penna. 

~TA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO 
As quinze horas e trinta minutos do dia doze de dezembro de 
mil novecentos e noventa e cinco, comparecem na Sala das 
Co~issões os Deputados Bonifácio Mourão, Sebastião Helvécio 
e Alvaro Antônio, membros da supracitada Comissão. Havendo 
nümero regimental, o Vice-Presidente, Deputado Bonifácio 
Mourão, assume a direção dos trabalhos, declara aberta a 
reunião e solicita ao Deputado Sebastião Helvécio 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 Álvaro Antônio os Projetos 
de Lei nQs 506 e 526/95. Passa-se à fase de apreciação de 
pareceres sobre proposições de deliberação conclusiya do 
Plenário da Assembléia. Com a palavra, o Deputado Alvaro 
Antônio emite parecer mediante o qual conclui pela aprovação 
do Projeto de Lei nQ 506/95. Submetido a discussão e 
votação, fica aprovado o parecer. Em seguida, passa-se à 
fase de apreciação de pareceres sobre proposiçõ~s de 
deliberação conclusiva das Comissões. O Deputado Alvaro 
Antônio emite parecer mediante o qual conclui pela aprovação 
do Projeto de Lei nQ 526/95. Submetido a discussão e 
votação, fica aprovado o parecer. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença dos 
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parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 1995. 
Bonifácio Mourão, Presidente Elbe Brandão Ant6nio 

Genaro. 
ATA DA Sa REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 
EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO NQ 
13/95 
Às quinze horas e quarenta e cinco minutos do dia doze de 
dezembro de mil novecentos e noventa e cinco, comparecem na 
Sala das Comissões os Deputados Dílzon Melo, Gilmar Machado, 
Arnaldo Penna, Anderson Adauto, Jorge Eduardo de Oliveira, 
Alberto Pinto Coelho, Elbe Brandão, Péricles Ferreira e 
Romeu Queiroz (substituindo os três últimos aos Deputados 
João Leite, José Maria Barros e Aílton Vilela, 
respectivamente, por indicação da Liderança do PSDB) e Paulo 
Piau (substituindo o Deputado Bilac Pinto, por indicação da 
Liderança do PFL), membros da Comissão supracitada. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado Dílzon Melo, 
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Paulo 
Piau que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, 
lida e aprovada, é subscrita pelos parlamentares presentes. 
A seguir, o Presidente passa a palavra ao relator, Deputado 
Alberto Pinto Coelho. Este emite parecer mediante o qual 
conclui pela aprovação da Proposta de Emenda à Constituição 
nQ 13/95 na forma do vencido no 1Q turno e pela rejeição das 
Emendas nQs 1 a 4, apresentadas. Na fase de discussão do 
parecer, fazem uso da palavra os Deputados Anderson Adauto e 
Elbe Brandão. Os Deputados Jorge Eduardo de Oliveira e Paulo 
Piau apresentam requerimentos em que solicitam destaque das 
Emendas nQs 2 e 3, respectivamente. Logo após, o Deputado 
Gilmar Machado pede vista da proposição em tela, a qual é 
concedida pelo Presidente. Em virtude do pedido de vista e 
de não haver mais nada a ser tratado, o Presidente agradece 
o comparecimento dos parlamentares, convoca os membros da 
Comissão para a reunião a ser realizada no ~~óximo dia 13, 
às 10 horas, com a finalidade de se reabrir a discussão do 
parecer do relator e das Emendas nQs 2 e 3, destacadas, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 1995. 
Dílzon Melo, Presidente- Alberto Pinto Coelho- Gilmar 

Machado- Arnaldo Penna - Anderson Adauto- Bilac Pinto-
Anivaldo Coelho - Miguel Martini - Romeu Queiroz - Péricles 
Ferreira- Geraldc Rezende -Paulo Piau- Olinto Godinho-
Jorge Eduardo de Oliveira - Dimas Rodrigues Sebastião 
Costa- Ajalmar S1lva- Jo~é Braga. 
ATA DA 21a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR-
Às nove horas e quinze minutos do dia treze de dezembro de 
mil novecentos e noventa e cinco, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Marcos Helênio, Dimas Rodrigues e 
Arnaldo Penna (estes dois últimos em substituição aos 
Deputados Gil Pereira e Carlos Pimenta, respectivamente, por 
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indicação da Liderança do PP e pelo Bloco da Maioria), 
membros da Comissão supracitada. A Presidência informa aos 
Deputados que a reun1ao se destina a apreciar a matéria 
constante na ordem do dia e a ouvir os Srs. Francisco Carlos 
Corrêa, Taís Nara Stein Cechin, Manuel Maurício Gonçalves, 
Presidentes, respectivamente, do Clube Thermas Internacional 
de Minas Gerais, do Clube Thermas Internacional de 
Governador Valadares e do Conselho Regional de Medicina; e 
Sebastião Lima Gonçalves, os quais discutirão as possíveis 
irregularidades cometidas pelas empresas Clube Thermas 
Internacional de Minas Gerais e Clube Thermas Internacional 
de Governador Valadares. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Marcos Helênio, 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 parlamentares presentes. O Presidente leva 
ao conhecimento dos Deputados o Ofício nQ 850/95, do 
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, informando que 
serão enviadas a esta Comissão as cópias da auditoria 
alusiva ao terminal rodoviário de Belo Horizonte, após a 
realização do julgamento desse processo, que se encontra em 
tramitação na Corte do Tribunal. o Presidente procede à 
redistribuição do Projeto de Lei nQ 486/95, no 1Q turno, ao 
Deputado Arnaldo Penna. Passa-se 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 Arnaldo Penna, relator do Projeto 
de Lei nQ 486/95, 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 Deputados Carlos Pimenta 
e Gil Pereira, 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 reunião, o Presidente agradece o 
comparecimento dos convidados e dos Deputados, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 14 de dezembro de 1995. 
Marcos Helênio, Presidente Dinis Pinheiro Olinto 

Godinho. 
ATA DA 31a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
fiSCALIZAÇÃO-FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA 
As dez horas do dia treze de dezembro de mil novecentos e 
noventa e cinco, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Miguel Martini, Romeu Queiroz, Geraldo Rezende e 
Bilac Pinto (substituindo este ao Deputado Clêuber Carneiro, 
por indicação da Liderança do PFL), membros da Comissão 
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Miguel Martini, declara abertos os trabalhos e 
esclarece que a reunião se destina a apreciar as matérias 
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constantes na pauta. A seguir, solicita ao Deputado Bilac 
Pinto que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, 
lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Após, 
distribui ao Deputado Geraldo Rezende o Projeto de Lei nQ 
371/95; ao Deputado Romeu Queiroz, o Projeto de Lei nQ 
604/95; na ausência do Deputado Clêuber Carneiro, 
redistribui ao Deputado Romeu Queiroz o Projeto de Lei nQ 
458/95. Em seguida, passa-se à 2ª fase da Ordem do Dia, com 
a discussão e a votação de pareceres sobre proposições 
sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. Com a 
palavra, o Deputado Geraldo Rezende, relator do Projeto de 
Lei nQ 371/95, emite parecer mediante o qual conclui pela 
aprovação do projeto na forma do vencido no 1Q turno e com a 
Emenda nQ 1, que apresenta. Posto em discussão e votação, é 
o parecer aprovado. Após, o Deputado Romeu Queiroz, relator 
do Projeto de Lei nQ 604/95, emite parecer mediante o qual 
conclui pela aprovação do projeto. Submetido a discussão e 
votação, é o parecer aprovado, com voto contrário do 
Deputado Geraldo Rezende. A seguir, o Deputado Miguel 
Martini, relator do Projeto de Lei nQ 388/95, emite parecer 
mediante o qual conclui pela aprovação do projeto com a 
Emenda nQ 1, que apresenta. Colocado em discussão e votação, 
é o parecer aprovado. Logo após, o Deputado Romeu Queiroz, 
relator do Projeto de Lei nQ 458/95, emite parecer mediante 
o qual conclui pela aprovação do projeto com a Emenda nQ 1, 
da Comissão de Constituição e Justiça. Posto em discussão e 
votação, é o parecer aprovado por unanimidade. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 
Sala das Comissões, 14 de dezembro de 1995. 
Miguel Martini, Presidente- Jairo Ataíde- Ajalmar Silva-

Geraldo Rezende. 
ATA DA 29a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE 
Às dez hÕras e quinze minutos do dia treze de dezembro de 
mil novecentos e noventa e cinco, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Ivo José, Ronaldo Vasconcellos, 
Wilson Trópia, António Roberto e António Genaro. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado Ivo José, declara 
abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Wilson Trópia 
que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida 
e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Esta 
reunião destina-se a ouvir os representantes do Movimento 
Mata do Morcego e Matinha da Califórnia. A Presidência 
registra a presença dos seguintes convidados: Srs. Dalbo 
Diaguenes, representante do citado movimento; Maurílio José 
Coelho, Presidente da Associação dos Moradores do Bairro 
Camargo; Roseni Antunes Lima, Presidente da Associação 
Comunitária Pró-Melhoramento do Bairro João Pinheiro; 
Guilherme dos Anjos Dumont, membro do Movimento Mata do 
Morcego e Matinha da Califórnia, e Antonina Trovão Paula, 
Presidente da Associação dos Moradores do Conjunto Santa 
Luzi2. Com a palavra, o Deputado Ronaldo Vasconcellos, autor 
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do requerimento que deu origem aos convites, faz algumas 
considerações iniciais. Prosseguindo, o Presidente passa a 
palavra ao Sr. Dalbo Diaguenes, que, na oportunidade 
esclarece que o movimento tem por objetivos lutar pela 
preservação de área de mais de 400m2 na região noroeste da 
Capital, que constitui um dos últimos espaços verdes de Belo 
Horizonte em condição de ser transformado em parque, e 
impedir a concretização de projeto elaborado pela empresa 
Encamp, que prevê a implantação de distrito industrial com 
117m2, onde hoje fica a Matinha da Califórnia. Após, fazem 
uso da palavra os demais convidados e os Deputados Ronaldo 
Vasconcellos, Wilson Trópia e Antônio Genaro, conforme 
consta nas notas taquigráficas. Ato contínuo, o Presidente 
coloca a Comissão à disposição para novos debates, agradece 
a presença dos convidados e dos Deputados, convoca os 
membros da Comissão para a reun1ao extraordinária a ser 
realizada no dia 14/12/95, às 10 horas, no Plenarinho II, 
com a finalidade de se ouvirem diversos convidados sobre o 
"lixão" do Bairro Boa Vista, em Contagem, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 14 de dezembro de 1995. 
Ivo José, Presidente Ronaldo Vasconcellos Antônio 

Roberto - Durval Ângelo - Carlos Pimenta. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 
No 140/95 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei nQ 140/95, de autoria do Deputado 

Sebastião Costa, que declara de utilidade pública o Hospital 
São João Batista de Itamogi, localizado no Município de 
Itamoji, 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 140/95 

Declara de utilidade pública o Hosoital São João Batista de 
Itamogi, localizado no Município de Itamoji. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarado de utilidade pública o Hospital 

São João Batista de Itamogi, localizado no Município de 
Itamoji. 
Art. 2o Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 7 de dezembro de 1995. 
Paulo Schettino, Presidente- Ailton Vilela, relator- Elbe 

Brandão. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

NQ 312/95 
Comissão de Redação 
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O Projeto de Lei nQ 312/95, de autoria do Deputado Ajalmar 

Silva, que declara de utilidade pública o Núcleo Espírita 
Labor, Fé e Amor, com sede no Município de Araxá, 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 312/95 
Declara de utilidade pública o NÚcleo Espírita Labor, Fé e 

Amor, com sede no Município de Araxá. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarado de utilidade pública o Núcleo 

Espírita Labor, Fé e Amor, com sede no Município de Araxá. 
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 dezembro de 1995. 
Paulo Schettino, Presidente- Aílton Vilela, relator - Elbe 

Brandão. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

NQ 399/95 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei nQ 399/95, de autoria do Deputado Anderson 
Adauto, que declara de utilidade pública a Associação de 
Crianças Deficientes - ACD -, 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, 

redação f i na 1 , 
opinamos por se dar à proposição a seguinte 
que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI No 399/95 
Declara de utilidade pública a- Associação de Crianças 

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

de Crianças Deficientes - ACD - com sede no Município de 
Uberaba . 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 7 de dezembro de 1995. 

de sua 

Paulo Schettino, Presidente- Aílton Vilela, relator - Elbe 
Brandão. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 
NQ 403/95 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei nQ 403/95, de autoria do Deputado Geraldo 

Nascimento, que declara de utilidade pública a entidade 
União Espírita da Fraternidade UNESF com sede no 
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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 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 403/95 

Declara de utilidade pública a entidade União Espírita da 
Fraternidade - UNESF -, com sede no Município de Timóteo. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a entidade 

União Espírita da Fraternidade UNESF 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, 7 de dezembro de 1995. 
Paulo Schettino, Presidente- Aílton Vilela, relator - Elbe 

Brandão. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

No 414/95 
Comiss~o de Redação 

O Projeto de Lei nQ 414/95, de autoria da Deputada Maria 
José Haueisen, que declara de utilidade pública a Associação 
Hospitalar Santa Rosália, com sede no Município de Teófilo 
Otôni, 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 414/95 
Declara de utilidade pública a Associação Hospitalar Santa 

Rosália, com sede no Município de Teófilo Otôni. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a Associação 

Hospitalar Santa Rosália, com sede no Município de Teófilo 
Otôni. 
Art. 2Q Esta lei entra em 

publicação. 
vigor na data de sua 

Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 7 de dezembro de 1995. 
Paulo Schettino, Presidente- Aílton Vilela, relator - Elbe 

Brandão. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

NQ 436/95 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei nQ 436/95, de autoria do Deputado Antônio 
Júlio, que declara de utilidade pública a Associação de Pais 
e Amigos dos Excepcionais- APAE de Dom Silvério -, com sede 
no Município de Dom Silvério, foi aprovado no 2Q turno na 
forma do vencido no 1Q turno. 
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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 final, 
opinamos por se dar à proposição a seguinte 
que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI No 436/95 
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. 
Sala das Comissões, 7 de dezembro de 1995. 
Paulo Schettino, Presidente- Ailton Vilela, relator- Elbe 

Brandão. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

NQ 526/95 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei nQ 526/95, de autoria do Deputado Paulo 
Schettino, que declara de utilidade pública a Fundação de 
Apoio Comunitário FAC , com sede no Município de 
Varginha, 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 526/95 

Declara de utilidade pública a Fundação de Apoio 
Comunitário - FAC -, com sede no Município de Varginha. 

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

Apoio Comunitário FAC com sede no Município de 
Varginha. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 12 de dezembro de 1995. 
Bonifácio Mourão, Presidente - Álvaro Antônio, relator -

Sebastião Helvécio. 
PARECER SOBRE A EMENDA NQ 2, APRESENTADA EM PLENÁRIO, AO 

PROJETC DE LEI No 402/95 
Comissão de Educação, :~ltura, D~sporto e Turismo e Lazer 

Relatório 
O Projeto de Lei nQ 402/95, da Deputada Maria José 

Haueisen, dispõe sobre a destinação de bens de valor 
histórico-cultural apreendidos por autoridade policial. 
Publicada, a matéria foi distribuída à Comissão de 

Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
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constitucionalidade e legalidade na 
1, que apresentou, e à Comissão 
Desporto e Turismo e Lazer, a 
aprovação, na forma do Substitutivo 
que apresentou. 

forma do Substitutivo nQ 
de Educação, Cultura, 
qual opinou pela sua 

nQ 1, com a Emenda nQ 1, 

Durante a discussão da proposição, em Plenário, foi 
apresentada pelo Deputado Raul Lima Neto a Emenda ng 2. Vem 
a matéria a esta Comissão para, nos termos do art. 195, § 
2Q, do Regimento Interno, receber parecer. 

Fundamentação 
Analisando a emenda em pauta, convencemo-nos de que o que 

ela pretende é matéria que envolve procedimentos 
administrativos da competência do Poder Executivo. Assim, 
lei de iniciativa desta Casa não pode impor àquele Poder 
tais procedimentos. 
Se a proposição em estudo responsabiliza o referido Poder 

pelos interesses culturais que menciona em seu texto, não 
lhe cabe individualizar tarefas de caráter administrativo. O 
Poder Executivo terá o discernimento necessar1o ao 
cumprimento de suas responsabilidades, com os instrumentos 
que lhe parecerem eficazes. 

Além disso, julg~mos oportuno apresentar a Subemenda nQ 1 à 
Emenda nQ 1, aprovada na Comissão oe Educação, com vistas a 
tornar acessível ao público os bens de que trata a 
proposição e a dar destinação precisa aos recursos 
provenientes das vendas previstas na proposição. 

Pelas razões 
apresentada em 
à Emenda nQ 1, 

Substitua-se o 
§§ 1Q e 2Q: 

Conclusão 
expostas, somos pela rejeição da Emenda nQ 2, 
Plenário, e pela aprovação da Subemenda nQ 1 

transcrita a seguir. 
SUBEMENDA No 1 À EMENDA No 1 

parágrafo Õnico do art.-2Q pelos seguintes 

"Art. 2Q - .................................. . 
§ 1Q - As entidades de que trata o inciso II deste artigo 

deverão manter os bens que lhe forem destinados expostos à 
Visitação pública. 

§ 2Q - O produto das vendas de que trata o inciso III deste 
artigo será aplicado na conservação e manutenção de museus 
mantidos pelo poder público.". 
S~la das Comissões, 14 de dezembro de 1995. 
G1lmar Machado, Presidente e relator -Ronaldo Vasconcellos 

- Arnaldo Penna. 
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ATA DA 45ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 15 DE DEZEMBRO DE 1995 

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

Ata - Correspondência: Ofício nQ 18/95, do Presidente do 
Tribunal de Contas - Ofícios e telegrama - Apresentação de 
Proposições: Projeto de Lei nQ 626/95 -Comunicações: 
Comunicações das Comissões de Saúde e Ação Social e de 
Administração Pública - 2ª Fase: Abertura de incrições 
Leitura de comunicações apresentadas - ENCERRAMENTO. 

ABERTURA 
- Às 9h15min, comparecem os Deputados: 
Agostinho Patrús -Wanderley Ávila- Rêmolo Aloise- Maria 

José Haueisen - Ibrahim Jacob - Almir Cardoso Antônio 
Roberto- Bilac Pinto -Carlos Murta- Dimas Rodrigues-
Dinis Pinheiro - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna -Gil 
Pereira- João Leite -Jorge Eduardo de Oliveira- Jorge 
Hannas - José Bonifácio - Luiz Antônio Zanto - Marco Régis -
Olinto Godinho -Paulo Piau- Péricles Ferreira- Raul Lima 
Neto- Ronaldo Vasconcellos- Simão Pedro Toledo. 

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 Maria José Haueisen, 2ª-Secretária, procede à 

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

- O Deputado Rêmolo 
correspondência: 

Correspondência 
Aloise, 1Q-Secretário, 

OFÍCIOS 

lê a seguinte 

NQ 18/95, do Tribunal de Contas, encaminhando relatórios de 
atividades daquele órgão, relativos ao 2Q e ao 3Q trimestres 
de 1995. (-À Comissão de Fiscalização Financeira.) 

Do Desembargador Vaz de Mello, do Tribunal de Justiça, 
enviando a segunda via do Mandado de Segurança nQ 61.929-6, 
impetrado pelo Município de Ipanema, e cópia de sua decisão 
a respeito do assunto. 

Do Sr. José Henrique Santos Portugal, Chefe de Gabinete oc 
Governador do Estado, encaminhando informações da Secretaria 
da Segurança Pública com relação ao inquérito policial sobre 
a explosão de bomba próximo à residência do Cel .PM reformado 
Felisberto Egg Resende, as quais foram solicitadas por meio 
de requerimento do Deputado João Batista de Oliveira. (-
Anexe-se ao Requerimento nQ 12/95.) 
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Do Sr. César de Tassis, Presidente da Câmara Municipal de 
Governador Valadares, encaminhando, em atenção a pedido da 
Comissão Especial instituída por este Legislativo a fim de 
buscar soluções para os problemas que envolvem a população 
socialmente excluída daquele município, denúncias recebidas 
por aquela Casa, relacionadas aos presos da cadeia pública 
daquela cidade, e solicitando que delas seja dado 
conhecimento à Comissão de Direitos Humanos desta Casa, dado 
conhecimento à Comissão de Direitos Humanos desta Casa, a 
fim de que se tomem as devidas providências. (- À Comissão 
de Direitos e Garantias Fundamentais.) 

Do Sr. Darcy da Silveira, Presidente da Câmara Municipal de 
Caratinga, informando que aquele Legislativo examinou o 
pedido desta Casa para que se manifestasse quanto à anexação 
dos Distritos de São Cândido e Cordeiro de Minas ao 
Município de Ipatinga, em relação à qual ele já havia se 
posicionado contrariamente, e solicitando que sua exposição 
de motivos seja considerada como uma representação contra a 
tramitação e~ 2Q turno do projeto de lei que dispõe sobre o 
assunto. (- A Comissão de Assuntos Municipais.) 

Do Sr. Divino Aparecido dos Santos, Prefeito Municipal de 
Canápolis, solicitando que os Deputados mineiros não apóiem 
o substitutivo apresentado pelo relator da Comissão de 
Educação desta Assembléia à Proposta de Emenda à 
Constituição nQ 13/95, do Deputado Anderson Adauto e outros. 
(- Anexe-se à Proposta de Emenda à Constituição nQ 13/95.) 

Do Sr. João Lourenço de Oliveira, Presidente da Câmara 
Municipal de Ewbank da Câmara, agradecendo o convite para 
participar do Fórum Técnico Terra Viva Uso, Manejo e 
Conservação do Solo. 

Do. Sr. Mauro Roberto Soares de Vasconcellos, Diretor-Geral 
do DER-MG, encaminhando, em atenção a pedido feito pelo 
Deputado Miguel Martini, cópia do Edital nQ 005/95 e 
~repostas de preços apresentadas à concorrência 
1nternacional para duplicação da BR-381. 

Do Sr. Antônio Martinho Arantes Lício, Diretor do 
Departamento de Planejamento Agrícola DEPLAN , do 
Min~s~ério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma 
Agrar1a, informando, em resposta a pedido feito pelo 
D~putado Gil Pereira (melhoria das condições da ferrovia 
Plrapora-Unaí e redução dos custos dos transportes no Norte 
do Estado), que aquela Pasta está participando dos trabalhos 
coordenados pelo Ministério dos Transportes relativamente 
aos eixos estruturadores e respectivos corredores de 
transportes, dos quais faz parte o corredor Centro-Leste, 
que inclui a referida ferrovia. 

Do Sr. Márcio Lemos Soares Maia, Secretário Adjunto de 
Indústria e Comércio, informando, em atenção a requerimento 
da Comissão de Fiscalização Financeira, que aquela Pasta 
pouco tem a relatar sobre aplicações de recursos financeiros 
e programas governamentais, uma vez que seu orçamento 
repre~enta apenas uma fração do orçamento global do Estado~ 
referlndo-se em sua maior parte a despesas com pessoal. (- A 
Comissão de Fiscalização Financeira.) 
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De Eurídice Vidigal, Chefe da Assessoria Parlamentar em 
exercício, do Ministério da Fazenda, informando em atenção a 
requerimento do Deputado João Batista de Oliveira (medidas 
adotadas pelo Governo para o saneamento do BANESPA), que o 
assunto foi registrado para estudo oportuno. (- Anexe-se ao 
Requerimento nQ 629/95.) 

Do Sr. Adelmo Batista Magalhães, Presidente da Comissão 
Emancipacionista do Distrito de Brejo do Amparo, no 
Município de Januária, solicitando seja encaminhado ofício 
ao TRE-MG, visando à urgente realização de consulta 
plebiscitária no referido distrito. (- À Comissão de 
Assuntos Municipais.) 

TELEGRAMA 
Do Sr. José Henrique Santos Portugal, Chefe de Gabinete do 

Governador do Estado, informando que o assunto do Ofício nQ 
3.443/95/SGM, que contém pedido do Deputado Geraldo Rezende, 
foi encaminhado à Secretaria da Fazenda, para exame. (-
Anexe-se ao Requerimento nQ 764/95.) 

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, são encaminhadas à Mesa as seguintes 

proposições: 
PROJETO DE LEI NQ 626/95 

Dispõe sobre 
IPVA. 

a concessão de incentivo fiscal relativo ao 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica concedido desconto de 10% (dez por cento) 

sobre o valor do Imposto sobre Propriedade de Veículos 
Automotores - IPVA -, quando não se verificar, no período de 
12 (doze) meses anteriores à data de cobrança do tributo, 
infração à legislação de trânsito praticada pelo 
proprietário ou por condutor do veículo sobre o qual incide 
o tributo. 

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. 
Arnaldo Penna 
Justificação: O objetivo do projeto que ora estamos 

apresentando é estimular o cumprimento da legislação de 
trânsito e premiar aqueles que, nos doze meses anteriores à 
cobrança do tributo, não tenham infringido as normas legais 
pertinentes. 

É oportuno observar que esse sistema de benefício é adotado 
pelas companhias seguradoras de veículos, para o caso de 
renovação do contrato de seguro, quando se verifica que o 
segurado, no período de validade do contrato, deixou de 
acionar a seguradora, por não ter causado dano ao seu 
veículo ou a veículo de terceiro. 

Entendemos, assim, ser esta proposição mais um instrumento 
para levar os condutores de veículos automotores a dirigir 
com maior observância da lei. 
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Por tais razões esperamos a aprovação deste projeto. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de 

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

COMUNICAÇÕES 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões 

de Saúde e Ação Social e de Administração Pública. 
2a Fase 

Abertura de Inscrições 
O Sr. Presidente - A Presidência passa à 2a fase do Pequeno 

Expediente, compreendendo a leitura de comunicações e os 
pronunciamentos 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 

comunicações apresentadas nesta reunião pela Comissão de 
Saúde e Ação Social - aprovação, na 32a Reunião Ordinária, 
dos Projetos de Lei nQs 432/95, do Deputado Alberto Pinto 
Coelho; 446/95, do Deputado Antônio Júlio; 361/95, do 
Deputado Francisco Ramalho; 454 e 455/95, do Deputado Romeu 
Queiroz; 511/95, do Deputado Toninha Zeitune; e 489/95, do 
Deputado Wanderley Ávila; e do Requerimento nQ 964/95, da 
Comissão de Saúde e Ação Social; e pela Comissão de 
Administração Pública- aprovação, na 25a Reunião Ordinária, 
dos Requerimentos nQs 681/95, do Deputado Simão Pedro 
Toledo, e 955/95, da Comissão de Administração Pública 
(Ciente. Publique-se). 

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

feitas, Líderes inscritos nem oradores para o Grande 
Expediente, a Presidência encerra a reunião, convocando os 
Deputados para a ordinária de debates de segunda-feira, dia 
18, às 20 horas. Levanta-se a reunião. 

ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE AGROPECUÁRIA E ATA DA 23a REUNIÃO 
POLÍTICA RÜRAL 
Às dez horas do dia sete de dezembro de mil novecentos e 
noventa e cinco, reúnem-se na Sala das Comissões os 
Deputados Paulo Piau, Olinto Godinho, Geraldo Nascimento e 
João Leite (substituindo este ao Deputado Arnaldo Canarinho, 
por indicação da Liderança do PSDB), membros da Comissão 
supracitada. Encontram-se presentes, também, os Deputados 
José Maria Barros, Antônio Roberto, Elbe Brandão e Marcelo 
Gonçalves. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado 
Paulo Piau, declara abertos os trabalhos e solicita ao 
Deputado Olinto Godinho que proceda à leitura da ata da 
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos 
membros presentes. A Presidência informa que a finalidade da 
reunião é apreciar a matéria constante na pauta e ouvir o 
Deputado Marcelo Gonçalves e os Srs. Thomaz Aquino Porfírio, 
Chefe do Laboratório de Referência Animal - LARA -; Fernando 
Cruz Laender, Presidente do Conselho Regional de Medicina 
Veterinária; Arnaldo Lemos Figueiredo, Delegado Federal do 
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Ministério da Agricultura; Antônio Cândido Martins Borges, 
Presidente do IMA; e Jonas Carlos Campos Pereira, Diretor da 
Escola de Veterinária da UFMG, sobre a situação do LARA. Em 
seguida, o Presidente retira da pauta da reunião os Projetos 
de Lei nQs 339 e 340/95, do Deputado Jairo Ataíde, no 1Q 
turno, e anuncia a presença dos seguintes convidados: Srs. 
Thomaz Aquino Porfírio, Fernando Cruz Laender, Arnaldo Lemos 
Figueiredo e Antônio Cândido Martins Borges. Informa, ainda, 
que se encontram presentes, também, o Sr. Gil Naves 
Guimarães, Chefe de Divisão, Produção, Defesa e Inspeção 
Animal da Delegacia Federal do Ministério da Agricultura em 
Minas Gerais, e a Sra. Célia Emília Figueiredo, da Defesa, 
Inspeção e Produção Vegetal da supracitada Delegacia. O 
Deputado Paulo Piau, autor do requerimento que originou o 
convite a essas autoridades, usa da palavra e fala de suas 
expectativas quanto ao melhor aproveitamento do LARA, em 
benefício do setor agropecuário de nosso Estado. Logo após, 
o Sr. Thomaz Aquino Porfírio, procede à leitura de relatório 
a respeito de amostras analisadas naquele Laboratório e fala 
sobre o controle de vacinas e doenças dos rebanhos bovino e 
suíno, como brucelose e outras, e os outros convidados fazem 
explanações acerca do assunto. O Sr. Gil Naves Guimarães 
informa que o Laboratório tem área de 24.000m2 e, até o 
momento, é pouco utilizado. O Sr. Antônio Cândido Martins 
Borges fala de seus contatos com Brasília, visando ao melhor 
aproveitamento do LARA pelos órgãos e pelas entidades 
estaduais, e da possibilidade de em sua sede, em Pedro 
Leopoldo, localizar-se o centro da Organização Pan-Americana 
de Saúde Animal; e sugere que esta Casa também leve a 
questão ao Governo Federal. Passando-se à fase dos debates, 
usam da palavra os Deputados Olinto Godinho, Marcelo 
Gonçalves, Antônio Roberto e Paulo Piau, que formulam 
perguntas aos Srs. Thomaz Aquino Porfírio, Antônio Cândido 
Martins Borges, Arnaldo Lemos Figueiredo e Célia Emília 
Figueiredo. Os convidados respondem prontamente às perguntas 
formuladas pelos Deputados. A Presidência informa que os 
assuntos ventilados na reunião se encontram registrados nas 
notas taquigráficas e que, devido à necessidade de se 
ultimar a apreciação dos projetos em tramitação na Casa, 
fica a Comissão previamente convocada para reunir-se em 
caráter extraordinário, a fim de apreciar as proposições que 
porventura lhe sejam distribuídas até o final desta sessão 
legislativa. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece o comparecimento dos parlamentares e dos 
convidados, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina que se lavre a ata e encerra os 
trabalhos. 
Sala das Comissões, 14 de dezembro de 1995. 
Arnaldo Canarinho, Presidente - Jorge Hannas - José Maria 

Barros. 
ATA DA 22a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, 
CULTURA, DESPORTO E TURISMO E LAZER 
Às dez horas e quinze minutos do dia doze de dezembro de mil 
novecentos e noventa e cinco, comparecem na Sala das 
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Comissões os Deputados Anderson Adauto, João Leite e Gilmar 
Machado, membros da Comissão supracitada. Na ausência do 
Presidente, o Deputado João Leite assume a direção dos 
trabalhos e, havendo número regimental, declara aberta a 
reunião e solicita ao Deputado Anderson Adauto 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 destina-se a apreciar as 
matérias constantes na pauta e lê as seguintes 
correspondências: do Chefe de Gabinete do Governador do 
Estado; do Presidente da Câmara Municipal de Sete Lagoas; do 
Grupo de Fraternidade Espírita Irmão Otto; do Presidente da 
Assembléia Legislativa do Estado do Pará; da Profa. Maria 
Ilda de Carvalho, do Instituto de Educação e do aluno Sílvio 
Florentino Ferreira Souto da Escola Estadual Pandiá 
Calógeras. Após, a Presidên~ia distribui o Requerimento nQ 
917/95 ao Deputado Gilmar Machado. Encerrada a 1a parte dos 
trabalhos, passa-se à 1ª fase da Ordem do Dia, com a 
discussão e a votação de proposições da Comissão. A 
Presidência procede à leitura de requerimento do Deputado 
Jorge Eduardo de Oliveira, em que solicita seja realizada 
reunião conjunta desta Comissão e da Comissão de Saúde e 
Ação Social, com a finalidade de se discutir o ensino de 
Programa de Saúde nas escolas públicas com representantes 
das Secretarias de Estado da Educação e da Saúde, da 
Secretaria de Educação do Município de Belo Horizonte e do 
C?nselho Estadual de Educação. Com a palavra, o Deputado 
G1l~ar Machado apresenta requerimento em que solicita seja 
env1ado ofício à Secretária de Estado da Educação, para que 
in~orme detalhadamente a respeito do processo de fusão de 
un1dades de ensino. Colocados em votação, cada um por sua 
vez, são os requerimentos aprovados. Passa-se à fase de 
disc~s~ão e votação de proposições sujeitas à apreciação do 
Plenar1o da Assembléia. o Deputado Gilmar Machado emite 
pa~ecer mediante o qual conclui pela aprovação do Projeto de 
Le1 nQ 19/95, no 2Q turno, na forma do vencido no 1Q turno. 
Submetido a discussão e votação, é o parecer aprovado. O 
Deputado Anderson Adauto solicita prazo regimental para 
emitir seu parecer sobre o Projeto de Lei nQ 210/95; a 
Presidência defere o pedido. Após, esse Deputado emite 
parecer sobre emenda apresentada em Plenário, no 1Q turno, 
ao Projeto de Lei nQ 220/95, mediante o qual conclui pela 
aprovação da Emenda nQ 1 na forma da Subemenda nQ 1; a 
seguir, emite parecer mediante o qual conclui pela aprovação 
do Projeto de Lei nQ 532/95 na forma proposta, no 1Q turno. 
Colocados em discussão e votação, cada um por sua vez, são 
os pareceres aprovados. Passa-se à fase de discussão e 
votação de proposições que dispensam a apreciação do 
Plenário da Assembléia. o Presidente submete a discussão e 
votação as seguintes proposições, das quais é relator: no 2Q 
turno, os Projetos de Lei nQs 422, 452, 453, 475, 480, 494, 
502 e 510/95, com pareceres pela aprovação; no 1Q turno, o 
Pr?jeto de Lei nQ 262/95, com parecer pela aprovação. Logo 
apos, a Presidência submete a discussão e votação as 
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seguintes propos1çoes, das quais é relator o Deputado Gilmar 
Machado: no 2Q turno, os Projetos de Lei nQs 483, 501 e 
515/95, com pareceres pela aprovação; no 1Q turno, os 
Projetos de Lei nQS 131/95, com parecer pela aprovação, e 
522/95, com parecer pela aprovação com a Emenda nQ 1. Após, 
a Presidência submete a discussão e votação as seguintes 
proposições, das quais é relator o Deputado Anderson Adauto: 
no 2Q turno, os Projetos de Lei nQs 411, 423, 484 e 513/95, 
com pareceres pela aprovação; no 1Q turno, os Projetos de 
Lei nQs 519/95, com parecer pela aprovação com a Emenda nQ 
1; 523, 525 e 544/95, com pareceres pela aprovação. Todas as 
matérias são aprovadas. Com a palavra, o Deputado Gilmar 
Machado emite parecer mediante o qual conclui pela aprovação 
do Requerimento nQ 917/95. Colocado em votação, é o 
requerimento aprovado. A Presidência submete a votação, nos 
termos da Deliberação da Mesa nQ 487, cada um por sua vez, 
os Requerimentos nQs 861 a 867/95, 869 a 871/95, 905 a 
908/95, 912, 915, 916 e 921/95, que são aprovados. Após, a 
Presidência submete a discussão e votação os Pareceres de 
Redação Final dos Projetos de Lei nQs 246, 373 e 387/95, que 
são aprovados. A Presidência comunica aos Deputados que, em 
vista da proximidade do término da sessão legislativa e da 
necessidade de se ultimar a apreciação dos projetos em 
tramitação na Casa, fica a Comissão previamente convocada 
para reunir-se extraordinariamente, a fim de apreciar as 
proposições que porventura lhe sejam distribuídas até o 
final da sessão. 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, 14 de dezembro de 1995. 
Gilmar Machado, Presidente- Ronaldo Vasconcellos- Arnaldo 

Penna. 
ATA DA 31a REUNIÃO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLÉIA E DA 
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Às dez horas do dia trinta de novembro de mil novecentos e 
noventa e cinco, comparecem na sala 2 do 12Q andar do 
Edifício Tiradentes os Deputados Wanderley Ávila, Sebastião 
Navarro Vieira, Maria José Haueisen, Antônio Júlio e Ermano 
Batista, membros da Mesa da Assembléia; Miguel Martini, 
Geraldo Rezende, Romeu Queiroz e Glycon Terra Pinto, membros 
da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. 
Verificando a existência de número regimental, o Presidente, 
Deputado Wanderley Ávila, 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 aplicação de recursos 
oriundos de subvenções sociais. Logo após, passa a palavra 
ao relator pela Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária, Deputado Glycon Terra Pinto, que emite 
pareceres pela aprovação dos processos das seguintes 
entidades: Creche Comunitária Nossa Senhora do Rosário; 
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Fundação Nossa Senhora do Patrocínio do Santíssimo 
Sacramento; Prefeitura Municipal de Santa Bárbara; 
Associação Comunitária de Água Comprida; Prefeitura 
Municipal de Conceição do Mato Dentro; Associação 
Comunitária Renascer de Inhaúma; Programa de Ação Social de 
Contagem; Prefeitura Municipal de Ibertioga; Creche 
Comunitária do Bairro Olaria Cantinho do Amor; Associação 
Comunitária dos Bairros Jardim Vera Cruz e Santa Mónica; 
Associação Feminina Comunitária do Bairro Ouro Preto e 
Adjacências; Associação Feminina Evangélica Comunitária; 
Associação Comunitária Bem-Estar Estrela do Sul; Ação Social 
Ecumênica; Movimento Comunitário Dom Bosco; Instituto Nossa 
Senhora do Carmo; APAE de Papagaio; Caixa Escolar Lenir 
Medina; Caixa Escolar de Tavares; Associação Comunitária do 
Distrito de Major Ezequiel; Asilo Padre António Ribeiro 
Pinto; Associação Comunitária Alternativa do Bairro Durval 
de Barros; Caixa Escolar Professora Júlia de Miranda 
Nogueira; Conselho Central Sagrado Coração de Jesus da SSVP 
de Conselheiro Lafaiete; Caixa Escolar Professor Astor 
Viana; Santa Casa de Misericórdia de São João del Rei; 
Movimento Comunitário Dom Bosco; Tulis Futebol Clube; 
Associação dos Moradores do Bairro Joaquim Furtado Pinto; 
Prefeitura Municipal de Estrela Dalva; Associação 
Comunitária do Bairro Nova Vila Bretas; Associação 
Comunitária Rural do Sobradinho; Associação Comunitária de 
Barreiro; Associação Comunitária de Buritizinho; Associação 
Comunitária do Bairro Joaquim António de Lima; Prefeitura 
Municipal de Pompéu; APAE de Pompéu; Associação Evangélica 
Nova Jerusalém; Associação dos Moradores do Bairro Rio Novo; 
Prefeitura Municipal de Santo António do Aventureiro; 
Fundação Zona da Mata para Fins de Educação e Cultura; 
Prefeitura Municipal de Central de Minas; Prefeitura 
Municipal de Mendes Pimental; Conselho de Desenvolvimento 
Comunitário Francisca Souto; Comissão Esportiva de Vila Nova 
Mantena; Conselho Central de Itaúna; Associação dos 
Moradores dos Bairros Campo de Santana, Mantiqueira e 
Adjacências; Associação Comunitária Rural de Barra do Rio; 
Associação Comunitária do Povoado Rochedo Novo; Grupo de 
Mulheres Rurais de Novo Horizonte; Associação Comunitária do 
Povoado de Poço; Aliança Nacional da Juventude; Aliança 
Nacional da Juventude; Aliança Nacional da Juventude; 
Sociedade Unidos Leme-pradense; Associação de Amparo à 
Criança e ao Idoso; Associação Batista do Bem-Estar Social; 
Associação Mineira de Paraplégicos; Associação da Santa 
Infância de Uberaba; Núcleo de Patrulheiros Mirins Fênix; 
Caixa Escolar Coronel Tinó; Associação Comunitária do Bairro 
Dona Zilda; Associação dos Moradores do Bairro São 
Sebastião; Clube de Serviços dos Amigos de Curral Novo e 
Adjacências; Inspetoria Madre Mazarello; Instituto Maria 
Imaculada; Associação Regional Comunitária de Pessoas 
Portadoras de Deficiência de Barbacena; Associação 
Comunitária Conselheiro-penense, Círculo Social Maria das 
Neves, Associação Comunitária da Estiva; Associação dos 
Moradores de Cabeceira de São Pedro, Associação Homens do 
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Amanhã; Associação Homens do Amanhã; Associação Cristã 
Feminina de Belo Horizonte; Creche Criança Esperança; 
Associação dos Moradores do Bairro Matinha; Associação dos 
Bairros de Teófilo Otôni; Associação dos Bairros de Teófilo 
Otôni; Associação dos Moradores do Bairro Gomes; Feira do 
Amor; Caixa Escolar Gabriel Andrade; Creche Comunitária Vovó 
Maroca; Movimento Familiar Cristão; Projeto Vida Nova- Pró-
Vida; Associação de Assistência e Apoio ao Idoso e ao Menor 
Carente de Tarumirim; Associação Comunitária Pró-Viver; 
Prefeitura Municipal de Liberdade; Prefeitura Municipal de 
Tocantins; Sociedade Legionários do Bem; Creche Frei Gabriel 
de Frazzanó; Associação Comunitária do Bairro São Paulo; 
Prefeitura Municipal de Berilo; Prefeitura Municipal de São 
João do Paraíso; Ação Social Filadélfia; Movimento Nacional 
de Meninos e Meninas de Rua; Conselho Comunitário de Rancho 
Novo; Núcleo Assistencial Veleiro da Esperança; Associação 
Comunitária de Palmeiras; Caixa Escolar Deputado Luiz Soares 
da Rocha; São Domingos Futebol Clube; Associação Benefice~:e 
Teixeirense; Seara Espírita Irmã Scheyla; Seara Espír:ta 
Irmã Scheyla; Creche Esperança; Grêmio Esporte Clube; 
Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Aventureiro; 
Aliança Nacional da Juventude; Única Central das Associações 
de Moradores; e Associação de Desenvolvimento Comunitário 
dos Amigos do Município de Ressaquinha. 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 reunião, a Presidência agradece a 
presença dos parlamentares, convoca os membros destas 
Comissões para a próxima reunião ordinária, determina que se 
lavre a ata e encerra os trabalhos. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 7 de dezembro de 

1995. 
Wanderley 

Haueisen -
Martini -
Rezende. 

Àvila, Presidente- Hermano Batista- Maria José 
Antônio Júlio Sebastião Navarro Miguel 

Glycon Terra Pinto Marcos Helênio Geraldo 

ATA DA lOa REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA-
Às dez horas do dia trinta de novembro de mil novecentos e 
noventa e cinco, comp2-~cem na Sala das Comissões os 
Deputados Alberto Pinto :oelho, Geraldo Nascimento e Aílton 
Vilela, membros da supracitada Comissão. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Alberto Pinto Coelho, 
declara aberta a reun1ao e solicita ao Deputado Geraldo 
Nascimento que proceda à leitura da ata da reunião anterior, 
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. 
Prosseguindo, a Presidência informa que a reunião se destina 
a apreciar o parecer para o 1Q turno sobre o Projeto de Lei 
nQ 458/95, do Deputado Hely Tarquínio, que cria o Programa 
Mineiro de Incentivo a Avicultura e dá outras providências e 
redistribui essa matéria ao Deputado Aílton Vilela. 
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Encerrada a 1a parte dos trabalhos, passa-se à 2a fase da 
Ordem do Dia, com a discussão e a votação de proposição 
sujeita a apreciação do Plenário da Assembléia. Com a 
palavra, o Deputado Aílton Vilela emite parecer mediante o 
qual conclui pela aprovação do Projeto de Lei nQ 458/95 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 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 dezembro de 1995. 
Alberto Pinto Coelho, Presidente- Raul Lima Neto- Geraldo 

Nascimento- Aílton Vilela. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO 
DE LEI COMPLEMENTAR NQ 43 

Comissão Especial 
Relatório 

O Governador do Estado, no uso de atribuição que lhe 
confere o art. 90, VIII c/c o art. 70, II, da Constituição 
mineira, opós veto parcial à proposição de lei complementar 
em tela, que dispõe sobre o sistema de Juizados Especiais 
Cíveis e Criminais e dá outras providências. 
Publicadas as razões do veto em 30/11/95 e encaminhadas ao 

Poder Legislativo, conforme dispõe o art. 70, §§ 3Q e 5Q da 
Constituição do Estado, foi constituída esta Comissão 
Especial para, nos termos do art. 112, I, "b", do Regimento 
Interno, sobre elas emitir parecer. · 

Fundamentação 
Alegando motivos de ordem constitucional e de interesse 

público, o Chefe do Poder Executivo negou sanção a vários 
~os dispositivos, aprovados pelo Poder Legislativo, que 
1ntegram a Proposição de Lei Complementar nQ 43. O 
Governador do Estado em suas razões de veto, menciona, 
também, o fato de q~e a negativa de sanção vem atender à 
solicitação que lhe fci encaminhada pelo Presidente do 
Tribunal de Justiça do Estado. 

Preliminarmente, deve-se ressaltar que a harmonia entre os 
Poderes, preceito inscrito na ordem constitucional 
brasileira, sempre exercitado de forma louvável no Estado de 
Minas Gerais, como se vê nas razões de veto ora em exame 
nesta Casa, não pode se sobrepor à independência de que cada 
um dos Poderes dispõe para, dentro dos limites de sua 
competência, apresentar contribuições válidas para o 
aperfeiçoamento das normas e das ações empreendidas pelo 
poder público. 
Quanto aos dispositivos vetados, uma vez que tratam de 

matérias de natureza diversa, necessária se faz a sua 
análise individualizada, para que melhor se possa formar 
juízo sobre as razões de veto apresentadas pelo Governador. 
O parágrafo único do art. 5Q da Proposição de Lei 

Complementar nQ 43, vetado, estabelece que os atuais 
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conciliadores que prestam serviços junto aos juizados 
informais ora existentes terão preferência quando da escolha 
de conciliadores e Juízes leigos com atuação nos Juizados 
Especiais a serem criados. Argumenta-se, para a negativa de 
sanção, que, uma vez em vigor o dispositivo, poder-se-ia 
chegar a situações onde a escolha viesse a contrariar o 
disposto na Lei Federal nQ 9.099, de 25/9/95, que fixa as 
normas gerais para o funcionamento dos mencionados Juizados 
Especiais. 

Não procedem, no nosso entendimento, as alegações do 
Governador. O dispositivo vetado estabelece que a escolha 
dos conciliadores será feita, preferencialmente e não 
exclusivamente-, entre os atuais conciliadores. A Lei 
Federal nQ 9.099, de 1995, por sua vez, dispõe que a 
mencionada escolha deve ser feita preferencialmente entre 
advogados ou bacharéis em Direito. Como ambos os diplomas 
estabelecem ordens de preferência que não são contraditórias 
entre si, não nos parece haver motivos para temor quanto ao 
processo de escolha dos conciliadores. Concorre, ainda, para 
esse entendimento o fato de que, nos termos do art. 91 da 
Lei Complementar nQ 38, de 13/2/95 (Lei de Organização e 
Divisão Judiciária do Estado de Minas Gerais), compete ao 
Presidente do Tribunal de Justiça designar os conciliadores, 
momento em que, certamente, serão criteriosamente obedecidos 
todos os dispositivos legais pertinentes à matéria. 
Finalmente, de acordo com o mesmo art. 91, já citado, no 
qual se ressalva a situação dos conciliadores designados a:~ 
30/10/92 e em atividade em 14/2/95, data da publicação c~ 
Lei Complementar nQ 38, torna-se claro o entendimento 
pregresso do próprio Tribunal de Justiça, que aponta para a 
possibilidade de aproveitamento dos atuais conciliadores 
junto aos Juizados Especiais a sere~ criados. 

Não procedem, portanto, as ra=~es apresentadas para a 
negativa de sanção do parágrafo único do art. 5Q. 

Os demais dispositivos vetados referem-se às normas da 
eleição, em 1996, para o preenchimento dos cargos de Juiz oe 
Paz. 
A Constituição da República, ao dispor, no art. 98, II, 

sobre a Justiça de Paz, determinando a competência estadual 
para sua criação, define, ao mesmo tempo, o sufrágio direto, 
universal e secreto como forma para o provimento de cargos 
nesse juizado. A Carta mineira, no parágrafo único do art. 
117, remete à lei ordinária o disciplinamento das eleições 
para os cargos de Juiz de Paz. A Lei Complementar nQ 38, de 
1995, que contém a organização e divisão judiciárias do 
Estado, nos arts. 101 a 107, fixa regras pertinentes ao 
funcionamento e à competência dos Juizados de Paz. Nota-se, 
portanto, que, para o pleno cumprimento das normas 
constitucionais s iederais, além dos demais preceitos legais 
existentes relat~vos à matéria, devem ser regulamentadas as 
eleições para os cargos de Juiz de Paz, como se pretende nos 
dispositivos vetados. 

A negativa de sanção, sob o argumento de que foi 
introduzida matéria não p~evista no projeto que o Tribunal 
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de Justiça, no exercício de sua competência originária 
constitucional, encaminhou à Assembléia, não procede, por 
dois motivos distintos. Em primeiro lugar, dada a existência 
das normas constitucionais acima mencionadas, claro fica que 
o Poder Legislativo, ao aprovar os dispositivos 
posteriormente vetados, agiu no estrito cumprimento dos 
preceitos constitucionais. Caso seja mantido o veto em 
Plenário e sejam acatados os argumentos apresentados pelo 
Governador, com os quais, "data venia", não concordamos, 
fica também ressaltada a obrigação expressa de que seja 
enviada a esta Casa, no menor prazo possível, pelo Tribunal 
de Justiça,proposição regulamentando a matéria, sob pena de 
desrespeito, pela via da inércia, aos mandamentos da Lei 
Maior. 

Em segundo lugar, deve-se lembrar que, uma vez esgotada a 
etapa preliminar de envio de proposição ao Poder 
Legislativo, compete a esta Casa, que não é um mero poder 
homologador, apresentar e aprovar as propostas que julgar 
convenientes para o aperfeiçoamento da matéria. Este é 
também entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, em 
decisão unânime, na Ação Direta de Inconstitucionalidade nQ 
865-0, fixou como limites ao poder de emendar apenas os 
definidos no art. 63 da Constituição da República, que são 
reproduzidos no art. 68 da Carta Estadual. 
Finalmente argumenta o Governador do Estado , os 

dispositivos vetados conteriam matéria completamente 
estranha ao assunto tratado no projeto de lei. Segundo o 
Regimento Interno da Assembléia Legislativa, no art. 240, I, 
somente se admite emenda que seja pertinente à proposição 
principal. O mesmo Regimento, entretanto, nos arts. 84, II, 
e 178, dispõe sobre a competência privativa do Presidente da 
Casa para recusar proposições que não atendam aos preceitos 
regimentais e constitucionais. Como os artigos vetados são 
resultado de emenda aprovada e, portanto, previamente 
recebida, fica claro que a instância competente apreciou, no 
momento oportuno, o aspecto regimental apontado como 
impeditivo para a sanção da matéria pelo Governador. Deve-se 
mesmo considerar irrecorrível o julgamento da Presidência, 
pois trata-se de assunto interno da Assembléia Legislativa. 
Assim, não nos parecem corretas as razões do veto oposto 

aos artigos que tratam da eleição para os cargos de Juiz de 
Paz. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela rejeição ao veto parcial 

oposto à Proposição de Lei Complementar nQ 43/95. 
Sala das Comissões, 14 de dezembro de 1995. 
Geraldo Rezende, Presidente - Arnaldo Penna, relator 

Bilac Pinto. 
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI No 527/95 

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

De autoria do Deputado Francisco Ramalho, o projeto de lei 
em epígrafe visa a declarar de utilidade pública a 
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Associação de País e Amigos dos Excepcionais de Centralína-
APAE -, com sede no Município de Centralína. 

Examinada a matéria pela Comissão de 
Justiça, que concluiu por sua 
constitucionalidade e legalidade e apresentou 
vem o projeto a esta Comissão para o 1Q turno 
conclusiva, nos termos regimentais. 

Fundamentação 

Constituição e 
juridicidade, 

a Emenda nQ 1, 
de deliberação 

A mencionada entidade presta atendimento a deficientes 
físicos e mentais, tendo como principal objetivo promover o 
bem-estar e a integração do excepcional na sociedade. 
Pelas atividades de eminente caráter assistencial e 

filantrópico que vem realizando, torna-se a instituição 
merecedora do título declaratório de utilidade pública. 

Conclusão 
Pelo exposto, opinamos pela aprovação, no 1Q turno, do 

Projeto de Lei nQ 527/95 com a Emenda nQ 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 15 de dezembro de 1995. 
Anderson Adauto, relator. 

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 540/95 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado Ivaír Nogueira, o projeto de lei em 
análise propõe seja declarada de utilidade pública a 
Associação Comunitária dos Moradores do Alto Alterosas 
ACMAA -, com sede no Município de Betim. 

Publicada, foi a matéria encaminhada, para exame 
preliminar, à Comissão de Constituição e Justiça, que 
concluiu por sua juridicídade, constitucionalidade e 
legalidade. 
Vem, agora, 

deliberação 
regimentais. 

o projeto a esta Comissão, para o 1Q turno de 
conclusiva, em cumprimento às normas 

Fundamentação 
A referida entidade encoraja os associados a lutar por seus 

direitos no âmbito da administração pública, cobrando dela 
um trabalho efetivo e voltado para o bem-estar da 
comunidade. 

Dessa forma, julgamos oportuno que a entidade seja 
declarada de utilidade pública. 

Conclusão 
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei 

nQ 540/95 no 1Q turno, na forma original. 
Sala das Comissões, 15 de dezembro de 1995. 
Jorge Hannas, relator. 

PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 545/95 
Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer 

Relatório 
A proposição em apreço, do Deputado Geraldo Rezende, 

objetiva declarar de utilidade pública a Associação dos 
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Congados Moçambique Marinheiro, com sede no Município de 
Monte Alegre de Minas. 
O projeto foi distribuído, para exame preliminar, à 

Comissão de Constituição e Justiça, que não encontrou óbice 
à sua tramitação, cabendo agora a esta Comissão deliberar 
conclusivamente sobre a matéria no 1Q turno, em cumprimento 
às normas regimentais. 

Fundamentação 
e A finalidade da referida instituição é difundir 

possibilitar o acesso da comunidade à cultura musical e às 
danças do folclore religioso. Além disso, promove a 
integração dos associados com o poder público, visando ao 
desenvolvimento comunitário. 
Tais iniciativas credenciam a 

pretendido título declaratório. 
Conclusão 

entidade a receber o 

Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei 
nQ 545/95 no 1Q turno, na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 15 de dezembro de 1995. 
Gilmar Machado, relator. 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 546/95 

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

De autoria do Deputado Geraldo Rezende, o projeto de lei em 
análise objetiva declarar de utilidade pública a entidade 
Associação dos Congados Moçambique Verde, com sede no 
Município de Monte Alegre de Minas. 
Publicada em 26/10/95, 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 referida Associação é uma sociedade civil sem fins 

lucrativos. Desde a sua fundação, presta assistência social 
à comunidade e busca desenvolver, entre seus fi1iados, o 
gosto pela cultura musical e pelo folclore. 
Dessa forma, julgamos oportuno que a entidade seja 

declarada de utilidade pública. 
Conclusão 

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei 
nQ 546/95 no 1Q turno, na forma original. 
Sala das Comissões, 15 de dezembro de 1995. 
Gilmar Machado, relator. 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 549/95 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Miguel Martini, 
tem por objetivo declarar de utilidade pública a União das 
Entidades Filantrópicas do Vale do Jequitinhonha- UNIVALE-
, com sede no Município de Almenara. 
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Nos termos regimentais, a Comissão de Constituição e 
Justiça apreciou preliminarmente a matéria e concluiu pela 
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da 
proposição. 
Agora, cabe a esta Comissão apreciá-la no 1Q turno, em 

caráter deliberativo. 
Fundamentação 

A UNIVALE é uma entidade civil sem fins lucrativos, e seu 
objetivo maior é a congregação de associações comunitárias e 
de outras entidades assistenciais do vale do Jequitinhonha. 

Os trabalhos desenvolvidos pela instituição compreendem 
auxílio técnico, jurídico e de representação junto aos 
órgãos públicos das três esferas do Governo, bem como a 
elaboração e o acompanhamento de projetos para a obtenção de 
recursos financeiros destinados às áreas de saúde, educação 
e infra-estrutura urbana. 

Por desenvolver atividades de cunho social, julgamos 
oportuno outorgar à entidade o título declaratório de 
utilidade pública. 

Conclusão 
Em face do expost~. somos pela aprovação do Projeto de Lei 

nQ 549/95 no 1Q tur~o. na forma proposta. 
Sala das Comissões, 15 de dezembro de 1995. 
Jorge Eduardo de Oliveira, relator. 

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 206/95 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

A proposição em exame, do Deputado Olinto Godinho, 
estabelece as normas complementares a que se refere o art. 
281 da Constituição do Estado, que dispõe sobre estímulos em 
favor de quem fizer doação de órgãos para transplante. 
Aprovado o projeto no 1Q turno na forma do Substitutivo nQ 

1, a matéria retorna a esta Comissão para receber parecer de 
2Q turno, conforme disposições regimentais. 

Em anexo, apresentamos a redação do vencido, que é parte 
deste parecer. 

Fundamentação 
A proposição em análise, com base em dispositivo da Carta 

mineira, visa ao aumento do número de doadores de órgãos, 
uma vez que a autorização do doador constante em documentos 
oficiais poderá mudar o quadro existente no Pais. No caso de 
transplantes de rins, os doadores vivos representam 701. do 
número total, contra 301. de doações oriundas de cadáveres. 
Nos demais países, o quadro é totalmente inverso: em 901. dos 
transplantes, utilizam-se órgãos retirados de cadáveres, e 
só em 101. dos casos os órgãos são de doadores vivos. O 
principal fator da mudança é a agilidade do sistema de 
informação, pois esses países já optaram pela identificação 
de doadores em carteiras e documentos oficiais. A medida 
visa, ainda, a acelerar o processo de doação e a diminuir o 
número de pacientes que esperam pela oportunidade de receber 
um órgão. 
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Segundo a Associação Brasileira de Transplantes de órgãos-
ABTO -, há muito trabalho a se fazer no que diz respeito ao 
envolvimento e ao esclarecimento da população. 

As informações devem ser amplamente divulgadas, por meio 
das equipes hospitalares e de campanhas populares. É 
importante, portanto, transformar a doação de órgãos em um 
procedimento de largo alcance. 
Assim sendo, julgamos o projeto oportuno e meritório. 

Conclusão 
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei 

nQ 206/95 na forma do vencido no 1Q turno. 
Sala das Comissões, 14 de dezembro de 1995. 
Carlos Pimenta, Presidente - Marco Régis, relator - Jorge 

Eduardo de Oliveira- Jorge Hannas. 
Redação do Vencido no lQ Turno 

PROJETO DE LEI NQ 206/95 
Acrescenta dispositivos à Lei nQ 11.553, de 4 de agosto de 

1994, que dispõe sobre a ação do Estado com vistas ao 
favorecimento da realização de transplantes. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Ficam acrescentados ao art. 2Q da Lei nQ 11.553, 

de 4 de agosto de 1994, os seguintes dispositivos: 
"VIII - oferecer, no ato da requisição, ao requerente de 

Carteira de Identidade e de Carteira Nacional de 
Habilitação, maior de idade e capaz, formulário autorizativo 
de doação de seus órgãos e requerimento de inclusão, nos 
~er~os da legislação vigente, da expressão "doador de 
orgaos" no respectivo documento; 

IX - oferecer, no ato da posse 
servidor a ser empossado formulário 
de órgãos, fazendo constar a 
respectiva carteira funcional. 

em cargo público, ao 
de autorização de doação 
condição de doador na 

§ 1Q - A assinatura dos formulários e do requerimento a que 
se referem os incisos VIII e IX é facultativa, e prejuízo 
algum poderá resultar de sua recusa. 

§ 2Q - Caso a disposição para doação 
qualquer tempo, alterada, os documentos 
incisos VIII e IX serão imediata 
substituídos.". 

de órgãos seja, a 
de que tratam os 

e gratuitamente 

Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de su2 
publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 208/95 

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

De autoria do Deputado Ailton Vilela, o projeto de lei em 
~pígrafe pretende dar a denominação de José Vieira Sobrinho 
a Escola Estadual de Cachoeirinha, localizada no Município 
de Cruzília. 

No 1Q turno, a proposição foi aprovada na forma proposta, 
cabendo agora a esta Comissão deliberar conclusivamente 
sobre a matéria para o 2Q turno, nos termos regimentais. 

Fundamentação 
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Pela dedicação e carinho dispensados pelo Sr. José Vieira 
Sobrinho à construção e ao funcionamento da mencionada 
escola, ratificamos o entendimento desta Comissão de que é 
justo homenageá-lo emprestando seu nome ao educandário. 

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

nQ 208/95 no 2Q turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 15 de dezembro de 1995. 
João Leite, relator. 

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 338/ss 
Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer 

Relatório 
A proposição em análise, do Deputado Jairo Ataíde, tem por 

escopo declarar de utilidade pública a Associação da Creche 
Recanto Feliz em Monte Azul ACRFMA com sede no 
Município de Monte Azul. 

Aprovado o projeto no 1Q turno, com a Emenda nQ 1, vem a 
matéria a esta Comissão para o 2Q turno de deliberação 
conclusiva, em atendimento ao que dispõe o Regimento 
Interno. 

Em cumprimento ao disposto no art. 196, § 1Q, do mesmo 
diploma, elaboramos a redação do vencido, que é parte deste 
parecer. 

Fundamentação 
Cumpre-nos reiterar o entendimento desta 

no parecer para o 1Q turno, declarando 
justa e oportuna a outorga do título 
utilidade pública à entidade em questão. 

Comissão, exarado 
que consideramos 
declaratório de 

Isso porque são relevantes os serviços prestados pela 
associação, voltados para a melhoria das condições de vida 
das crianças da comunidade local. 

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

nQ 338/95 no 2Q turno, na forma do vencido no 1Q turno. 
Sala das Comissões, 15 de dezembro de 1995. 
Gilmar Machado, relator. 

Redação do Venc;do no lQ Turno 
PROJETO DE LEI NQ 338/55 

Declara de utilidade pública a Associação da Creche Recanto 
Feliz em Monte Azul - ACRFMA -, com sede no Município de 
Monte Azul . 

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

da Creche Recanto Feliz em Monte Azul - ACRFMA -, com sede 
no Município de Monte Azul. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-s~ as disposições em contrário . 

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 474/95 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 
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O projeto de lei em estudo, do Deputado Antônio Júlio, 
objetiva declarar de utilidade pública o Clube da Maior 
Idade, com sede no Município de Bom Despacho. 
Aprovada no 1Q turno, na forma proposta, vem a matéria a 

esta Comissão para o 2Q turno de deliberação conclusiva, em 
atendimento às disposições regimentais. 

Fundamentação 
Reafirmando o parecer emitido no 1Q turno por esta 

Comissão, somos favoráveis à declaração de utilidade pública 
do referido clube, em razão do seu meritório trabalho, que 
proporciona atividades sociais e ocupacionais aos cidadãos 
na terceira idade. 

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

nQ 474/95 no 2Q turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 15 de dezembro de 1995. 
Jorge Hannas, relator. 

PARECER PARA O 2o 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 a declarar de utilidade pública a Casa do Velho 
Amigo, com sede no Município de Barbacena. 
A proposição foi aprovada no 1Q turno, na forma proposta, e 

agora compete a esta Comissão apreciá-la em caráter de 
deliberação conclusiva, conforme prevê o Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Casa do Velho Amigo é uma instituição sem fins lucrativos 

e, Visando ao amparo de pessoas idosas, presta-lhes 
assistência material e espiritual. 
Pela relevância das atividades desenvolvidas pela entidade, 

reconhecemos ser justo outorgar-lhe o título declaratório de 
utilidade pública. 

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

nQ 482/95 no 2Q turno, na forma original. 
Sala das Comissões, 15 de dezembro de 1995. 
Jorge Hannas, relator. 

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 508/95 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado Djalma Diniz, o Projeto de Lei nQ 
508/95, que objetiva declarar de utilidade pública a 
Associação Evangélica Beneficente de Melo Viana, com sede no 
Município de Coronel Fabriciano, foi aprovado no 1Q turno, 
na forma original. 
Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre 

a matéria, no 2Q turno, conforme estabelecem as disposições 
regimentais. 

Fundamentação 
A entidade em tela ajuda crianças, adolescentes e pessoas 

idosas, prestando-lhes assistência material, moral e 
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espiritual. Por seu trabalho de natureza filantrópica, 
julgamos oportuna a declaração de sua utilidade pública. 

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

508/95 no 2Q turno, na forma original. 
Sala das Comissões, 15 de dezembro de 1995. 
Marco Régis, relator. 
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ATA DA 46ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 18 DE DEZEMBRO DE 1995 

Presidência da Deputada Maria José Haueisen 
SUMÁRIO: ABERTURA- 1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): 1ª Fase: 

Ata - Correspondência: Ofícios, telegramas e cartões 
Apresentação de Proposições: Projeto de Lei nQ 627/95 
Comunicações: Comunicação do Deputado Simão Pedro Toledo -
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 Rêmolo Aloise Maria José 
Haueisen- Aílton Vilela -Alencar da Silveira Júnior 
Almir Cardoso - Silac Pinto- Bonifácio Mourão Carlos 
Murta - Clêuber Carneiro - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro 
- Elbe Brandão - Geraldo Nascimento - Geraldo Rezende 
Geraldo Santanna -Gil Pereira- Hely Tarquínio Jorge 
Eduardo de Oliveira- Jorge Hannas- José Henrique- Kemil 
Kumaira- Marcelo Gonçalves - Mauri Torres -Miguel Martini 
- Dlinto Godinho- Paulo Schettino - Péricles Ferreira-
Ronaldo Vasconcellos- Sebastião Costa- 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. 

1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE) 
1ª Fase 

Ata 
.-O Deputado Jorge Hannas, 2Q-Secretário "ad hoc", procede 
a leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem 
restrições. 

Correspondência 
-O Deputado Wilson Trópia, 1Q-Secretário "ad hoc", lê a 

seguinte correspondência: 
OFÍCIOS 

Do Sr. Jaime Martins Filho, Deputado Federal, manifestando-
s~ contra o substitutivo apresentado pelo Deputado Alberto 
P1nto Coelho à Proposta de Emenda à Constituição nQ 13/95, 
do Deputado Anderson Adauto e outros, por considerá-lo 
prejudicial aos interesses da UEMG. (- Anexe-se à Proposta 
de Emenda à Constituição nQ 13/95.) 

Do Sr. Cláudio Troncoso Vilas, Secretário da Agricultura do 
Tocantins, agradecendo o convite para o Fórum Técnico Terra 
Viva - Uso, Manejo e Conservação do Solo. 

Do Sr. Amilcar Vianna Martins Filho, Secretário de 
Comunicação Social, encaminhando cópia do Edital de 
Concorrência nQ 001/95, do Governo do Estado, que estabelece 
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as regras para a escolha de agências de publicidade que 
atenderão a administração direta e indireta e seus órgãos e 
empresas subsidiárias. 

Do Sr. João Batista de Oliveira, Presidente da Câmara 
Municipal de Juiz de Fora, encaminhando cop1a de 
representação do Vereador Lourival Ribeiro de Toledo, 
aprovada por aquela Casa, a qual objetiva sensibilizar o 
Legislativo com relação a aspectos negativos que aponta no 
projeto de lei do Deputado Federal Paulo Delgado, que visa a 
extinguir os manicômios. (- À Comissão de Saúde e Ação 
Social.) 

Da Sra. Zazá Schettino, Vereadora à Câmara Municipal de 
Belo Horizonte, agradecendo o convite para a etapa do Ciclo 
Nacional de Debates em que se discutiria o tema "Gás 
Canalizado". 

Do Sr. Fernando Januário Pires, Vice-Presidente da Câmara 
Municipal de Ipatinga, enviando cópia de ofício encaminhado 
à Secretaria da Educação, assinado pelo Prefeito Municipal, 
pelo Presidente e pelo Vice-Presidente da Câmara Municipal e 
por outras atitudes daquele município, no qual se pede seja 
a Escola Estadual Professor Santiago Dantas cedida à 
municipalidade, com base no Programa de Fusão e Incorporação 
das Escolas Estaduais, para que em suas dependências se 
instale um centro de reeducação e tratamento de menores 
delinqüentes; e solicitando o apoio desta Casa a essa 
reivindicação. (- À Comissão de Educação.) 

Do Sr. Jorge Machado, Delegado Regional do Trabalho em 
Minas Gerais, informando, em atenção a requerimento do 
Deputado Leonídio Bouças, que a partir de janeiro de 1996 
deverão ser nomeados candidatos aprovados em concurso 
público para o cargo de Fiscal do Trabalho. 

Da Sra. Tânia Azeredo Casagrande, Chefe de Gabinete da 
Subchefia Executiva da Casa Civil da Presidência da 
República, informando o encaminhamen~8 do Ofício nQ 3.340/95 
ao Ministério das Minas e Energia, para que sejam tomadas as 
providências cabíveis quanto ao assunto de que trata o 
citado documento. (- À Comissão Especial - Privatização da 
CVRD.) 

Da Sra. Tânia Azeredo Casagrande, Chefe de Gabinete da 
Subchefia Executiva da Casa Civil da Presidência da 
República, informando que o Ofício nQ 3.304/95, enviado em 
atenção a requerimento do Deputado João Leite, foi 
encaminhado ao Ministério da Indústria, do Comércio e do 
Turismo, para que sejam tomadas as providências cabíveis. 

Do Sr. Antônio de Salvo, Presidente da Confederação 
Nacional da Agricultura - CNA -, informando que as entidades 
ligadas à pecuária bovídea de corte do País decidiram 
instituir o Fórum Nacional Permanente da Pecuária de Corte, 
com o objetivo de defender os pecuaristas. (- À Comissão de 
Agropecuária.) 

Do Sr. Aluísio Pimenta, Reitor da UEMG, encaminhando ofício 
da Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Rio 
Grande - AMEG - por meio do qual manifestam os associados 
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apoio à absorção da Fundação de Ensino Superior de Passos 
pela UEMG. ( -À Comissão de Educação.) 

Do Sr. Walter Dias, apresentando as falhas existentes na 
legislação eleitoral, apontadas pela Igreja Católica no 
texto oficial da Campanha da Fraternidade do próximo ano. 

TELEGRAMAS 
Dos Srs. António do Valle e Zaire Rezende, Deputados 

Federais, e Ronan Ramos de Oliveira, Chefe de Cerimonial do 
Governo do Estado, agradecendo o convite para participar do 
Ciclo Nacional de Debates sobre o tema "Gás Canalizado". 

Do Sr. Israel Pinheiro Filho, Secretário de Transportes e 
Obras Públicas, agradecendo o convite para participar da 
solenidade de entrega das medalhas da Ordem do Mérito 
Legislativo. 

CARTÕES 
Dos Srs. Carlos Melles, Deputado Federal; José Tarcísio 

Caixeta, Secretário Municipal de Indústria e Comércio, e 
Mauricio R. Fernandes, da EMATER-MG, agradecendo o convite 
para participar do Fórum Técnico Terra Viva - Uso, Manejo e 
Conservação do Solo. 

Dos Srs. Armando Costa, Deputado Federal; Alysson 
Paulinelli, Secretário de Agricultura; Ana Luiza Machado 
Pinheiro, Secretária da Educação, e Maria Regina Nabuco, 
Secretária Municipal de Abastecimento, agradecendo o convite 
para a solenidade de entrega das medalhas da Ordem do Mérito 
Legislativo. 

Dos Srs. Hugo Rodrigues da cunha, Deputado Federal; Alysson 
Paulinelli, Secretário de Agricultura; Rodrigo Octávio 
Coutinho Filho, Diretor-Geral do DEOP-MG; Maria Regina 
Nabuco, Secretária Municipal de Abastecimento, e Sebastião 
António dos Reis e Silva, Diretor Regional do SENAC, 
agradecendo o convite para participar do Ciclo Nacional de 
Debates sobre o tema "Gás Canalizado". 
A Sra. 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 627/95 

Dispõe sobre conservação de nascentes naturais e saneamento 
de cursos d'água e lagos do Estado e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q - Fica expressamente proibido descarregar qualquer 

tipo de detrito, domiciliar, hospitalar ou industrial, ou 
esgotos que possam contribuir para a poluição de rios ou 
lagos do Estado. 
Art. 2Q- Todo município, empresa ou cidadão somente poderá 

canalizar ou descarregar, em rios ou lagos, esgotos tratados 
com tecnologia apropriada, de modo que a água, após o 
tratamento, torne-se potável, sem nenhum risco para a 
ictiofauna, para o ser humano e para os animais. 
Art. 3Q -A empresa, estatal ou privada, contratada para o 

tratamento de água e esgoto que infringir esta lei será 
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multada e, em caso de reincidência, terá o seu alvará de 
funcionamento cancelado, além de ser considerada, a partir 
de então, inidônea para atuar no Estado. 
Art. 4Q -Qualquer cidadão poderá averiguar a qualidade da 

água descarregada em esgoto e denunciar qualquer infração 
aos órgãos competentes. 
Art. 5Q- Caberá ao órgão competente do Estado regulamentar 

esta lei, estabelecendo critérios e valores apropriados. 
Art. 6Q Esta lei entra em vigor 360 (trezentos e 

sessenta) dias após sua publicação. 
Art. 7Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 1995. 
Raul Lima Neto 
Justificação: É de todos sabido que rios, córregos e lagos 

existentes no Estado, assim como em todo o Brasil, vêm sendo 
degradados de forma crescente. Neles está sendo 
irresponsavelmente descarregado todo tipo de detrito, 
domiciliar, hospitalar ou industrial. Nem mesmo as nascentes 
escapam a essa onda de contaminação gradativa. 
Obviamente, a poluição das águas tem muito que ver com a 

qualidade de vida de nossa população, especialmente a 
maioria carente. Nosso Pais, como sabemos, tem um problema 
de saúde crônico. Já foi dito, com muita propriedade, que o 
Brasil é um hospital. O caminho que aponta para a solução 
inicial desse estado de calamidade está nas grandes medidas 
preventivas. É aqui, então, que desponta a importância do 
cuidado do meio ambiente, particularmente no que diz 
respeito à contaminação das águas. 
Nesse caso, é apropriado o refrão popular: é preferível 

prevenir a remediar, especialmente no que diz respeito à 
falência do sistema público de saúde. Nenhum esforço 
preventivo deve ser descartado. Ao contrário, deve estar aí 
nossa prioridade, pois é a única saída viável para garantir 
à nossa sofrida população condições adequadas de vida mais 
saudável e mais digna, em todos os sentidos. 

A questão da contaminação ambiental, especialmente a das 
águas, requer medidas corretivas urgentes e radicais por 
parte das autoridades constituídas. É preciso que orientemos 
nossos recursos nessa direção, que aparelhemos o Estado com 
leis nesse campo e que as autoridades competentes sejam 
vigorosamente acionadas e as façam cumprir. Este projeto de 
lei é, sem dúvida, um passo corajoso e radical nessa 
direção. Merece e deve ser respaldado por todo parlamentar 
consciente e patriota, não obstante os enormes obstáculos 
que se colocarão no seu caminho. 
Lamentavelmente, a companhia de água e esgoto do nosso 

Estado não tem, de forma significativa, dado a devida 
contribuição para viabilizar meios e recursos para a 
conservação dos nossos mananciais e para o saneamento de 
nossos cursos d'água. Sabe-se que no nosso Estado só 30 
cidades têm rede de esgoto. Vespasiano, Ribeirão das Neves 
e, agora, Belo Horizonte, Contagem e Betim, com a 
implantação do PROSAN, serão contempladas com o tratamento 
de seus esgotos e dejetos, por meio da implantação de uma 

~ 
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estação de tratamento de água, antes de serem lançados nos 
respectivos rios e lagos, no nosso caso, lamentavelmente, a 
lagoa da Pampulha. 
A FEAM, o COPAM e a COPASA-MG sempre alegam problemas 

econômicos para justificar a não-ampliação das redes de 
esgotos e a não-classificação dos rios e dos lagos 
existentes no Estado. É certo que colocarão obstáculos, 
principalmente quanto à implantação de centros de tratamento 
de águas poluídas. Contudo, sabemos que uma empresa como a 
COPASA-MG tem um enorme lucro. É questão de prioridade e 
vontade política. 

Na certeza de estarmos caminhando no rumo certo, para o bem 
do Estado e do povo, apesar de contrariar interesses 
particulares, pedimos o apoio dos nobres colegas 
parlamentares à aprovação deste projeto. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Meio 

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

. COMUNICAÇÕES 
- E, também, encaminhada à Mesa comunicação do Deputado 

Simão Pedro Toledo 
2a Fase 

Abertura de Inscrições 
A Sra. Presidente - 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 Comunicação Apresentada 
- A seguir, a Presidência dá ciência ao Plenário da 

comunicação apresentada nesta reunião pelo Deputado Simão 
Pedro Toledo - falecimento do Sr. Sebastião Paiva Martins, 
em Pouso Alegre (Ciente. Oficie-se.). 

ENCERRAMENTO 
A Sra. Presidente - Não havendo outras comunicações a serem 

feitas, Líderes inscritos nem oradores para o Grande 
Expediente, a Presidência encerra a reunião, convocando os 
Deputados para as extraordinárias de amanhã, dia 19, às 9 
horas e às 20 horas, nos termos ao 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 
pela Sra. Presidente é a publicada na edição anterior.). 
Levanta-se a reunião. 

ATA DA 71ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, 
EM 12 DE DEZEMBRO DE 1995 

Presidência dos Deputados Agostinho Patrús, Sebastião 
. Navarro Vieira e Maria José Haueisen 

SUMARIO: ABERTURA - 1ª PARTE: Ata - 2ª PARTE (ORDEM DO 
DIA): 2ª Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e 
votação de proposições: Discussão, em 2Q turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nQ 16/95; encerramento da 
discussão; requerimento do Deputado Glycon Terra Pinto; 
rejeição do requerimento; requerimentos do Deputado Gilmar 
Machado (4); deferimento; votação da proposta, salvo emendas 



z 
5 

e destaques; 
para votação 
para votação; 
do Projeto de 
2Q turno, do 
ENCERRAMENTO. 

423 

discurso do Deputado Gilmar Machado; chamada 
nominal; inexistência de "quorum" qualificado 
anulação da votação - Discussão, em 1Q turno, 

Resolução nQ 565/95; aprovação - Discussão, em 
Projeto de Resolução nQ 416/95; aprovação -

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 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 - Francisco Ramalho - Geraldo 
Nascimento- Geraldo Rezende Geraldo Santanna Gil 
Pereira- Gilmar Machado Glycon Terra Pinto Hely 
Tarquínio - 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 -Maria Olívia- Mauri Torres 
Miguel Martini Olinto Godinho Paulo Piau Paulo 
Schettino - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto Romeu 
Queiroz- Ronaldo Vasconcellos- Sebastião Costa- Sebastião 
Helvécio- Simão Pedro Toledo- 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. 

1ª PARTE 
Ata 

- O Deputado Ibrahim Jacob, 3Q-Secretário, nas funções de 
2Q-Secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior, 
que é aprovada sem restrições. 

2ª PARTE (ORDEM DO DIA) 
2a Fase 

O Sr. Presidente (DeputadÕ Sebastião Navarro Vieira) - 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 371, 402 e 604/95, em 
virtude de sua apreciação na reun1ao ordinária realizada 
hoje à tarde, bem como a Proposta de Emenda à Constituição 
nQ 13/95, por não preencher os pressupostos processuais 
necessários a sua apreciação. 
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Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - Discussão, em 2Q turno, da Proposta de 

Emenda à Constituição nQ 16/95, do Governador do Estado, que 
altera dispositivo da Constituição do Estado de Minas Gerais 
que menciona (altera dispositivo inscrito na subseção que 
trata dos servidores públicos civis, relativo ao instituto 
das férias-prêmio, art. 31, inciso II). A Comissão Especial 
opina pela aprovação da proposta na forma do vencido no 1Q 
turno, com a Emenda nQ 11, e pela rejeição das Emendas nQs 3 
a 8, ficando prejudicadas as Emendas nQs 1, 2, 9 e 10. Em 
discussão, a proposta. Não há oradores inscritos. Encerra-se 
a discussão. 

Vem à Mesa requerimento do Deputado Glycon Terra Pinto, em 
que solicita o adiamento da votação da Proposta de Emenda à 
Constituição nQ 16/95. A Presidência vai submeter a matéria 
a votação pelo processo nominal, de conformidade com o art. 
263, I, do Regimento Interno. Os Deputados que desejarem 
aprová-la responderão "sim". Os que desejarem rejeitá-la 
responderão "não". A Presidência esclarece: trata-se do 
requerimento do Deputado Glycon Terra Pinto. Com a palavra, 
a Deputada Maria José Haueisen, para proceder à chamada de 
votação. 
A Sra. Secretária (Deputada Maria José Haueisen) - (- Faz a 

chamada.) 
-Respondem "sim" à chamada os seguintes Deputados: 
Sebastião Navarro Vieira- Maria José Haueisen- Ailton 

Vilela- Alberto Pinto Coelho- Anderson Adauto- Anivaldo 
Coelho - Arnaldo Canarinho - Bonifácio Mourão - Carlos Murta 
- Dimas Rodrigues- Elbe Brandão -Gil Pereira- Gilmar 
Machado - Glycon Terra Pinto - Ivo José - João Leite - Jorge 
Eduardo de Oliveira- Sebastião Helvécio. 
- Respondem "não" à chamada os seguintes Deputados: 
Ajalmar Silva -Alencar da Silveira Júnior -Arnaldo Penna 

- Bilac Pinto- Dilzon Melo - Francisco Ramalho- Geraldo 
Nascimento - Geraldo Rezende Geraldo Santanna Hely 
Tarquínio - Jorge Hannas - José Braga - José Henrique - José 
Maria Barros - Marcelo Gonçalves - Marco Régis - Marcos 
Helênio- Maria Olívia - Mauri Torres- Olinto Godinho-
Péricles Ferreira - Romeu Queiroz- Sebastião Costa -Simão 
Pedro Toledo- Wilson Trópia. 
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - Responderam 

"sim" 18 Deputados; responderam "não" 25 Deputados. 
Portanto, está rejeitado o requerimento. 
-A seguir, vêm à Mesa requerimentos do Deputado Gilmar 

Machado (4), solicitando a votação destacada das Emendas nQs 
5, 6, 7 e 8 à Proposta de Emenda à Constituição nQ 16/95. A 
Presidência defere os requerimentos, de conformidade com o 
inciso XVII do art. 244 do Regimento Interno. 
O Sr. Presidente - Em votação, a proposta, salvo emendas e 

destaques. Com a palavra, para encaminhar, o Deputado Gilmar 
Machado. 

O Deputado Gilmar Machado* Sr. 
Deputados, Sras. Deputadas, estamos 
contrariamente o substitutivo apresentado 

Presidente, Srs. 
aqui encaminhando 
e, posteriormente, 
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estaremos votando e encaminhando emenda por emenda. Faremos, 
no prazo regimental, que é de 3 minutos, a defesa das quatro 
emendas - Emendas nQs 5, 6, 7 e 8 - que apresentamos. 

O objetivo da Proposta de Emenda à Constituição nQ 16/95, 
do Governador do Estado, é obter caixa em cima de uma 
conquista dos servidores, as férias-prêmio. O Governo do 
Estado alega, hoje, passar por momentos difíceis no que se 
refere à questão financeira. 
Entendemos que é preciso discutir formas de resolver o 

problema de caixa, mas acreditamos que o mecanismo mais 
eficiente é a redução em 0,2% das taxas de juros. Ai, não 
precisaríamos mexer com as férias-prêmio nem com o 
funcionalismo público e ainda teríamos dinheiro para 
investimento. Mas o Governo do Estado não tem coragem de 
enfrentar a política de juros definida pelo Governo Federal. 
É mais fácil para ele responsabilizar o funcionalismo 
público do que exigir a redução da taxa de juros que vem 
hoje sacrificando o povo brasileiro e, em especial, as 
contas públicas. A nossa divida interna cresceu para 
R$6.000.000.000,00 em apenas 11 meses desse Governo. Então, 
o Governo apresenta uma emenda com a qual pretende 
economizar R$65.000.000,00 por ano em cima das férias-prêmio 
do servidor. Teremos, portanto, R$65.000.000,00 divididos 
por 12 meses, o que daria para o Estado uma economia mensal 
de aproximadamente R$5.000.000,00. 

A realidade é que o Governo Azeredo prefere penalizar e 
responsabilizar o servidor. Discordando dessa concepção, a 
nossa bancada vota contrariamente ao relatório que foi 
feito, por entender que é melhor tirar recursos de outros 
setores e não do funcionalismo público, que já está 
extremamente penalizado. Essa é uma conquista que os 
servidores tiveram, é uma espécie de compensação. Os 
funcionários da iniciativa privada têm beneficios que o 
servidor público não tem. Então, os servidores também devem 
ter alguns benefícios que não são estendidos aos 
trabalhadores da iniciativa privada. Portanto, nosso voto é 
contrário à proposta de emenda. 

Depois, estaremos votando as quatro emendas. Na primeira 
emenda, entendemos que é preciso assegurar ao funcionário 
designado, àquele que nao é efetivo e que trabalha 10, 12, 
15 anos, o direito de receber do Estado uma indenização pelo 
tempo de serviço. Essa emenda diz respeito às férias-prêmio 
como uma espécie de indenização, o que depois vamos explicar 
melhor . 

A segunda emenda sugere que, na Constituição, conste que a 
família possa receber, no caso de morte do titular, a 
conversão das férias-prêmio em espécie. O relator alega que 
já existe uma lei nesse sentido. Realmente, ela existe, só 
que não vem sendo cumprida. E, se já existe uma lei, não há 
por que esse dispositivo não constar na Constituição. 
A terceira emenda estabelece que o tempo de serviço, tanto 

no município como no Estado e na União, pode ser utilizado 
na contagem de tempo para a aquisição de férias-prêmio. 
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Com relação à quarta emenda, entendemos que não é tão 
sacrificante para o Estado manter esse recurso. Exatamente 
por isso, estamos pedindo o voto favorável às Emendas ngs 5, 
6, 7 e 8. 
o Sr. Presidente - A Presidência vai submeter a matéria a 

votação nominal. Os Deputados que quiserem aprová-la deverão 
responder "sim", e os que quiserem rejeitá-la deverão 
responder "não". Na ausência do Deputado Rêmolo Aloise, com 
a palavra, a Deputada Maria José Haueisen, para proceder à 
chamada dos Deputados. 

A Sra. Secretária-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente Responderam "sim" 37 Deputados; 

respondeu "não" 1 Deputado. Não há "quorum" para a votação 
da Proposta de Emenda à Constituição nQ 16/95. Portanto, a 
Presidência torna sem efeito a votação. No entanto, há 
"quorum" para votação de outras matérias, pois estão 
presentes no Plenário 39 Deputados. 
Discussão, em 1Q turno, do Projeto de Resolução nQ 565/95, 

da Comissão de Agropecuária, que aprova, em conformidade com 
o disposto no art. 62, XXXIV, da Constituição do Estado, 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, 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. À Comissão de Fiscalização 
Financeira. 
Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Resolução nQ 416/95, 

da Comissão de Agropecuária, que aprova, em conformidade com 
o disposto no art. 62, XXXIV, da Constituição do Estado, as 
alienações das terras devolutas que especifica. A Comissão 
de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. 
Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-
se a discussão. Em votação, o projeto. Os Deputados que ~ 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A 
Comissão de Redação. 

ENCERRAMENTO 
O Sr. Presidente Persistindo a falta de "quorum" 

qualificado para a votação da Proposta de Emenda à 
Constituição nQ 16/95, a Presidência encerra a reunião, 
convocando os Deputados para as extraordinárias de amanhã, 
dia 13, às 9 e às 20 horas, nos termos do edital de 
convocação, e para a ordinária deliberativa, também de 
amanhã, às 14 horas, com a ordem do dia já anunciada. 
Levanta-se a reunião. 
* -Sem revisão do orador. 

ATA DA 72a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 13 DE DEZEMBRO DE 1995 

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

DIA): 1ª Fase: Discussão e votação de pareceres: Parecer de 
Redação Final do Projeto de Lei nQ 506/95; aprovação - 2ª 
Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e votação de 
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proposições: Prosseguimento da votação, em 2Q turno, da 
Proposta de Emenda à Constituição nQ 16/95; renovação da 
votação da proposta, salvo emendas e destaques; chamada para 
votação nominal; inexistência de "quorum" para votação; 
anulação da votação; chamada para recomposição de "quorum"; 
existência de "quorum" para continuação dos trabalhos 
Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 580/95; 
aprovação, na forma do vencido em 1Q turno com a Emenda nQ 1 
- Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Resolução nQ 437/95; 
aprovação - 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-
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 - Clêuber Carneiro -
Dílzon Melo - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro Djalma 
Diniz - Durval Ângelo - Elbe Brandão - Elmo Braz - Francisco 
Ramalho - Geraldo Nascimento - Geraldo Rezende - Geraldo 
Santanna- Gil Pereira- Gilmar Machado- Glycon Terra Pinto 
- Hely Tarquínio - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Ivo José 
-Jairo Ataíde- João Batista de Oliveira -João Leite-
Jorge Eduardo de Oliveira- Jorge Hannas- José Braga- José 
Henrique- José Maria Barros- Kemil Kumaira Leonídio 
Bouças - Luiz Antônio Zanto Marcelo Cecé Marcelo 
Go~çalves- Marco Régis -Marcos Helênio- Maria Olívia-
M2~~i Torres -Miguel Martini - Olinto Godinho- Paulo Piau 
- Paulo Schettino - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto -
Romeu Queiroz -Ronaldo Vasconcellos- Sebastião Costa 
Sebastião Helvécio- Simão Pedro Toledo- Wilson Trópia. 
o Sr. Presidente (Deputado 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) 
1ª Fase 

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a 
Presidência vai passar à 2ª parte da reunião, em sua 1ª 
Fase, com a discussão e a votação de pareceres e votação de 
requerimentos . 

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

Lei nQ 506/95, de autoria do Governador do Estado, que 
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aprova o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI -
e dá outras providências: 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. 

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 

desta reunião os Projetos de Resolução nQs 416 e 565/95, em 
virtude de sua aprovação na reunião extraordinária realizada 
ontem à noite. Informa, ainda, que faz retirar da pauta a 
Proposta de Emenda à Constituição nQ 13/95 e o Projeto de 
Lei nQ 568/95, por não estarem cumpridos os pressupostos 
processuais para sua apreciação. 

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - Prosseguimento da votação, em 2Q turno, 

da Proposta de Emenda à Constituição nQ 16/95, do Governador 
do Estado, que altera dispositivo da Constituição do Estado 
de Minas Gerais inscrito na subseção que trata dos 
servidores públicos civis relativo ao instituto das férias-
prêmio, art. 31, II. 'A Comissão Especial opina pela 
aprovação da proposta na forma do vencido em 1Q turno, com a 
Emenda nQ 11, e pela rejeição das Emendas nQs 3 a 8, ficando 
prejudicadas as Emendas nQs 1, 2, 9 e 10. A Presidência vai 
renovar a votação, pelo processo nominal, da proposta, salvo 
emendas e destaques. Com a palavra, o 1Q-Secretário, para 
fazer a chamada nominal dos Deputados. Os Deputados que 
desejarem aprová-la deverão responder "sim", e os que 
desejarem rejeitá-la deverão responder "não''. A Presidência 
lembra ao Plenário que, de acordo com o§ 3Q do art. 208 do 
Regimento Interno, a proposta será aprovada se tiver 48 
votos favoráveis. 

O Sr. Secretário (Deputado Rêmolo Aloise) (- Faz a 
chamada.) 

O Sr. Presidente - Responderam "sim" 39 Deputados; nenhum 
Deputado respondeu "não". Portanto, não houve "quorum" para 
a votação da Proposta de Emenda à Constituição nQ 16/95. A 
Presidência torna sem efeito a votação e solicita ao 1Q-
Secretário que proceda à chamada dos Deputados para 
recomposição de "quorum". 
O Sr. Secretário- (-Faz a chamada.) 
9 Sr. Presidente - Responderam à chamada 44 Deputados. Não 

ha "quorum" para a votação da Proposta de Emenda à 
Constituição nQ 16/95, mas há para a apreciação das demais 
matérias constantes na pauta. 

Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 580/95, do 
Governador do Estado, que dispõe sobre autorização para 
prorrogação de contratos administrativos firmados pela 
Fundação HEMOMINAS. A Comissão de Fiscalização Financeira 
opina pela aprovação do projeto na forma do vencido no 1Q 
turno com a Emenda nQ 1, que apresenta. Em discussão, o 
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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. Está aprovado, em 2Q turno, 
o Projeto de Lei nQ 580/95 na forma do vencido no 1Q turno 
com a Emenda nQ 1. À Comissão de Redação. 

Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Resolução nQ 437/95, 
da Comissão de Agropecuária, que aprova, em conformidade com 
o disposto no art. 62, XXXIV, da Constituição do Estado, ·as 
alienações das terras devolutas que especifica. A Comissão 
de Fiscalização Financeira opina 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. 
Fica, portanto, aprovado, em 2Q turno, o Projeto de 
Resolução nQ 437/95. À Comissão de Redação. 

ENCERRAMENTO 
O Sr. Presidente Persistindo a falta de "quorum" 

qualificado para a votação da matéria remanescente da pauta, 
a Presidência encerra a reunião, convocando os Deputados 
para a ordinária deliberativa de logo mais, às 14 horas, com 
a ordem do dia já publicada, e para a extraordinária, também 
de hoje, às 20 horas, nos termos do edital de convocação. 
Levanta-se a reunião. 

ATA DA 73a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 13 DE DEZEMBRO DE 1995 

Presidência do Deputado Agostinho Patrús 
SUMÁRIO: ABERTURA - 1ª PARTE: Ata - 2ª PARTE (ORDEM DO 

DIA): 1ª Fase: Eleição do Conselheiro do Tribunal de Contas 
- Registro de presença Questão de ordem 2ª Fase: 
Palavras do Sr. Presidente Discussão e votação de 
proposições: Prosseguimento da votação, em 2Q turno, da 
Proposta de Emenda à Constituição nQ 16/95; renovação da 
votação da proposta, salvo emendas e destaques; aprovação na 
forma do vencido em 1Q turno; questão de ordem; votação da 
Emenda nQ 11; aprovação; votação das Emendas nQs 3 e 4; 
rejeição; votação das Emendas nQs 5 e 6; rejeição; votação 
das Emendas nQs 7 e 8; rejeição; prejudicialidade das 
Emendas nQs 1, 2, 9 e 10- Questão de ordem; inexistência de 
"quorum" qualificado para votação da Proposta de Emenda à 
Constituição nQ 13/95 - Discussão, em 2Q turno, do Projeto 
de Lei nQ 235/95; aprovação, na forma do vencido em 1Q 
turno, com a Emenda nQ 1 - Discussão, em turno único, do 
Projeto de Lei nQ 504/95; aprovação com as Emendas nQ 1 e 2 
- ENCERRAMENTO. 

ABERTURA 
- Às 20h13min, comparecem os Deputados: 
Agostinho Patrús -Wanderley Ávila Sebastião Navarro 

Vieira - Paulo Pettersen Rêmolo Aloise Maria José 
Haueisen- Ibrahim Jacob- Ermano Batista- Ant6nio Júlio-
Aílton Vilela - Ajalmar Silva- Alberto Pinto Coelho 
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Alencar da Silveira Júnior - Almir Cardoso - Álvaro Antônio 
- Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio Andrade 
Antônio Genaro - Antônio Roberto Arnaldo Canarinho 
Arnaldo Penna - Bilac Pinto- Bonifácio Mourão Carlos 
Murta - Carlos Pimenta - Clêuber Carneiro- Dílzon Melo-
Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Durval 
Ângelo- Elbe Brandão - Elmo Braz - Francisco Ramalho 
Geraldo Nascimento - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna -
Gil Pereira - Gilmar Machado- Glycon Terra Pinto- Hely 
Tarquínio - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Ivo José 
Jairo 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 -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 Agostinho Patrús)- A lista de 

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

1ª PARTE 
Ata 

- A Deputada Maria José Haueisen, 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 1ª 

a votação de pareceres e a votação 

Eleição de Conselheiro do Tribunal de Contas, pela 
Assembléia Legislativa. A Comissão Especial considerou aptos 
para o exercício do cargo de Conselheiro do Tribunal de 
Contas os Deputados Álvaro Antônio e José Ferraz. A 
Presidência vai submeter a matéria a votação, por escrutínio 
secreto, nos termos do art. 264, inciso I, do Regimento 
Interno. Convido para acuarem como escrutinadores os 
Deputados Dílzon Melo e José Bonifácio. Com a palavra, o Sr. 
1Q-Secretário, para proceder à chamada dos Deputados. 
O Sr. 1Q-Secretário (Deputado Rêmolo Aloise) - (- Faz a 

chamada.) 
-Depositam seus votos na urna 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 
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- Anivaldo Coelho - Antônio Andrade Antônio Genaro 
Antônio Roberto -Arnaldo Canarinho- Arnaldo Penna- Bilac 
Pinto - Bonifácio Mourão - Carlos Murta - Carlos Pimenta -
Clêuber Carneiro - Dilzon Melo- Dimas Rodrigues - Dinis 
Pinheiro - Djalma Diniz - Durval Ângelo - Elbe Brandão -
Elmo Braz - Francisco Ramalho - Geraldo Nascimento - Geraldo 
Rezende- Geraldo Santanna- Gil Pereira- Gilmar Machado-
Glycon Terra Pinto - Hely Tarquínio - Irani Barbosa - Ivair 
Nogueira - Ivo José Jairo Ataide João Batista de 
Oliveira- João Leite -Jorge Eduardo de Oliveira- Jorge 
Hannas - José Bonifácio - José Braga - José Henrique - José 
Maria Barros - Kemil Kumaira Leonídio Bouças Luiz 
Antônio Zanto - Marcelo Cecé - Marcelo Gonçalves - Marco 
Régis- Marcos Helênio -Maria Olivia- Mauri Torres 
Miguel Martini Olinto Godinho Paulo Piau Paulo 
Schettino - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto Romeu 
Queiroz- Ronaldo Vasconcellos- Sebastião Costa- Sebastião 
Helvécio- Simão Pedro Toledo- Toninha Zeitune -Wilson 
Trópia. 
O Deputado Álvaro Antônio -Sr. Presidente, solicito uma 

questão de ordem. 
O Sr. Presidente - Não concederei questão de ordem a V. 

Exa., pois estamos em processo de votação. Votaram 75 
Deputados. A Presidência solicita aos escrutinadores que 
procedam à abertura da urna e à conferência do número de 
sobrecartas, uma vez que votaram 75 Deputados. 

- Os escrutinadores procedem à conferência. 
O Sr. Presidente - Votaram 75 Deputados, foram encontradas 

75 sobrecartas. Os números conferem. Solicito aos 
escrutinadores que procedam à apuração. 
-Os escrutinadores procedem à apuração. 

Registro de Presença 
O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença, em 

Plenário, do Exmo. Presidente do Tribunal de Cont2~ do 
Estado, Dr. Flávio Régis de Moura e Castro; do .ice-
Presidente, Dr. João Bosco Murta Lage, e do Conselheiro do 
Tribunal de Contas e ex-Deputado desta Casa, Sylo Costa. 
o Sr. Presidente - Foram encontrados 57 votos para o 

Deputado José Ferraz, 16 votos para o Deputado Álvaro 
Antônio e 2 votos nulos. Houve 1 abstenção. Portanto, está 
eleito o Deputado José Ferraz como Conselheiro do Tribunal 
de Contas. Oficie-se. 

Questão de Ordem 
O Deputado Anderson Adauto Sr. Presidente, Srs. 

Deputados, gostaria de ver a possibilidade, exatamente para 
dirimir as minhas dúvidas, de eu ficar com os envelopes que 
estão seguindo, agora, com a Sra. Assessora da Mesa, para, 
depois de uma avaliação, se eu estiver errado pelo protesto 
que fiz, de forma indignada, sem segundas intenções, pedir 
desculpas à Mesa. Ou seja, queria ver a possibilidade de eu 
fazer uma avaliação dos envelopes que foram utilizados no 
processo de votação, para que eu possa, se estiver enganado, 
pedir desculpas, não ao Presidente, mas ao Poder 
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Legislativo, pois acho que a situação que criei pode ser 
extremamente negativa para mim e para a Mesa. 

O Sr. Presidente - A Presidência decide, achando ponderadas 
as palavras do Deputado Anderson Adauto, que o material 
eleitoral ficará sob a guarda do Presidente, uma vez que o 
candidato Álvaro Antônio e o Deputado Clêuber Carneiro, 
representante de um candidato, confirmaram que os envelopes 
estão corretos, que as rubricas estão corretas e que não há 
nenhuma marca nos envelopes. 

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

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

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

da presente reunião o Projeto de Lei nQ 580/95 e o Projeto 
de Resolução nQ 437/95, que foram apreciados na reunião 
extraordinária realizada hoje pela manhã, bem como os 
Projetos de Lei nQs 41, 56, 327 e 604/95, em virtude de sua 
apreciação na reunião ordinária realizada hoje à tarde. Fez 
retirar de pauta, também, o Projeto de Lei nQ 568/95, por 
falta de pressupostos processuais para sua apreciação. 

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - Prosseguimento da votação, em 2Q turno, 

da Proposta de Emenda à Constituição nQ 16/95, do Governador 
do Estado, que altera dispositivo da Constituição do Estado 
que menciona (altera dispositivo inscrito na subseção que 
trata dos servidores públicos civis). A Comissão Especial 
opina pela aprovação da proposta. A Presidência vai renovar 
a votação da proposta, salvo emendas e destaques, antes, 
porém, lembra que os Deputados que desejarem aprová-la 
deverão votar "sim", e os que desejarem rejeitá-la deverão 
votar "não". Em votação. Solicito ao Sr. 1Q-Secretário que 
proceda à chamada dos Deputados. 
O Sr. 1Q-Secretário- (-Faz a chamada.) 

Respondem "sim" à chamada de votação nominal os 
Deputados: 
Wanderley Ávila -Sebastião Navarro Vieira - Rêmolo Aloise 

- Ibrahim Jacob- Ermano Batista -Antônio Júlio- Aílton 
Vilela- Ajalmar Silva Alencar da Silveira Júnior 
Antônio Andrade - Antônio Genaro - Antônio Roberto - Arnaldo 
Canarinho- Arnaldo Penna- Bilac Pinto- Bonifácio Mourão-
Carlos Pimenta - Clêuber Carneiro - Dílzon Melo Dinis 
Pinheiro - Djalma Diniz - Durval Ângelo - Elbe Brandão -
Francisco Ramalho - Geraldo Nascimento - Geraldo Rezende -
Geraldo Santanna - Hely Tarquínio - Jairo Ataíde João 
Leite- Jorge Eduardo de Oliveira -Jorge Hannas- José 
Bonifácio - José Braga - José Henrique - José Maria Barros -
Kemil Kumaira - Leonídio Bouças -Marcelo Gonçalves - Marco 
Régis- Maria Olívia - 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. 
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Respondem "não" ã chamada de votação nominal os 
Deputados: 
Maria José Haueisen- Gilmar Machado. 
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 54 Deputados; votaram 

"não" 2 Deputados. Portanto, está aprovada a proposta de 
emenda à Constituição na forma do vencido em 1Q turno, salvo 
emendas e destaques. 

Questão de Ordem 
O Deputado Gilmar Machado -Sr. Presidente, solicito a V. 

Exa. que faça a votação desses quatro destaques da seguinte 
forma: a Emenda nQ 5, que trata da questão dos cônjuges, 
juntamente com a do tempo de serviço, tanto no Estado quanto 
na União e nos municípios; e a votação das Emendas nQs 7 e 
8, que versam sobre a manutenção da conversão, 
separadamente, como era feito antes. Em lugar de quatro 
votações, peço que se façam duas. 
Solicito aos Deputados que votem em 

nQs 5 e 6, porque são extremamente 
servidores. O cônjuge tem direito ãs 
participou do processo também. 

especial nas Emendas 
importantes para os 
férias-prêmio, porque 

O Sr. Presidente - A Presidência aquiesce a questão de 
ordem do Deputado Gilmar Machado. Em votação a Emenda nQ 11, 
que recebeu parecer pela aprovação. Em votação. Com a 
palavra, o Sr. 1Q-Secretário, para proceder ã chamada dos 
Deputados. 

O Sr. 1Q-Secretário - (- Faz a chamada.) 
Respondem "sim" ã chamada de votação nominal os 

Deputados: 
Wanderley Ávila -Sebastião Navarro Vieira- Rêmolo Aloise 

- Ermano Batista- Antônio Júlio- Ailton Vilela- Ajalmar 
Silva- Alberto Pinto Coelho- Antônio Andrade -Arnaldo 
Penna- Bilac Pinto -Bonifácio Mourão- Carlos Pimenta-
Clêuber Carneiro- Dílzon Melo- Djalma Diniz- Elbe Brandão 
- Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna -
Hely Tarquínio - Irani Barbosa - Jairo Ataíde - João Leite -
Jorge Eduardo de Oliveira- Jorge Hannas- José Bonifácio-
José Braga - José Henrique - José Maria Barros Kemil 
Kumaira - Leonídio Bouças - Marcelo Gonçalves - Marco Régis 
-Maria Olívia- 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. 

Respondem 
Deputados: 

"não" à 

Durval Ângelo - Ivo José. 

chamada de votação nominal os 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 48 Deputados, votaram 
"não" 2 Deputados. Portanto, está aprovada a Emenda nQ 11. 
Em votação, as Emendas nQs 3 e 4, que receberam parecer pela 
rejeição. Com a palavra, o Sr. 1Q-Secretário para ~-~ceder à 
chamada dos Deputados. 

O Sr. 1Q-Secretário - (- Faz a chamada.) 
- Responde "sim" à chamada de votação nominal o Deputado 

Ivo José. 
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Respondem "não" à chamada de votação nominal os 
Deputados: 
Wanderley Ávila -Sebastião Navarro Vieira- Rêmolo Aloise 

- Ermano Batista- Antônio Júlio- Aílton Vilela- Ajalmar 
Silva- Alencar da Silveira Júnior Antônio Andrade 
Antônio Roberto -Arnaldo Canarinho- Arnaldo Penna- Bilac 
Pinto - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Clêuber Carneiro 
- Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Elbe Brandão - Francisco 
Ramalho Geraldo Rezende Geraldo Santanna Hely 
Tarquínio - Jairo Ataíde - João Leite - Jorge Eduardo de 
Oliveira- Jorge Hannas- José Bonifácio- José Braga- José 
Henrique- José Maria Barros- Kemil Kumaira Leonídio 
Bouças- Marco Régis- Maria Olívia- 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 "não" 48 Deputados. Houve 1 voto 
"sim". Rejeitadas as Emendas nQs 3 e 4. Em votação, as 
Emendas nQs 5 e 6, que tiveram parecer pela rejeição. Com a 
palavra, o Sr. 1Q~Secretário, para proceder à chamada dos 
Deputados. 
O Sr. 1Q-Secretário - (- Faz a chamada.) 
- Respondem "sim" à chamada de votação nominal os seguintes 

Deputados: 
Maria José Haueisen - Carlos Pimenta - Durval Ângelo 

Geraldo Nascimento- Gilmar Machado- Ivo José- Marco Régis 
- Paulo Schettino. 

Respondem "não" à chamada de votação nominal os 
Deputados: 
Wanderley Ávila -Sebastião Navarro Vieira- Rêmolo Aloise 

- Ibrahim Jacob- Ermano Batista -Antônio Júlio- Aílton 
Vilela- Ajalmar Silva Alencar da Silveira Júnior 
Antônio Andrade - Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho 
Arnaldo Penna - Bilac Pinto- Bonifácio Mourão - Clêuber 
Carneiro- Dílzon Melo - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
Elbe Brandão - Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Geraldo 
Santanna - Hely Tarquínio - Jairo Ataíde - João Leite 
Jorge Eduardo de Oliveira- Jorge Hannas- José Bonifácio-
José Braga- José Henrique- Kemil Kumaira- Leonídio Bouças 
-Maria Olívia- Mauri Torres -Miguel Martini - Olinto 
Godinho- Paulo Piau - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto-
Romeu Queiroz -Ronaldo Vasconcellos- Sebastião Costa 
Simão Pedro Toledo- Toninha Zeitune- Wilson Trópia. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 8 Deputados; votaram "não" 
46 Deputados. Portanto, estão rejeitadas as Emendas nQs 5 e 
6. Em votação, as Emendas nQS 7 e 8, que receberam parecer 
pela rejeição. Com a palavra, o Sr. 1Q-Secretário para 
proceder à chamada dos Deputados. 
O Sr. 1Q-Secretário- (-Faz a chamada.) 

Respondem "sim" à chamada de votação nominal os 
Deputados: 
Maria José Haueisen - Anderson Adauto - Ivo José - Paulo 

Schettino. 
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Respondem "não" à chamada de votação nominal os 
Deputados: 
Wanderley Ávila -Sebastião Navarro Vieira- Rêmolo Aloise 

- Ibrahim Jacob- Ermano Batista -Antônio Júlio- Aílton 
Vilela- Ajalmar Silva Alencar da Silveira Júnior 
Antônio Andrade - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Bilac 
Pinto - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Clêuber Carneiro 
- Djalma Diniz - Elbe Brandão - Francisco Ramalho - Geraldo 
Rezende - Geraldo Santanna - Hely Tarquínio - Jairo Ataide -
João Leite- Jorge Eduardo de Oliveira- Jorge Hannas- José 
Bonifácio - José Braga - José Henrique - José Maria Barros -
Kemil Kumaira- Leonídio Bouças- Marco Régis -Maria Olívia 
- Mauri Torres- Miguel Martini - Olinto Godinho- Paulo 
Piau - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto- Romeu Queiroz -
Ronaldo Vasconcellos -Sebastião Costa- Simão Pedro Toledo 
-Toninha Zeitune- Wilson Trópia. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 4 Deputados; votaram "não" 
46 Deputados. Portanto, estão rejeitadas as Emendas nQs 7 e 
8. Fica, portanto, aprovada, em 2Q turno, a Proposta de 
Emenda à Constituição nQ 16/95, na forma do vencido em 1Q 
turno, com a Emenda nQ 11, ficando prejudicadas as Emendas 
nQs 1, 2, 9 e 10. A Comissão de Redação. 

Questão de Ordem 
O Deputado Clêuber Carneiro - Sr. Presidente, como se trata 

de uma proposta de emenda à Constituição e exige-se "quorum" 
qualificado, solicitaria a essa Presidência que 
examinássemos, em primeiro lugar, o Projeto de Lei nQ 
235/95, do Tribunal de Contas, no 2Q turno, após o que 
poderíamos fazer a verificação de "quorum" para a votação da 
emenda constitucional. 

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, que 
não há "quorum" qualificado para a ·::::>tação da Proposta de 
Emenda à Constituição nQ 13/95, mas o ~á para apreciação das 
demais matérias da pauta. 

Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 235/95, do 
Tribunal de Contas, que 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. A Comissão de 
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na 
forma do vencido em 1Q turno. Em discussãc. ~ projeto. Não 
há oradores inscritos. 
-Vem à Mesa: 

EMENDA NQ 1 AO PROJETO DE LEI NQ 235/95 
Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... -Fica o Poder Executivo autorizado a contratar 

com o Banco do Nordeste do Brasil S.A. - BNB -, operação de 
crédito no âmbito do programa FUNGETUR, até o montante de 
R$3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais), 
destinados à conclusão da ponte sobre o rio São Francisco, 
na Rodovia BR-135, para ligação dos Municípios de Januária e 
Pedras de Maria da Cruz. 
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~ 1Q- A forma, as condições do repasse da quantia a que se 
refere o "caput" deste artigo e da quitação dos respectivos 
débitos, bem como o prazo da operação, os juros, correção 
monetária, demais encargos e condições serão acordados pelas 
partes no instrumento contratual. 
~ 2Q Em garantia e como meio de pagamento do 

financiamento, o Estado cederá ao BNB, em caráter 
irrevogável e irretratável, parcelas das quotas do Fundo de 
Participação do Estado - FPE -, ou de outras receitas, se as 
quotas do FPE se apresentarem insuficientes, as quais 
ficarão vinculadas à operação de crédito, até a sua total 
liqüidação, em montante necessário para amortizar o 
principal da dívida e pagar os acessórios contratualmente 
devidos. 
~ 3Q - Para tornar efetiva a garantia de que trata o 

parágrafo anterior, fica o Banco do Brasil S.A., ou outra 
repartição pagadora competente, expressa e irrevogavelmente 
autorizado a reter os referidos recursos em favor do BNB, 
podendo este, na qualidade de mandatário do Estado, utilizá-
los no pagamento do que lhe for devido por força do contrato 
de que trata o ~ 1Q deste artigo. 

§ 4Q - Anualmente, a partir da proposta orçamentária para 
1996, o orçamento anual consignará verbas próprias para a 
amortização das prestações do principal e o pagamento dos 
acessórios da dívida, bem como para atender aos compromissos 
da contrapartida de recursos próprios na fase de execução do 
projeto. 
~ 5Q- Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, adicional 

ao orçamento vigente, crédito especial de até R$3.600.000,00 
(três milhões e seiscentos mil reais), destinado a fazer 
fa~e.ao pagamento das obrigações decorrentes da operação de 
cred1to autorizada por esta lei.". 
Sala das Reuniões, de de 
Romeu Queiroz 
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência 

informa ao Plenário que, no decorrer da discussão, foi 
apresentada ao projeto emenda do Deputado Romeu Queiroz, a 
qual recebeu o nQ 1, e, nos termos do§ 4Q do art. 196 do 
Regimento Interno, vai submetê-la a votação sem parecer. Em 
votação, o projeto, salvo emendas. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. 
Em votação, a Emenda nQ 1. Os Deputados que a aprovam 
permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovada. Fica, 
portanto, aprovado, em 2Q turno, o Projeto de Lei nQ 235/9? 
na forma do vencido em 1Q turno, com a Emenda nQ 1. A 
Comissão de Redação. 
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nQ 504/95, do 

Governador do Estado, que dispõe sobre o Plano Plurianual de 
Ação Governamental para o quadriênio 1996-1999 e dá outras 
providências. A Comissão de Fiscalização Financeira opina 
pela aprovação do projeto com as Emendas nQs 1 e 2, que 
apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores 
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto, 
salvo emendas. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
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encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas nQs 1 
e 2, que receberam parecer pela aprovação. Os Deputados que 
as aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovadas. Fica, portanto, aprovado, em turno único, o 
Projeto de Lei nQ 504/95 com as Emendas nQs 1 e 2. À 
Comissão de Redação. 

ENCERRAMENTO 
O Sr. Presidente Persistindo a falta de "quorum" 

qualificado para votação da proposta, a Presidência encerra 
a reunião, convocando os Deputados para a extraordinária de 
amanhã, dia 14, às 9 horas, nos termos do edital de 
convocação, e para a ordinária deliberativa, também de 
amanhã, às 14 horas, com a ordem do dia já anunciada. 
Levanta-se a reunião. 

ATA DA 74a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 14 DE DEZEMBRO DE 1995 

Presidência do Deputado Agostinho Patrús 
SUMÁRIO: ABERTURA - la PARTE: Ata - 2a PARTE (ORDEM DO 

DIA): 2ª Fase: Suspensão e reabertura da-reunião- Palavras 
do Sr. Presidente - Discussão e votação de proposições: 
Requerimento do Deputado Dílzon Melo; aprovação- Votação, 
em 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 21/95; aprovação na forma 
do Substitutivo nQ 1, com as Emendas nQs 1 e 2- Discussão, 
em turno único, do Projeto de Resolução nQ 325/95; discurso 
do Deputado Gilmar Machado; encerramento da discussão; 
chamada para votação secreta; aprovação - Questão de ordem -
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nQ 
612/95; aprovação com a Emenda nQ 1 - Discussão, em 2Q 
turno, do Projeto de Lei Complementar nQ 9/95; Acordo de 
Lideranças encaminhando a Emenda nQ 2; encerramento da 
discussão; Decisão da Presidê~~ia; leitura da Emenda nQ 2; 
votação do projeto, salvo eme~das; aprovação na forma do 
vencido em 1Q turno; vo•ação das Emendas nQs 1 e 2; 
aprovação- Inexistência de ''quorum" qualificado para a 
votação da Proposta de Emenda à Constituição nQ 13/95 
ENCERRAMENTO. 

ABERTURA 
-Às 9h15min, comparecem os Deputados: 
Agostinho Patrús -Wanderley Ávila - Paulo Pettersen 

Rêmolo Aloise - Maria José Haueisen - Ibrahim Jacob - Ermano 
Batista- Aílton Vilela - Ajalmar Silva- Alberto Pinto 
Coelho - Almir Cardoso - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho -
António Genaro - António Roberto Arnaldo Canarinho 
Arnaldo Penna - Bilac Pinto- Bonifácio Mourão Carlos 
Murta- Carlos Pimenta - Clêuber Carneiro- Dílzon Melo-
Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro- Djalma Diniz - Durval 
Ângelo Elbe Brandão Francisco Ramalho Geraldo 
Nascimento- Geraldo Rezende Geraldo Santanna Gil 
Pereira- Gilmar Machado Glycon Terra Pinto Hely 
Tarquínio - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Ivo José 
Jairo Ataide- João Batista de Oliveira- João Leite- Jorge 
Eduardo de Oliveira- Jorge Hannas -José Braga José 
Henrique- José Maria Barros - Kemil Kumaira Leonídio 
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Bouças - Marcelo Cecé - Marco Régis - Marcos Helênio - Maria 
Olívía- Mauri Torres -Miguel Martini - Olinto Godínho-
Paulo Piau - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Romeu 
Queiroz- Ronaldo Vasconcellos- Sebastião Costa- Sebastião 
Helvécio - Simão Pedro Toledo - Toninha Zeitune. 

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) 
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 vai suspender a reunião 

por 5 minutos, para entendimento de Lideranças. Estão 
suspensos os nossos trabalhos. 

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

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

da reunião a Proposta de Emenda à Constituição nQ 16/95 e os 
Projetos de Lei nQs 235 e 504/95, em virtude de sua 
aprovação na reunião extraordinária realizada ontem à noite, 
bem ~o~o o Projeto de Lei nQ 568/95, por não se encontrar em 
cond1çoes regimentais de ser apreciado. 

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado 

Dílzon Melo, em que solicita, na forma regimental, a 
inversão da pauta da reunião, de modo que após a votação em 
2Q turno do Projeto de Lei nQ 21/95, a pauta seja invertida, 
a Proposta de Emenda à Constituição nQ 13/95 seja apreciada 
por último e o Projeto de Lei Complementar nQ 9/95, em 
penúltimo lugar. Em votação, o requerimento. Os Deputados 
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. 
Votação, em 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 21/95, do 

Dep~tado Ronaldo Vasconcellos, que dispõe sobre a 
obrlgatoriedade do uso de cinto de segurança nos veículos 
automotores de transporte coletivo intermunicipal. A 
Comissão de Fiscalização Financeira opinou pela aprovação do 
projeto na forma do vencido em 1Q turno. Emendado em 
Plenário, voltou o projeto à Comissão de Administração 
Pública, que opina por sua aprovação na forma do 
Substitutivo nQ 1, com as Emendas nQs 1 e 2, que apresenta. 
Em votação, o Substitutivo nQ 1, salvo emendas. Os Deputados 
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que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. Em votação, as Emendas nQs 1 e 2, que receberam 
parecer pela aprovação. Os Deputados que as aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Fica, 
portanto, aprovado, em 2Q turno, o Projeto de Lei nQ 21/95 
na forma do Substitutivo nQ 1, com as Emendas nQs 1 e 2. À 
Comissão de Redação. 
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nQ 

325/95, da Comissão de Fiscalização Financeira, que aprova, 
em conformidade com o disposto no art. 62, da Constituição 
do Estado, as contas do Tribunal de Contas. Em discussão, o 
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. 
Em votação. Para encaminhar, com a palavra. o Deputado 
Gilmar Machado. 

O Deputado Gilmar Machado- Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
Sras. Deputadas, gostaria de reafirmar que votamos na semana 
passada um projeto de resolução também referente às contas 
do Tribunal, do ano de 1993. Estaremos votando agora um 
projeto referente às contas do ano de 1994. 

As contas de 1993, como as de 1994, contém os mesmos 
vícios. Este ano ainda as votaremos, pois isso nos foi 
solicitado pelo Deputado Miguel Martini, que apresentou o 
relatório. Mas, a partir do ano que vem, não aceitaremos nem 
votaremos contas do Tribunal com imperfeições, como ocorreu 
nas contas dos dois anos anteriores. 
Esperamos que o Tribunal, que tem sido extremamente 

rigoroso com os prefeitos, tenha o mesmo cuidado com suas 
próprias contas. Neste ano foram feitas ressalvas e 
observações. Esperamos que a partir do próximo ano, quando 
analisarmos as contas de 1995, essas mesmas imperfeições e 
incorreções não ocorram. 
Estaremos então votando, mas deixamos aqui registrado, em 

nome da bancada, essa consideração referente ao Tribunal de 
Contas do Estado. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente Não há outros oradores inscritos. 
Encerra-se a discussão. A Presidência va~ submeter o projeto 
de resolução a votação secreta, nos termos do inciso VII do 
art. 274. Antes, lembro ao Plenário que os Deputados que 
desejarem aprovar as contas do Tribunal de Contas deverão 
votar "sim", e os que desejarem rejeitá-las deverão votar 
"não". Resumindo: "sim" aprova; "não" rejeita. Convido para 
escrutinadores os Depu:2dos José Braga e Sebastião Helvécio. 
Convido o 1Q-Secretario, Deputado Rêmolo Aloise, para 
proceder à chamada dos Deputados para a votação secreta. 
O Sr. 1Q-Secretário - (- Faz a chamada) 
- Depositam seus votos na urna os seguintes Deputados: 
Agostinho Patrús -Wanderley Ávila- Rêmolo Aloise- Maria 

José Haueisen - Ibrahim Jacob- Erma~~ Batista Aílton 
Vilela- Ajalmar Silva- Anivaldo Coelr: -Antônio Genaro-
Arnaldo Canarinho -Arnaldo Penna- Bilac ~into- Bonifácio 
Mourão- Carlos Pimenta - Dílzon Melo- Durval Ângelo- Elbe 
Brandão - Francisco Ramalho - Geraldo Nascimento - Geraldo 
Rezende- Geraldo Santanna - Gilmar Machado- Glycon Terra 
Pinto- Hely Tarquínio -Jorge Eduardo de Oliveira- Jorge 
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Hannas - José Braga - José Henrique - José Maria Barros -
Marco Régis- Maria Olívia- Mauri Torres- Miguel Martini -
Olinto Godinho -Romeu Queiroz- Ronaldo Vasconcellos 
Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Toninha Zeitune. 

O Sr. Presidente- Solicito aos escrutinadores que procedam 
à abertura da urna e à verificação do número de sobrecartas. 

- Procede-se à verificação. 
O Sr. Presidente - Votaram 40 Deputados. Foram encontradas 

40 sobrecartas. Solicito aos escrutinadores que apurem os 
votos. 

- Procede-se à apuração. 
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 29 Deputados. Votaram 

"não" 11 Deputados. Portanto, está aprovado o Projeto de 
Resolução nQ 325/95. À Comissão de Redação. 

Questão de Ordem 
O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, gostaria que se 

fizesse registro em ata de um fato acontecido aqui, ontem, 
na sessão extraordinária. Fui abordado pelo Presidente do 
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, Sr. Flávio 
Régis, que fez, de forma velada, ameaças, afirmando que esta 
Casa é o inimigo e o algoz do Tribunal de Contas. Ele fez 
ameaças, também, de instaurar processos, de calúnia e 
difamação. Então, quero fazer aqui esse registro e deixar 
bem claro que a Corte do Tribunal de Contas é muito séria e 
merece todo o respeito desse Poder. Deixo bem claro, também, 
que o Tribunal não é um Poder autônomo e, sim, órgão 
auxiliar da Assembléia. Mas não podemos admitir que alguns 
elementos que, porventura, estejam na Presidência, venham 
fazer aqui ameaças a qualquer Deputado. Esse fato foi 
presenciado por colegas Deputados e, também, pela imprensa. 
Gostaria de dizer que a Comissão de Administração Pública 

decidiu e aprovou, por unanimidade, uma representação junto 
ao Ministério Público contra o processo licitatório da 
~ompra de mobiliário, porque o nosso entendimento é que esse 
e um processo viciado. Vamos continuar nessa luta pela 
moralidade, porque aquele que deve dar exemplo para todas as 
prefeituras e os órgãos públicos estaduais de Minas Gerais é 
o Tribunal de Contas. Então, fica registrado o nosso 
protesto, deixando bem claro que não tememos nada de ninguém 
e que muito menos damos importância a afirmações de 
determinadas pessoas, como ouvimos ontem. Obrigado. 

O Sr. APresidente - Registrem-se as palavras do Deputado 
Durval Angelo. 
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nQ 

612/95, da Mesa da Assembléia, que dispõe sobre a 
remuneração do Governador, do Vice-Governador, de Secretário 
de Estado e de Secretário Adjunto de Estado para o exercício 
de 1996. A Mesa da Assembléia opina pela sua aprovação com a 
Emenda nQ 1, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há 
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda nQ 1. Os Deputados 
que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovada. Fica, portanto, aprovado, em turno único, o 
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Projeto de Resolução nQ 612/95 com a Emenda nQ 1. À Comissão 
de Redação. 

Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei Complementar nQ 
9/95, do Governador do Estado, que dispõe sobre nomeação 
para o Quadro de Oficiais de Saúde da PMMG. A Comissão de 
Defesa Social 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. 

Vem à Mesa: 
ACORDO DE LIDERANÇAS 

Os Deputados que este subscrevem, Lideres de bancadas com 
assento nesta Casa, acordam em que seja recebida a anexa 
Emenda nQ 2 ao Projeto de Lei Complementar nQ 9/95, do 
Governador do Estado. 
Sala das Reuniões, 14 de dezembro de 1995. 
Carlos Murta -Romeu Queiroz Ronaldo Vasconcellos 

Dilzon Melo- Gilmar Machado - Péricles Ferreira -Sebastião 
Helvécio - Jairo Ataíde Geraldo Santanna Francisco 
Ramalho- José Braga- Gil Pereira. 

EMENDA No 2 AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 
- No 9/95 

Acrescente-se o seguinte inciso ao art. 2Q: 
" ... -ter, no máximo, 35 (trinta e cinco) anos de idade na 

data da nomeação.". 
Sala das Reuniões, 
Paulo Schettino 

de de 1995. 

o Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência 
informa ao Plenário que, no decorrer da discussão, veio à 
Mesa Acordo de Lideranças encaminhando emenda do Deputado 
Paulo Schettino, a qual recebeu o nQ 2. 

Decisão da Presidência 
A Presidência acolhe o Acordo de Lideranças e solicita ao 

1Q-Secretário, Deputado Rêmolo Aloise, que proceda à leitura 
da emenda. 

O Sr. 1Q-Secretário- (-Lê:) 
-A Emenda nQ 2, lida pelo Deputado Rêmolo Aloise, é a 

publicada anteriormente. 
O Sr. Presidente - A Presidêncià vai submeter a matéria à 

votação pelo processo nominal, de conformidade com o art. 
263, I, do Regimento Interno. Os Deputados que desejarem 
aprová-la deverão responder "sim'', e os que desejarem 
rejeitá-la deverão responder "não". Antes, a Presidência 
lembra ao Plenário que, nos termos do art. 200 do Regimento 
Interno, o projeto de lei complementar será aprovado se 
obtiver 39 votos favoráveis. Em votação, o projeto, salvo 
emendas. Com a palavra, o 1Q-Secretário, para proceder à 
chamada de votação nominal. 

O Sr. 1Q-Secretário- (-Faz a chamada.) 
- Respondem "sim" à chamada de votação nominal os seguintes 

Deputados: 
Wanderley Ávila - Rêmolo Aloise- Maria José 

Ibrahim Jacob - Ermano Batista- Aílton Vilela 
Silva- Anivaldo Coelho- António Genaro- António 
Arnaldo Canarinho -Arnaldo Penna- Bilac Pinto-

Haueisen -
- Ajalmar 
Roberto -
Bonifácio 
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Mourão- Carlos Pimenta - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues -
Elbe Brandão - Francisco Ramalho - Geraldo Nascimento 
Geraldo Rezende -Geraldo Santanna- Gilmar Machado- Hely 
Tarquinio- Ivo José - Jairo Ataide João Batista de 
Oliveira- Jorge Eduardo de Oliveira- Jorge Hannas- José 
Braga - José Henrique - José Maria Barros - Marco Régis -
Maria Olivia - Mauri Torres- Miguel Martini -Raul Lima 
Neto- Romeu Queiroz -Ronaldo Vasconcellos Sebastião 
Costa - Sebastião Helvécio- Simão Pedro Toledo. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 42 Deputados. Não houve 
voto contrário. Portanto, está aprovado o projeto, salvo 
emendas, na forma do vencido em 1o turno. Em votação, as 
Emendas nQs 1 e 2. Com a palavra, o-1Q-Secretário, Deputado 
Rêmolo Aloise, para proceder à chamada dos Deputados. 
O Sr. lQ-Secretário- (-Faz a chamada.) 
- Respondem "sim" à chamada de votação nominal os seguintes 

Deputados: 
Wanderley Ávila - Rêmolo Aloise - Maria José Haueisen -

Ermano Batista - Ailton Vilela- Ajalmar Silva - Alberto 
Pinto Coelho -Almir Cardoso - Anivaldo Coelho - Antônio 
Genaro - Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna 
: Bilac Pinto- Bonifácio Mourão - Dilzon Melo- Durval 
Angelo Elbe Brandão Francisco Ramalho Geraldo 
Nascimento- Geraldo Santanna - Gilmar Machado Glycon 
Terra Pinto - Hely Tarquínio - Jairo Ataide - Jorge Eduardo 
de Oliveira -Jorge Hannas- José Henrique -José Maria 
Barros- Maria Olivia - Mauri Torres- Miguel Martini 
Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Romeu Queiroz - Ronaldo 
Vasconcellos- Sebastião Costa- Sebastião Helvécio- Simão 
Pedro Toledo - Toninho Zeitune. 
- Respondem "não" à chamada de votação nominal os seguintes 

Deputados: 
Ibrahim Jacob - Carlos Pimenta - José Braga - Marco Régis. 
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 40 Deputados. Votaram 

"não" 4 Deputados. Portanto, estão aprovadas as Emendas nQs 
1 e 2. Fica, portanto, aprovado, em 2Q turno, o Projeto de 
Lei Complementar nQ 9/95 na forma do vencido em 1Q turno, 
com as Emendas nQs 1 e 2. À Comissão de Redação. 

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

inexistência de "quorum" qualificado para a votação da 
Proposta de Emenda à Constituição nQ 13/95, 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. 

(Nova 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 473/95 

Redação Nos Termos-do Art. 138, § 2Q, do Regimento 
Interno) 

Comissão de Administração Pública 
Relatório 
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De autoria do Deputado Miguel Martini, o projeto de lei em 
análise dispõe sobre a implantação do projeto SIAFI-Cidadão. 

Publicada em 21/9/95, 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 da matéria. 
A seguir, cumpre a esta Comissão emitir parecer quanto ao 

mérito da proposição. 
Preterido o parecer pela rejeição da matéria, o Presidente 

designou novo relator para emitir parecer, conforme o 
disposto no art. 138, ~ 2Q, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição tem por escopo instituir um programa que 

possibilite a todos os cidadãos ter acesso às informações 
relativas à execução financeira e orçamentária do Estado, 
programa este que deverá ser implementado e mantido pelo 
Poder Executivo a partir de 1Q/1/96. 
Para que seja viabilizado o programa SIAFI-Cidadão, propõe-

se, segundo o parágrafo único do art. 3Q do projeto de lei 
em exame, a instalação, em locais a serem definidos em 
decreto pelo Poder Executivo, de terminais conectados ao 
Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado de 
Minas Gerais - SIAFI-MG. 
O acompanhamento da conduta contábil e financeira da 

administração, agora também realizado pelos cidadãos, quer 
na execução do orçamento, quer no desenvolvimento dos 
programas de trabalho, representa uma das mais importantes 
características do regime democrático. 

Com efeito, a medida veiculada pela proposição em apreço 
contribui para que a atividade administrativa seja conduzida 
de forma transparente e de acordo com os princípios de 
publicidade e moralidade, que devem reger todos os atos do 
poder público. 
Pelas razões expostas, consideramos a proposição em apreço 

justa e oportuna. 
Conclusão 

Opinamos, portanto, pela aprovação do Projeto de Lei nQ 
473/95. 
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 1995. 
Ajalmar Silva, Presidente- Durval Ângelo, relator- Jairo 

Ataíde - Elbe Brandão. 
PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 210/95 
Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer 

Relatório 
O projeto de lei em análise, de autoria do Deputado Marcos 

Helênio, visa a assegurar a livre organização de grem1os 
estudantis nos estabelecimentos de 1Q e 2Q graus do Estado. 

Aprovada em 1Q turno, retorna a matéria a esta Comissão a 
fim de receber parecer para o 2Q turno, nos termos do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
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pretende garantir a criação e o 
estudantis nos estabelecimentos 

O objetivo da matéria nos parece sumamente importante. De 
fato, a existência atuante de grêmios estudantis nas escolas 
foi sempre fator determinante do amadurecimento cultural e 
político de nossos jovens. Não há que se negar sua 
relevância para a formação de nossos alunos, que encontram 
neles a oportunidade para aprender e desenvolver aptidões 
não estimuladas na atividade escolar rotineira. 
São essas as razões que nos levam a ser favoráveis à 

aprovação da matéria. 
Conclusão 

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nQ 
210/95 na forma original. 
Sala das Reuniões, 19 de dezembro de 1995. 
Irani Barbosa, Presidente- João Leite, relator- Gilmar 

Machado. 
PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 327/95 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
O Projeto de Lei nQ 327/95, desarquivado a requerimento do 

Deputado Gilmar Machado, dispõe sobre alteração do art. 59 
da Lei nQ 9.444, de 25/11/87. 
O projeto foi aprovado no 1Q turno com a Emenda nQ 1 e 

agora, nos termos regimentais, vem a esta Comissão a fim de 
receber parecer para o 2Q turno. 
Segue anexa a redação do vencido, que é parte deste 

parecer. 
Fundamentação 

A proposição em tela, por meio da inclusão de inciso ao 
art. 59 do Estatuto Mineiro de Licitações, estabelece a 
obrigatoriedade de constar nos contratos administrativos o 
prazo de garantia oferecido pelo fornecedor do bem ou pelo 
executor.de obra ou serviço. Trata-se, portanto, de medida 
salutar a defesa do interesse da coisa pública. 

Apresentamos a Emenda nQ 1, que dispõe sobre os valores 
para a dispensa de licitação, adequando-os à nova realidade 
emanada da aprovação de emenda constitucional que suprimiu o 
§ 2Q do art. 15 da Constituição Estadual. Em razão dessa 
emenda, passaram a vigorar no Estado, para fins de processo 
licitatório, as tabelas e os valores constantes na Lei 
Federal nQ 8.666, de 21/6/93. Esses valores, 
indubitavelmente, são mais condizentes com a realidade de 
mercado, e sua aplicação proporcionará à administração 
melhores condições de trabalho. 

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

Lei nQ 327/95 no 2Q turno, na forma do vencido no 1Q turno, 
com a Emenda nQ 1, a seguir redigida. 

EMENDA No 1 
Acrescentem-se os arts. 2Q, 3Q-e 4Q, renumerando-se os 

demais: 
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"Art. 2Q - O "caput" do art. 22 da Lei nQ 9.444, de 25 de 
novembro de 1987, passa a vigorar com a seguinte redação, 
ficando suprimidos os incisos I e II do artigo: 

"Art. 22 -As modalidades de licitação mencionadas nos 
incisos I a III do artigo anterior, bem como os casos de 
dispensa de licitação para obra e serviço de engenharia e 
para outro serviço e compra serão determinados segundo os 
critérios e limites de valores utilizados pela União."."; 

"Art. 3Q -Ficam revogados os incisos I e II do art. 23 da 
Lei nQ 9.444, de 25 de novembro de 1987. "; 

"Art. 4Q -O "caput" do art. 117 da Lei nQ 9.444, de 1987, 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 117 -Os valores mencionados nos arts. 17, 19, 67 e 
88 desta lei vigorarão até 31 de dezembro do ano em 
curso.".". 
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 1995. 
Miguel Martini, Presidente- Romeu Queiroz, relator-

Alencar da Silveira Júnior- Clêuber Carneiro- Raul Lima 
Neto. 

Redação do Vencido no 1Q Turno 
PROJETO DE LEI NQ 327/95 

Acrescenta o inciso XV ao art. 59 do Estatuto Mineiro de 
Licitações. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -O art. 59 da Lei nQ 9.444, de 1987, fica 

acrescido do seguinte inciso XV: 
"Art. 59 - ................................... . 
XV - o prazo em que o fornecedor do bem ou o executor da 

obra ou serviço garantirá a reparação de vício que se 
verificar no objeto do contrato, após a sua entrega 
definitiva para a administração.". 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em :ontrário. 

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJ~TO DE LEI 
No 401/95 

Comissão de Agropecuária e Política Rural 
Relatório 

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Olinto Godinho, 
tem por escopo declarar de utilidade pública o Conselho de 
Desenvolvimento Comunitário de Cansanção - CDC -, com sede 
no Município de São João Evangelista. 
Aprovada a proposição no 1Q turno, com a Emenda nQ 1, vem a 

matéria a esta Comissão para o 2Q turno de deliberação 
conclusiva, em atendimento ao que dispõe o Regimento 
Interno. Ainda em atendimento ao que prevê o art. 196 do 
Diploma Regimental, elaboramos a redação do vencido, que é 
parte deste parecer. 

Fundamentação 
Reafirmando o entendimento desta Comissão sobre o projeto, 

manifestamo-nos favoráveis à declaração de utilidade pública 
do referido Conselho. Ele vem prestando relevantes serviços 
à comunidade no que se refere à organização e ao incentivo 
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de atividades agropecuárias, visando à promoção e ao 
desenvolvimento socioeconômico da região. 

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

nQ 401/95 no 2Q turno, na forma do vencido no 1Q turno. 
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 1995. 
Almir Cardoso, relator. 

Redação do Vencido no 1Q Turno 
PROJETO DE LEI No 401/95 

Declara de utilidade pública o CÕnselho de Desenvolvimento 
Comunitário de Cansanção - CDC -, com sede no Município de 
São João Evangelista. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q- Fica declarado de utilidade pública o Conselho de 

Desenvolvimento Comunitário de Cansanção - CDC -, com sede 
no Município de São João Evangelista. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI 
No-492/95 

Comissão de Administração Pública 
Relatório 

De autoria do Deputado Leonídio Bouças, a propos1çao em 
tela dispõe sobre o atendimento prioritário às pessoas que 
menciona nas repartições públicas do Estado. 

No 1Q turno, foi o projeto aprovado com a Emenda nQ 1, da 
Comissão de Administração Pública, que estendeu às mulheres 
grávidas o critério de atendimento proposto no projeto. 
Agora, volta a matéria a esta Comissão a fim de ser 

examinada para o 2Q turno. Apresentamos, ao final, a redação 
do vencido, que integra este parecer. 

Fundamentação 
Conforme nos manifestamos anteriormente, somos favoráveis à 

iniciativa. A matéria tem cunho notadamente social, pois 
estenderá às repartições públicas o atendimento prioritário 
que é oferecido nos estabelecimentos bancários, por força da 
Lei nQ 10.837, de 1992, a aposentados, idosos, deficientes 
físicos, doentes e grávidas. 
O atendimento a essas pessoas deve ser uma preocupação 

constante do Estado, uma vez que elas encontram dificuldades 
em sair de casa, tomar condução, andar pelas ruas ou chegar 
aos órgãos públicos em virtude de alguma necessidade 
específica. 

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

Lei nQ 492/95 no 2Q turno, na forma do vencido no 1Q turno. 
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 1995. 
Ajalmar Silva, Presidente- Elbe Brandão, relatora - Jairo 

Ataíde - Durval Ângelo. 
Redação do Vencido no 1Q Turno 

PROJETO DE LEI No 492/95 
Dispõe sobre o atendimento priÕritário às pessoas que 

menciona nas repartições públicas do Estado. 
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q - Fica obrigatório o atendimento prioritário, nas 

repartições públicas do Estado, às seguintes pessoas: 
I- aposentados por tempo de serviço ou invalidez; 
II - com mais de 65 (sessenta e cinco) anos de idade; 
III - portadores de deficiência física; 
IV- doentes graves; 
V - grávidas. 
Art. 2Q- As repartições públicas deverão afixar, em locais 

visíveis ao público, placas informativas indicadoras do 
atendimento especial às pessoas mencionadas nesta lei. 
Art. 3Q- O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo 

de 90 (noventa) dias a contar da data de sua publicação. 
Art. 4Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 5Q- Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 
NQ 502/95 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei nQ 502/95, do Deputado Álvaro Antônio, que 

declara de utilidade pública a Sociedade Aerodesportiva 14 
Bis, com sede no Município de Belo Horizonte, foi aprovado 
nos turnos regimentais, sem emenda. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo 
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, 
nos termos do art. 270, § 1Q, do Regimento Interno. 
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte 

redação final, que está de acordo com o aprovado. 
PROJETO DE LEI NQ 502/95 

Declara de utilidade pública a Sociedade Aerodesportiva 14 
Bis, com sede no Município de Belo Horizonte. 

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

Aerodesportiva 14 Bis, com sede no Município de Belo 
Horizonte. 
Art. 2Q Esta 'ei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 14 de dezembro de 1995 . 
Paulo Schettino, Presidente- Aílton Vilela, relator - Elbe 

Brandão. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

NQ 535/95 
Na publicação do parecer em epígrafe, verificada na edição 

de 2/12/95, na pág. 5, no Anexo do Projeto de Lei nQ 535/95, 
na coluna "Alíquota", no item 2.1., onde se lê: 

"80", leia-se: 
"800"; 
e, no ítem 2.2., onde se lê: 
"500", leia-se: 
"80" . 

~ 
~ 
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ATA DA 112ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 19 DE DEZEMBRO DE 1995 

Presidência dos Deputados Agostinho Patrús, 
Wanderley Ávila e Rêmolo Aloise 

SUMÁRIO: ABERTURA - la PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nQs 628 e 
629/95 - Requerimentos nQs 987 e 988/95 - Requerimentos dos 
Deputados Clêuber Carneiro (2) e Toninho Zeitune (2) -
Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Raul Lima Neto, 
Gilmar Machado, Miguel Martini, Geraldo Nascimento, Maria 
José Haueisen e Carlos Pimenta - 2a PARTE (ORDEM DO DIA): la 
Fase: Abertura de inscrições - Requerimentos: RequerimentÕ 
do Deputado Clêuber Carneiro; discurso do Deputado Glycon 
Terra Pinto; aprovação - Requerimentos dos Deputados Clêuber 
Carneiro e Toninho Zeitune (2); aprovação- Requerimento do 
Deputado Romeu Queiroz; deferimento; discurso do Deputado 
Romeu Queiroz - 2a Fase: Palavras do Sr. Presidente 
Questão de ordem : Suspensão e reabertura da reun1ao 
Discussão e votação de proposições: Discussão, em 1Q turno, 
do Projeto de Lei nQ 568/95; discurso do Deputado Gilmar 
Machado; apresentação das Emendas nQs 7 a 19; encerramento 
da discussão; encaminhamento do projeto com as emendas à 
Comissão de Assuntos Municipais - Discussão, em 2Q turno, do 
Projeto de Resolução nQ 565/95 e do Projeto de Lei nQ 96/95; 
aprovação na forma do vencido em 1Q turno - Discussão e 
V?tação de pareceres de redação final: Parecer de Redação 
F1na1 da Proposta de Emenda à Constituição nQ 13/95; 
aprovação - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA. 

. ABERTURA 
-As 14h15min, comparecem os Deputados: 
~g?stinho Patrús -Wanderley Ávila Sebastião Navarro 

V1e1ra - Paulo Pe:tersen 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 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-
Glyco~ Terra Pinto - Hely Tarquínio - Irani Barbosa - Ivair 
Nogue1ra - Ivo José Jairo Ataíde João Batista de 
Oliveira- João Leite -Jorge Eduardo de Oliveira- Jorge 
Han~as - José Bonifácio - José Braga - José Henrique - José 
Mar1a 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 
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Ferreira Raul Lima Neto Romeu Queiroz Ronaldo 
Vasconcellos- Sebastião Costa- Sebastião Helvécio- Simão 
Pedro Toledo- Wilson Trópia. 

O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) -A lista de 
comparecimento registra a existência de número regimental. 
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome 
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a 
palavra, 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 Sr. Presidente (Deputado Rêmolo 

correspondência a ser lida, a 
proposições e a conceder a palavra 
para o Pequeno Expediente. 

Aloise) - Não havendo 
Mesa passa a receber 

aos oradores inscritos 

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

proposições: 
PROJETO DE LEI No 628/95 

Declara de utilidade pública a Associação de Moradores do 
Bairro Alto Vila Nova Monte Carmelo, com sede no Município 
de Monte Carmelo. 

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

de Moradores do Bairro Alto Vila Nova Monte Carmelo, com 
sede no Município de Monte Carmelo. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 12 de dezembro de 1995. 
Ajalmar Silva 
Justificação: A Associação de Moradores do Bairro Alto Vila 

Nova Monte Carmelo é entidade civil sem fins lucrativos e 
está em pleno funcionamento há mais oe 2 anos. Tem por 
finalidade a obtenção de melhorias para o Bairro Alto Vila 
Nova , a promoção de melhor qualidade de vida para os 
moradores do bairro por meio de cursos, palestras e da 
prática de esportes, a prestação de serviços que facilitem a 
vida comunitária e a defesa dos direitos da comunidade, 
desenvolvendo a solidariedade dos trabalhadores e do povo em 
todos os movimentos em favor de melhores condições de vida. 

Pelo trabalho que vem desenvolvendo em prol da população do 
Bairro Alto Vila Nova e por suas atividades de cunho social 
em benefício dos trabalhadores e do povo de Monte Carmelo, 
merece a Associação em análise ser declarada de utilidade 
pública, razão pela qual conto com o apoio de meus ilustres 
pares na aprovação desta proposta. 
-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. 
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PROJETO DE LEI NQ 629/95 
Altera dispositivos da Lei nQ 10.561, de 27 de dezembro de 

1991. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q - O "caput" do art. 18 da Lei nQ 10.561, de 27 de 

dezembro de 1991, passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 18 -Ficam obrigadas ao registro e ã sua renovação 

anual, na Secretaria de Estado da Fazenda e no Instituto 
Estadual de Florestas IEF , as pessoas físicas ou 
jurídicas que explorem, utilizem, consumam, transformem ou 
comercializem, sob qualquer forma, produtos e subprodutos da 
flora.". 
Art. 2Q- O parágrafo único do art. 24 da Lei nQ 10.561, de 

27 de dezembro de 1991, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

"Parágrafo único- O Poder Executivo instituirá guia fiscal 
apropriada, vedado o uso de selo, para acobertamento do 
transporte, da movimentação e do armazenamento do produto e 
do subproduto florestal, observado o disposto no art. 147 da 
Constituição do Estado.". 
Art. 3Q Esta lei entra em vigor na d2ta de sua 

publicação. 
Art. 4Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 1995. 
José Bonifácio 
Justificação: A Lei nQ 10.561, de 1991, que dispõe sobre a 

política florestal no Estado de Minas Gerais, em seu art. 
18, obriga as pessoas físicas e jurídicas que explorem, 
utilizem, consumam, transformem, industrializem ou 
comercializem produtos e subprodutos da flora -entre os 
quais, o carvão vegetal a se registrarem no órgão 
competente. Deixa de incluir nessa obrigação, entretanto, os 
transportadores desse tipo de carga, sejam empresas ou 
autônomos. 
Trata-se de lacuna da lei, que tem levado ã falta de 

controle, por parte dos órgãos estaduais responsáveis, dos 
pontos de origem e destinação dessas cargas. Agrava ainda 
mais esse quadro a adoção do procedimento de aplicação de 
selo de controle nos documentos destinados ao acobertamento 
do transporte, da movimentação e do armazenamento dos 
produtos e dos subprodutos da flora, o que induz a falhas no 
aparelho fiscalizador do Estado e, conseqüentemente, ã 
evasão fiscal. 

Esta proposição visa, portanto, ao aprimoramento da lei de 
política florestal, permitindo ao Estado melhorar e 
modernizar seus sistemas de controle e fiscalização. 
-Publicado, vai o projeto ãs Comissões de Justiça, de Meio 

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

REQUERIMENTOS 
NQ 987/95, da Comissão de Administração Pública, 

solicitando seja formulado apelo ao Secretário de 
Administração com vistas ã agilização dos processos 
pendentes de readmissão de servidores demitidos por motivo 
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político até a data de promulgação da Constituição Estadual. 
(-À Comissão de Administração Pública.) 

NQ 988/95, da Comissão de Educação, em que pede sejam 
solicitadas à Secretaria da Educação informações detalhadas 
a respeito do processo de fusão de unidades de ensino. (- À 
Mesa da Assembléia.) 

São também encaminhados à Mesa requerimentos dos 
Deputados Clêuber Carneiro (2) e Toninha Zeitune (2). 

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

Neto. 
O Deputado Raul Lima Neto Sr. Presidente Agostinho 

Patrús, Sr. Secretário Rêmolo Aloise, Sra. Secretária Maria 
José Haueisen, Srs. Deputados, minhas senhoras e meus 
senhores, eis que chegamos ao final de 1995. Aproveito esta 
oportunidade para, desta tribuna, ag~adecer a Deus pelo ano 
que tivemos, porque, em todos os dias que se passaram, 
percebemos que a sua bondade e a sua misericórdia, 
sobretudo, nos acompanharam. Também faço uso deste microfone 
para dizer que aprendi muito neste ano com os amigos 
Deputados. Acredito que, pela vontade de Deus, 1996 há de 
ser muito melhor no sentido do exercício da justiça e do 
juízo por esta Casa. 

Nesta oportunidade, também, aproveito para deixar 
registrado, gravado, nesta Casa, projeto que protocolamos 
nesta semana e que acreditamos ser de grande interesse para 
toda a comunidade do Estado de Minas Gerais e, por que não 
dizer, para toda a humanidade, pois Minas é um Estado que 
possui bacias fluviais muito importantes, como o rio São 
Francisco, atualmente exemplo de degradação, poluição, 
descaso e tratamento inadequado da natureza e do meio 
ambiente por parte do homem. Águas cristalinas, águas 
correntes, puras, rios piscosos trazem mais do que 
tranqüilidade, mais do que lazer para o povo, pois trazem, 
também, as bênçãos de Deus, uma vez que se relacionam com o 
primeiro mandamento passado por Ele ao homem quando o 
colocou no Éden e o mandou, como jardineiro, guardar a 
terra, cuidando do meio ambiente. Essa é a razão pela qual 
protocolamos o projeto de lei que dispõe sobre a conservação 
das nossas nascentes naturais e o saneamento de nossos 
cursos d'água e lagos. Passo a ler o projeto porque, já de 
antemão, sei da oposição que lhe será feita, sei das ameaças 
que já começam a vir por sua causa. Entretanto, temos a 
convicção de que os Deputados, compromissados com o povo, 
compromissados com o bem-estar do nosso Estado e com o 
equilíbrio do meio ambiente, hão de nos apoiar, porque 
acredito ser este um projeto desta Casa, portanto, de todos 
nós. 

- Lê o Projeto de _ei 
20/12/95. 

nQ 627/95, publicado na edição de 

Srs. Deputados, 
estatal, a COPASA, 
todos os municípios 
de águas e esgoto, 

certamente, todos sabem que a nossa 
que tem ganhado a concorrência em quase 
que contratam empresas para o tratamento 
embora tenha tratado com cuidados dignos 



452 

de elogios a água para beber, tem jogado esgotos e detritos 
em nossos rios. 

Na Cidade de Januária, por exemplo, estamos com esgoto 
sendo jogado no rio São Francisco, num verdadeiro acinte, 
num verdadeiro descaso ao povo, ao rio e ao nosso Estado. E, 
evidentemente, na sua prestação de contas, no seu contrato, 
essa empresa promete e propõe lançar apenas esgotos 
tratados, ou seja, águas que não ameaçam a vida da 
ictiofauna e do homem, razão pela qual fiz esse projeto. Sei 
que haverá uma batalha nesta Casa, mas tenho convicção de 
que todos os Srs. Deputados estarão alinhados nesse 
compromisso de cuidar do bem-estar do nosso povo e do 
equilíbrio do ambiente em que vivemos. 

Ao concluir, mudando de assunto, mas com relação a matéria 
política, quero, nos dois minutos que me restam, também 
denunciar, com tristeza, de acordo com a notícia que recebi, 
que foi retirado do orçamento da União o asfaltamento da 
estrada de Januária a Itacarambi, de Januária a Montalvânia. 

Isso é um absurdo, Srs. Deputados, pois essa é uma estrada 
que podemos chamar de via de integração de todo o Estado 
mineiro, uma estrada que virá, se executada, se asfaltada, 
não somente a propiciar descanso, a propiciar o progresso ao 
Norte de Minas, mas também a todo o povo de Minas, a todo o 
povo do Brasil, que, tendo acesso por via asfáltica àquelas 
cidades, aos mananciais de águas, como os dos rios Poxá, 
Carinhanha e Pandeiros, teria a oportunidade de desfrutar as 
belezas de uma região próspera e turística, plena das 
bênçãos de Deus. Região que, agora, sem explicação, sofre, 
mais uma vez, o descaso das autoridades que, sem querer ver, 
ou porque são mais cegos que os verdadeiramente cegos, 
porque nem vêem o que estão olhando, tiram do Orçamento da 
União essa tão importante parcela para a prosperidade e a 
b~nção de todo o Norte de Minas. 
E com pesar que comunico isso, mas nesses 37 segundos quero 

terminar agradecendo também a paciência, a amizade que todos 
os companheiros tiveram conosco, neste ano, e agradecendo de 
todo o coração ao nosso Deus, que aqui nos colocou. Muito 
obrigado. 

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

O Deputado Gilmar Machado- Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
o Governador Eduardo Azeredo definiu a data do pagamento do 
décimo terceiro do servidor público. Ou melhor, disse ao 
funcionário público que não tem dinheiro para pagar seu 
abono. Desculpe, fica para o ano que vem, se der. 
Excelente administrador, o Sr. Governador. Viajou o ano 

inteiro e deixou para a última hora a solução de um problema 
que deveria estar resolvido desde o primeiro mês do ano, com 
a reserva de 1/12 de cada folha de pagamento para garantir 
esse direito. A decisão só gerou indignação, angústia e 
saldos negativos. Ora, tenha a paciência, Sr. Governador. 
Esse dinheiro é o prêmio de fim de ano a todos os que 
trabalham duro para levar adiante um Estado que os remunera 
mal, um Estado que os escolheu como culpados de todos os 
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males da máquina governamental. Nem nos tempos de Newton 
Cardoso se viu tamanha falta de consideração. 
O servidor público, que já perdeu suas férias-prêmio este 

ano, por obra e graça dos tecnocratas tucanos, perde agora 
suas esperanças de trocar aquela cortina, comprar roupas, 
presentear, viajar; vê escoarem pelo ralo os sonhos de um 
fim de ano mais alegre. O servidor público não tem fundo de 
garantia nem garantia de pagamento ou de respeito ao 
inalienável direito à dignidade do salário. 
Tem ainda o IPVA, que os bicudos de gabinete trouxeram para 

janeiro e que seria compensado pelo décimo terceiro que S. 
Exa. confiscou. Porque não passa de um confisco, maquiado 
pelas explicações pausadas e tranqüilas de recessão e 
dificuldades. Recessão, aliás, que os próprios se encarregam 
de alimentar, com a política de "Robin Hood" às avessas dos 
tucanos federais e mineiros. Senão, vejamos: os Bancos têm 
problemas? Vamos diminuir as cestas básicas do Programa 
Comunidade Solidária para financiar suas fusões e 
incorporações, a juros camaradas, é claro. As empreiteiras 
atravessam período difícil? Vamos pagá-las para evitar que 
afetem a economia. 

Os tecnocratas, do alto de suas viseiras, com ar 
condicionado e carro oficial. não percebem o impacto de, nas 
palavras do Governador, 40% do funcionalismo, ou seja, 160 
mil famílias sem dinheiro no Estado. Isso terá efeito 
negativo nas vendas e, em conseqüência, produzirá queda na 
receita de ICMS. 
Enquanto isso, as estradas do Estado estão salpicadas de 

postos de fiscalização abandonados, em que a ação do tempo 
deteriora equipamentos e obras caras. Obras que não deixam 
de ser pagas, mesmo que às custas do sacrifício de milhares 
de servidores. Como aumentar a receita com tamanho 
"dinamismo" e "cuidado" na administração pública? 
O Governo passado, de Hélio Garcia, às custas de muita luta 

e negociação, aceitou repassar o crescimento da receita aos 
salários, por via da Lei nQ 11.115, de 16/6/93. Nenhuma 
maravilha, mas era meln~r que deixar ao alvedrio da Fazenda 
os índices de reajuste, naqueles tempos de inflação alta. 
Durou pouco essa "conquista". Menos de um ano depois, o 
tucano-mor implantava o Plano Real, que consolidou as perdas 
do funcionalismo. Alivio para os governantes mineiros, já 
que agora eles podem alegar limites constitucionais e que 
tais, jogando nas costas dos servidores, com a colaboração 
da imprensa, a culpa das mazelas de sucessivas más 
administrações. 

Isso sem contar o total desrespeito, a falta de 
responsabilidade e dignidade, o não-cumprimento de leis. A 
iniciativa privada, se não paga o abono de Natal, sofre 
sanções imediatas, até mesmo por via judicial. Os atuais 
governantes, que querem que o servidor público perca seus 
supostos "privilégios" para equiparar-s~ ao trabalhador 
privado, não oferecem alternativas às ga~antias da CLT e, 
pior, negam-lhe o pagamento do sonhado décimo terceiro. É o 
absurdo maior, dentro desta distorcida visão de justiça 
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social que os pseudo-social-democratas do PSDB vêm 
demonstrando. 
A Assembléia, cujos membros aposentam-se com dois mandatos 

ou oito anos, ainda aprova, este mês, a aposentadoria 
especialíssima de Governadores: basta um mandato de quatro 
anos para que o ex-Governador faça jus aos vencimentos do 
atual, permitindo-se inclusive o pensionamento de viúvas. 
Esta Casa, então, vai pactuar e se curvar uma vez mais às 
decisões e prioridades do Executivo, qualquer que seja o 
partido ou a pessoa que o ocupe. 
Entendemos que esta Casa não pode ficar alheia a isso. 

Temos que ter uma posição firme e ex1g1r do Executivo o 
cumprimento do que reza a legislação, que obriga a pagar até 
o dia 20 o 13Q salário aos servidores. Esperamos que o Poder 
Legislativo cumpra, de fato, sua função e exija do Executivo 
o cumprimento da lei. Os servidores públicos não podem, mais 
uma vez, ser vítimas dos desmandos do Executivo. Em 
entrevista, o Sr. Governador diz que vai demitir e, no 
entanto, manda para cá no dia 14, no penúltimo dia da sessão 
legislativa, no dia em que estaríamos entrando em recesso, 
um projeto criando novos cargos. Não podemos aceitar esse 
tipo de coisa. Vamos nos posicionar contrariamente e 
queremos, de fato, que o Governador respeite os servidores, 
garantindo-lhes o décimo terceiro e abrindo uma negociação 
clara e transparente para que possamos, enfim, ter 
modificações no serviço público. Mas que o Governo pare de 
enviar para serem apreciados a toque de caixa, projetos 
propondo aumento de funcionários, ao mesmo tempo em que vai 
para a imprensa dizer que quer exatamente o contrário. Vamos 
deixar de brincadeira. Vamos falar e colocar no papel, e 
não, falar uma coisa e escrever outra. Muito obrigado. 
O Sr. Presidente Com a palavra, o Deputado Miguel 

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

quero encerrar o meu primeiro ano de mandato nesta Casa 
fazendo um balanço e algumas considerações sobre a minha 
gestão, à luz dos compromissos assumidos com o povo que me 
elegeu e dos valores sociais cristãos em que fui formado e 
que inspiram a minha vida e meu exercício parlamentar nesta 
magna Assembléia. 

Lembro-me muito bem de que, no meu primeiro pronunciamento, 
assumi o compromisso de representar com absoluta lealdade, 
dignidade e autenticidade os mais altos interesses da nossa 
sociedade, sem me esquecer da responsabilidade que me 
incumbe de contribuir permanentemente para o desenvolvimento 
e a transformação do nosso País e da nossa sociedade. Enfim, 
naquele momento, assumi, e renovo hoje, meu compromisso com 
a instauração de uma democracia integral, representativa e 
participativa. Assumi o compromisso de ajudar a resgatar a 
essência da política, que é servir, e a credibilidade em 
nós, políticos. Uma política séria e políticos responsáveis 
são o alicerce indispensável para se alcançar a felicidade 
de todos e de cada um dos nossos compatriotas e para se 
consolidar a democracia, firmando um sistema de vida em 
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todos os níveis da nossa sociedade. À luz de todos esses 
compromissos, as nossas realizações, postas na balança, não 
pesam tanto quanto gostaríamos, e duvidamos de que, algum 
dia, consigamos sentir-nos plenamente satisfeitos. Sempre 
será um imperativo tentar fazer não apenas o possível, mas 
também tornar possível a satisfação das necessidades e a 
concretização dos mais caros sonhos do nosso povo. 
Por isso, para nós, o exercício de uma função pública-

especialmente, política -é um constante desafio, uma vez 
que, em função dos grandes ideais, somos obrigados a buscar 
novas alternativas, novas possibilidades, novos recursos, 
novas formas de resolver os problemas, com imaginação e 
criatividade. Assim, concebemos a política como sendo a 
ciência, a técnica e a arte de possibilitar o bem comum e a 
felicidade da sociedade, mediante a superação das 
dificuldades. Acreditamos, sim, que temos conseguido avanços 
importantes, especialmente na área social; temos debatido 
todas as matérias levantadas nesta Casa e dado a nossa 
contribuição para a aprovação de leis importantes. Assumimos 
a função fiscalizadora, que a nós compete, com seriedade e 
responsabilidade. 
Temos mobilizado e estimulado a sociedade para uma efetiva 

participação na discussão e priorízação de seus problemas, 
através das audiências públicas municipais e regionais. 
Temos participado intensamente de todo esse processo; para 
isso, grande parte do nosso gabinete foi deslocado para o 
interior do Estado, com o objetivo de estimular a 
participação popular nessas audiências. Podemos registrar e 
afirmar a nossa contribuição particular através de projetos 
que tratam de matérias expressivas, tais como o SIAFI, o 
SIAFI-cidadão, que tornará disponíveis para o cidadão 
informações sobre a execução orçamentária e financeira do 
Estado; a regularização da instalação e do funcionamento de 
unidades lavradoras de batata do Estado; o controle e a 
comercialização do tíner: 2 inclusão de algumas autoridades 
no rol das que deverão ~e~ argüidas por esta Casa; a 
alteração dos prazos relativos à tramitação do PPAG, de LDO 
e da LO; a sistematização e priorização das propostas 
resultantes nas audiências públicas municipais para efeito 
de elaboração do PMDI, do PPAG e da LO. 

Enquanto Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira, 
registramos a audiência instalada para receber o Secretário 
do Planejamento, o Sr. Walfrído dos Mares Guia, que 
compareceu a esta Casa para prestar informações a respeito 
do orçamento proposto para o exercício de 1996. 
Ainda acrescentamos que neste mês aprovamos requerimento 

para reunir a Comissão de Compatibilização e Acompanhamento 
Orçamentário, para discussão a respeito da avaliação de 
resultados decorrentes da execução do orçamento público 
estadual. 
Aqui, quero salientar que tudo que foi 

trabalharmos e produzirmos nesta Assembléia 
também, à força e à mística de trabalho que 
funcionários, especialmente os da área técnica, 

possível 
deveu-se, 
todos os 

nos deram. 
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Eu, particularmente, senti esse apoio; por isso, meus 
agradecimentos e minha gratidão, estimulando-os a que 
continuemos de mãos dadas, somando e multiplicando as nossas 
potencialidades para melhor servir ao povo. 
Que as senhoras e os senhores funcionários saibam que o 

povo se sentirá orgulhoso da qualidade dos seus servidores 
públicos, na medida em que soubermos dar respostas efetivas 
e oportunas a seus problemas e na medida em que nós, 
legisladores, também soubermos reconhecer e difundir seus 
méritos. 
Considero propícia esta ocasião para estimular, também, 

meus colegas parlamentares a nos unirmos mais, para 
defendermos e consolidarmos a autonomia deste Poder 
Legislativo e para exercermos a plenitude de nossa função 
fiscalizadora. 
Sobretudo, invoco a unidade, para atingirmos os grandes 

objetivos da justiça e do bem comum, conservando cada 
partido, obviamente, sua identidade e sua especificidade 
ideológica, mas com a v1sao posta nas grandes mudanças 
estruturais indispensáveis para a construção de uma nova 
sociedade. 
Finalmente, animado Ja pelo ambiente de Natal, e nas 

vésperas da chegada de um novo ano, quero agradecer e 
parabenizar à Mesa desta Casa, a todos os meus colegas 
parlamentares e a cada um dos funcionários que nos 
acompanham, desejando-lhes muitas felicidades. 
Recebamos o novo ano com espírito renovado, 

redobrarmos os nossos esforços e o nosso serviço. 
para 

Que o Menino Jesus encha os nossos corações com Sua ternura 
e Seu espírito, para que, convertidos em agentes de 
transformação social, construamos um Brasil e um mundo 
marcados pela paz e pela justiça. Senhores, muito obrigado. 
U~ feliz Natal para todos. 
E meu desejo que este Natal não seja simplesmente a 

celebração de uma festa, mas seja, de fato, a celebração do 
nascimento do Menino Deus em cada coração e em cada família. 
Que Deus abençoe a todos nós, a todos os funcionários, a 
todas as nossas famílias e que, no ano que vem, iluminados 
pela força do Espírito Santo, possamos servir ainda melhor 
ao povo mineiro. Muito Obrigado. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Geraldo 

Nascimento. 
O Deputado Geraldo Nascimento* Sr. Presidente, Srs. 

Deputados, pessoas presentes nas galerias, jornalistas, vou 
protocolar um requerimento nesta Casa pedindo informações à 
Secretária de Educação sobre vários fatos que estão em vias 
de acontecer em vários municípios de Minas Gerais, já se 
encontrando em adiantado processo na cidade de Timóteo e 
Ituiutaba. 
Antes, porém, gostaria apenas de fazer algumas 

considerações. Em primeiro lugar, não é possível que nós, 
brasileiros e mineiros, tão perto do ano 2000, continuemos a 
testemunhar fatos como os que estão ocorrendo, 
principalmente porque o Presidente da República e, por 
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conseqüência, o Governo mineiro, apontavam, dentre os cinco 
itens da sua plataforma de trabalho para a federação 
brasileira e para o Estado de Minas Gerais: a educação. Dos 
cinco pontos, a educação é uma questão que ninguém esquece. 

Lamentavelmente, o que ocorre hoje são as chamadas fusões 
de escolas. Por exemplo, já se encontram, como falei, em 
estado bastante adiantado, as fusões de escolas nos 
Municípios de Timóteo e de Ituiutaba. Essas fusões, via de 
regra, são traêadas como anexações. Na cidade de Timóteo, 
estão-se juntanc~ duas escolas e transformando-as em uma. 

Onde fica o profissonal e os trabalhadores do ensino? Para 
onde vai a formação do homem que, daqui a pouco, vai estar 
ocupando essas cadeiras, representando o povo mineiro? Para 
onde vai aquele ponto que os nossos governantes, tanto o 
federal quanto o estadual, falaram em campanha? 
Gostaria de fazer menção a uma outra questão. Há pouco, 

estava sendo discutida aqui a anexação de duas comunidades -
não distritos - de Caratinga à cidade de Ipatinga. Tivemos, 
nesta Casa, um Secretário de Governo, que veio aqui para 
tratar da possibilidade e conseguiu, na primeira votação, 
fazer valer a vontade deles. Encheram os ônibus com pessoas 
de Caratinga e reg1oes próximas, contra a anexação de São 
Cândido e de Cordeiro de Minas à cidade de Ipatinga. Temos 
um recado para esse Secretário: por que não soma conosco, 
fazendo valer sua força, juntamente com a de todos os 
Deputados e com a do povo mineiro, para conseguirmos a 
gratuidade do ensino em todos os níveis, tanto nas escolas 
particulares quanto na rede pública? O trabalhador tem os 
seus filhos nas piores escolas do Pais, e não é admissivel 
que o operário estudante só tenha a opção de freqüentar uma 
escola particular quando atinge o 3Q grau, justamente quando 
o custo é mais elevado, uma vez que a elite, detentora de 
melhores condições, tem acesso às universidades federais. 

Vejo, desta tribuna, o colega Francisco Ramalho, Deputado 
de Itaúna, e quero dizer que tivemos a oportunidade de 
vis~:ar esta cidade, assim como Conselheiro Lafaiete e 
var:~s outras. Visitamos, também, var1os Prefeitos de 
cidades-pólo e pudemos verificar que a maior preocupação de 
todos, fundamentalmente, girava em torno da educação, uma 
vez que são unânimes no pensamento de que só haverá 
desenvolvimento no Pais a partir do momento em que sejam 
feitos grandes investimentos em educação. O Estado tem a 
obrigação de arcar com a gratuidade do ensino de 1Q a 3Q 
graus, não importando o fato de serem escolas particulares 
ou públicas. Tanto o ensino particular como o público devem 
ser gratuitos e de boa qualidade. Resta ao nosso Governo 
efetuar o pagamento aos donos de escolas particulares, 
garantindo aos estudantes operários um ensino gratuito e de 
qualidade. Esta é a mensagem que aqui deixo para que todos 
os membros desta Casa apoiem o projeto que apresentarei no 
ano que vem. Creio que no momento em que apresentarmos um 
projeto visando à gratuidade do ensino do 1Q ao 3Q graus, 
tanto nas escolas particulares quanto nas estaduais, 
estaremos testando a vontade de todos os políticos. E tomara 
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Deus que essa vontade faça jus aos vários discursos que 
~odos esses políticos fizeram em suas campanhas eleitorais. 
E o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria José 

Haueisen. 
A Deputada Maria José Haueisen Sr. Presidente, Srs. 

Deputados, senhores presentes nas galerias, funcionários 
desta Casa que me escutam em seus gabinetes, no dia 16 
passado, sábado, foi assassinado, em Corumbiara, o Vereador 
Manoel Ribeiro, mais conhecido pelo nome de Nelinho. Nelinho 
era defensor dos trabalhadores rurais, engajado na luta por 
justiça para o homem do campo, e exercia a sua vereança de 
forma clara e correta, respeitando os compromissos assumidos 
com a comunidade. Foi assassinado ao chegar em sua casa. 
Nelinho já vinha sofrendo ameaças de morte e havia feito 
denúncias ao Ministro da Justiça. Entretanto, nenhuma 
providência foi tomada para protegê-lo, e somente depois da 
sua morte é que o Governo anuncia aos quatro ventos que está 
mandando um contingente da Polícia Federal para a área do 
crime. Queremos deixar bem claro que desejamos os nossos 
líderes vivos e não heróis assassinados. Mas o assassinato 
de Nelinho não pode ser surpresa num País onde a impunidade 
é constante, onde a justiça é morosa, onde o Governo toma 
posições claras ao lado daqueles que são os mais corruptos e 
que estão usando o tráfico de influência. E este Governo de 
Fernando Henrique faz, ainda, negociações em troca de votos. 
Ficamos assustados com um homem que escreveu livros, que se 
pronunciou a favor da social-democracia, a favor dos 
direitos do cidadão e que, ao chegar a hora de executar 
aquilo que escreveu, toma uma posição totalmente diferente. 
Entendemos que o Fernando Henrique Cardoso não é apenas 
omisso nas suas ações. Ele tem sido cúmplice da violência e 
da impunidade. Cúmplice, ao relegar a segundo plano os 
interesses dos mais recessitados, protegendo os 
privilegiados e aqueles quE o aprovaram em campanha, o 
elegeram e o apóiam até hoje. É a mais vergonhosa troca de 
votos que já se viu nessa história. É o "toma lá dá cá"; é 
a política explícita do "é dando que se recebe", quando 
votos de ruralistas são trocados para que sejam aprovados os 
projetos do Governo, quando votos dos banqueiros são aceitos 
em troca da proteção de Bancos. E quais são os últimos 
escândalos que estamos acompanhando neste Governo? O do 
SIVAM, quando é claro e evidente que, em vez de procurar 
provar como foi feito o trambique da negociação com a 
empresa norte-americana e quais são os implicados neste 
escândalo, o Presidente procura quem grampeou o telefone e 
pune aqueles que estão implicados nisso. Ainda é vexatória 
a sua colocação quando tenta explicar para o Brasil quais 
foram os pronunciamentos do Presidente, também grampeados: 
telefonou para o assessor para pedir filme para o neto ou 
para ele ou para saber qual roupa usaria no México. 
Fernando Henrique Cardoso está subestimando a inteligência 
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do brasileiro. Mesmo as pessoas de pouca inteligência não 
aceitam isso. Melhor seria que tivesse ficado calado. 

Agora, acontece novo escândalo, a "pasta rosa", em que S. 
Exa., o Presidente da República, não procura saber quais 
foram os políticos que saquearam o Banco; quais foram os 
políticos que tomaram dinheiro para a campanha; como fizeram 
e como devem pagar isso agora. S. Exa. quer saber quem fez 
divulgação da "pasta rosa", quem colocou o nome dos 
políticos que o apóiam na rua, e quais são os "corvos" da 
área palaciana que estão sendo ameaçados pela transparência. 
É impressionante uma atitude dessa. O Presidente Fernando 
Henrique age como um policial que, ao saber que há 
criminosos no trecho, ao invés de procurar os criminosos, 
procura saber e correr atrás de quem está gritando "pega 
ladrão". 
Temos no Brasil problemas graves que foram objeto da 

propaganda eleitoral do Presidente, quando levantava a mão e 
falava que suas metas eram a educação, a saúde, a 
agricultura, o desemprego e a segurança. Estamos vendo que 
foi tudo pura propaganda eleitoral. O problema agrário no 
Brasil é seriissimo. Os países que conseguiram progresso-
Inglaterra, França e Estados Unidos-fizeram sua reforma 
agrária a partir de ações do Governo. O Brasil somente de 
maneira tímida começa o movimento que tem de partir daqueles 
que são prejudicados, e não da parte do Governo. Somente as 
pessoas insensíveis, as pessoas que se sentem privilegiadas 
ou que apóiam os privilegiados não percebem as dificuldades 
dos trabalhadores rurais no País. Temos a insensibilidade e 
a conivência de um Governo que toma posição ao lado daqueles 
que estão liquidando os trabalhadores rurais. Não podemos 
nos calar diante da fachada de um governo social-democrata, 
que abriga todo o passado de ditadores e todo o passado de 
corruptos da história debaixo de suas asas. 

O assassinato de Nelinho não pode continuar impune, naquela 
região onde a agressividade se torna cada vez pior, onde o 
massacre aos pequenos é cada vez pior. Primeiro, foi 
executado Chico Mendes; depois, veio a chacina de 
Corumbiara; agora, ocorre o assassinato de Nelinho. Já 
disse e repito: sabemos que ele há de ser o exemplo de luta, 
o exemplo de heroismo, mas queremos que nossas lideranças 
continuem vivas para transformar o País e mudar a face de 
nossa história. Amanhã, diante dessa impunidade e dessa 
conivência do Governo, morrerão outras pessoas que ousarem 
dificultar qualquer corrupção, qualquer mando ou desmando 
dos gananciosos, dos corruptos, que querem só para si tudo o 
que foi criado para todos. 

O PT não pode se calar diante de tanto abuso, de tanta 
impunidade e de tantos desmandos, porque, se até agora foram 
essas pessoas que morreram, não temos dúvida que qualquer um 
que atravessar o caminho dos privilegiados terá o mesmo 
destino daqueles que morreram por amor a seu prox1mo. 
Amanhã, podem ser Deputados, podem ser Juízes, podem ser 
Governadores, qualquer um que ousar colocar a sua vida, a 
sua inteligência, a sua dignidade na luta pelo próximo. 
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Sr. Presidente, não posso terminar minhas palavras sem 
falar sobre o painel. v. Exa. se lembra do incidente que 
houve aqui, e que foi lamentável para todos nós, porque um 
companheiro nosso não ficou satisfeito com o resultado de 
uma eleição realizada nesta Casa. Se o painel estivesse 
funcionando, aquele triste e vergonhoso incidente não teria 
acontecido. Portanto, Sr. Presidente, esperamos que o painel 
funcione a partir do próximo ano. Muito obrigada. 
O Sr. Presidente Com a palavra, o Deputado Carlos 

Pimenta. 
O Deputado Carlos Pimenta - Exmo. Sr. ex-Governador do 

Estado de Minas Gerais e Presidente desta Assembléia 
Legislativa, Deputado Agostinho Patrús, Sras. Deputadas. 
Srs. Deputados, durante esta semana, a grande imprensa ce 
Belo Horizonte deu ênfase a um pronunciamento e a uma 
entrevista do nosso Governador, Dr. Eduardo Azeredo, em que 
ele reivindicou maior participação do Estado no Governo 
Fernando Henrique Cardoso. 
_Creio que tal reivindicação é a mais legitima e a mais 
JUsta possível, por várias razões. Em primeiro lugar, porque 
situa a importância de Minas no contexto nacional, pois o 
nosso Estado participa com mais de 15% do PIB brasileiro, 
além de ter uma das mais significativas Bancadas de 
Deputados Federais e Senadores, que estão dando o suporte 
necessário ao Governo Fernando Henrique Cardoso. Portanto, 
Minas Gerais, por direito e por tradição, sempre teve uma 
participação decisiva nas medidas e nas ações do Governo 
Federal. 
O Governador Eduardo Azeredo está absolutamente coberto de 

razão. É necessário que o Governo de Minas tenha um pouco 
m~is de agressividade no que se refere a essa reivindicação. 
Ja se foi o tempo em que o nosso Estado trabalhava calado. 
Temos de mostrar a nossa posição, temos de deixar claro que 
precisamos mais do que nunca da ajuda do Governo Federal, 
Principalmente, levando-se em conta o exemplo de 1995, que 
foi um ano de poucos investimentos. 
O nosso orçamento para 1996 está preso numa camisa-de-

força, e temos certeza de que o Governador Eduardo Azeredo 
não terá a mínima condição para executar seu Plano de 
Governo, se não conseguir essa imprescindível ajuda. O que 
temos visto, Srs. Deputados, é uma presença constante dos 
outros Governadores junto ao Presidente Fernando Henrique 
Cardoso, tanto pessoalmente quanto através das Bancadas de 
Deputados Federais. 
D~rante esta semana, tivemos a oportunidade de observar a 

açao do Senador António Carlos Magalhães, da Bahia, que, em 
momento algum, deixou de ser intransigente. Ameaçou, virou 
sua metralhadora, disparou para todos os lados e acabou 
levando, no grito, as obras e os benefícios para o seu 
Estado. Portanto, não temos mais de trabalhar em silêncio. 
Devemos mostrar que Minas tem uma posição firme e decisiva, 
pois sabemos que sem a ajuda do Governo Federal não 
conseguiremos cumprir o nosso plano de trabalho já divulgado 
e posto em andamento pelo Governador Eduardo Azeredo. 
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Com relação a esse assunto, queremos fazer a leitura de um 
"fax" que recebemos da diretoria do Projeto Jaíba. As chuvas 
naquela região são muito escassas. No entanto, por menor que 
seja o período chuvoso no Norte de Minas, sempre surgem 
problemas quase insolúveis. O Projeto Jaíba é um projeto 
vitorioso e já demonstrou que está dando certo. Pode ser 
considerado o maior projeto social dos Governos Estadual e 
Federal. 
Aquele projeto se localiza a exatos 50km da cidade de 

Jaiba, à qual se liga por uma estrada não pavimentada. 
Entretanto, com as escassas chuvas que tivemos, instalou-se 
um verdadeiro inferno naquela estrada. 

Os caminhões carregados de hortifrutigranjeiros produzidos 
na região do Projeto Jaíba estão demorando mais ou menos 8 
horas para percorrer cerca de 50km. Imaginem uma carreta 
carregada de bananas, de verduras, de hortaliças, imaginem o 
sofrimento das pessoas responsáveis por essa carga e 
imaginem, principalmente, o prejuízo delas. Tenho em mãos 
alguns dados que gostaria de passar aos Srs. Deputados: o 
Projeto Jaiba produz mais ou menos 27 caminhões de alimentos 
por semana. A produção anual é de 1.400 caminhões de 
alimentos. O valor da produção, baseado na safra de 1995, 
foi de R$5.600.000,00 e, nesse período de chuvas, as perdas 
chegam a 210 caminhões de alimentos, que equivalem a 
R$840.000,00. Além do mais, por ser uma estrada não 
pavimentada, a diferença do preço de frete cobrado em 
Janaúba, que tem sua via de acesso asfaltada, chega a R$2,00 
por caixa, sendo o valor da diferença anual de 
R$1.120.000,00 e o valor total das perdas pela diferença de 
preço e pelas perdas devido ao período chuvoso chegou, até 
meados de outubro deste ano, a R$1.900.000,00. 
Vejam bem a importância desses números. Esse 

sido anunciado em verso e prosa. Esta Casa 
através de uma Comissão Especial composta 
Deputados, que puderam ver sua grandiosidade. 

projeto tem 
o visitou, 
por alguns 

Para o ano que vem, o Governo japonês já tem um contrato de 
US$140.000.000,00 com o Governo do Estado de Minas Gerais. A 
primeira exigência do Governo japonês é que se asfalte 
imediatamente os 50km que separam o Projeto Jaiba da cidade 
de Jaíba. 

É necessário que o Governador atente para os detalhes dos 
projetos acertados entre o próprio Governo e as instituições 
internacionais. Quando os técnicos de Brasília e as 
autoridades de Belo Horizonte descem no aeroporto de 
Mucambinho, não imaginam o sofrimento e as dificuldades por 
que se passa para se chegar ao Projeto Jaíba. 

Faço um apelo veemente, em nome do trabalho sério que esta 
Casa fez, em nome de toda a ação parlamentar dos Srs. 
Deputados, em nome das pessoas que acreditaram, há mais de 
vinte anos, e continuam acreditando no maior projeto de 
irrigação de Minas Gerais e do Brasil, para que nos 
empenhemos numa ação decisiva e para que o Governador 
Eduardo Azeredo não aceite a passividade e o pouco caso do 
Governo Federal e consiga arrancar da União recursos 
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suficientes para asfaltar essa importante estrada que vai 
ligar a civilização ao maior projeto de irrigação do nosso 
País. 
Ainda há pouco o Deputado Raul Lima Neto anunciava que, 

infelizmente, foi retirada a proposta de emenda ao orçamento 
da União do asfaltamento da estrada das cidades de Januária, 
Itacarambi, Manga e Montalvânia. A corda sempre arrebenta do 
lado mais fraco e, infelizmente, esse lado é a região Norte 
de Minas, que tem boa representação nesta Casa, que tem as 
atenções do Governo do Estado, mas não tem a determinação 
necessária para que ocupe o lugar que merece e precisa. 
Muito obrigado. 

2ª PARTE (ORDEM DO DIA) 
1ª Fase 

Abertura de Inscrições 
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) -Esgotada a 

hora destinada a esta parte, a Presidência passa à 2a parte 
da reunião, com a 1a fase da Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e a votação de pareceres e a votação de 
requerimentos. Estão abertas as inscrições para o expediente 
da próxima reunião ordinária. 

Requerimentos 
O Sr. Presidente Requerimento do Deputado Clêuber 

Carneiro, em que solicita regime de urgência para a 
tramitação do Projeto de Lei nQ 596/95. Em votação, o 
requerimento. 
O Sr. Presidente Com a palavra, o Deputado Carlos 

Pimenta. 
O Deputado Carlos Pimenta - Exmo. Sr. ex-Governador do 

Estado de Minas Gerais e Presidente desta Assembléia 
Legislativa, Deputado Agostinho Patrús, Sras. Deputadas, 
Srs. Deputados, durante esta semana, a grande imprensa de 
Belo Horizonte deu ênfase a um pronunciamento e a uma 
entrevista do nosso Governador, Dr. Eduardo Azeredo, em que 
ele reivindicou maior participação do Estado no Governo 
Fernando Henrique Cardoso. 
Creio que tal reivindicação é a mais legítima e a mais 

justa possível, por várias razões. Em primeiro lugar, porque 
situa a importância de Minas no contexto nacional, pois o 
nosso Estado participa com mais de 151. do PIB brasileiro, 
além de ter uma das mais significativas Bancadas de 
Deputados Federais e Senadores, que estão dando o suporte 
necessário ao Governo Fernando Henrique Cardoso. Portanto, 
Minas Gerais, por direito e por tradição, sempre teve uma 
participação decisiva nas medidas e nas ações do Governo 
Federal. 
O Governador Eduardo Azeredo está absolutamente coberto de 

razão. É necessar1o que o Governo de Minas tenha um pouco 
mais de agressividade no que se refere a essa reivindicação. 
Já se foi o tempo em que o nosso Estado trabalhava calado. 
Temos de mostrar a nossa posição, temos de deixar claro que 
precisamos mais do que nunca da ajuda do Governo Federal, 
principalmente, levando-se em conta o exemplo de 1995, que 
foi um ano de poucos investimentos. 
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O nosso orçamento para 1996 está preso numa camisa-de-
força, e temos certeza de que o Governador Eduardo Azeredo 
não terá a m1n1ma condição para executar seu Plano de 
Governo, se não conseguir essa imprescindível ajuda. O que 
temos visto, Srs. Deputados, é uma presença constante dos 
outros Governadores junto ao Presidente Fernando Henrique 
Cardoso, tanto pessoalmente quanto através das Bancadas de 
Deputados Federais. 
Durante esta semana, tivemos a oportunidade de observar a 

ação do Senador Antônio Carlos Magalhães, da Bahia, que, em 
momento algum, deixou de ser intransigente. Ameaçou, virou 
sua metralhadora, disparou para todos os lados e acabou 
levando, no grito, as obras e os benefícios para o seu 
Estado. Portanto, não temos mais de trabalhar em silêncio. 
Devemos mostrar que Minas tem uma posição firme e decisiva, 
pois sabemos que sem a ajuda do Governo Federal não 
conseguiremos cumprir o nosso plano de trabalho já divulgado 
e posto em andamento pelo Governador Eduardo Azeredo. 

Com relação a esse assunto, queremos fazer a leitura de um 
"fax" que recebemos da diretoria do Projeto Jaíba. As chuvas 
naquela região são muito escassas. No entanto, por menor que 
seja o período chuvoso no Norte de Minas, sempre surgem 
problemas quase insolúveis. O Projeto Jaíba é um projeto 
vitorioso e já demonstrou que está dando certo. Pode ser 
considerado o maior projeto social dos Governos Estadual e 
Federal. 
Aquele projeto se localiza a exatos 50km da cidade de 

Jaíba, à qual se liga por uma estrada não pavimentada. 
Entretanto, com as escassas chuvas que tivemos, instalou-se 
um verdadeiro inferno naquela estrada. 

Os caminhões carregados de hortifrutigranjeiros produzidos 
na região do Projeto Jaíba estão demorando mais ou menos 8 
horas para percorrer cerca de 50km. Imaginem uma carreta 
carregada de bananas, de verduras, de hortaliças, imaginem o 
sofrimento das pessoas responsáveis por essa carga e 
imaginem, principalmente, o prejuízo delas. Tenho em mãos 
alguns dados que gostaria de passar aos Srs. Deputados: o 
Projeto Jaíba produz mais ou menos 27 caminhões de alimentos 
por semana. A produção anual é de 1.400 caminhões de 
alimentos. O valor da produção, baseado na safra de 1995, 
foi de R$5.600.000,00 e, nesse período de chuvas, as perdas 
chegam a 210 caminhões de alimentos, que equivalem a 
R$840.000,00. Além do mais, por ser uma estrada não 
pavimentada, a diferença do preço de frete cobrado em 
Janaúba, que tem sua via de acesso asfaltada, chega a R$2,00 
por caixa, sendo o valor da diferença anual de 
R$1. 120.000,00 e o valor total das perdas pela diferença de 
preço e pelas perdas devido ao período chuvoso chegou, até 
meados de outubro deste ano, a R$1.900.000,00. 
Vejam bem a importância desses números. Esse 

sido anunciado em verso e prosa. Esta Casa 
através de uma Comissão Especial composta 
Deputados, que puderam ver sua grandiosidade. 

projeto tem 
o visitou, 
por alguns 
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Para o ano que vem, o Governo japonês já tem um contrato de 
US$140.000.000,00 com o Governo do Estado de Minas Gerais. A 
primeira exigência do Governo japonês é que se asfalte 
imediatamente os 50km que separam o Projeto Jaíba da cidade 
de Jaíba. 

É necessário que o Governador atente para os detalhes dos 
projetos acertados entre o próprio Governo e as instituições 
internacionais. Quando os técnicos de Brasília e as 
autoridades de Belo Horizonte descem no aeroporto de 
Mucambinho, não imaginam o sofrimento e as dificuldades por 
que se passa para se chegar ao Projeto Jaíba. 

Faço um apelo veemente, em nome do trabalho sério que esta 
Casa fez, em nome de toda a ação parlamentar dos Srs. 
Deputados, em nome das pessoas que acreditaram, há mais de 
vinte anos, e continuam acreditando no maior projeto de 
irrigação de Minas Gerais e do Brasil, para que nos 
empenhemos numa ação decisiva e para que o Governador 
Eduardo Azeredo não aceite a passividade e o pouco caso do 
Governo Federal e consiga arrancar da União recursos 
suficientes para asfaltar essa importante estrada que vai 
ligar a civilização ao maior projeto de irrigação do nosso 
País. 
Ainda há pouco o Deputado Raul Lima Neto anunciava que, 

infelizmente, foi retirada a proposta de emenda ao orçamento 
da União do asfaltamento da estrada das cidades de Januária, 
Itacarambi, Manga e Montalvânia. A corda sempre arrebenta do 
lado mais fraco e, infelizmente, esse lado é a região Norte 
de Minas, que tem boa representação nesta Casa, que tem as 
atenções do Governo do Estado, mas não tem a determinação 
necessária para que ocupe o lugar que merece e precisa. 
Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Glycon Terra 
Pinto. 

O Deputado Glycon Terra Pinto - Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, senhoras e senhores ouvintes, 20 de novembro 
de 1995, Dia Nacional da Consciência Negra! Resgate da 
memória de um grande líder! Vitória da luta pela liberdade! 

Em 1695, no Quilombo da Serra da Barriga, no sertão de 
Alagoas, morre Zumbi e mais centenas de outras pessoas que 
ali se abrigavam, fugindo da escravidão. Se ele se atirou do 
penhasco, se tombou em combate e teve o corpo decapitado e a 
cabeça exposta pelos rincões nordestinos, são dúvidas que os 
pesquisadores não têm como elucidar. Precisa, porém, é a 
informação de que por cerca de 100 anos sobreviveu essa 
estrutura comunitária, equivalente a uma república, onde 
representantes eram eleitos e decisões tomadas pelo voto da 
maioria. Todos trabalhavam pelo bem comum. Tratava-se da 
primeira verdadeira democracia instituída no território 
brasileiro. Nunca, na nossa história, uma resistência durou 
tanto tempo, foi tão forte e tão bem organizada! 
Qualquer que seja a versão para as mortes do Gangazumba e 

daqueles que o seguiam, o que realmente interessa é a 
evidência de que, sem liberdade, a vida não faz sentido. 
Capturados como animais, retirados da terra onde eram 
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livres, trazidos para este continente em infectes porões de 
navios, recebendo os mais terríveis maus-tratos, aqui vieram 
parar grandes contingentes da população africana. Separados 
da terra natal, dos familiares, das tradições, tiveram a 
dignidade e o destino transformados da forma mais asquerosa 
a um ser humano: foram vendidos como escravos. Viram-se 
aviltados de todas as formas: forçados ao trabalho de sol a 
sol, submetidos à vontade dos seus senhores e senhoras e, 
até mesmo, obrigados a renegar convicções religiosas que 
traziam da origem. 
E o negro trabalhou e trabalhou ... O suor do seu corpo 

fertilizou essas terras. O ouro e as pedras preciosas saíram 
das profundezas do solo por meio de suas mãos. O paladar dos 
senhores nas fazendas se deliciou com o sabor de variados 
quitutes feitos pelos escravos. Do seio das amas pretas 
brotou, generoso, o leite que sustentou a vida das crianças 
das elites coloniais. Mais que alimento, o Brasil sugou 
daqueles seios os valores e os sentimentos de uma cultura. 
Os cantos de tristeza, aprendidos na mãe África, ecoaram no 
Novo Mundo, emocionados. A alegria contagiante do negro 
ultrapassou os sofrimentos e fê-lo dançar nas senzalas. o 
artesanato, criativo e útil, enriqueceu as casas e encantou 
os senhores. Matizes brilhantes reforçaram as cores da 
terra, onde se plantando tudo dá! 
Sua alma, sua inteligência, seus sentimentos, ele nunca 

permitiu se deixassem escravizar. Aqui, suas tradições se 
misturaram às européias, dando origem a uma sociedade com 
características peculiares de variada miscigenação. O negro 
se rendeu ao trabalho escravo, e, hoje, sem nenhum tipo de 
constrangimento, rendemo-nos à força e à magnitude de sua 
influência. O que seria hoje o Brasil sem a efetiva 
participação desse contingente humano? Em princ1p1o, a 
exploração das lavouras de café, fumo, cana-de-açúcar e 
cacau, a mineração e a criação de gado, atividades que muito 
sacrifício exigiram em sua origem, não teriam ocorrido, além 
de que, sem a presença negra, não teria sido possível povoar 
o País imenso que Cabral descobrira. Sem o escravo, 
Pernambuco não poderia possuir, já em 1576, ou apenas 76 
anos após o descobrimento, nada menos de 50 engenhos e uma 
exportação anual de 70 mil arrobas de açúcar, números esses 
que aumentaram de ano para ano, atingindo grandes proporções 
e fazendo a riqueza dos colonos e de Portugal. A arquitetura 
colonial das cid~des históricas como Ouro Preto, Diamantina, 
Salvador e Olin~a é prova incontestáv~1 do que representa a 
participação dos filhos da África e seus descendentes na 
formação do patrimônio artístico-cultural do Brasil. 

E hoje em dia? Seria sensato um questionamento sobre essa 
eficácia? Claro que não! Somos cerca de 65 milhões de 
brasileiros de origem negra ou afro-mestiça. É um número tão 
representativ:. tão imenso que, por si só, fala mais alto 
que qualquer ~utro argumento. E as vozes desses milhões de 
brasileiros estão ecoando não mais nas senzalas, não mais 
nos quilombos, mas nos grandes centros urbanos. Reivindicam 
reconhecimento. O reconhecimento por tantos serviços 
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prestados ao País. Reivindicam o direito à saúde, à 
educação, ao trabalho bem remunerado, ao tratamento igual. 
Exigem o direito à cidadania completa, pois foram obrigados 
a se entregar completamente ao Brasil. 

Ao repudiar a condição de escravo, liderando todo um povo 
em busca do maior bem de um homem, a liberdade, o grande 
herói nos mostra que não vale a pena viver a não ser livre. 
A saga de Zumbi nos mostra que, tanto quanto de alimento, o 
ser humano precisa do respeito a sua dignidade, aos seus 
valores e a sua fé. E, mais que isso, o cidadão de 
nacionalidade brasileira quer ver reconhecidos seu mérito e 
sua competência na execução da tarefa de criador e 
mantenedor do progresso desta Pátria, mãe provedora e 
abençoada de descendentes de todas as etnias. 

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Em 
votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. Cumpra-
se. 

A seguir, são submetidos a votação e aprovados, 
regimentalmente, cada um por sua vez, os requerimentos dos 
Deputados Clêuber Carneiro - apreciação do Projeto de Lei nQ 
596/95 em reunião conjunta das comissões a que foi 
distribuído; e Toninho Zeitune (2), solicitação de 
tramitação em regime de urgência para os Projetos de Lei nQs 
511 e 592/95 (Cumpra-se.) 

O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - Vem à Mesa 
requerimento do Deputado Romeu Queiroz, em que pede a 
palavra, pelo art. 71 do Regimento Interno, para tratar de 
assunto relevante e urgente. A Presidência defere o 
requerimento de conformidade com o inciso I do art. 244 do 
Regimento Interno e fixa o prazo de 20 minutos para o 
orador. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Romeu Queiroz. 
O Deputado Romeu Queiroz* -Sr. Presidente, Srs. Líderes, 

Sras. e Srs. Deputados, dignos representantes da imprensa, 
senhoras e senhores, em nome da Liderança do Governo, 
ocupamos hoje a tribuna desta Casa - nesta etapa final do 
presente ano legislativo - para fazermos uma prestação de 
contas das atividades desenvolvidas em nossa função 
parlamentar. Ao mesmo tempo, agradecemos a permanente 
cooperação e o alto nível de participação dos Srs. Deputados 
em todos os assuntos e matérias de relevante interesse 
público que estiveram sob exame de nossa Assembléia no 
decorrer deste ano. 
A qualidade da produção legislativa neste exercício, com 

especial referência à apresentação de emendas ou 
substitutivos que aperfeiçoaram e acrescentaram valores, de 
mérito e conteúdo, às proposições encaminhadas pelo Poder 
Executivo a esta Casa no âmbito de sua competência 
constitucional -, pode ser medida sob vários ângulos e 
diferentes análises e avaliações. 

Mas para que não sejamos nós os próprios autores do 
reconhecimento do trabalho parlamentar desenvolvido este 
ano, podemos trazer o depoimento isento e entusiástico do 
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Sr. Governador do Estado, Dr. Eduardo Azeredo, e do Sr. 
Vice-Governador, Walfrido dos Mares Guia, bem como de todo o 
primeiro escalão do Poder Executivo, seja do secretariado do 
Governo, seja dos órgãos de ponta da administração. 

Com efeito, em todos os contatos que mantivemos nesses 
últimos dias, procedendo a uma avaliação criteriosa e 
objetiva dos resultados alcançados no processo legislativo 
deste ano, dentro das relações constitucionais que envolvem 
os Poderes do Estado, pudemos recolher de nossos 
interlocutores espontâneas e sinceras manifestações de 
reconhecimento das demais instâncias de poder à competência, 
à seriedade e à isenção do trabalho desenvolvido pelos Srs. 
Deputados no ano legislativo que está se encerrando. 

Esse fato, visto isoladamente, não teria maior importância 
em seu aspecto puramente formal, pois o Poder Legislativo 
deve bastar-se a si mesmo como juiz que é de seus próprios 
atos e ações. Isso é tão certo como também é ainda mais 
certo que o melhor e verdadeiro juiz do trabalho parlamentar 
é o próprio eleitor, responsável final pelo julgamento de 
nosso desempenho nesta Casa, nas urnas que nos avaliam a 
cada quatro anos. 
Todavia, ressaltamos esse reconhecimento amplo que o 

Legislativo mineiro vem merecendo no contexto institucional 
do Estado, exatamente porque a função de governo teve seu 
papel profundamente modificado dentro do novo arcabouço 
jurídico-constitucional da administração, em nível dos 
Estados e da União. 
Estabeleceu-se uma relação de parceria, de negociação, de 

gestão compartilhada de governo, como tem afirmado o 
Presidente desta Casa, o ilustre amigo e nobre Deputado 
Agostinho Patrús. É de justiça lembrar que esse novo modelo 
de condomínio estatal ganhou firme implementação ainda na 
profícua gestão administrativa do ex-Governador Hélio 
Garcia. 

E foi com este espírito - de franca abertura ao debate e ao 
livre exame das matérias de iniciativa do Executivo- que 
assumimos a Liderança do Governo nesta Casa, por honrosa 
indicação de nosso nome pelo Governador Eduardo Azeredo. 
Encontramos nas Lideranças partidárias o mesmo espírito de 

independência e responsabilidade na apreciação dessas 
proposições de lei. Em nossas reuniões semanais, muitas 
vezes realizadas com a presença de Lideranças da Oposição, 
pudemos vivenciar esse exercício democrático de cooperação, 
visando aos objetivos maiores do Estado. 

E isso sempre se fez sem submeter as discussões a qualquer 
tipo de constrangimento pessoal ou sem que elas sofressem 
qualquer espécie de intolerância sectária. 

Exemplo marcante e elevado dessa postura adotada pelas 
Lideranças da Casa, voltada para a consumação do interesse 
público relevante, pode ser observado na votação de emendas 
ao orçamento. 

Nossa Casa soube superar a antiga prática 
orçamentária", marcada pela apresentação das 
janela", até compreensíveis num período 

da "ficção 
"emendas de 
de espiral 
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inflacionária - em que o orçamento era feito de fato durante 
sua própria execução-, uma prática que se torna totalmente 
inviável ou extemporânea numa conjuntura em que passa a 
vigorar a realidade orçamentária da moeda estável. 

Compreendendo esse novo momento, as Lideranças tiveram a 
plena noção do efetivo interesse público, subscrevendo, como 
emendas ao orçamento, as propostas já votadas nas audiências 
públicas regionais, conforme prioridades indicadas pelas 
bases comunitárias. 

Na condição de relator do orçamento, podemos dar testemunho 
desse alto entendimento das Lideranças e dos senhores 
parlamentares, numa decisão que fortaleceu, sobretudo, a 
própria fonte de sustentação deste Poder, a qual emana da 
vontade popular. Uma vontade que vem encontrando, no 
instrumento democrático e participativo das audiências 
públicas, um fértil campo de interação entre o Legislativo e 
a sociedade, com a abertura e a descentralização do processo 
decisório do Governo, agora contando também com a 
participação direta dos Poderes Executivo e Judiciário. 
Fazendo um balanço anual, temos um total de 42 proposições 

de lei encaminhadas pelo Executivo ao Legislativo neste 
exercício, de 1995, sendo 4 delas matérias de emenda à 
Constituição, 2 relativas a projetos de lei complementar e 
36, a projetos de lei. 
Gostaríamos de recapitular algumas iniciativas do Executivo 

que mobilizaram todo o corpo legislativo desta Casa, nos 
trabalhos das Comissões e de Plenário e em reuniões 
informais, recebendo emendas e aperfeiçoamentos de inegável 
importância, acolhidos e referendados pelo Poder Executivo. 
Como exemplos dessa ampla e efetiva participação 

legislativa na tramitação e no aprimoramento das citadas 
proposições, poderíamos relembrar as seguintes matérias: 
- a que criou a Secretaria de Estado da Criança e do 

Adolescente e reestruturou a Secretaria de Estado de 
Esportes, Lazer e Turismo; 
- a que alterou o prazo de contratação de profissional de 

notória especialização; 
- a que estabeleceu diretrizes para os orçamentos fiscal e 

de investimento das empresas controladas pelo Estado de 
Minas Gerais para o exercício de 1996; 
- a que criou a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável e alterou a denominação da 
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente; 

- a que instituiu as regiões administrativas do Estado de 
Minas Gerais que pode ser cons~derada como um caso 
exemplar da efetiva participação do Legislativo na 
formulação de uma ação estratégica de governo, na qual o 
estrito critério técnico pôde ser revisto, ampliado e 
aperfeiçoado pelos Srs. Deputados, que conhecem, como 
ninguém, as complexas realidades político-administrativas 
das diversas regiões do Estado -; 

- a que autorizou o Poder Executivo a constituir a empresa 
pública Caixa de Amortização da Dívida- CADIV , 
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-a que autorizou a realização de operações de crédito 
destinadas à reestruturação da divida pública e à execução 
de projetos previstos no Plano Plurianual de Ação 
Governamental - PPAG -; 
-a que autorizou a alienação de ações de propriedade do 

Estado no capital social da CEMIG e do BEMGE; 
-a que autorizou idêntica operação com as ações do 

CREDIREAL. 
Temos, ainda, obedecendo ao mesmo critério de ampla 

discussão e livre debate, com a incorporação de emendas e 
aperfeiçoamentos, matérias relativas às férias-prêmio, à 
FAPEMIG, ao orçamento de 1996, ao Plano Mineiro de 
Desenvolvimento Integrado - o PMDI - e à redistribuição do 
ICMS. 

Na relação desses grandes temas e assuntos que decidem 
sobre os rumos da administração pública de Minas Gerais- no 
campo administrativo, no setor econômico, na área social, no 
seu plano de desenvolvimento, em seu perfil financeiro-. 
encontraremos a contribuição do legislador mineiro, em 100% 
dos casos. 

Evidenciam-se, de forma meridiana, o grande esforço 
parlamentar e a reconhecida contribuição de nossa Casa no 
aprimoramento de todos os instrumentos legais que aqui 
mencionamos, entre numerosos outros. Tudo isso sem 
mencionar, evidentemente, os projetos de iniciativa do 
próprio quadro parlamentar. 
Observamos e constatamos, portanto, que governar deixou de 

ser, definitivamente, um ato de vontade unilateral de um dos 
Poderes do Estado, embora caiba ao Executivo a iniciativa em 
numerosas e importantes ações do Governo. Isso não implica, 
de forma alguma, a renúncia ou a omissão do Legislativo na 
competência - que também lhe é inerente - de examinar e 
modificar, aperfeiçoando, as matérias que devem passar pelo 
seu crivo. 

Dentro da filosofia que adotamos, de ampla negociação, 
tendo em vista os mais altos fins da administração pública, 
casos houve - e não foram poucos - em que não tivemos a 
pretensão de deter a autoria das emendas, mas acatamos, sim, 
sugestões pertinentes que nos chegaram e que tiveram sua 
origem, em mais de uma oportunidade, na própria Oposição. 

Em decorrência de todo esse processo de busca e formação de 
consenso em torno da elaboração das políticas públicas, as 
comissões desta Casa tornaram-se palco da presença constante 
e assídua dos Secretários de Estado e de representantes de 
todas as áreas do Governo. 
Assim, sobretudo os titulares das Pastas do Planejamento, 

da Fazenda, da Casa Civil, da Administração e da 
Agricultura, bem como os da Assessoria Especial do 
Governador, entre outros, aqui compareceram por numerosas e 
repetidas vezes. 

Também nas reun1oes semanais de Lideranças, os membros do 
secretariado e de órgãos públicos estiveram presentes em 
diversas ocas1oes, ora prestando es~larecimentos sobre 
matérias em tramitação, ora ouvindo e acatando sugestões 
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correspondentes apresentadas pelos Líderes, com os quais 
sempre buscamos trabalhar em regime de colaboração. Por 
sinal, um dos representantes do Executivo nos confidenciou 
que tinha a sensação de estar participando de um autêntico 
sistema parlamentarista de governo, tantas foram as vezes em 
que aqui compareceu, observando que essa integração 
harmônica e independente entre Legislativo e Executivo vem, 
de fato, aperfeiçoando a gestão administrativa do Estado. 

Com efeito, o Governador Eduardo Azeredo vem realizando, em 
parceria com os demais Poderes, um trabalho que se credencia 
ao respeito e à admiração de nossos concidadãos, em Minas e 
no País, em sintonia com as melhores tradições de nosso 
Estado, nos valores da probidade e da sensatez que enaltecem 
os mineiros, enquanto também acompanha as linhas de mudança 
no plano nacional e no cenário internacional. 

Com ênfase especial na área social, o Executivo mineiro vem 
abrindo novas frentes para o desenvolvimento sustentado de 
nossa economia, consolidando a inserção de Minas no mercado 
externo, atraindo investimentos novos para o Estado e 
avançando programas e projetos estratégicos que colocam 
Minas Gerais em posição de vanguarda para assumir papel de 
liderança no novo ciclo de desenvolvimento do País. Um País 
que precisa acertar sua dívida social interna para ocupar 
posição de nação moderna no contexto das novas relações 
políticas e econômicas mundiais, no instante em que o 
nascente MERCOSUL já estabelece parcerias e projetos comuns 
com a União Européia. 

Devemos proclamar que a qualidade da administração pública 
de Minas Gerais muito deve à qualificação dos servidores 
públicos mineiros. Já dissemos- e repetiremos sempre- que 
nosso Estado detém os melhores quadros do serviço público 
brasileiro. Dificuldades sazonais de caixa não podem negar o 
compromisso do Governo Eduardo Azeredo com a valorização 
dessa categoria profissional, dentro do programa de melhoria 
das condições integrais de trabalho do servidor, que deve 
ser plenamente cumprido no atual Governo. 
Aproveitamos esta ocasião para estendermos nossos 

agradecimentos ao funcionalismo desta Casa, de cuja 
competência temos dado permanente testemunho durante todo o 
nosso exercício parlamentar. De especial modo agradecemos, 
nesta oportunidade, a equipe de alto nível que colabora 
diretamente com esta Liderança, desdobrando-se em 
incansáveis jornadas de trabalho, sempre em busca da melhor 
informação e do mais perfeito esclarecimento de todos os 
assuntos que nos exigem atenção diária e constante. 
Sr. Presidente, nobres colegas Deputados, senhoras, 

senhores, esta sintética retrospectiva do ano legislativo de 
1995, no que diz respeito às proposições de lei de 
iniciativa do Poder Executivo, fornece um claro e amplo 
perfil do dinamismo e do volume da atividade parlamentar 
neste presente exercício, no qual fomos convocados a 
deliberar sobre temas e questões que, como disse, definem os 
próprios destinos da administração pública de Minas Gerais, 
seja em curto, seja em médio e longo prazos. 
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A imprensa mineira soube traduzir, com isenção jornalística 
e elevado senso profissional, esse novo momento político-
administrativo do Estado, o que se concretizou em uma densa 
e profunda cobertura das atividades parlamentares deste ano, 
abrindo espaço ao livre debate das idéias, sem faltar com a 
informação correta e a crítica construtiva. 
Constatamos, portanto, que nosso País mudou, e também estão 

mudando nossas instituições. Nesse quadro de profundas 
mudanças, a administração pública vê-se desafiada a 
acompanhar o ritmo veloz das transformações que se dão no 
processo social, econômico e institucional do País. 
O parlamento, como uma das expressões avançadas jas funções 

de governo, também se adapta, espontânea ou forccsamente, a 
esse dinâmico processo de mudanças. 

Nesse contexto, o cenário legislativo não pode mais fixar-
se na fórmula rígida e dogmática configurada ou conformada 
por aqueles que são contra e aqueles que são a favor do 
Governo. A posição do sim ou do não compulsórios e 
automáticos perde qualquer consistência quando nos colocamos 
diante da realidade dos fatos- uma realidade complexa e 
multifacetada -, que está adiante e muito além do simplismo 
colocado nas opções fechadas de escolha entre a ou b. 
Mais importante, no quadro atual, torna-se a visão ampla e 

geral de tudo aquilo que possa convergir, de modo efetivo e 
real, para a concretização do interesse público. 
Esse é o caminho que adotamos para o exercício da Liderança 

do Governo nesta Casa, sob a forma de uma coordenação entre 
iguais. É o caminho que abre espaço para uma visão plural e 
aberta dos assuntos em discussão e das matérias sob exame do 
Legislativo. 
O Colegiado de Líderes 

dessas responsabilidades, 
repetimos - qualquer tipo 
nossas funções. 

soube compartilhar intensamente 
o que nos permitiu abolir 
de personalismo no exercício de 

Exatamente por isso, ao fazermos hoje este balanço do ano 
parlamentar, na esfera de nossa atuação, temos a plena 
consciência de que seus resultados decorrem da ação conjunta 
dos Srs. Deputados, ação que enaltece, antes de tudo, o 
próprio Poder Legislativo. 
Estamos convencidos de que este caminho que busca 

resolver ou encaminhar o contraditório por via do diálogo e 
pela conquista de alternativas viáveis, nascidas do debate 
idéias - é o caminho que fortalece o Poder Legislativo e 
consolida essa grande experiência democrática em pleno curso 
e em franca afirmação em Minas Gerais e em todo o Brasil. 
Muito obrigado. 
* - Sem revisão do orador. 

2a Fase 
O Sr. Presidente - Esgotãda 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 a Proposta de Emenda à Constituição nQ 
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13/95, o Projeto de Lei nQ 402/95 e o Projeto de Resolução 
nQ 539/95, em virtude de sua apreciação na reunião 
extraordinária realizada hoje, pela manhã. 

Questão de Ordem 
O Deputado Ronaldo Vasconcellos -Sr. Presidente, quero 

apenas, em nome do PL, Partido que tenho a honra de liderar 
nesta Casa, hipotecar solidariedade e apoio e demonstrar 
gratidão ao nobre Líder do Governo, Deputado Romeu Queiroz, 
que soube conduzir com muita competência essa Liderança 
nesta Casa. Como no horário passado não era permitido 
apartes, achei por bem pedir esta questão de ordem para, em 
nome do PL, parabenizar o Deputado Romeu Queiroz pelo 
convívio difícil, mas, pelo menos, positivo que o Governo do 
Estado teve com a Assembléia Legislativa, presidida por V. 
Exa., Deputado Agostinho Patrús, durante o ano de 1995. 
Ouvimos atentamente o pronunciamento do Deputado Romeu 
Queiroz e gostaríamos de, aqui, publicamente, parabenizá-lo. 
Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Suspensão da Reunião 
O Sr. Presidente - A Presidência comunica que vai 

os trabalhos durante 15 minutos, para aguardar 
concluída a apreciação, nas Comissões, do Projeto 
568/95. Estão suspensos os nossos trabalhos. 

Reabertura da Reunião 

suspender 
que seja 
de Lei nQ 

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos. 
Discussão e Votação de Proposições 

O Sr. Presidente- Discussão, em 1Q turno, do Projeto de 
Lei nQ 568/95, do Governador do Estado, que dispõe sobre a 
distribuição da parcela de receita pertencente aos 
municípios de que trata o inciso rr do parágrafo único do 
art. 158 da Constituição Federal, no produto da arrecadação 
do ICMS, e dá outras providências. A Comissão de Justiça 
conclui pela constitucionalidade, pela legalidade e pela 
jurídicidade do projeto com as Emendas nQs 1 a 3, que 
apresenta. A Comissão de Assuntos Municipais opina pela 
aprovação do projeto com as Emendas nos 1 a 3, da Comissão 
de Justiça. A Comissão de Meio Ambiente-opina pela aprovação 
do projeto com as Emendas nQs 1 a 3, da Comissão de Justiça, 
e as Emendas nQs 4 a 6, que apresenta. A Comissão de 
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na 
forma do Substitutivo nQ 1, que apresenta, e pela 
prejudicialidade das Emendas nQs 1 a 3, da Comissão de 
Justiça, e 4 a 6, da Comissão de Meio Ambiente. Em 
discussão, o projeto. 

O Sr. Presidente 
Machado. 

Com a palavra, o Deputado Gilmar 

O Deputado Gilmar Machado- Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
Sras. Deputadas, estamos aguardando a entrega do relatório, 
para que possamos iniciar o debate de matéria tão importante 
e que, infelizmente, para variar, estamos tendo que analisar 
e votar a toque de caixa. O projeto chegou há muito tempo. 
Entretanto, o relatório, apresentado pelo Deputado Clêuber 
Carneiro, modifica o projeto original do Governo e isso nos 
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foi entregue hoje, pela manhã. Tivemos pouco tempo para 
examinar a matéria. 

Ao mesmo tempo, examinando o relatório apresentado pelo 
ilustre Deputado Clêuber Carneiro, percebemos que existem 
modificações das quais discordamos. Em primeiro lugar, 
entendemos que a modificação da quota única por município 
não pode ser aceita, porque altera os 15% propostos no 
projeto original do Governo, com o qual havíamos concordado. 
Dentro desses 15% ainda estávamos trabalhando. Além de o 
Deputado mexer nos 15%, mexe também nos 10%. Então, 
discordamos desse encaminhamento. 
O Deputado altera, ainda, o critério usado na área da 

saúde, mudando a fórmula do cálculo para gastos "per 
capita". Isso traz problemas e prejuízos para aquelas 
cidades que têm que atender às demandas regionais. Queremos 
que existam critérios mas que eles sejam coerentes. Também 
no cálculo referente à educação, o projeto anterior definia 
que seria feita uma média de três itens: gastos em educação, 
capacidade mínima e relação entre alunos matriculados. O 
substitutivo leva em consideração apenas um item, em nosso 
entendimento, o pior, que privilegia o critério custo/aluno. 
Isso privilegia os municípios que gastam menos por aluno. 
Achamos que ficou de fora um item extremamente importante: 
municípios que hoje gastam recursos fazendo investimentos na 
área da pré-escola estão sendo penalizados. Esses 
municípios, no nosso entendimento, deveriam ser 
privilegiados. O que vemos no substitivo, entretanto, é um 
prejuízo para quem gasta com a pré-escola, pois vai ficar de 
fora. Isso prejudica, e muito, alguns municípios que hoje 
vêm gastando com a pré-escola. Como educador, entendo que a 
pré-escola é importante. Por isso, manifestei-me 
contrariamente na comissão e estou me manifestando da mesma 
forma aqui. 

No item meio ambiente, o relator inclui uma unidade de 
conservação do mun1c1p1o onde se inclui a conservação 
privada. Não sei qual foi o fator que ele utilizou, e ele 
não aparece no anexo que foi distribuído, que é o Anexo IV, 
referente a esse item. Assim, não temos como saber o que se 
pretende, quais serão essas unidades e o peso que elas 
terão. 
Outro item que queremos discutir e do qual queremos 

discordar é o fato de o relator engessar esta Casa, fazendo 
com que, em 1998, tenhamos que mexer no critério dos 10% do 
VAF, aumentando o percentual, que, hoje, estamos alterando, 
em torno de 15%. Felizmente, na comissão, ele aceitou a 
argumentação de que isso dificultaria muito. 

Para finalizar, o relator coloca, em seu relatório, que os 
municípios apenas saberão quais são as perdas e os problemas 
a partir de 31/12/95. Sendo assim, estaremos votando um 
projeto com o qual nem o relator nem esta Casa saberão quem 
vai ganhar ou quem vai perder, pois ele está dizendo, no 
próprio relatório, que os atos serão publicados no "Minas 
Gerais" em 31/12/95. Isso nos deixa em uma situação difícil. 
Como vamos aprovar um projeto cujos resultados saberemos 
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apenas em 31 de dezembro? Como chegaremos a esses municípios 
sem uma resposta positiva ou negativa, antes desse prazo? É 
preciso redefinir essa situação para que tenhamos critérios 
claros e para que as informações cheguem a todos os 
Deputados, o que, infelizmente, não vem ocorrendo com 
relação a esse relatório apresentado pelo Deputado Clêuber 
Carneiro. Nosso posicionamento é pela manutenção do projeto 
original, com algumas modificações, e pela rejeição do 
substitutivo. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. 
- Vêm à Mesa: 

EMENDAS AO PROJETO DE LEI NQ 568/95 
EMENDA No 7 

Acrescente-se onde convier: -
"Art ..... -Nos mun1c1p1os que possuem em seu território 

estabelecimento produtor de fio máquina, será considerado 
exclusivamente o valor de mercado do produto, para fins de 
apuração do Valor Adicionado Fiscal - VAF , a que se 
referem o inciso I do parágrafo un1co do art. 158 da 
Constituição Federal e o inciso XI do art. 1Q desta lei.". 
Sala das Reuniões, de novembro de 1995. 
Antônio Roberto 
Justificação: Pelos critérios atuais de cálculo do Valor 

Adicionado Fiscal - VAF -, na hipótese de o preço declarado 
pelo contribuinte ser inferior ao preço de mercado, a base 
de cálculo do ICMS pode ter como valor real tanto o preço de 
mercado do produto no Estado ou em região determinada, como 
o preço FOB (Free on the Board) à vista. Tal sistemática vem 
prejudicando principalmente os municípios mineiros que 
possuem em seu território unidade produtora do fio máquina, 
como João Monlevade, por exemplo, onde está situada a 
indústria Belgo-Mineira, uma vez que, normalmente, não tem 
sido considerado o preço de mercado do produto para fins de 
apuração do VAF a partir dos formulários entregues pela 
indústria perante a autoridade fazendária. Com isso, não 
refletindo o índice do VAF, os valores correspondentes ao 
preço de mercado do fio máquina, os municípios que possuem 
estabelecimento produtor têm uma participação na receita do 
ICMS do Estado bem aquém da esperada. 

EMENDA No 8 
Acrescente-se ao art. 6Q do projeto o seguinte parágrafo: 
"Parágrafo único - Ficam mantidos em favor dos Municípios 

de Mateus Leme e Mesquita os benefícios a eles atribuídos 
pela Lei nQ 11.042, de 15/1/93, até sua extinção no prazo 
nela previsto.". 
Sala das Reuniões, de de 
Ivair Nogueira 

EMENDA NQ 9 
Os incisos II e III do § 1Q do art. 2Q passam a ter a 

seguinte redação: 
"II - 0,8928% (oito mil novecentos e vinte e oito décimos 

de milésimos por cento) ou percentual nos termos da Lei nQ 
11.042, de 15/1/93, serão distribuídos ao Município de 
Mateus Leme. 
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III - 0,4000% (quatro mil décimos de milésimo por cento) ou 
percentual nos termos da Lei nQ 11.042, de 15/1/93, serão 
distribuídos ao Município de Mesquita.". 
Sala das Reuniões, de de 1995. 
Ivair Nogueira 
Justificação: O projeto de lei em questão está revogando a 

Lei Estadual nQ 11.042, de 15/1/93. 
Essa revogação somente pode ocorrer se constar 

expressamente neste projeto a manutenção, em favor dos 
Municípios de Mateus Leme e Mesquita, dos benefícios a eles 
atribuídos em virtude da Lei nQ 11.042, os quais serão 
extintos 7% (sete por cento) ao ano até se exaurirem no 
prazo que foi fixado pela mesma lei. 
Trata-se de um direito adquirido por esses dois municípios, 

em fato já consumado, não se podendo, pois, pensar em 
retrocesso. 
Se esses beneficios forem extintos bruscamente, como prevê 

o projeto, sem se respeitar o prazo previsto na Lei nQ 
11.042, os dois municípios cairão em estado de falência a 
partir do dia 1Q/1/96. 
A Lei nQ 11.042 foi editada em 15/1/93, com o objetivo 

principal de salvar os Municípios de Mateus Leme e Mesquita, 
que no final de 1992 ficaram falidos em virtude da 
emancipação dos distritos que lhes proporcionavam a 
principal receita. 

No caso de Mateus Leme, esta Assembléia aprovou a 
emancipação de Juatuba, onde está a fábrica da Brahma. 

A Prefeitura Municipal de Mateus Leme informa que, com a 
redação atual do Projeto de Lei nQ 568/95, perderá 85% de 
sua participação no ICMS, correspondendo a 56% de sua 
receita geral. 
Essa perda corresponderia a R$300.000,00 ~or mês, sendo a 

arrecadação mensal do ICMS, hoje, de R$350.000,00. 
O Jornal "Hoje em Dia" publicou, em 23/11/95, a relação dos 

92 municípios que vão perder parte do ICMS, com essa nova 
sistemática de distribuição de 1/4 do ICMS pertencente aos 
munlClPlOS, com base em dados conseguidos na Secretaria de 
Estado da Fazenda. 
Ver relatório em anexo, no qual se comprova o crime que o 

projeto está prevendo contra aqueles dois municípios. 
Os 92 municípios perdem entre 1% e 13%, no passo que: -

vejam a discrepância: Mateus Leme perderá 77,43%; Mesquita 
perderá 83,30%; e Betim, o terceiro, que perde mais, perderá 
13,76%. 
Isso é um absurdo, e esta Casa não pode novamente levar 

aqueles dois municípios à falência. 
Se não mantivermos aqueles benefícios para esses dois 

municípios, estaríamos cometendo dois ser1os e 
irrecuperáveis erros: um, de natureza jurídica, por ferir 
direito adquirido por prazo já determinado; e o outro, de 
natureza social. 
O povo de Mateus Leme e de Mesquita sofreu muito para 

conseguir a Lei nQ 11.042. Os nobres parlamentares se 
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lembram disso. Sem aqueles benefícios, esses municípios 
serão extintos. 
O projeto de lei em tela trata exclusivamente da parcela do 

ICMS constante no inciso II do art. 158 da Constituição 
Federal, que é apenas 1/4 dos 25% pertencentes aos 
municípios. Os outros 3/4 referem-se ao inciso I do mesmo 
artigo e são divididos com base no Valor Adicionado Fiscal -
VAF -, ou no movimento econômico de cada município, divisão 
essa direcionada pela própria Constituição Federal. 

Aqueles dois municípios, em 1992, com a saída de suas 
indústrias (Brahma, etc.), perderam a quase totalidade de 
sua participação na parcela do ICMS mencionada no inciso I 
do art. 158 da Constituição Federal. 
Assim, com a Lei nQ 11.042, eles passaram a receber um 

valor que é retirado da parcela que consta no inciso II do 
art. 158. Juridicamente é isso. 

Porém, na distribuição do ICMS, considerando que os 
cálculos são feitos em conjunto, tanto das parcelas 
referidas no inciso I quanto da parcela referida no inciso 
II, os benefícios da Lei nQ 11.042 são representados, em 
1995, pelo índice de 0,2232 sobre todos os valores dos itens 
I e II (3/4 + 1/4), para Mateus Leme; e, pelo índice de O, 10 
sobre todos os valores dos incisos I e II, para Mesquita. 

Por isso, quando o projeto, no§ 1Q do art. 2Q, incisos II 
e III, quer atribuir índice, em 1996, para esses dois 
municípios, o faz com percentual errado. Se esse percentual 
é de 0,2232 para Mateus Leme, e de o, 10 para Mesquita, 
incidindo sobre o total dos 4/4 (soma dos incisos I e II), 
então, quando está incidindo apenas sobre 1/4 (inciso II 
tratado pelo projeto), esses percentuais devem ser 
multiplicados por quatro- e não divididos como fez a 
redação original deste projeto. 
Por essa razão, esta emenda está alterando o percentual 

mencionado nos incisos II e III do§ 1Q do art. 2Q. 
Esse percentual deve constar conforme indicação desta 

emenda, ou devem ser excluídos do projeto os itens 
referentes a Mateus Leme e a Mesquita para o ano de 1996, 
desde que aprovada a emenda da manutenção dos benefícios. 
Quanto ao número representativo desse percentual constante 

na emenda, esclarecemos que, para eliminar qualquer dúvida 
dos nobres colegas, colocamos aquela expressão "ou 
percentual nos termos da Lei nQ 11.042, de 15/1/93". 
A Lei nQ 11.042 pode ser revogada, desde que mantidos os 

benefícios para Mateus Leme e Mesquita. 
EMENDA No 10 

Acrescente-se ao art. 1Q o seguinte inciso: 
"Art. 1Q- .................................... . 
XII - Fica reservado da parcela de que trata o inciso XI 

0,08% (oito centésimos por cento), referentes à compensação 
financeira para os municípios que abrigam em seu território 
reservatórios de água utilizados exclusivamente para o 
refino de petróleo.". 
Sala das Reuniões, de de 1995. 
Dinis Pinheiro 
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Justificação: A proposição corrige injustiça que é 
praticada contra mun1C1p1os que têm sua área territorial 
inundada para formação de grandes reservatórios utilizados 
no refino do petróleo, enquanto apenas o município em cuja 
sede se encontra a refinaria é beneficiado pelo Valor 
Adicionado Fiscal VAF gerado pelas operações com 
derivados do petróleo tributadas pelo ICMS. O exemplo mais 
dramático disso ocorre no Município de Ibirité, vizinho de 
Betim, onde está situada a Refinaria Gabriel Passos - REGAP. 
A Lagoa da PETROBRÁS inundou ali 3.000.000m2 do território 
pertencente ao Município de Ibirité. Está submersa, 
portanto, uma área agricultável que poderia estar gerando 
mais divisas para o município. Ademais, ao redor da lagoa 
existe uma faixa de 15m em cujo perímetro não se pode 
construir nenhuma edificação, por força de legislação 
federal. Também foi restringido o uso e a ocupação do solo, 
para residências ou quaisquer outras edificações, nas áreas 
próximas à lagoa, uma vez que é proibido despejar esgotos no 
reservatório utilizado para o refino do petróleo. O 
Município de Ibirité coloca à disposição da REGAP água 
potável, água industrial para refrigeração das máquinas e 
dos equipamentos, água desmineralizada para produção de 
vapor para acionamento de turbinas e para uso no processo 
industrial e, no entanto, somente o Município de Betim 
participa do rateio do ICMS gerado pela refinaria. 

EMENDA No 11 
Dá nova redação ao inciso VI do-art. 1Q: 
"Art. 1Q- .................................... . 
VI - 2% (dois por cento), com base no percentual entre o 

valor da receita tributária própria de cada município e a 
soma da receita tributária própria de todos os municípios 
mineiros, baseados em dados relativos ao segundo ano civil 
imediatamente anterior, fornecidos pelo Tribunal de Contas 
do Estado.". 
Justificação: O incentivo para que todos os municípios 

passem a exercer, em toda plenitude, sua competência 
tributária, deve basear-se nas receitas próprias, em valores 
absolutos, que cada um arrecada, já que todos eles detêm a 
mesma competência para instituir e cobrar os tributos. A 
relação com transferências não é saudável, uma vez que tanto 
o ICMS quanto o FPM têm critérios próprios de incentivo. 
Sala das Reuniões, 1Q de dezembro de 199: 
José Maria Barros 

EMENDA NQ 12 
Dá nova redação ao incisJ V do art. 1Q do Projeto de Lei nQ 

568/95, que passa a vigc1ar com a seguinte redação: 
"Art. 1Q- ................................... . 
V - 2% (dois por cento) com base na relação entre o 

montante dos gastos com saúde em cada município e o total 
gasto com saúde por todos os municípios do Estado. 
Justificação: O critério de distribuição que visa a 

incentivar a saúde deve levar em contra os gastos em valores 
absolutos com a saúde, e não em valores relativos 
(percentuais). 
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José Maria Barros 

EMENDA NQ 13 

478 

Dê-se a seguinte redação ao inciso IV e suas alíneas "a", 
"b" e .. c .. do art. 1Q: 
"Art. 1Q - ................................... . 
IV- 2% (dois por cento), como incentivo ao ensino, com 

base: 
a) nos valores gastos pelo município na manutenção 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 1993, em relação ao 
total gasto por todos os municípios do Estado, fornecido 
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 proporção do total de alunos atendidos pelos 
municípios acima de sua capacidade mínima de atendimento, 
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) na relação entre alunos matriculados na rede municipal 

de ensino do município e o total de alunos matriculados na 
rede municipal em todo o Estado, observado o disposto na 
alínea anterior quanto ã publicação dos dados.". 
Sala das Reuniões, 1Q de dezembro de 1995. 
José Maria Barros 
Justificação: O critério de distribuição para incentivar o 

ensino deve levar em conta os valores absolutos aplicados no 
ensino, e não, os valores relativos (percentuais). A 
Constituição Federal já exige aplicação mínima de 25% em 
educação, portanto, os percentuais de cada município ficam 
em torno desse valor. 

EMENDA No 14 
Dê-se ao inciso X do art. 1Q a seguinte redação: 
"Art. 1Q - ................................... . 
X - 0,8% (oito décimos por cento) para todos os municípios, 

em valores iguais, e 0,2% (dois décimos por cento) para os 
municípios situados na região Norte de Minas e no Alto e 
Médio Jequitinhonha e com mais de 50.000 (cinqüenta mil) 
habitantes, distribuídos proporcionalmente ã população de 
cada um desses municípios.". 
Sala das Reuniões, 13 de dezembro de 1995. 
Jairo Ataide 

dessas duas regiões de 
toda a pobreza e as 
o drama social. Dai, o 

que lhes seja dado um 
sem o que sua situação 
caos soei a 1. 

Justificação: As cidades maiores 
nosso Estado concentram e drenam 
dificuldades regionais e sintetizam 
seu apelo, diante da necessidade de 
tratamento, no mínimo, diferenciado, 
totalmente desprivilegiada tenderá ao 

EMENDA NQ 15 
Inclua-se onde convier: 
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"Art ..... -Fica assegurada aos municípios do vale do 
Jequitinhonha que promovam operações internas sujeitas ao 
ICMS mineral a distribuição de 50% (cinqüenta por cento) do 
total da receita gerada pelas respectivas operações, 
observada a proporção do valor adicionado fiscal gerado em 
cada território municipal de origem.". 
Sala das Reuniões, de de 1995. 
Carlos Murta 
Justificação: A propos1çao visa a assegurar aos municípios 

do vale do Jequitinhonha que geram receita do ICMS mineral 
um mínimo de 50% (cinqüenta por cento) do total dos recursos 
arrecadados com as respectivas operações, de modo a garantir 
uma compensação àqueles municípios pelo comprometimento do 
solo e da área geográfica provocado pela atividade 
mineradora, viabilizando assim um aporte razoável de 
recursos para aplicação em obras de infra-estrutura no 
Jequitinhonha, uma das regiões mais pobres e carentes do 
Estado. 

EMENDA No 16 
Acrescente-se onde couber o seguinte artigo: 
"Art ..... -Serão assegurados pelo Tesouro Estadual os 

recursos necessar1os para a compensação financeira, 
determinada por esta lei, aos Municípios de Mateus Leme e 
Mesquita.". 
Sala das Reuniões, 19 de dezembro de 1995. 
Gilmar Machado 
Justificação: A emenda tem como objetivo assegurar que os 

recursos destinados à compensação financeira aos Municípios 
de Mateus Leme e Mesquita não sejam subtraídos de todos os 
outros municípios. 

EMENDA No 17 
Acrescente-se o seguinte§ 4Q ão art. 1Q do projeto de lei 

em tela: 
"Art. 1Q- .................................. . 
§ 4Q - Será considerado o atributo de tombamento municipal 

para efeito do cálculo do Índice de Património Cultural.". 
Sala das Reuniões, 19 de dezembro de 1995. 
Gilmar Machado 
Justificação: Para o cálculo do referido índice, o projeto 

não considera o tombamento municipal, que é importante e 
também deve ser considerado. 

EMENDA NQ 18 
Acrescente-se a alínea "d" ao inciso IV do art. 1Q do 

projeto de lei em tela: 
"Art. 1Q- .................................. . 
IV - ........................................ . 
d- para efeito do cálculo das alíneas "b" e "c", serão 

incluídos os alunos de pré-escola no total dos alunos 
matriculados.". 
Sala das Reuniões, 19 de dezembro de 1995. 
Gílmar Machado 
Justificação: O número de alunos na pré-escola é 

significativo tanto no município como no Estado. Logo, é 
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importante que seja considerado para efeito do cálculo 
mencionado. 

EMENDA No 19 
Acrescente-se o seguinte§ 3Q ão art. 1Q do projeto de lei 

em tela: 
"Art. 1Q - ................................... . 
§ 3Q -Para efeito do cálculo previsto na alínea "a" do 

inciso IV e no inciso v, serão considerados os valores 
absolutos dos gastos em educação e saúde, e não, o critério 
de participação relativa.". 
Sala das Reuniões, 19 de dezembro de 1995. 
Gilmar Machado 
Justificação: O critério de participação relativa previsto 

no projeto para o cálculo do critério de gastos com educação 
e saúde não afere de fato o esforço do município na 
realização de políticas sociais. O critério correto é o 
gasto em valores absolutos, o que permite aferir com justiça 
o esforço do município nas áreas de educação e saúde. 

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da 
discussão, foram apresentadas ao projeto emendas dos 
seguintes Deputados: Antônio Roberto, a qual recebeu o nQ 7; 
Ivair Nogueira, as quais receberam os nQs 8 e 9; Dinis 
Pinheiro, a qual recebeu o nQ 10; José Maria Barros, as 
quais receberam os nQs 11 a 13; Jairo Ataíde, a qual recebeu 
o nQ 14; Carlos Murta, a qual recebeu o nQ 15, e Gilmar 
Machado, as quais receberam os nQs 16 a 19. Nos termos do §Q 
2Q do art. 195 do Regimento Interno, a Presidência vai 
devolver o projeto e as emendas à Comissão de Assuntos 
Municipais, para receberem parecer. 

A seguir, são submetidos a discussão e votação e 
aprovados, cada um por sua vez, na forma regimental, em 2Q 
turno, ambos na forma do vencido em 1Q turno, o Projeto de 
Resolução nQ 565/95, da Comissão de Agropecuária, que 
aprova, em conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, da 
Constituição do Estado, as alienações das terras devolutas 
que especifica, e o Projeto de Lei nQ 96/95, do Deputado 
Marcelo Gonçalves (ex-Projeto de Lei nQ 1.913/94, do ex-
Deputado Jaime Martins), que autoriza o Poder Executivo a 
doar imóvel ao Município de Dores do Indaiá (- À Comissão de 
Redação.). 

Discussão e Votação de Pareceres de Redação Final 
O Sr. Presidente - Parecer de Redação Final da Proposta de 

Emenda à Constituição nQ 13/95, do Deputado Anderson Adauto 
e outros, que acrescenta parágrafo ao art. 199 da 
Constituição de Estado. Em discussão, o parecer. Não há 
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. À promulgação. 

ENCERRAMENTO 
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria da pauta e não 

havendo oradores inscritos para o Grande Expediente, a 
Presidência encerra a reunião, convocando os Deputados para 
as extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, 
dia 20, às 9 e às 20 horas, nos termos dos editais de 
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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 32a REUNIÃO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLÉIA E DA 
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Às dez horas do dia sete de dezembro de mil novecentos e 
noventa e cinco, comparecem na sala nQ 2 do 12Q andar do 
Edifício Tiradentes os Deputados Wanderley Ávila, Sebastião 
Navarro Vieira, Maria José Haueisen, Ermano Batista e 
Antônio Júlio, membros da Mesa da Assembléia; Miguel 
Martini, Glycon Terra Pinto, Marcos Helênio e Geraldo 
Rezende, membros da Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária. Verificando a existência de número regimental, 
o Presidente, Deputado Wanderley Ávila, declara abertos os 
trabalhos do dia, e é lida e aprovada a ata da reun1ao 
anterior. O Presidente informa que, nos termos do art. 3Q, 
III, da Lei nQ 11.815, de 24/1/95, e do§ 4Q do art. 2Q da 
Resolução nQ 5. 143, de 22/6/94, a reunião tem por finalidade 
apreciar os processos de prestação de contas da aplicação 
dos recursos oriundos de subvenções sociais. Logo após, 
passa a palavra ao relator na Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária, Deputado Glycon Terra Pinto. Este 
emite pareceres mediante os quais conclui pela aprovação dos 
processos das seguintes entidades: Liga Tricordiana de 
Companhia de Reis, Associação Comunitária de Niterói, Centro 
Espírita Allan Kardec, Centro de Tecnologias Alternativas da 
Zona da Mata, Fraternidade Espírita Irmãos Glacus, 
Associação Muda Matozinhos, Associação Comunitária das 
Mulheres São-gonçalenses, Associação Comunitária 
Independente Pró-Melhoramentos do Bairro Santa Cecília, 
Associação Comun1tária da Região Sul do Bairro Boa Morte, 
Associação Comunitária da Região Sul do Bairro Boa Morte, 
Associação Comunitária da Região Sul do Bairro Boa Morte, 
Prefeitura Municipal de Conceição da Aparecida, SSVP de Boa 
Esperança, Conselho Particular de Capitólio da SSVP, 
Hospital Imaculada Conceição, Núcleo Comunitário dos Amigos 
de Itaguara, Associação Beneficente Santíssima Trindade, 
Prefeitura Municipal de Novo Cruzeiro, Conselho de 
Desenvolvimento Comunitário Unidos Brasil, Instituto Nessa 
Senhora de Fátima, Associação de Moradores do Córrego São 
Domingos e Adjacências, Missão Sal ca Terra, Associação dos 
Amigos do Hospital Mário Pena, Associação Atlética 
Bandeirante, Lar da Fraternidade C~istã, Associação dos 
Amigos do Hospital Mário Pena, Conselho Comunitário do 
Bairro Bonfim, Centro Comunitário Cultural e Assistencial de 
Revés do Belém, APAE de Paraguaçu, Peregrinos do Caminho de 
São Tiago Instituto Tiago Apóstolo, Associação dos 
Pequenos Produtores Amigos de Poções, Irmandade da Santa 
Casa de Misericórdia de Ouro Preto, Associação F'1antrópica 
Anfrísio Coelho, Associação dos Moradores e Mu:-ários do 
Bairro Lauro Lopes da Silva, Prefeitura Municipal de 
Fronteira dos Vales, Guarda Mirim Professora Waldira de 
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Castro Martins, Creche Amor e Perseverança, Creche 
Comunitária Criança Feliz, Associação Comunitária do Bairro 
Granjas, Primavera e Adjacências, Associação Amigos do 
Bairro de Vila Nova, Associação Amigos do Bairro de Vila 
Nova, Serviços de Obras Sociais, Laprata Futebol Clube, 
União Comunitária de Santa Rita de Minas, Prefeitura 
Municipal de Borda da Mata, Casa Lar Dona Eva, Associação 
Comunitária do Povoado de Gerais, CRASI Centro de 
Recuperação e Assistência Social Integrada, Grupo Projeto 
Trem da História, Centro de Arte e Cultura de Bom Sucesso, 
Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Tuiutinga, 
Associação de Mulheres Rurais de Cataguases, Instituto 
Paroquial de Assistência Social, Creche Lar da Criança, 
Sociedade Beneficente Frei Dimas, Fundação Escola de Vida -
Educação Integral, Promoção Cultural e Medicina Alternativa. 
Submetidos a discussão e votação, são os pareceres 
aprovados. Em seguida, esses processos são apreciados pela 
Mesa, e é relator da matéria o Deputado Ermano Batista, 4Q-
Secretário. Este emite seu parecer, mediante o qual conclui 
pela aprovação dos processos, os quais, submetidos a 
discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
presença dos parlamentares, convoca os membros destas 
Comissões para a próxima reunião ordinária, determina que se 
lavre a ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Reuniões, 14 de dezembro de 1995. 
Agostinho Patrús, Presidente- Wanderley Ávila 

Batista - Maria José Haueisen - Ibrahim Jacob 
Martini - Clêuber Carneiro Geraldo Rezende 
Helênio. 

Erma no 
Miguel 
Marcos 

ATA DA 31ª REUNIÃO 
JUSTIÇA 

ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

Às dez horas do dia doze de dezembro de mil novecentos e 
noventa e cinco, reúnem-se na Sala das Comissões os 
Deputados Geraldo Santanna, Simão Pedro Toledo, Leonídio 
Bouças e Anivaldo Coelho, membros da Comissão supracitada. 
Registra-se a presença dos Deputados Romeu Queiróz, Geraldo 
Rezende e Anderson Adauto. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Geraldo Santanna, declara abertos os 
trabalhos, informa que a reunião se destina a apreciar a 
matéria constante na pauta e solicita ao Deputado Simão 
Pedro Toledo que proceda à leitura da ata da reunião 
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros 
presentes. Passa-se a 2a parte da reunião, com a discussão e 
votação de parecer sobre proposição sujeita à apreciação do 
Plenário da Assembléia. A Presidência informa que continua 
em discussão o parecer do Deputado Ivair Nogueira, relator 
do Projeto de Lei nQ 557/95, adiada em virtude do pedido de 
vista formulado pelo Deputado Anivaldo Coelho em reunião 
anterior. Encerrada a discussão e submetido a votação, é 
aprovado o parecer mediante o qual conclui pela 
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade da 
proposição com as Emendas nQs 1 a 4 do relator. Com a 
palavra, o Deputado Leonídio Bouças, relator do Projeto de 
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Lei nQ 263/95, emite parecer mediante o qual conclui pela 
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade da 
proposição. Submetido a discussão e votação, é aprovado o 
parecer. O Deputado Leonidio Bouças, relator do Projeto de 
Lei nQ 570/95, solicita prazo regimental para emitir 
parecer, o que é deferido pela Presidência. Ainda com a 
palavra, o Deputado Leonidio Bouças, relator do Projeto de 
Lei nQ 571/95, emite parecer mediante o qual conclui pela 
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade do 
projeto. Submetido a discussão e votação, é aprovado o 
parecer. O Deputado Simão Pedro Toledo, relator do Projeto 
de Lei nQ 576/95, emite parecer mediante o qual conclui pela 
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade da 
proposição com as Emendas nQs 1 a 4, que apresenta. Na fase 
de discussão, o Deputado Anivaldo Coelho solicita vista do 
processo, o que é deferido pela Presidência. Passa-se à fase 
de discussão e votação de proposições que dispensam a 
apreciação do Plenário da Assembléia. Registra-se, neste 
momento, a presença do Deputado Arnaldo Penna. Na ausência 
do Deputado Antônio Genaro, relator do Projeto de Lei nQ 
509/95, a Presidência redistribui a proposição ao Deputado 
Leonidio Bouças, que emite parecer concluindo pela 
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade do 
projeto. Submetido a discussão e votação, é aprovado o 
parecer. Ainda com a palavra, o Deputado Leonidio Bouças, 
relator do Projeto de Lei nQ 574/95, emite parecer mediante 
o qual conclui pela constitucionalidade, pela legalidade e 
pela juridicidade da proposição. Submetido a discussão e 
votação, é aprovado o parecer. Cumprida a finalidade da 
reun1ao, a Presidência agradece o comparecimento dos 
Deputados, convoca os membros das Comissões para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna - Simão Pedro 

Toledo- Gilmar Machado. 
ATA DA 10a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO 
Às quinze-horas e trinta minutos do dia treze de dezembro de 
mil novecentos e noventa e cinco, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Bonifácio Mourão, Elbe Brandão e 
Antônio Genaro, 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 Antônio Genaro que proceda à 
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é 
subscrita pelos presentes. Em seguida, a Presidência 
distribui à Deputada Elbe Brandão o Projeto de Lei nQ 
604/95. Passa-se, a seguir, à fase de apreciação da 
proposição, matéria de deliberação conclusiva do Plenário da 
Assembléia. A Deputada Elbe Brandão emite parecer mediante o 
qual conclui pela aprovação do Projeto de Lei nQ 604/95. 
Submetido a discussão e votação, é o parecer aprovado. 
Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradece a 
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão 
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para a próxima reun1ao, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 14 de dezembro de 1995. 
Paulo Schettino, Presidente- Aílton Vilela- Elbe Brandão. 

ATA DA 20a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO 
FINANCEIRA-E ORÇAMENTÁRIA 
Às nove horas e trinta minutos do dia quatorze de dezembro 
de mil novecentos e noventa e cinco, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Miguel Martini, Geraldo Rezende, 
Jairo Ataíde e Ajalmar Silva (substituindo este ao Deputado 
Romeu Queiroz, por indicação da Liderança do PSDB), membros 
da Comissão supracitada. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Miguel Martini, declara abertos os 
trabalhos e esclarece que a reunião se destina a apreciar as 
matérias constantes na pauta. A seguir, solicita ao Deputado 
Geraldo Rezende que proceda à leitura da ata da reunião 
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros 
presentes. Na ausência dos Deputados Marcos Helênio e Glycon 
Terra Pinto, o Presidente redistribui, respectivamente, ao 
Deputado Jairo Ataide o Projeto de Resolução nQ 565/95, no 
2Q turno, e ao Deputado Ajalmar Silva, o Projeto de Lei nQ 
499/95, no 1Q turno. Encerrada a 1a parte da reunião, passa-
se à 2a fase da Ordem do Dia. Com a palavra, o Deputado 
Jairo Ataíde, relator do Projeto de Resolução nQ 565/95, 
emite parecer mediante o qual conclui pela aprovação do 
projeto na forma do vencido no 1Q turno. Em seguida, o 
relator do Projeto de Lei nQ 499/95, Deputado Ajalmar Silva, 
emite parecer mediante o qual conclui pela aprovação do 
projeto na forma do Substitutivo nQ 1, apresentado pela 
Comissão de Constituição e Justiça. Após, a Presidência 
informa que, com relação à Comissão Especial que trata da 
liquidação da MinasCaixa, ficou decidido, na 20a Reunião 
Ordinária, realizada no dia 5/10/95, que seria agendada uma 
audiência com o Governador do Estado para se verificar a 
posição do Governo com relação à possibilidade de liquidação 
ordinária da referida instituição. O Presidente esclarece, 
ainda, que não conseguiu agendar a audiência e chegou à 
conclusão de que tal fato se deve ao desprestígio da 
Comissão e ao desinteresse por parte do Governo 
relativamente à liquidação ordinária da MinasCaixa. Cumprida 
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a 
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 1995. 
Miguel Martini, Presidente- Romeu Queiroz- Raul Lima Neto 

- Clêuber Carneiro- Alencar da Silveira Júnior. 
ATA DA 10a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, 
CULTURA, DESPORTO E TURISMO E LAZER 
Às quinze horas do dia quatorze de dezembro de mil 
novecentos e noventa e cinco, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Gilmar Machado, Arnaldo Penna e 
Ronaldo Vasconcellos (substituindo os dois últimos aos 
Deputados João Leite e José Bonifácio, respectivamente, por 
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indicação do Bloco da Maioria), membros da supracitada 
Comissão. Na ausência do Presidente, o Deputado Gilmar 
Machado assume a direção dos trabalhos e, havendo número 
regimental, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado 
Arnaldo Penna que proceda à leitura da ata da reunião 
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros 
presentes. Prosseguindo, a Presidência informa que a reunião 
se destina a apreciar o parecer sobre emenda apresentada em 
Plenário ao Projeto de Lei nQ 402/95, da Deputada Maria José 
Haueisen, que dispõe sobre a destinação de bens de valor 
histórico-cultural apreendidos por autoridade policial. 
Encerrada a 1a parte dos trabalhos, passa-se à 2a fase da 
Ordem do Dia, com a discussão e a votação de parecer sobre 
proposição sujeita à apreciação do Plenário da Assembléia. O 
Deputado Gilmar Machado emite parecer mediante o qual 
conclui pela rejeição da Emenda nQ 2 e pela aprovação da 
Subemenda nQ 1 à Emenda nQ 1. Submetido a discussão e 
votação, é o parecer aprovado. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 1995. 
Irani Barbosa, Presidente- Gilmar Machado- João Leite. 

ATA DA 32a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
FISCALIZAÇÃO-FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Às dez horas do dia dezenove de dezembro de mil novecentos e 
noventa e cinco, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Miguel Martini, Romeu Queiroz, Clêuber Carneiro, 
Alencar da Silveira Júnior e Raul Lima Neto (substituindo 
este ao Deputado Glycon Terra Pinto, por indicação da 
Liderança do Bloco de Mobilização Social Progressista), 
membros da Comissão supracitada. Encontra-se presente, 
também, o Deputado Carlos Pimenta. O Presidente, Deputado 
Miguel Martini, declara abertos os trabalhos, informa que a 
reunião se destina a apreciar as matérias constantes na 
pauta e solicita ao Deputado Raul Lima Neto que proceda à 
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é 
subscrita pelos membros presentes. Na ausência do Deputado 
Marcos Helênio, o Presidente redistribui ao Deputado Romeu 
Queiroz o Projeto de Lei nQ 327/95, no 2Q turno, e ao 
Deputado Alencar da Silveira Júnior, o Projeto de Lei nQ 
389/95, no 1Q turno. Com a palavra, o Deputado Clêuber 
Carneiro, relator do Projeto de Lei Complementar nQ 5/95, 
emite parecer mediante o qual conclui pela aprovação do 
projeto na forma do vencido no 1Q turno. Posto em discussão 
e votação, é o parecer aprovado. Em seguida, o relator do 
Projeto de Lei nQ 327/95, Deputado Romeu Queiroz, emite 
parecer mediante o qual conclui por sua aprovação na forma 
do vencido no 1Q turno, com a Emenda nQ 1, que apresenta. 
Submetido a discussão e votação, é c ~arecer aprovado. Logo 
após, o Deputado Alencar da Silveir2 Júnior, relator do 
Projeto de Lei nQ 389/95, emite parecer mediante o qual 
conclui por sua rejeição. Colocado em discussão e votação, é 
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o parecer aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca 
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 1995. 
Miguel Martini, Presidente- Romeu Queiroz- Marcos Helênio 

- Clêuber Carneiro - Ivair Nogueira Arnaldo Penna 
Geraldo Rezende. 
ATA DA 33a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
~ISCALIZAÇÃO-FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA 
As onze horas e quinze minutos do dia dezenove de dezembro 
de mil novecentos e noventa e cinco, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Miguel Martini, Romeu Queiroz, 
Geraldo Rezende, Clêuber Carneiro, Marcos Helênio e Ivair 
Nogueira, membros da Comissão supracitada. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Miguel Martini, declara 
abertos os trabalhos e esclarece que a reunião se destina à 
apreciação, em turno único, do Projeto de Lei nQ 503/95, do 
Governador do Estado, que estima as receitas e fixa as 
despesas do Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais e do 
Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo 
Estado para o exercício de 1996. A seguir, o Presidente 
solicita ao Deputado Marcos Helênio que proceda à leitura da 
ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita 
pelos membros presentes. Em seguida, determina a 
distribuição de avulsos do parecer sobre o Projeto de Lei nQ 
503/95, de acordo com o disposto no§ 2Q do art. 136 do 
Regimento Interno. Cumprida a finalidade da reun1ao, o 
Presidente agradece a presença dos parlamentares, cbnvoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 1995. 
Miguel Martini, Presidente Clêuber Carneiro Ivair 

Nogueira- Geraldo Rezende- Gilmar Machado. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 389/95 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

O projeto de lei em análise, de autoria da Deputada Maria 
José Haueisen, determina a divulgação dos recursos 
repassados aos municípios pelo poder público estadual. 
Publicada em 18/8/95, a matéria foi examinada pelas 

Comissões de Constituição e Justiça, que concluiu por sua 
aprovação na forma do Substitutivo nQ 1, e de Administração 
Pública, que opinou por sua aprovação. 

Passamos agora a analisar a proposição, nos termos do art. 
195, c/c o art. 103, X, "d", do Regimento Interno. 

Oart. 151 
"Art. 151 

último dia 

Fundamentação 
da Carta mineira assim determina: 
- O Estado divulgará, no órgão oficial, até o 
do mês subseqüente ao da arrecadação, o montante 
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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". 
O supracitado artigo regula a matéria de forma a afastar 

qualquer dúvida sobre a sua auto-aplicabilidade. 
Além disso, é imperioso ressaltar o princípio da supremacia 

da.Constituíção, no dizer de Pinto Ferreira: 
"E reputado como uma pedra angular, em que assenta o 

edifício do moderno direito político". ("Curso de Direito 
Constitucional Brasileiro", José Afonso da Silva, 1989, 
"Revista dos Tribunais", p. 44.) 
Vale dizer que a Constituição é a lei suprema do Estado, 

onde se encontram a própria estruturação :este, a 
organização de seus órgãos e as normas fundament~~s. Todas 
as normas que integram a ordenação jurídica nacional e 
estadual só serão válidas se conformarem com as normas da 
Constituição Federal. 

Ora, se a Constituição já disciplina o assunto e o faz de 
modo diverso em relação ao prazo de publicação até o 
último dia do mês subseqüente ao da arrecadação -, não há 
que se falar em quinto dia útil de cada mês. 

Conclusão 
Pelo exposto, somos pela rejeição do Projeto de Lei nQ 

389/95. 
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 1995. 
Miguel Martini, Presidente- Alencar da Silveira Júnior, 

relator - Romeu Queiroz - Clêuber Carneiro - Raul Lima Neto. 
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 

NQ 570/95 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado Toninha Zeitune, o projeto de lei em 

apreço pretende criar o Programa de Educação Comunitária nas 
escolas públicas do Estado. 

Publicada em 18/11/95, a proposição foi distribuída a esta 
Comissão para que sejê examinada quanto aos aspectos 
constitucionais, legais e :Jrídicos, nos termos do art. 195, 
c/c o art. 103, V, "a", do Regimento Interno . 

Fundamentação 
O programa proposto pelo projeto em análise tem por 

principal meta fazer com que o poder público atue 
educativamente junto à comunidade, orientando-a sobre os 
métodos de prevenir doenças. A escola pública funcionaria 
como local estratégico dessa atuação, a partir do qual as 
ações do programa seriam estendidas a toda a comunidade. 

Vê-se, pois, que a proposição pretende implementar um 
serviço público de saúde, que busca privilegiar a prevenção 
como forma de eliminar, na origem, os riscos de doenças que 
ameaçam a população. 

Para a consecução desses objetivos, o projeto prevê a 
atuação conjunta do Estado e dos municípios e a colaboração 
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de entidades não governamentais, nacionais ou 
internacionais, de modo a haver uma significativa conjugação 
de esforços, num sentido comum. 

As ações e os serviços referidos seriam financiados, 
sobretudo, com os recursos públicos destinados ao ensino, de 
que trata o art. 212 da Constituição da República. Sobre 
tais recursos, é importante tecer as seguintes 
considerações. 
A Magna Carta fez consignar, no referido art. 212, um 

dispositivo que obriga a União a aplicar, no minimo, 18%, e 
os Estados, o Distrito Federal e os municípios, no minimo, 
25% da receita resultante de impostos, inclusive a 
proveniente de transferências, na manutenção e no 
desenvolvimento do ensino. 

Os entes federados, todavia, não podem servir-se desses 
recursos aleatoriamente, visto que o próprio art. 212 
direciona sua destinação, fixando requisitos gerais para 
efeito de sua aplicação. 
Assim é que o f 4Q estabelece que "os programas 

suplementares de alimentação e de assistência à saúde 
previstos no art. 208, VII, serão financiados com recursos 
provenientes de contribuições sociais e por outros recursos 
orçamentários". 
Vê-se, desse preceito, que as ações e os serviços 

relacionados com os programas suplementares de saúde não 
podem ser mantidos com os recursos de que trata o art. 212, 
sob pena de se contrariar a Magna Carta. 

A mesma regra está, ainda, consignada na Lei nQ 7.348, de 
24/7/85, parcialmente recepcionada pela atual Constituição 
Federal, a qual, estabelecendo normas gerais de direito 
financeiro válidas para todas as entidades federadas, 
identifica as despesas necessariamente consideradas como 
sendo de manutenção e de desenvolvimento do ensino. O art. 
6Q desse ordenamento federal, ao arrolar as ações públicas 
voltadas para o ensino, considera apenas aquelas que 
envolvam a educação formal dos estudantes e os aspectos 
relacionados com o ensino propriamente dito. 
O programa proposto, embora de natureza educativa, prevê 

ações que extrapolam em muito a esfera do ensino público, 
uma vez que se destina a beneficiar a saúde da comunidade em 
geral. Sendo assim, por não guardar relação com a educação 
escolar, o proposto Programa de Educação Comunitária não 
pode ser mantido com os recursos destinados à manutenção do 
ensino. 
Ademais, por sua natureza. isto é, por se tratar de um 

serviço público de orientação sobre medidas de preservação 
da saúde e de prevenção contra doenças, o programa.deveria 
estar inserido no âmbito da competência do Sistema Unico de 
Saúde - SUS - e ser, pois, mantido com os recursos próprios 
desse sistema. 

Contudo, o SUS Ja dispõe de um programa semelhante, 
denominado Programa de Saúde Família, devidamente consignado 
no anexo único da Proposição nQ 506/95, de autoria do 
Governador do Estado, que aprova o Plano Mineiro de 
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Desenvolvimento Integrado - PMDI - e dá outras providências. 
A propos1çao, tendo sido aprovada pela Assembléia 
Legislativa, foi encaminhada à sanção do Chefe do Poder 
Executivo. 
Saliente-se que, para a manutenção do programa referido, 

foram consignados recursos específicos na proposta 
orçamentária para 1996. 

O referido Programa de Saúde da Família, ainda em fase de 
implantação, mas já em funcionamento, é bem semelhante ao 
que ora examinamos. Respaldado pelo Ministério da Saúde, que 
participa, aliás, do seu financiamento, o dito programa 
configura uma das estratégias fundamentais de implantação do 
SUS no Estado. Seu objetivo é o de fortalecer o sistema de 
atenção primária à saúde. Para tanto, prevê a constituição 
de equipes compostas por técnicos especializados e por 
agentes comunitários leigos, que teriam como principal 
função visitar os domicílios para verificar as condições de 
vida da comunidade, tomando, então, todas as providências 
relacionadas com a manutenção sua saúde. 
Assim sendo, o projeto de lei em apreço, em que pese ao 

alto nível de interesse social que o permeia, incorre em 
vício constitucional ao pretender criar um programa de saúde 
a ser mantido com recursos destinados ao ensino público, 
contrariando o§ 4Q do art. 212 da Magna Carta. 
Além do mais, como já foi dito, o SUS já mantém um programa 

semelhante ao que ora se propõe, e este é mantido 
adequadamente com recursos provenientes de área da saúde 
pública. 

Concluímos pela 
inconstitucionalidade e 
nQ 570/95. 

Conclusão 
antijuridicidade, pela 

pela ilegalidade do Projeto de Lei 

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna, relator 

Simão Pedro Toledo - Ivair Nogueira. 
PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LEI No 579/95 

Comissão de CÕnstituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Álvaro Antônio, o projeto de lei em 
apreço institui entre os pescadores amadores ou 
profissionais a figura do Amigo dos Rios. 
Publicado no órgão oficia' do Estado em 23/11/95, o projeto 

foi distribuído a esta Comissão, para exame preliminar 
quanto aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e 
legal idade, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, V, "a", 
do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto em análise visa agraciar com o título "Amigo dos 

Rios" pescadores amadores ou profissionais cujas condutas se 
tenham destacado na preservação d2 'ctiofauna no Estado . 
Constitucionalmente, a instituiç~c de títulos honoríficos e 

condecorações assiste aos entes políticos no âmbito de suas 
competências. 
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A Carta Republicana e a Constituição Estadual, entretanto, 
reservam, nos arts. 84, XXI, e 90, XVII, respectivamente, 
aos Chefes dos Executivos o ato de conferir tais distinções. 
À primeira vista, pode parecer que a iniciativa legislativa 
por membro desta Casa está maculada. No entanto, os 
dispositivos constitucionais mencionados se referem tão-
somente ao ato administrativo de concretização da hipótese 
normativa, e não à faculdade de legislar privativamente 
sobre a matéria, de competência concorrente. 
Saliente-se, também, que é vedada a criação dessas 

distinções honoríficas por meio de decreto autônomo, ante o 
princípio da legalidade, que permeia a atividade da 
administração pública, consoante as regras do art. 37, 
"caput", da Constituição Federal, e do art. 13, "caput", da 
Constituição do Estado. 

Por outro lado, devemos ponderar que o ato de conferir 
distinções, nos moldes em que se apresenta 
constitucionalmente, é de aplicação apenas no âmbito do 
Poder Executivo, sem o que estaria sendo violado o principio 
de independência e harmonia dos Poderes, consagrado na Lei 
Magna, no art. 2Q. 
Destarte, inexiste óbice jurídico-constitucional a 

comprometer a tramitação do projeto nesta Casa. 
Todavia, entendemos que a proposição necessita de 

aperfeiçoamento. Nesse sentido, apresentamos o Substitutivo 
nQ 1, na conclusão deste parecer. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
579/95 na forma do Substitutivo nQ 1, a seguir redigido. 

SUBSTITUTIVO No 1 AO PROJETO DE LEI No 579/95 
Institui o diploma Amigo dos Rios e dá outrãs providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q Fica instituído o diploma Amigo dos Rios, 

destinado a homenagear pescadores profissionais e amadores, 
cujas condutas se tenham destacado na preservação da 
ictiofauna no Estado. 
Parágrafo único - A escolha dos agraciados com o diploma 

Amigo dos Rios, a ser concedido anualmente, recairá em nome 
constante em lista elaborada pela unidade da Polícia Militar 
responsável pela proteção ambiental. 
Art. 2Q -Será divulgada nota ou aviso na Imprensa Oficial 

e em órgãos e entidades relacionados com o meio ambiente, 
dando ciência aos interessados da existência do diploma 
Amigo dos Rios. 
Art. 3Q- O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo 

de 90 dias a contar da data 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 Comissões, 19 de dezembro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Simão Pedro Toledo, relator 

- Arnaldo Penna - Ivair Nogueira. 
PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
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NQ 598/95 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
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De autoria do Deputado Toninha Zeitune, o Projeto de Lei nQ 
598/95 institui o Ano Legislativo Mineiro. 
Publicada em 2/12/95, 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 em análise visa a instituir o Ano Legislativo 

Mineiro, que terá seu ponto culminante no dia 16/5/96, 
quando a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 
deverá transferir seus trabalhos para a cidade de Mariana, 
onde, em reunião especial, será prestada homenagem à data e 
ao local da instalação da primeira assembléia popular criada 
no Estado. 
Pretende-se instituir o Ano Legislativo Mineiro para que 

esta Casa, mais uma vez, exalte o trabalho desenvolvido 
pelos Vereadores e pelas Câmaras Municipais de todo o 
Estado, prestando homenagem ao Município de Mariana. 
A homenagem justifica-se, uma vez que nessa localidade foi 

instalada, há 300 anos, a primeira Intendência de Minas 
Gerais, composta por 6 Vereadores. 

A Constituição Federal, no seu art. 24, IX, prevê a 
competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito 
Federal para legislar especialmente sobre a cultura. 
A Constituição Estadual, em seu art. 207, IV, garante a 

todos o pleno exerc1c1o dos direitos culturais, 
incentivando, valorizando e difundindo as manifestações das 
comunidades mineiras, mediante, sobretudo, a revalorização 
do patrimônio histórico e cultural do Estado. 

Com efeito, do ponto de vista da juridicidade, da 
constitucionalidade e da legalidade, a proposição não 
encontra óbice a sua tramitação. 
Todavia, urge excluir do texto original o§ 2Q do art. 1Q, 

que fixa competência para a Mesa da Assembléia. Entendemos 
ser o dispositivo incompatível com o assunto em questão, por 
se tratar de matéria privativa da Assembléia Legislativa, 
devendo ser objeto de resolução, nos termos do art. 62 da 
Constituição do Estado. Com efeito, a medida aqui cogitada 
consta na Emenda nQ 1, apresentada na conclusão do parecer. 

Conclusão 
Pelas razões aduzidas, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
598/95 com a Emenda nQ 1, a seguir redigida. 

EMENDA No 1 
Suprima-se o§ 2Q do art. 1Q. -
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Ivair Nogueira, relator -

Simão Pedro Toledo - Arnaldo Penna. 
PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR NQ 

- 5/95 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
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Relatório 
De autoria do Governador do Estado, a propos1çao em apreço 

tem por objetivo instituir gratificação de tempo integral 
para os servidores da Policia Civil e também criar o Centro 
de Cálculo, Liqüidação e Avaliação na estrutura orgânica da 
Procuradoria-Geral do Estado. 

No 1Q turno, foi o projeto aprovado com as Emendas nQs 1, 2 
e 4, ficando prejudicada a Emenda nQ 3. 
Agora, volta a matéria a esta Comissão, a fim de ser 

examinada para o 2Q turno. Apresentamos, a seguir, a redação 
do vencido, que integra este parecer. 

Fundamentação 
Conforme nos manifestamos anteriormente, a propos1çao em 

estudo, aperfeiçoada pelas referidas emendas, não encontra 
óbice, do ponto de vista orçamentário, à sua aprovação. Os 
recursos para execução da futura lei 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. 

Além disso, entendemos ser a gratificação em tela 
procedente. Possibilita remuneração mais justa para os 
integrantes da policia, implica a contrapartida do trabalho 
em tempo integral e representa inversão de recursos em uma 
função essencial do Estado. 
Quanto à criação do Centro de Cálculo, Liqüidação e 

Avaliação junto à Procuradoria-Geral, o fato é decorrência 
natural da alteração sofrida pelo Código de Processo Civil e 
possibilitará mais sucesso nas ações de que o Estado 
participar. 

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

Lei Complementar nQ 5/95 no 2Q turno na forma do vencido no 
1Q turno. 
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 1995. 
Miguel Martini, Presidente- Clêuber Carneiro, relator-

Romeu Queiroz- Raul Lima Neto- Alencar da Silveira Júnior. 
Redação do Vencido no 1o turno 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR No 5/95 
Institui gratificação de tempo integral para o ocupante de 

cargo de provimento efetivo do Quadro da Policia Civil, de 
que trata a Lei nQ 6.499, de 4 de dezembro de 1994, e dá 
outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q - Fica instituída gratificação de tempo integral, 

no percentual de 101. (dez por cento), incidente sobre a 
remuneração inerente ao cargo efetivo do servidor do Quadro 
da Policia Civil de que trata a Lei nQ 6.499, de 4 de 
dezembro de 1994. 

Art. 2Q - Ficam instituídas, para 
natureza estritamente policial 
gratificações, incidentes sobre a 
cargo; 

ocupantes de cargo de 
c i vi 1, as seguintes 

remuneração inerente ao 

I - gratificação de 
médicos legistas 
doutorado; 

e 
301. destinada a Delegados de Policia, 
peritos portadores de titulo de 
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II -gratificação de 25% para Delegados de Polícia, médicos 
legistas e peritos portadores 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 curso superior. 
Parágrafo único - Os servidores anteriormente mencionados 

perceberão a gratificação inerente ao título, sendo a menor 
suprimida pela maior, defesa a cumulatividade. 
Art. 3Q Fica criado, na estrutura organ1ca da 

Procuradoria-Geral do Estado, de que trata a Lei 
Complementar nQ 30, de 10 de agosto de 1993, o Centro de 
Cálculo, Liqüidação e Avaliação, acrescido ao seu art. 4Q, 
inciso IV, correspondendo ã alínea "c". 

§ 1Q- Incumbe ao Centro de Cálculo, Liqüidação e Avaliação 
a elaboração de cálculos de liqüidação e laudos em processos 
judiciais ou extrajudiciais em que o Estado figure como 
autor, réu, litisconsorte, assistente ou opoente e a 
prestação de assistência técnica ao Procurador do Estado em 
casos de perícia. 

§ 2Q Para atender ao disposto neste artigo, ficam 
criados, no Anexo III do Decreto nQ 16.409, de 10 de julho 
de 1974, 1 (um) cargo de Diretor II, código MG-05, símbolo 
S-02 e 2 (dois) cargos de Assessor II, código AS-02, símbolo 
S-03, destinados ao Quadro Especial da Procuradoria-Geral do 
Estado - Quadro II do Anexo II-C do Decreto nQ 36.033, de 14 
de setembro de 1994. 

§ 3Q - Os cargos criados neste artigo são de provimento em 
comissão e de recrutamento amplo, sendo o de Diretor II 
privativo de Economista, Contador ou Matemático. 
Art. 4Q -Ficam criados, na estrutura da Secretaria de 

Estado da Justiça, no âmbito do Conselho Penitenciário do 
Estado de Minas Gerais, 1 (um) cargo de Diretor III, 1 (um) 
cargo de Diretor II, 3 (três) cargos de Assessor II e 3 
(três) cargos de Supervisor III. 
Art. 5Q -Para atender ãs despesas decorrentes da execução 

desta lei, fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito 
suplementar de R$6.014.000,00 (seis milhões e quatorze mil 
reais), observado o disposto no art. 43 da Lei Federal nQ 
4.320, de 17 de março de 1964. 
Art. 6Q -Esta lei complementar entra em vigor na data de 

sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1Q de julho de 
1995, relativamente ao art. 1Q. 
Art. 7Q- Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 402/95 

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

A proposição em comento, da Deputada Maria José Haueisen, 
dispõe sobre a destinação de bens de valor histórico-
cultural apreendidos por autoridade policial. 
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Aprovada no 1Q turno, na forma do Substitutivo nQ 1, com a 
Subemenda nQ 1 à Emenda nQ 1, retorna a matéria a esta 
Comissão a fim de receber parecer para 2Q turno. Compete-
nos, ainda, elaborar a redação do vencido, que segue anexa e 
é parte deste parecer, conforme dispõe o Regimento Interno. 
A requerimento do autor, a matéria tramita em regime de 

urgência. 
Fundamentação 

Esta Comissão já se pronunciou anteriormente de forma 
favorável ao projeto em exame. Ratificamos a op1n1ao 
exarada, pois a matéria é pertinente e relevante, na medida 
em que busca determinar o destino adequado para bens do 
patrimônio histórico-cultural do Estado que venham a ser 
apreendidos por autoridade policial. 
Ressalte-se que as emendas e o substitutivo aprovados 

permitiram o aperfeiçoamento do projeto. 
Conclusão 

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de 
Lei nQ 402/95 no 2Q turno, na forma do vencido no 1Q turno. 
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 1995. 
Gilmar Machado, Presidente- João Leite, relator -Geraldo 

Rezende. 
Redação do Vencido no 1o Turno 

PROJETO DE LEI No 40Z/95 
Dispõe sobre a destinação de bens móveis de valor artístico, 
histórico ou cultural apreendidos por autoridade policial. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Os bens móveis de valor artístico, histórico ou 

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

artigo anterior apreciará o valor cultural dos bens, dando-
lhes uma das destinações seguintes: 
I - devolução ao proprietário nos casos em que este for 

localizado; 
II - doação a entidade pública responsável por ações na 

área cultural; 
III - alienação, em hasta pública, dos bens culturais de 

pequeno valor. 
§ 1Q - As entidades de que trata o inciso II deste artigo 

deverão manter os bens que lhes forem destinados expostos à 
visitação pública. 

§ 2Q - O produto das vendas de que trata o inciso III deste 
artigo será aplicado na conservação e manutenção de museus 
mantidos pelo poder público. 
Art. 3Q -Esta lei será regulamentada no prazo de 90 

(noventa) dias a contar da data de sua publicação. 
Art. 4Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 5Q- Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DA PROPOSTA DE EMENDA 
À CONSTITUIÇÃO NQ 13/95 
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Comissão de Redação 
A Proposta de Emenda à Constituição nQ 13/95, que foi 

subscrita por um terço dos membros da Assembléia 
Legislativa, tem como primeiro signatário o Deputado 
Anderson Adauto, dá nova redação ao art. 212 da Constituição 
do Estado e inclui o art. 92 no Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, foi aprovada no 2Q turno, com 
a Emenda nQ 5 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 acordo com o aprovado. 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO NQ 13/95 

Dá nova redação ao art. 212 da Constituição do Estado e 
inclui o art. 92 no Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1Q -O art. 212 da Constituição do Estado 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, a serem por ela 
privativamente administrados, correspondentes a, no mínimo, 
um por cento da receita orçamentária corrente ordinária do 
Estado, os quais serão repassados em parcelas mensais 
equivalentes a um doze avos, no mesmo exercício. 
Parágrafo único - A entidade destinará os recursos de que 

trata este artigo prioritariamente a projetos que se ajustem 
às diretrizes básicas estabelecidas pelo Conselho Estadual 
de Ciê~cia e Tecnologia CONECIT definidos como 
essenc1a1s ao desenvolvimento científico e tecnológico do 
Estado, e à reestruturação da capacidade técnico-científica 
das instituições de pesquisa do Estado, em conformidade com 
os princípios definidos nos Planos Mineiros de 
Desenvolvimento Integrado PMDis e contemplados nos 
Programas dos Planos Plurianuais de Ação Governamental 
PPAGs.". 
Art. 2Q Fica acrescentaoo ao Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias da Constitu~cão do Estado o 
seguinte art. 92: 

"Art. 92 O percentual fixado no art. 212 será 
integralizado da seguinte forma: 
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. 3Q- Esta emenda à Constituição entra em vigor na data 

de sua publicação. 
Sala das Comissões, de de 1995. 
Paulo Schettíno, Presidente - José Maria Barros, relator -

João Leite. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DA PROPOSTA DE EMENDA 

À CONSTITUIÇÃO NQ 16/95 
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Comissão de Redação 
A Proposta de Emenda à Constituição nQ 16/95, de autoria do 

Governador do Estado, que altera a redação do inciso II do 
art. 31 da Constituição do Estado, foi aprovada no 2Q turno, 
com a Emenda nQ 11 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 acordo com o aprovado. 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO NQ 16/95 

Altera a redação do inciso II do art. 31 da Constituição do 
Estado. 
A Assembléia Legislativa do Estado de M~nas Gerais aprova: 
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, ou a contagem em dobro 
das não gozadas para esse mesmo fim e para a percepção de 
adicionais por tempo de serviço.". 
Art. 2Q -Esta emenda à Constituição entra em vigor em 1Q 

de janeiro de 1996. 
Sala das Comissões, 14 de dezembro de 1995. 
Paulo Schettino, Presidente - Aílton Vilela, relator - Elbe 

Brandão. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

NQ 41/95 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei nQ 41/95, de autoria do Deputado José 
Maria Barros, que autoriza o Poder Executivo a doar ao 
Município de Acaiaca imóvel que específica, 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 41/95 

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Acaiaca 
imóvel que especifica. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao 

Município de Acaiaca o imóvel constituído por terreno e 
casa, situado nesse município, na Rua São Gonçalo, e 
registrado sob o nQ 1.694, a fls. 224 do livro 2-E do 
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Mariana, com 
os seguintes limites e confrontações: pela frente, numa 
extensão de 10m (dez metros), com a Rua São Gonçalo; pela 
direita, com terrenos de propriedade da Prefeitura 
Municipal; pela esquerda, numa extensão de 57m (cinqüenta e 
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sete metros), com imóvel de propriedade de Paulo Pereira de 
Souza; e, pelos fundos, numa extensão de 10m (dez metros), 
com terrenos de propriedade de Geraldo Salvador Gonçalves. 
Parágrafo único- O imóvel descrito neste artigo destina-se 

à construção de área de lazer e banheiros públicos. 
Art. 2Q -O imóvel de que trata esta lei reverterá ao 

patrimônio do Estado se, findo o prazo de 3 (três) anos 
contados da data de publicação desta lei, 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 Comissões. 14 de dezembro de 1995. 
Paulo Schettino, Presidente- Aílton Vilela, relator - Elbe 

Brandão. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO 

NQ 354/95 
Comissão de Redação 

O Projeto de Resolução nQ 354/95, da Comissão de 
Agropecuária e Política Rural, que aprova, em conformidade 
com o disposto no art. 62, XXXIV, da Constituição do Estado, 
as alienações das terras devolutas que especifica, foi 
aprovado nos turnos regimentais, sem emenda. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo 
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, 
nos termos do art. 270, § 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 354/95 

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

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1Q -Ficam aprovadas, em conformidade com o disposto 

no art. 62, XXXIV, da Constituição do Estado, as alienações 
das terras devolutas especificadas nos termos do anexo 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, 14 de dezembro de 1995. 
Paulo Schettino, Presidente- Aílton Vilela, relator - Elbe 

Brandão. 
Anexo * 

(a que se refere o art. 1Q do Projeto de Resolução nQ 
354/95) 

A redação do anexo do Projeto de Resolução nQ 354/95 é a 
redação do anexo da Resolução nQ 5.161, de 20 de dezembro de 
1995, publicada nesta edição, excetuando-se a expressão "(a 
que se refere a Resolução nQ 5.161, de 20 de dezembro de 
1995)". 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 
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No 504/95 
Comiss~o de Redação 
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O Projeto de Lei nQ 504/95, de autoria do Governador do 
Estado, que dispõe sobre o Plano Plurianual de Ação 
Governamental - PPAG - para o quadriênio 1996-1999 e dá 
outras providências, foi aprovado em turno único, com as 
Emendas ngs 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 504/95* 

Dispõe sobre o Plano Plurianual de Ação Governamental 
PPAG - para o quadriênio 1996-1999 e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q- O Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG-

para o quadriênio 1996-1999 obedecerá às diretrizes, aos 
objetivos e às metas da administração estadual estabelecidos 
nesta lei e às políticas, às ações e aos programas definidos 
no Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado PMDI 
conforme dispõe o art. 154 da Constituição do Estado. 
Art. 2Q -As diretrizes, os objetivos e as metas a que se 

refere o artigo anterior são especificados nos anexos desta 
lei, observada a seguinte estruturação: 
I - Anexo I - condicionamentos macroeconômicos e macro-

objetivos da ação governamental; 
II - Anexo I! - diretrizes, objetivos e metas setoriais. 
Art. 3Q -As leis de diretrizes orçamentárias para os 

exercícios de 1997, 1998 e 1999 especificarão as metas 
anuais da administração pública estadual, compatibilizadas, 
em nível de programa, com as estabelecidas no Anexo II. 
Parágrafo único - Para o exercício de 1996, as metas são as 

discriminadas no Anexo II desta lei. 
Art. 4Q -Os valores previstos no PPAG são orçados segundo 

preços correntes em junho de 1995. 
Parágrafo único -Os valores a que se refere o "caput" 

deste artigo serão reavaliados para os exercícios de 1997 a 
1999, de acordo com os critérios que venham a ser 
estabelecidos nas respectivas leis de diretrizes 
orçamentárias. 
Art. 5Q -O PPAG poderá sofrer rev1soes mediante leis 

específicas, para ser ajustado às circunstâncias emergentes 
no contexto social, econômico e financeiro, bem como ao 
processo gradativo de reestruturação do gasto público 
estadual. 

Art. 6o -Os orçamentos anuais referentes ao quadriênio 
1996-1999 não poderão conter despesas de capital ou outras 
delas decorrentes, ou despesas com programa de duração 
continuada que não estejam contempladas no Anexo I! desta 
lei. 
Art. 7Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 8Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
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Sala das Comissões, 14 de dezembro de 1995. 
Paulo Schettino, Presidente- Aílton Vilela, relator - Elbe 

Brandão. 
* - Além do 

publicação do 
de 21/12/95, 
alterado em 
do quadro 
"Educação". 

trecho do Anexo II abaixo transcrito, a 
PRF do PL 504/95, verificada na edição do DL 

inclui outro trecho do mesmo anexo, igualmente 
virtude de emenda e relativo aos itens 41 e 42 
"Metas Regionalizadas por Programas", setor 

Setor: Executivo- Saúde 
Objetivos e Metas 

Anexo II 

- diminuir a iniqüidade e melhorar o acesso da população 
aos serviços do SUS-MG; 

garantir maior resolubilidade 
satisfação dos usuários; 

e melhor nível de 

fortalecer o sistema de atuação primária à saúde, 
garantindo o acesso igualitário do cidadão aos serviços 
prestados, por meio de programa de saúde da família; 
- promover a maximização da capacidade operacional de 

assistência e promoção da saúde, mediante a qualificação e a 
capacitação de recursos humanos e parcerias entre o SUS-MG e 
universidades; 

ampliar o número de faculdades participantes nos 
programas de estágio acadêmico e internato rural; 

- terminar as obras dos hospitais de pronto-socorro das 
regiões Norte e Oeste; 
- inverter o modelo assistencial hospitalar para o modelo 

centrado na comunidade, por meio da promoção e da 
assistência à saúde da família; 

- estimular o associativismo intermunicipal de saúde; 
- concluir as obras e instalar equipamentos em um conjunto 

de laboratórios de referência estadual; 
- implantar unidade de processamento industrial do plasma 

humano excedente; 
-concluir as obras de ampliação e reforma do Hospital 

Antônio Dias, de Patos de Minas, e promover seu 
reequipamento. 
Nota: Os Anexos I e II do Projeto de Lei nQ 50~/95 foram 

publicados, em seus aspectos essenc1a1s, na pag. 8 do 
"Diário do Legislativo" do dia 17/10/95. Nesta oportunidade, 
o Poder Legislativo publica apenas os trechos dos anexos que 
foram alterados em virtude das Emendas nQs 1 e 2, 
apresentadas ao projeto durante sua tramitação na 
Assembléia. 

Exemplares dos Anexos e II da proposição de lei 
504/95, em sua versão 

guarda dos arquivos da 
consulta do público, na 

resultante do Projeto de Lei nQ 
integral, encontram-se sob a 
Assembléia e disponíveis para 
biblioteca da Casa. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 
NQ 580/95 

Comissão de Redação 
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O Projeto de Lei nQ 580/95, de autoria do Governador do 
Estado, que autoriza a prorrogação de contratos 
administrativos firmados pela Fundação Centro de Hematologia 
e Hemoterapia de Minas Gerais - HEMOMINAS - e dá outras 
providências, foi aprovado no 2Q turno, com a Emenda nQ 1 ao 
vencido no 1Q turno. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo 
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, 
nos termos do art. 270, # 1Q, do Regimento Interno. 
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte 

redação final, que está de acordo com o aprovado. 
PROJETO DE LEI No 580/95 

Autoriza a prorrogação de cÕntratos administrativos 
firmados pela Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia 
de Minas Gerais - HEMOMINAS - e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q - Fica autorizada a prorrogação de 93 (noventa e 

três) contratos administrativos firmados pela Fundação 
Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais 
HEMOMINAS - pelo prazo de 1 (um) ano a contar de 21 de maio 
de 1995, tendo em vista o disposto no art. 3Q da Lei nQ 
11.730, de 30 de dezembro de 1994. 
# 1Q -A prorrogação de que trata este artigo se dará com a 

observância dos quantitativos e dos termos contratuais 
anteriores e tem como objetivo garantir a continuidade dos 
serviços prestados pela HEMOMINAS. 

# 2Q -O edital para concurso público de provas e títulos 
para provimento de cargos ocupados mediante os contratos 
administrativos a que se refere este artigo deverá ser 
publicado até o dia 1Q de março de 1996. 
# 3Q - Em caso de provimento definitivo de cargo criado 

pelo art. 6Q da Lei nQ 11.171, de 29 de julho de 1993, fica 
extinto, automaticamente, o contrato administrativo 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, 14 de dezembro de 1995. 
Paulo Schettino, Presidente- Aílton Vilela, relator - Elbe 

Brandão. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO No 963/95 

Comissão de Meio Ambiente 
Relatório 

O requerimento em tela, da Comissão de Saúde e Ação Social, 
solicita seja enviado apelo ao Presidente da Fundação 
Estadual do Meio Ambiente - FEAM - com vistas a se apurar a 
utilização de equipamentos e substâncias poluentes nas 
atividades de mineração do rio Jequitinhonha. 
Publicada em 8/12/95, veio a matéria a esta Comissão para 

deliberação conclusiva, nos termos do art. 104, III, do 
Regimento Interno. Cumpre-nos, agora, opinar sobre o 
assunto. 

Fundamentação 
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A atividade de mineração no rio Jequitinhonha, notadamente 
a exploração de diamantes na região de Diamantina, apesar de 
secular, é desenvolvida com a utilização de dragas que, 
reconhecidamente, promovem impacto extremamente negativo no 
leito do rio. 
Aliados a essa prática, são empregados outros métodos 

danosos ao meio ambiente, como a utilização de mercúrio, que 
pode provocar a contaminação das águas, dos peixes e, 
conseqüentemente, das pessoas que utilizam aquele manancial. 

Entendemos, assim, que o requerimento da Comissão de Saúde 
e Ação Social é bastante oportuno, uma vez que o Estado, por 
intermédio da FEAM, não pode admitir que tal agressão ao rio 
Jequitinhonha, que já se encontra em situação de penúria, 
torne-se prática corriqueira. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento 

nQ 963/95 na forma original. 
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 1995. 
Antônio Roberto, relator. 
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ATA DA 113ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 20 DE DEZEMBRO DE 1995 . 

Presidência dos Deputados Agostinho Patrús, Wanderley Avila 
e Maria José Haueisen 

SUMÁRIO: ABERTURA - 1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -
Correspondência: Ofícios e cartões Apresentação de 
Proposições: Projetos de Lei nQs 630 a 634/95 - Requerimento 
do Deputado Marcos Helênio - Comunicações: Comunicações das 
Comissões de Educação e de Administração Pública- Oradores 
Inscritos: Discursos dos Deputados Arnaldo Penna, Almir 
Cardoso, Geraldo Rezende, João Batista de Oliveira, 
Francisco Ramalho, Ronaldo Vasconcellos e Marcelo Gonçalves 
- 2ª PARTE (ORDEM DO DIA): 1a Fase: Abertura de inscrições-
Leitura de comunicações apresentadas - Leitura do Relatório 
de Atividades da Mesa da Assembléia Legislativa na ta Sessão 
Legislativa Ordinária da 13a Legislatura - Requerimentos: 
Requerimento do Deputado Marcos Helênio; aprovação 
Requerimento do Deputado Gilmar Machado; deferimento; 
discurso do Deputado Gilmar Machado- 2ª Fase: Palavras do 
Sr. Presidente Discussão e votação de proposições: 
Discussão, em 1Q turno, do Projeto de Lei nQ 596/95; 
aprovação com a Emenda nQ 1 - Discussão, em 2Q turno, do 
Projeto de Lei nQ 310/95; encerramento da discussão; 
discurso do Deputado Alencar da Silveira Júnior; aprovação 
na forma do vencido em 1Q turno - Discussão, em 2Q turno, do 
Projeto de Lei nQ 568/95; apresentação da Emenda nQ 4; 
encerramento da discussão; votação do projeto, salvo emenda; 
aprovação; votação das Emendas nQs 1 a 3; aprovação; votação 
da Emenda nQ 4; leitura da Emenda nQ 4; rejeição 
Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 206/95; 
aprovação na forma do vencido em 1o turno - Questão de ordem 

Discussão e votação de pareceres de redação final: 
Pareceres de Redação Final da Proposta de Emenda à 
Constituição nQ 16/95 e dos Projetos de Lei nQs 56 e 580/95; 
aprovação - ENCERRAMENTO. 

. 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 
- Anivaldo Coelho - Antônio Andrade Antônio Genaro 
Antônio Roberto -Arnaldo Penna- Bilac Pinto- Bonifácio 
Mourão- Carlos Murta - Carlos Pimenta - Clêuber Carneiro -
Dílzon Melo - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro Djalma 
Diniz - Durval Ângelo - Elbe Brandão - Elmo Braz - Francisco 
Ramalho- Geraldo Nascimento - Geraldo Rezende - Geraldo 
Santanna- Gil Pereira - Gilmar Machado- Hely Tarquínio-
Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Ivo José - Jairo Ataide -
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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 Régi~ -Marcos Helênio- Maria Olívia-
Mauri Torres -Miguel ~2rtini - Olinto Godinho- Paulo Piau 
- Paulo Schettino - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto -
Romeu Queiroz -Ronaldo Vasconcellos- Sebastião Costa 
Sebastião Helvécio- Simão Pedro Toledo- Wilson Trópia. 

O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) -A lista de 
comparecimento registra a existência de número regimental. 
Declaro aberta a reunião. Se~ 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 

- 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: 
OFÍCIOS 

Dos Srs. Pedro Bittencourt, Presidente da Assembléia 
Legislativa de Santa Catarina, e Arésio A. de Almeida Dâmaso 
e Silva, Secretário Extraordinário para Assuntos 
Legislativos, cumprimentando a Cas2 pelo início das 
atividades da TV do Legislativo. 

Do Sr. Eduardo Barbosa, Deputado Federal, agradecendo o 
convite para a solenidade de entrega das Medalhas da Ordem 
do Mérito Legislativo. 

Do Sr. Antônio Maurílio Bocão, Presidente da Câmara 
Municipal de Santa Luzia, apresentando protestos contra a 
extinção do SESC. (-À Comissão de Administração Pública.) 

Do Sr. Francisco Carlos Bouzada, Presidente da Câmara 
Municipal de Ipatinga, agradecendo o convite para participar 
do Fórum Técnico Terra Viva - Uso, Manejo e Conservação do 
Solo. 

Do Sr. Fernando Januário Pires, Pres jente da Câmara 
Municipal de Ipatinga em exercício, pres:ando informações 
sobre o processo de anexação dos Distritos de Cordeiro de 
Minas e São Cândido ao Município de Ipatinga. (-À Comissão 
de Assuntos Municipais.) 

Da Sra. Tânia Azeredo Casagrande, Chefe de Gabinete da 
Subchefia Executiva da Casa Civil, informando, com 
referência a requerimento do Deputado João Leite, que 
encami-lou o assunto ao Ministério da Justiça, para exame e 
provide~cias cabíveis. 

CARTÕES 
Dos Srs. Sílvio Mitre, Secretário da Habitação, e 

Christiane J. Puliti A. Barros, Superintendente de Relações 
Públicas da Secretaria de Comunicação Social, agradecendo 
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convite para participarem do Ciclo Nacional de Debates sobre 
o tema gás canalizado. 

Do Sr. Carlos Sant'Anna, Chefe de Gabinete da Presidência 
do Senado Federal (2), agradecendo o envio de relatório da 
Comissão Especial -Banco do Brasil e do comunicado de 
instalação do canal legislativo. 
A Sra. Presidente (Deputada Maria José Haueisen) - 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: 

Autoriza o 
Frutal. 

PROJETO DE LEI No 630/95 
Poder Executivo a doãr imóvel ao Município de 

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

Município de Frutal imóvel de propriedade do Estado, situado 
nesse município, na Rua São Francisco de Sales, constituído 
de terreno com área total de 41.702,79m2 (quarenta e um mil 
setecentos e dois metros quadrados e setenta e nove 
decímetros quadrados), confrontando, pela frente, na 
extensão de 324,00m (trezentos e vinte e quatro metros), com 
a Rua João Francisco de Sales; pela direita, na extensão de 
123,00m (cento e vinte e três metros), com propriedade do 
Sr. Benício da Silva Ribeiro; pela esquerda, na extensão de 
148,01m (cento e quarenta e oito metros e um centímetro), 
com a Rua João Signorelli; e, pelos fundos, na extensão de 
266,40m (duzentos e sessenta e seis metros e quarenta 
centímetros), com o Hospital São Lucas, conforme escritura 
pública nQ 13.865, ficha 01, livro nQ 2, do Cartório de 
Registro de Imóveis da Comarca de Frutal. 
Parágrafo único -O imóvel mencionado no "caput" deste 

artigo destina-se à expansão urbana do município. 
Art. 2Q- O imóvel reverterá ao patrimônio do Estado se, no 

prazo de 3 (três) anos contados da data de publicação desta 
~e~, não lhe for dada a destinação prevista no parágrafo 
un1co 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 dezembro de 1995. 
Luiz Antônio Zanto 
Justificação: Trata a proposição de promover a 

implementação de projeto de fundamental importância para o 
Município de Frutal. 
A doação pretendida possibilitará que Frutal cresça com boa 

infra-estrutura, desenvolvendo-se com base nas técnicas 
administrativas, econômicas e sociais necessárias à moderna 
urbanização. 

Como vemos, a aprovação deste projeto de lei 
imprescindível para que se possa dar prosseguimento 
meritórios projetos idealizados pela municipalidade 
Frutal em benefício da comunidade. 

é 
aos 

de 
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Essas as razões que justificam esta propos1çao e que nos 
levam a solicitar o apoio dos nobres pares nesta Casa à sua 
aprovação. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de 

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

PROJETO DE LEI No 631/95 
Declara de utilidade pública a LÕja Maçônica Mestre Rangel 

nQ 61, com sede no Município de Divinópolis. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a Loja 

Maçônica Mestre Rangel nQ 61, com sede no Município de 
Divinópolis. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de dezembro de 1995. 
Wanderley Ávila 
Justificação: Fundada em 2/4/77, a Loja Maçônica Mestre 

Rangel nQ 61 tem por finalidade a prática da filantropia. 
Visando atingir esse objetivo, os associados da entidade 
desenvolvem trabalhos de ajuda aos mais necessitados. 

Outra meta da entidade é o progresso da humanidade; para 
alcançá-lo, estuda-se a simbologia maçônica e é feita uma 
pesquisa em busca da verdade. 
Tornar a entidade de utilidade pública, é reconhecer o 

esforço daqueles que a representam e facilitar o trabalho de 
seus associados na busca de parcerias com órgãos do Estado, 
visando ao atendimento às pessoas carentes. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para 

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

PROJETO DE LEI No 632/95 
Declara de utilidade pública a Tenda Espírita Yemanjá e Pai 

João Congo, com sede no Município de Belo Horizonte. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a Tenda 

Espírita Yemanjá e Pai João Congo, 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 dezembro de 1995. 
Ronaldo Vasconcellos 
Justificação: A referida instituição vem desenvolvendo 

importante trabalho há mais de dois anos, e sua diretoria é 
composta por pessoas idôneas, que não percebem remuneração 
pelo exercício dos cargos que ocupam. Consideramos oportuno 
seja ela 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. 
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PROJETO DE LEI No 633/95 
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos 

Moradores de Santo Antônio ACOMOSA com sede no 
Município de Sabará. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a Associação 

Comunitária dos Moradores de Santo Antônio - ACOMOSA -, com 
sede no Município de Sabará. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 19 de dezembro de 1995. 
Raul Lima Neto 
Justificação: A ACOMOSA, 

Sabará, é uma associação 
duração indeterminado. 

cuja sede é no Município de 
sem fins lucrativos, com tempo de 

Tem por finalidade a prestação de serviços à comunidade 
local, promove a união dos moradores por meio de atividades 
sociais, culturais e esportivas e presta assistência a 
pessoas carentes, dando atenção especial às crianças e aos 
idosos. 
Nos últimos três anos, a ACOMOSA tem prestado relevantes 

serviços à comunidade, atuando em áreas de ação do poder 
público, como calçamento e asfaltamento de ruas, construção 
de redes de esgoto e de água, aterros, muros de arrimo e 
implantação de rede elétrica. Além de prestar assistência 
efetiva a famílias carentes, é uma entidade que promove a 
integração dos moradores do Bairro Santo Antônio (Roça 
Grande). 

Cumpre salientar que a referida entidade possui 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, inciso 
I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI No 634/95 
Declara de utilidade pública a Associação dos Barraqueiros 

Ratos de Praia de Januária, com sede no Município de 
Januária. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a Associação 

dos Barraqueiros Ratos de Praia de Januária, com sede no 
Município de Januária. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 19 de dezembro de 1995. 
Raul Lima Neto 
Justificação: A Associação dos Barraqueiros Ratos de Praia 

de Januária é uma entidade civil sem fins lucrativos, com 
duração por tempo indeterminado, com sede no Município de 
Januária. 
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Januária está localizada no Norte de Minas Gerais e é 
caracterizada pela pobreza, assim como toda a região. Porém, 
destaca-se como pólo turístico pelo potencial de que dispõe. 
Entre os atrativos naturais destacam-se o rio Pandeiros e 
sua cachoeira, o vale do Peruassu e o rio São Francisco, com 
sua famosa praia de extrema beleza, que atrai muitos 
turistas, não somente da região, mas de todo o Estado. 

Os barraqueiros, pequenos proprietários de quiosques ou 
bares ali instalados nas temporadas, são pessoas humildes, 
que dependem do comércio para sustentar suas famílias. Esse 
pessoal organizou-se em uma associação, a fim de unir 
esforços humanos e materiais para o bem-estar dos usuar1os 
da praia, promovendo seu desenvolvimento e melhoria por meio 
de saneamento básico e de incentivo ao esporte e ao lazer. 
Cumpre salientar, ainda, que a referida entidade possui os 

documentos necessários para que seja declarada de utilidade 
pública. 
-Publicado, vai o 

exame preliminar, e 
termos do art. 195, 
Interno. 

projeto às Comissões de Justica, para 
de Educação, para deliberação, nos 
c/c o art. 104, inciso I, do Regimento 

- É também encaminhado à Mesa requerimento do Deputado 
Marcos Helênio. 

COMUNICAÇÕES 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões 

de Educação e de Administração Pública. 
Oradores Inscritos 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Arnaldo Penna. 
O Deputado Arnaldo Penna* Sr. Presidente, Sras. 

Deputadas, Srs. Deputados, não poderia esta Casa deixar de 
ter nos seus anais a notícia da eleição e da posse do 
Desembargador Paulo Geraldo de Oliveira Medina, ainda há 
pouco presidindo a AMAGIS, na condição de Presidente da 
Associação de Magistrados do Brasil. 

Este acontecimento se reveste de uma especial significação 
para a cultura jurídica de Minas Gerais, uma vez que o 
Desembargador Paulo Geraldo de Oliveira Medina, dono de uma 
brilhante carreira em nossa magistratura, conquistada 
exclusivamente com fundamento em sólidos e amplos 
conhecimentos jurídicos, se vê agora guindado à presidência 
da associação de classe dos magistrados de todo o Brasil. 

Por tudo que conhecemos de sua biografia, até porque dele 
fomos colega de bancos escolares, temos plena convicção de 
que a AMB, sob a presidência do Desembargador Paulo Geraldo 
de Oliveira Medina, não se limitará a apenas ser um órgão de 
classe, com desempenho puramente corporativista, mas será 
uma alavanca democrática, pronunciando-se sobre os 
acontecimentos momentosos do País, assumindo posições 
teóricas e práticas em favor daqueles que se encontram 
marginalizados, tanto da ação política do Estado, como da 
ação reparadora da justiça. 

Temos certeza de que, doravante, as grandes teses que ora 
dividem a op1n1ao pública, tais como o controle externo do 
Poder Judiciário, o juizado de pequenas causas, a 
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flexibilização da justiça trabalhista, a redefinição da 
estabilidade na função pública, a humanização das 
penitenciárias, a consolidação dos direitos da mulher, a 
concretização dos direitos do consumidor, a efetivação do 
amparo à criança e ao adolescente, ao velho e ao trabalhador 
sem terra, todos esses temas encontrarão, na atuação do 
Presidente da AMB, uma palavra de reflexão e de 
posicionamento perante os poderes constituídos da Nação. 
A preferência do Desembargador Paulo Geraldo Medina pelos 

mais humildes, ou em situação de desigualdade perante os 
colégios judicantes, deita raízes no mais íntimo de sua 
personalidade, cultivada no seio de uma família de 
acendrados pendores éticos. Originário da Zona da Mata, cujo 
venerando pai, já morto, fez da vocação jurídica do filho o 
mais alto galardão dos ideais de afirmação social da 
família, o ilustre Desembargador destaca-se nacionalmente, 
com voz firme em defesa de ideais democráticos. 
O Desembargador Paulo Geraldo Medina, na simplicidade de 

seus hábitos, na firmeza e na determinação de sua conduta, 
na profundidade e na segurança de seus conhecimentos, 
elevará o nome de Minas Gerais e se destacará na galeria dos 
grandes juristas e paladinos das mais nobres causas deste 
apreensivo momento que se avizinha do fim do século. 
* -Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Almir Cardoso. 
O Deputado Almir Cardoso - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

Sras. Deputadas, imprensa, público aqui presente, diante da 
celeuma que se criou nos últimos dias com relação à suposta 
reposição salarial dos funcionários do Banco do Brasil, 
gostaríamos de trazer ao conhecimento dos Srs. Deputados uma 
nota da Confederação Nacional dos Bancários, filiada à CUT, 
e da Comissão de Empresa dos Funcionários do Banco do 
Bras i 1. 
Gostaríamos de esclarecer que esse reajuste salarial está 

aquém do conquistado pela categoria dos bancários em todo 
País, que conseguiu um reajuste de 301.. Portanto, dos 251. 
recebidos pelos funcionários do Banco do Brasil, 20,91. já 
foram pagos em setembro, antes do dissídio, antes da decisão 
agora questionada pelo Governo Federal, e apenas 3,351. foram 
resultado do dissídio coletivo. (-Lê:) 

"Banco do Brasil: O Que Não Se Disse sobre os 251.. 
Ministros e o próprio Presidente da República, FHC, vêm 

martelando, nos últimos dias, que os 251. de reajuste 
salarial concedidos pelo Tribunal Superior do Trabalho - TST 
-podem inviabilizar o Banco do Brasil e prejudicar a 
política de contenção inflacionária. 
Contando com o desconhecimento da maioria da população e da 

má-fé de muitos, o Governo Federal busca pressionar o TST na 
tentativa de descaracterizar o pagamento da inflação de 
julho e agosto e impedir, assim, o fortalecimento das 
reivindicações dos trabalhadores, que querem tão somente a 
reposição da inflação aos salários. 
Quanto à afirmação de que a reposição ameaça o Plano Real, 

nada mais falso, já que antes mesmo dessa decisão todas as 
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estimativas apontavam que a inflação deveria atingir 30% nos 
próximos 12 meses. 

Enquanto isso, a direção do Banco afirma através dos 
jornais que pretende recorrer da sentença, o que terá efeito 
meramente protelatório, com o objetivo de jogar o pagamento 
para o ano que vem, amenizando assim os sucessivos prejuízos 
que a gestão Paulo César Ximenes vem registrando neste 
exercício. 

A bem da verdade, a Comissão de Empresa dos Funcionários do 
Banco do Brasil, que representa cerca de 80% dos 
funcionários e os principais sindicatos do País e que 
negociou com a atual administração ao longo dos últimos 4 
meses, esclarece: 

1 - o banco não demonstrou durante todo esse processo 
vontade de encontrar uma solução negociada para a campanha. 
Como demonstração cabal dessa indisposição, que contradiz o 
discurso da livre negociação do Governo, a iniciativa de 
recorrer ao TST foi da direção do Banco, evidentements, 
orientada pelo Governo; 
2- o funcionalismo c~ Banco do Brasil e a Comissão de 

Empresa têm compromisso com a livre negociação e 
apresentaram durante todo o processo de negociação 
alternativas que poderiam resultar em um acordo. É bom 
lembrar que os mesmos sindicatos que estão representados na 
Comissão de Empresa firmaram acordo com a rede privada, 
através da Convenção Coletiva dos Bancários, sem qualquer 
interferência da Justiça do Trabalho. Fato, aliás, que vem 
se repetindo nos últimos quatro anos; 

3 - a incompetência da direção do Banco e a relação de 
submissão total aos interesses escusos do Governo Federal, 
que rebaixou o Banco do Brasil a "Caixa 2", são os 
responsáveis pela atual crise, que já somou prejuízo de R$ 
4.200.000.000,00 e gerou uma série de "micos•, como a 
securitização da dívida dos ruralistas, o pagamento de 
multas ao Eximbank por conta da não-utilização de empréstimo 
destinado ao Projeto SIVAM e os bilhões destinados ao 
Econômico e ao Nacional através do interbancário; 

4 - as ameaças de demissões para compensar o reajuste 
concedido pelo TST em nada contribuem. O Plano de Demissão 
Voluntária, além de desempregar mais de 13 mil 
trabalhadores, instalou nas agências a insegurança e a 
insatisfação do funcionalismo e, como conseqüência, a 
deterioração dos serviços e a pressão dos clientes. A falta 
de funcionários vem sendo enfrentada com a realização de 
horas extras não pagas e a contratação de estagiários e 
trabalhadores avulsos, fatos denunciados esta semana pela 
Comissão de Empresa dos Funcionários do Banco do Brasil à 
Procuradoria-Geral do Trabalho em Brasília. 

Comissão de Empresa dos Funcionários do BB 
Confederação Nacional dos Bancários- CNT-CUT". 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Geraldo 

Resende. 
O Deputado Geraldo Resende - O crepúsculo de mais um ano 

legislativo. E, neste fechar de ano, não podia e não quero 
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deixar de estar presente nesta tribuna, por mais uma vez, 
até para comentar sobre os últimos acontecimentos a respeito 
da famosa pasta cor-de-rosa, que está demonstrando que, na 
eleição de 1990, até o Sr. Presidente da República, Prof. 
Fernando Henrique Cardoso, recebeu dinheiro do Banco 
Econômico, assim como o Sr. AntOnio Carlos Magalhães e 
algumas figuras ilustres da República. 
Isso não é condenável. Não é para estar havendo esse alarde, 
porque não existe politico na face da terra, principalmente 
na terra brasileira, que não receba ajuda financeira. Isso é 
hipocrisia: chegar aqui na tribuna ou pregar nos palanques 
que não recebeu ajuda. Todos recebem. Todos os partidos 
recebem. Todos, individualmente, recebem. Não adianta negar, 
todos recebem. Vamos parar com essa hipocrisia. O Sr. Édson 
Arantes do Nascimento, o Pelé, da seleção brasileira, que 
hoje é Ministro, nasceu em Três Corações, e, dentro daquela 
santidade mineira, recentemente fez uma declaração à 
imprensa, dizendo que esse Congresso não vale nada. Há muito 
tempo ele vem achincalhando o Congresso. No entanto, 
mostraram uma documentação que prova que o Ministro está 
envolvido, também, com o bingo. Mas ninguém falou mais sobre 
o assunto. O Pelé está, sim, envolvido com o bingo, conforme 
documentação demonstrada na TVS. Ora, meu Deus do Céu, 
vamos, pelo menos, encerrar o ano colocando a cabeça no 
travesseiro e podendo dizer: "Terminei um ano em que, pelo 
menos, falei a verdade ao povo", e não: "encerrei o ano 
mentindo ao povo, escondendo a realidade do povo". 

Mas, como estamos no crepúsculo do ano, espero que no 
renascer de um novo ano, nós, que fazemos parte dessa Casa 
Legislativa, e os que compõem o Congresso Nacional tenhamos 
um pouco mais de seriedade quando formos tratar de assuntos 
tão delicados, e não fiquemos falando de pasta rosa e pasta 
de não-sei-o-quê. Meu Deus do céu, todo mundo está cansado 
de saber disso. Não é apenas o politico que recebe doação 
para campanha politica; todo mundo recebe. 
Mas, Sr. Presidente e Srs. Deputados, continuando o balanço 

do ano, quero falar sobre a minha alegria, da minha 
satisfação e da minha consciência do dever cumprido, talvez 
falando aqui, pela última vez este ano, da tribuna da 
Assembléia Legislativa de Minas Gerais. Nesta oportunidade, 
quero prestar uma homenagem a cada um dos companheiros que 
aqui estiveram, neste Plenário, independentemente de 
partido, por essa convivência fraterna que tivemos durante o 
ano, discutindo idéias e aprofundando-nos nos debates das 
questões politicas, soc1a1s, económicas, históricas e 
futurológicas do Estado de Minas Gerais. Sou um homem muito 
feliz porque tive a consciência tranqüila de poder debater 
com os meus sábios colegas, eleitos para esta Casa, assuntos 
da maior relevância. Portanto, é grande a minha alegria em 
participar de uma Assembléia tão seleta como esta. 
Discutimos e divergimos em nossas idéias, mas, quando 
estamos fora do Plenário, sempre encontramos uma mão amiga, 
um abraço de um amigo fraterno, disposto a saber como está 
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sua vida privada e particular. Acho que realmente esta 
Assembléia é democrática. 
Sr. Presidente, esta Assembléia tem sido conduzida de 
maneira soberana por V. Exa., e diria que, na pessoa de V. 
Exa., toda a Mesa é de primeira qualidade, que permite as 
discussões nesta Assembléia de forma democrática, em que 
todos expõem suas idéias, porque v. Exa. dá essa abertura. 
Quero parabenizá-lo pela direção da Mesa, a todos os 
componentes da Mesa e também aos familiares de todos os 
Deputados, desejando-lhes um feliz Natal e um ano de 1996 
cheio de glórias, cheio de debates salutares, aqui, nesta 
Assembléia, como ocorreu durante o ano de 1995. 
Gostaria de pedir desculpas se exagerei em algumas 

colocações feitas desta tribuna, mas quero dizer que foram 
feitas de coração, foram feitas com a absoluta liberdade, 
que eu, como democrata, tenho para expor e debater minhas 
idéias. 
Gostaria de agradecer a compreensão que todos os Deputados, 

cada um de per si, tiveram para com este parlamentar. Nesta 
oportunidade, quero também agradecer, fundamentalmente, à 
equipe do meu gabinete, que me tem dado a sustentação 
política necessária para o desenvolvimento do meu trabalho 
nesta Assembléia Legislativa. 
Quero também cumprimentar, desejando-lhes um feliz Natal e 

um ano de 1996 cheio de glórias, todos os funcionários desta 
Casa, desde as comissões, a assessoria da Mesa, as 
assessorias parlamentares, aos limpadores, aos zeladores, 
isto é, às pessoas que prestam serviços à Assembléia através 
da ADSERVIS. Quero, de coração, desejar a todos os 
funcionários um feliz Natal e um feliz 1996. 

Encerrando, Sr. Presidente e Srs. Deputados, espero que, em 
1996, este humilde colaborador desta Casa Legislativa 
possa, novamente, mostrar e debater suas idéias de forma 
democrática, como ocorreu em 1995. Era o que tinha a dizer, 
Sr. Presidente. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Batista 
de Oliveira. 

O Deputado João Batista de Oliveira* -Sr. Presidente, Sra. 
Secretária, Deputada Maria José Haueisen, colegas Deputados, 
provavelmente, esta será a última vez, este ano, que ocupo 
esta tribuna e, quisera eu, com um assunto mais agradável. 
No entanto, venho hoje a esta tribuna, após ouvir algumas 
declarações do Governador do Estado e do Secretário da Casa 
Civil sobre os dados relativos à educação em Belo Horizonte. 

Após tentarmos inutilmente conversar na Prefeitura, fizemos 
um levantamento com dados fornecidos, de maneira informal, 
por pessoas da própria Secretaria. Fiquei perplexo com o 
resultado, Sr. Presidente. Através do balanço fornecido pela 
Secretaria Municipal da Educação, chegamos à conclusão de 
que a Prefeitura de Belo Horizonte diminuiu em 3 mil o 
número de oferta de vagas para o pré-escolar, para o ano de 
1996. A Prefeitura, que, há três anos, tinha 8 mil alunos no 
pré-escolar, agora conta com 5 mil alunos. 
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Tal fato nos dá uma tristeza muito grande, porque nós, da 
Frente BH-Popular, lutamos muito para que o ensino pré-
escolar fosse considerado, fosse ampliado. No entanto, 
assistimos, com tristeza, a Prefeitura diminuir em quase 50% 
o número de vagas para o pré-escolar. · 
Como se não bastasse, para o próprio ensino fundamental, ou 
seja, da 1a à 4a séries, o número de vagas oferecido para 
1996 pela Prefeitura é menor do que o número de vagas 
oferecido no ano de 1995. 
Gostaria de dizer ainda, Sr. Presidente, que as 500 vagas 

do ensino especial que a Prefeitura tinha há cinco anos são 
as mesmas registradas hoje, pois não houve a criação de 
nenhuma vaga. Pelo contrário, diminuíram-se as vagas. Causa-
nos grande constrangimento, como membro da Frente BH-
Popular, ter que recorrer ao Ministério Público para 
garantir vaga para criança excepcional na escola, ano que 
vem. É triste saber que um Governo em que o Prefeito e 80% 
dos Secretários são professores dá esse tratamento à 
educação. Gostaria de ressaltar que a nossa insatisfação não 
significa um afastamento nem quer dizer que deixamos de 
acreditar na Frente BH-Popular. Mas entendemos que a Frente 
está acima do Governo, que está discursando para os pobres e 
governando para os ricos. O discurso do Vice-Prefeito Célio 
de Castro, que é do meu partido, e do Prefeito Patrus 
Ananias leva uma mensagem aos excluídos e continua 
governando para a classe média de 8elo Horizonte. Estamos 
assistindo, neste momento, em Belo Horizonte, a uma 
campanha. Não consigo me encontrar com o Prefeito. Já faz 
quatro ou cinco meses que tento conversar com ele, mas ele 
~ão me recebe. Tenho informações apenas através da imprensa. 
E a mídia da Prefeitura informando, auferindo popularidade 
ao nosso Governo. Não ando muito na classe média. Circulo 
nas classes mais populares, nas favelas e na periferia de 
Belo Horizonte, e não consigo auferir essa popularidade 
atribuída ao Governo. Gostaria que o nosso Governo 
resgatasse seus compromissos com as classes menos 
favorecidas da nossa cidade. É impossível a um Governo que 
sempre teve na educação sua principal proposta de trabalho 
virar as costas, como fez com a educação. Ano que vem vai 
faltar vaga no ensino fundamental em Belo Horizonte. 
Gostaria de dizer que vamos procurar o Governo do Estado 
para saber o que a Secretaria da Educação vem fazendo. Como 
Deputado eleito nesta cidade, como Vereador que fui em Belo 
Horizonte, estamos preparando ações junto ao Ministério 
Público para garantir vagas para crianças, em um Governo de 
professores omissos. 
Gostaria de comunicar aos colegas Deputados e ao Sr. 

Presidente que já apresentamos um requerimento à Comissão de 
Educação desta Casa, que vai promover uma audiência pública 
com a presença das Secretarias Municipal e de Estado da 
Educação, para trazer a esta Casa o que cada uma delas vem 
fazendo, qual a oferta, o que cada uma vem colocando à 
disposição da população de Belo Horizonte. Gostaria muito de 
não estar fazendo este pronunciamento aqui, mas, como temos 
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membros da Frente BH-Popular, um Governo que é uma ação 
entre amigos, nós, que somos políticos, precisamos discutir 
publicamente, da tribuna, esta questão. Não temos a 
oportunidade de discutir no seio da Frente BH-Popular, 
porque temos um Executivo Municipal que não discute nesses 
termos, discute com meia dúzia de amigos e acabou. Enquanto 
isso, a população de Belo Horizonte assiste a uma campanha 
publicitária nunca vista antes, pelo menos não durante os 12 
anos em que fui Vereador. Com tristeza, venho dizer que essa 
omissão está afetando exatamente as crianças mais pobres da 
nossa cidade. Nós, que esperávamos que a educação fosse a 
grande alavanca para a transformação da sociedade de Belo 
Horizonte, com uma nova mentalidade do poder público, 
estamos assistindo ao que já vínhamos assistindo há muitos 
anos: maquiagem na cidade e publicidade massacrante, o que é 
muito triste. 

Como Vice-Presidente :o PSB em Minas Gerais, fazemos parte 
da Frente BH-Popular e vimos dizer que não concordamos, não 
corroboramos, não compartilhamos dessa prática e que, ainda 
hoje, estaremos comunicando ao nosso representante no 
Executivo Municipal de Belo Horizonte, o Vice-Prefeito Célio 
de Castro, que não concordamos definitivamente com a forma 
com que o Governo está conduzindo suas promessas, rompendo 
com os excluídos desta cidade e elegendo a classe média seu 
principal alvo. Isso é pior quando é feito por nós e não por 
nossos adversários. 

Um Governo eleito com um discurso para a categoria mais 
sacrificada da população, um Governo popular socialista, no 
nosso entendimento, tem uma missão muito mais forte do que 
os governos conservadores de direita. 
Gostaria de comunicar que estaremos, hoje, entrando em 

contato com o Vice-Prefeito, Célio de Castro, e o Prefeito, 
Patrus Ananias, para comunicar-lhes, se nos derem a 
oportunidade de uma visita pessoal, o que vem acontecendo. 

Vamos participar dessa audiência pública com a Secretaria 
da Educação e, inclusive, se for o caso, apurar 
responsabilidades com base no Estatuto da Criança e do 
Adolescente, porque uma missão dessa natureza, seja da 
Prefeitura de Belo Horizonte ou do Governo do Estado, é uma 
missão criminosa para com as crianças desta cidade. Muito 
obrigado. 
* -Sem revisão do orador. 
O Sr. Pres;dente - Com a palavra, o Deputado Francisco 

Ramalho. 
O Deputado Franc;sco Ramalho* Sr. Presidente, Sras. 

Deputadas, Srs. Deputados, inicio meu pronunciamento citando 
um sacerdote da cidade mineira de Cláudio, Pe. Lázaro de 
Assis Pinto: "O homem só é homem quando diz: lembrei-me de 
você e senti saudade. O homem não é sozinho, não vive 
egoisticamente e os outros fazem parte do seu eu." 

A citação do Padre Lázaro é o exemplo do que o homem deve 
cumprir nesta terra. E no momento em que se aproxima o 
Natal, aproveito, também, para lembrar as palavras de 
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Cristo: "Amai-vos uns aos outros e ao próximo como a ti 
mesmo." 

O nosso trabalho no Legislativo vem tendo a ressonância da 
união, do amor e da paz. Como Líder da Bancada do PSDB, 
desejo, primeiro, agradecer a meus pares pela confiança em 
mim depositada. Depois, agradecer ao Presidente desta Casa, 
Deputado Agostinho Patrús, aos demais membros da Mesa e a 
todos que se empenharam num trabalho árduo de defender os 
interesses do povo e do Poder Legislativo. Neste trabalho, 
posso dizer com orgulho que o PSDB caminhou unido, 
especialmente na aprovação de projetos de interesse da gente 
mineira. 

O PSDB trabalhou arduamente em comissões temáticas, ouvindo 
representantes de vários segmentos para a tomada de posição 
e realçando o sentimento de democracia que deve imperar 
nesta Casa Legislativa. Com maioria representativa nesta 
Casa, tivemos a oportunidade de demonstrar nossa força e 
coesão. Sabemos todos das dificuldades da economia, mas 
neste último ano houve um grande esforço para a consolidação 
do Plano Real, que beneficiou as camadas menos favorecidas. 
Estamos sentindo que não é um plano para os atravessadores, 
mas para quem trabalha e produz. 

O reflexo do empenho na consolidação do Plano Real pôde ser 
notado em todo o País. Já temos provas de que aquele que 
trabalha e produz está feliz. Para nós do PSDB, a 
persistência é a demonstração de que todos somos capazes de 
conseguir o que buscamos. 

O homem caminha democraticamente rumo à liberdade, que é o 
tom de Minas Gerais - uma Minas hoje também orgulhosa de ter 
como Governador o Dr. Eduardo Azeredo. E é nessa união, num 
ritmo acelerado de trabalho, que vamos conhecer o 
desenvolvimento tão sonhado. 

Desta Casa, estamos dando nossa contribuição e haveremos de 
continuar sonhando com uma Minas progressista que busca seu 
lugar de vanguarda. 
Daqui deste Plenário, podemos encher o peito de orgulho e 

dizer bem alto que nosso trabalho parlamentar é totalmente 
voltado para os interesses do povo, quer nas comissões, quer 
nos acalorados debates para aprovação de projetos, quer na 
união de esforços para o bem comum, todos estamos na luta e 
nela vamos continuar. 
* -Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ronaldo 

VAsconcellos. 
O Deputado Ronaldo Vasconcellos* -Sr. Presidente, Srs. 

Deputados, Sras. Deputadas, assessoria, galeria, imprensa, 
gostaria de, ao findar nossos trabalhos do 1Q ano 
legislativo da 13a Legislatura, chamar a atenção dos 
Deputados desta Casa para assunto importante para Minas 
Gerais, principalmente para nossa economia. 
Gostaria de ler um editorial do jornal "Estado de Minas", 

publicado no começo deste mês de dezembro, sobre assunto 
relacionado não só com a economia mineira mas também e, 
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principalmente, com os trabalhos desta Casa Legislativa. 
Refiro-me ao importante setor do turismo. 
Pediria aos Srs. Deputados que, ao retornarem às suas 

cidades, refletissem um pouco sobre a questão e 
considerassem, com a devida importância, no ano que vem, nos 
trabalhos legislativos, os assuntos referentes a turismo. 
Tenho a certeza de que esta Casa terá a oportunidade de 
manifestar-se sobre esse importante setor. Passo a ler 
agora, para a reflexão dos Srs. Deputados, o editorial do 
"Estado de Minas". (-Lê:) 
"Turismo é para Ser Levado a Sério 
Concordam todos os diagnósticos, mesmo os elaborados pelos 

"experts" estrangeiros, que Minas Gerais apresenta um grande 
potencial ·turístico, destacando-se entre as mais 
privilegiadas regiões do mundo. No entanto, explora muito 
pouco este ramo da moderna economia, que é hoje o primeiro 
do mundo em movimentação financeira, calculada em torno de 
U$3,2 trilhões, em 1995, com previsão de que dobrará este 
valor até o final do século. O Brasil já explora mal o 
turismo, em que pese ao crescimento do número de visitantes 
no Nordeste nos últimos cinco anos. E Minas Gerais não 
alcança nem 15% deste bolo, embora tenha posição 
privilegiada no mapa brasileiro, com cidades históricas e 
estâncias hidrominerais interligadas por boas rodovias, 
dotadas de boa infra-estrutura hoteleira e de alimentação. 
O Seminário Legislativo "Turismo: Caminho das Minas" 

produziu um documento, elaborado com a participação de 
agentes, empresários, setores públicos, que é um diagnóstico 
e uma denúncia. Espera-se que a Assembléia Legislativa 
transforme a maioria das 55 propostas em emendas à 
Constituição, projetos de lei complementar ou de lei 
ordinária, entre outras conseqüências. E que o Governo do 
Estado estude com seriedade a principal proposta, que é a 
criação de uma Secretaria de Estado do Turismo, em condições 
operacionais de atuar no estímulo ao setor. Não há como 
duvidar da qualidade destas propostas, que resultaram de 
discussão longa e intensa de 48 entidades e que trazem, 
portanto, a legitimidade dos maiores interessados e que têm 
vivência na área. 

Para se ter o turista, não basta o atrativo natural, 
histórico, 2~tístico ou de lazer: o visitante necessita, 
para motivá-ia, de um composto de serviços, cuja informação 
o alcance no seu ponto de residência. O meio de transporte, 
a agência de viagem, a promoção verdadeira e motivadora, a 
hospedagem, a alimentação, os preços, os guias turísticos, o 
material de divulgação, tudo isso precisa ter qualidade 
contínua. Os pacotes, instrumentos modernos de captação de 
clientes e de segmentação do mercado, não podem deixar de 
ser elaborados. E Minas ainda se acha bastante longe de 
poder competir com outros centros internacionais e mesmo 
brasileiros. Grande parte de todo esse trabalho cabe ao 
setor público realizar. E é ai que o desastre mineiro fica 
maior. Não há um plano, os órgãos não têm recursos, a 
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atuação é pobre e casuística, sem modernidade e capacidade 
de influência real. 

É o turismo o setor da economia que mais estimula o consumo 
de bens e serviços. E, por isto, é o que mais gera empregos 
e salários. E empregos na mão-de-obra de maior oferta e de 
maior necessidade de ocupação. Além disto, exige poucos 
investimentos e o retorno é em médio prazo. Mas se 
descobriu que a magia maior do turismo é seu poder 
civilizatório e transformador. Como ocorreu no Pelourinho, é 
capaz de transformar áreas degradadas e deprimidas em zonas 
de crescente valor econômico. O turismo é uma vocação e uma 
riqueza inexplorada de Minas Gerais. O Nordeste brasileiro 
tem no turismo hoje sua principal atividade econômica. E 
ficamos de fora, quando poderíamos estar interligados em 
roteiros comuns. É hora de o setor ser levado a sério." 

Eu gostaria de comentar com os companheiros, Deputados e 
Deputadas, que, uma vez que o nosso Estado e a nossa Capital 
precisam, cada vez mais, de desenvolverem e incrementarem o 
turismo, o Governador do Estado teve a oportunidade, a 
determinação e a firmeza de definir o local da construção do 
Centro de Feiras e Exposições onde hoje funciona o Parque 
Bolivar de Freitas, que cuida quase somente de exposições 
agropecuárias. Acho que agora não cabe mais ficarmos 
discutindo o acerto ou não dessa definição, porque achamos 
que a principal necessidade e vontade do "trade" turístico é 
a definição do local da construção desse centro de 
exposições. O Governo alocou no orçamento do Estado para 
1996, votado ontem à noite nesta Casa Legislativa, uma verba 
para a participação efetiva do Governo do Estado na 
construção do Centro de Feiras e Exposições no Parque da 
Gameleira. 
Cabe, agora, participação da Prefeitura Municipal de Belo 

Horizonte, talvez de prefeituras municipais da Região 
Metropolitana da nossa Capital, e, principalmente, 
participação efetiva do segmento empresarial do Estado de 
Minas Gerais, para que a nossa Capital disponha, em médio 
prazo, deste centro de feiras e exposições. 

Notem, Srs. Deputados e Deputadas, que não me refiro à 
expressão "centro de convenções", porque esse nós temos, 
com suas limitações, mas funciona relativamente bem, que é o 
centro de convenções denominado Minascentro. 

Precisamos, na verdade, de um centro de feiras e 
exposições, e essa questão é que tem que ser discutida. 
O editorial que acabei de ler precisa repercutir em Belo 

Horizonte, cidade que precisa ter vivência cosmopolita e, 
sobretudo, oferecer àqueles que nos visitam, de outras 
cidades do interior de Minas, de outras cidades do Brasil e 
de outros países do mundo, um estabelecimento onde essas 
feiras e essas exposições possam se realizar, para que a 
nossa Capital tenha um sentido internacional, mas, acima de 
tudo, para que seja destacada por seus habitantes, pelos 
filhos de Belo Horizonte, que devem enaltecê-la em contatos 
com outras pessoas do Brasil e do mundo, a fim de que venham 
conhecê-la. 
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* - Sem revisão do orador. 
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O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marcelo 
Gonçalves. 
o Deputado Marcelo Gonçalves* - Sr. Presidente, Sras. e 

Srs. Deputados, imprensa, quero parabenizar o ilustre 
conterrâneo José Castilho Pereira pela posse, no dia 
18/12/95, em Brasília, no cargo de Ministro do Tribunal 
Superior do Trabalho, em cerimônia a que presenciei. 

Formado em Direito pela PUC, em 1960, começou uma 
trajetória profissional séria e dedicada. De 1961 a 1974, 
lecionou no ginásio e, posteriormente, no Colégio Estadual 
Imaculada Conceição, de Pedro Leopoldo. 
Foi o primeiro Presidente da Fundação Cultural de Pedro 

Leopoldo, entidade mantenedora de cursos de licenciatura que 
a PUC promovia nessa cidade. Atualmente, é professor de 
Direito do Trabalho em cursos de pós-graduação no Centro de 
Ensino Unificado, - CEUB -. em Brasília. 
Gostaria de citar algumas de suas atividades profissionais 

na área de Direito: em 1961, foi nomeado, por concurso 
público, Promotor de Justiça na Comarca de Conquista, cargo 
do qual foi exonerado, a pedido, antes de tomar posse; foi 
advogado em Pedro Leopoldo de 1961 a 1964; em 1964, foi 
nomeado Juiz do Trabalho Substituto do Tribunal Regional do 
Trabalho - 3a Região; em 1979, foi promovido a Juiz do 
Trabalho e Presidente da Ba Junta de Conciliação e 
Julgamento de Brasília, DF; em 1991, foi promovido a Juiz do 
Tribunal Regional do Trabalho - 10a Região, com sede em 
Brasília; em 1994, foi eleito Vice-Presidente do Tribunal 
Regional do Trabalho de Brasília, cargo que ocupa 
atualmente, com mandato até 1996. 

No biênio 92-94, foi Presidente da primeira turma do 
referido Tribunal e, hoje, é o primeiro Diretor da escola 
desse Tribunal. 

Diante de tão grandiosa carreira, não poderia deixar de 
lembrar esse nome que é, hoje, orgulho de Pedro Leopoldo e, 
por que não dizer, de Minas Gerais. 
Quero também fazer uma homenagem à Sra. Orcanda, que, com 

seriedade e responsabilidade, se dedica a esta organização. 
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
* -Sem revisão do orador. 

2ª PARTE (ORDEM DO DIA) 
1ª Fase 

Abertura de Inscrições 
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - Não havendo 

outros oradores inscritos, a Presidência passa à 2a parte da 
reunião, com a 1a fase da Ordem do Dia. :ompreendendo 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 apresentad2? nesta reunião pela Comissão de 
Administração Pública- a:·ovação, na 26a Reunião Ordinária, 
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do Requerimento nQ 986/95, da referida Comissão; e pela 
Comissão de Educação - aprovação, na 23ª Reunião Ordinária, 
dos Projetos de Lei nQs 208/95, do Deputado Aílton Vilela; 
287/95, do Deputado Marcos Helênio; 338/95, do Deputado 
Jairo Ataíde; 384/95, do Deputado Paulo Schettino; 386/95, 
do Deputado Ermano Batista; e os Requerimentos 925 a 928/95, 
956, 957, 961, 962 e 974 a 982/95, do Deputado Wanderley 
Ávila; 929 e 942/95, do Deputado Luiz Antônio Zanto; 931, 
932 e 948/95, do Deputado Gil Pereira; 958/95, do Deputado 
Sebastião Costa; e 982/95, do Deputado Marcelo Cecé (Ciente. 
Publique-se.) 
Leitura do Relatório de Atividades da Mesa da Assembléia 

Legislativa na 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 13ª 
Legislatura 

O Sr. ]Q-Secretário (Deputado Rêmolo Aloise) - (-Lê:) 
RELATORIO DE ATIVIDADES DA MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DE MINAS GERAIS NA 1a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA 
DA 13a LEGISLATURA* 

A Mesa da Assembléia, no exercício da competência que lhe 
confere o inciso III do art. 80 do Regimento Interno, 
apresenta o relatório das atividades da Casa na 1ª Sessão 
Legislativa Ordinária da 13a Legislatura. 

1 - Apresentação 
Durante a presente sessão legislativa 

registraram-se, na Assembléia Legislativa, 
avanços em três direções fundamentais. 

ordinária, 
expressivos 

No que se refere à parceria com a sociedade, o processo 
amadureceu e consolidou-se, tornando-se um diálogo franco e 
aberto, operacionalizado mediante instrumentos como 
audiências públicas, fóruns, seminários e ciclos de debates. 
Caminhou-se ainda rumo a um novo modelo de relações 

intragovernamentais, marcadas pela defesa intransigente da 
independência dos Poderes do Estado, sem prejuízo da 
colaboração harmônica entre eles. A Casa instrumentalizou-se 
para participar ativamente da formulação das políticas 
públicas e fiscalizar a implementação delas. 
O fortalecimento da instituição parlamentar foi uma 

terceira direção em que se realizaram progressos 
importantes. Nesse sentido, a atuação de Minas no Colégio de 
Presidentes de Assembléias Legislativas revelou-se intensa e 
decisiva para a valorização dos parlamentos estaduais, 
abrindo-lhes novos horizontes de participação no processo 
decisório nacional. Deve-se destacar o papel do colegiado ao 
fazer ouvir a voz dos Legislativos dos Estados no processo 
de reforma da Constituição da República e na realização do 
Seminário Brasil-Estados Unidos, que contou com delegações 
de 17 unidades da Federação. Também fizeram-se presentes ao 
evento parlamentares norte-americanos e técnicos da 
Conferência Nacional dos Legislativos Estaduais - NCSL. 
Durante a 1a Sessão Legislativa Ordinária da 13ª 

Legislatura, procurou-se desenvolver projetos voltados para 
o atendimento das prioridades estabelecidas no Plano 
Plurianual de Ação Governamental (1992-1995): a) integração 
do Legislativo com a sociedade; b) reaparelhamento e 
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modernização do Poder; c) profissionalização e valorização 
do servidor. 
Trabalhou-se também em sintonia com os princípios que têm 

orientado o esforço de estabilização nacional: o realismo, a 
busca da qualidade e da eficácia, o ideal de um aparelho 
estatal ágil, enxuto, leve para o contribuinte, pródigo de 
respostas para as demandas do cidadão. 
2 - O Trabalho Legislativo 
As atividades desenvolvidas na 

programadas em consonância com 
Plurianual de Ação Governamental 
92/95. 

2.1 - Plenário 

área legislativa foram 
as diretrizes do Plano 
- PPAG- para o quadriênio 

O Plenário da Assembléia é lugar privilegiado de exercício 
das funções precípuas do parlamento, ou seja, deliberar, 
fiscalizar e ser caixa de ressonância dos anseios da 
sociedade. Durante a presente sessão legislativa foram por 
ele apreciadas matérias de indiscutível relevância para o 
Estado. Ele congregou também parlamentares e segmentos da 
sociedade civil no debate de inegável interesse para a 
comunidade mineira .. 

Das proposições que tramitaram na Casa, foram apreciadas 
pelo Plenário 21 propostas de emenda à Constituição; 12 
projetos de lei complementar; 250 projetos de lei; 14 
projetos de resolução; 898 requerimentos, 76 mensagens além 
de 179 requerimentos iniciando processos de criação de 
municípios. 

Das matérias votadas, merecem menção especial as que tratam 
do Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado, do Plano 
Plurianual de Ação Governamental, das diretrizes 
orçamentárias e do orçamento anual. Devem ainda ser objeto 
de destaque matérias em tramitação como as Propostas de 
Emenda à Constituição nQs 2/95, que altera requisito de 
tempo para aquisição da estabilidade excepcional; 8/95, que 
inclui a figura do decreto legislativo entre as proposições 
que compõem o processo legislativo estadual; 12/95, que 
disciplina os prazos pertinentes à apresentação e aprovação 
dos projetos de lei orçamentária, LDO e PPAG; e 16/95, que 
altera dispositivo referente ao instituto das férias-prêmio. 
Destacam-se ainda os Projetos de Lei nQs 3/95, que cria a 
Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; 
39/95, que autoriza o Poder Executivo a constituir a empresa 
pública CADIV; e 343/95, que institui as Regiões 
Administrativas no Estado. Deve ainda merecer menção o 
Projeto de Resolução nQ 349/95, que dispõe sobre a nomeação 
de conselheiro do Tribunal de Contas pela Assembléia 
Legislativa. 

Com ampla participação de entidades da sociedade civil, 
foram realizados dois grandes sem1narios. O primeiro 
discutiu a política de turismo para o Estado, e o segundo, 
sobre o pacto federativo, contou com a colaboração de 
parlamentares e técnicos norte-americanos. Ocorreram ainda 
ciclos de debates sobre a reforma constitucional, taxas de 
juros e estabilidade econômica, cooperativismo e 

~ 
~ 
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distribuição de gás canalizado. Fóruns técnicos sobre 
política ambiental e uso e manejo do solo despertaram grande 
interesse nos setores ligados aos respectivos temas. 
2.2 - Comissões 
Durante o ano de 1995, destacou-se o trabalho intenso e 

produtivo das Comissões da Assembléia. Além das 14 comissões 
permanentes, atuaram cerca de seis dezenas de comissões 
temporárias entre especiais e parlamentares de inquérito. 
Realizaram-se cerca de 700 reuniões, que compreenderam 

preparatórias, ordinárias, extraordinárias e conjuntas, 
merecendo ainda destaque as audiências públicas. 
Até o dia 30 de novembro, foram emitidos 1721 pareceres 

sobre proposições diversas. 
Na linha de integração entre o Legislativo e a sociedade, 

as comissões efetuaram 16 visitas a localidades do Estado e 
receberam 755 convidados, entre Secretários de Estado, 
presidentes e diretores de entidades públicas e privadas, 
Prefeitos, Vereadores, representantes de entidades e 
cidadãos. 

Doze audiências públicas regionais promoveram o encontro 
entre a Assembléia de Minas e as populações locais num 
trabalho itinerante de bons resultados. 
3 - Mesa da Assembléia 
A Mesa da Assembléia, no exercício do rol de competências 

que lhe são atribuídas pelo Regimento Interno, desenvolveu 
um intenso programa de trabalho. Dentre os projetos de sua 
autoria, destacam-se os Projetos de Resolução nQs 342/95, 
que alterou o sistema de carreira da Secretaria da 
Assembléia, e 349/95, que dispõe sobre a nomeação de 
conselheiro do Tribunal de Contas pela Assembléia 
Legislativa. 
Entre as deliberações da Mesa merecem menção as nQs 

1.191/95, que dispõe sobre procedimentos necessários à 
implementação da Lei Complementar nQ 37, de 18/1/95, que se 
refere à criação, à incorporação, à fusão e ao 
desmembramento de municípios; 1.225/95, que contém o 
Regulamento do Programa Permanente de Treinamento, 
Desenvolvimento e Avaliação dos Servidores da Assembléia, e 
nQ 1.227/95, que dispõe sobre a organização administrativa 
da Secretaria da Assembléia Legislativa. 
Entre as decisões da Mesa estão a que aprova o projeto de 

reforma nas instalações do Plenário, a que determina a 
elaboração de novo regulamento do plano de saúde e 
assistência da Casa e a que aprova a implementação da 
proposta que objetiva o apoio ao aprimoramento 
organizacional da área administrativa da Assembléia e à 
melhor utilização de seus recursos humanos e, em especial, a 
compatibilização da proposta orçamentária e sua execução 
para o atual e o próximo exercícios. 
A Mesa aprovou, ainda, entre outras matérias, a aquisição 

de equipamento e a contratação de empresa para implantação 
da TV do Legislativo- Canal 40; a realização de seminários, 
ciclos de debates e fóruns técnicos e a participação da 
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Assembléia Legislativa no II Congresso Mineiro de 
Associações Microrregionais e Municípios. 

O Regimento Interno é um instrumento de democracia 
indispensável à ordem e ao bom funcionamento dos trabalhos 
do parlamento mineiro. Por isso mesmo, foi constituída, no 
âmbito da Mesa da Assembléia, uma comissão integrada pelos 
Deputados Sebastião Navarro Vieira, Ermano Batista, Maria 
José Haueisen e Antônio Júlio para rever as normas 
regimentais com o objetivo de tornar mais ágeis e eficazes 
os procedimentos legislativos. O anteprojeto encontra-se em 
fase final de elaboração e deverá ser apresentado no início 
da próxima sessão legislativa. 

4 - Secretaria da Assembléia 
4.1 - Programa de Integração do Legislativo com a Sociedade 
A integração do Legislativo com a sociedade foi uma das 

grandes prioridades propostas pela Assembléia no Plano 
Plurianual de Ação Governamental. Sua implementação deu-se 
mediante: a) coordenação das atividades de apoio às 
audiências públicas regionais; b) elaboração da cartilha de 
orçamento público; c) apoio à realização de seminários 
legislativos, fóruns técnicos e ciclos de debates; d) apoio 
técnico à implantação do Centro de Atenc'mento ao Cidadão -
CAC -; e) coordenação da publicação dos volumes. Processo 
Legislativo e Participação Política e Informações Uteis para 
o Funcionamento de Câmaras Municipais; coordenação da 
publicação do 3Q volume dos Cadernos do Legislativo; f) 
apoio à implantação do projeto Cidadão Mirim; g) apoio à 
implantação da TV do Legislativo - Canal 40 pelo sistema de 
TV a Cabo; h) produção e distribuição de programas diários 
com o titulo "Assembléia Informa" para emissoras de rádio e 
televisão da Capital e do interior; i) suporte técnico para 
acesso da Assembléia à INTERNET; j) participação no processo 
de extensão do projeto Assembléia "On Line"; 1) 
acompanhamento do processo de reformas à Constituição da 
República. 
4.2 - Programa de Reaparelhamento e Modernização do Poder 

Legislativo 
A meta de reaparelhamento e modernização do Poder 

Legislativo foi objeto de diversas ações desenvolvidas 
durante a 1a Sessão Legislativa da 13ª Legislatura. Entre 
elas, destacam-se: a) estudos técnicos para a revisão do 
Regimento Interno; b) obras de ampliação e remodelação do 
espaço físico, incluindo plenarinhos, auditório, salas de 
apoio, instalações da Gerência-Geral de Comissões e da 
Gerência-Geral de Documentação e Informação, adequação dos 
gabinetes parlamentares para otimização do espaço físico; c) 
acompanhamento do projeto Estado de Minas Gerais envolvendo 
a análise das finanças públicas e da performance sócio-
economlca do Estado no período de 1985 a 1994; d) 
desenvolvimento do projeto Memória Política de Minas Gerais, 
incluindo o projeto BANFOTO; e) desenvolvimento e 
implantação de estudos para o aprimoramento organizacional 
da Secretaria da Assembléia e para a melhor utilização de 
seus recursos humanos e, em especial, para a 
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compatibilização da proposta orçamentária e sua execução 
para o atual e o próximo exercícios; f) implantação da rede 
virtual integrada de telefonia na Casa, em parceria com a 
TELEMIG; g) desenvolvimento e implantação do Banco de Dados 
de Instituições POblicas e da Sociedade Civil; h) 
desenvolvimento da nova versão do Sistema Informático de 
Apoio Parlamentar - SISAP -; i) ampliação do uso do correio 
eletrônico e implantação do serviço nos gabinetes 
parlamentares. 
4.3- Programa de Profissionalização e Valorização do 

Servidor 
A Assembléia desenvolveu um consistente programa de 

profissionalização e valorização do seu corpo funcional, 
programa que contou com a decisiva atuação da Escola do 
Legislativo, órgão incumbido da concepção e da execução da 
política de desenvolvimento de recursos humanos na Casa. 
Entre as iniciativas que tiveram lugar em 1995 contam-se: a) 
concepção e implantação do projeto do Banco de 
Desenvolvimento do Servidor; b) concepção, implantação e 
execução do Programa de Capacitação das Equipes de Gabinetes 
Parlamentares; c) promoção de 20 cursos destinados à 
atualização e ao aperfeiçoamento do servidor, com a oferta 
de mais de mil vagas; d) concepção e implantação do NOcleo 
de Tradutores da Assembléia Legislativa; e) promoção de 
palestras de personalidades de renome nacional e 
internacional sobre temas importantes para o Poder 
Legislativo; f) capacitação de analistas e programadores; g) 
treinamento de mais de 700 servidores da Casa no uso dos 
sistemas de informática e aplicativos usados na Assembléia; 
h) apoio à participação de servidores em seminários e cursos 
oferecidos por inst ituiç6es do País e do exterior; i) 
participação no II e no III Encontros Nacionais de 
Procuradores de Assembléias Legislativas. 
Palácio da Inconfidência, 20 de dezembro de 1995. 
Rêmolo Aloise 
*-Os Quadros I, II, III e IV mencionados foram publicados 

no Diário do Legislativo de 22/12/95. 
Requerimentos 

O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Marcos Helênio, 
em que solicita, nos termos do art. 190 do Regimento 
Interno, audiência da Comissão de Defesa do Consumidor, para 
emitir parecer sobre o Projeto de Lei nQ 576/95, de autoria 
do Deputado Hely Tarquínio, que institui medidas para 
garantir o tratamento, a reabilitação e a reintegração 
social da pessoa portadora de transtorno mental e dá outras 
providências. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. 
Cumpra-se. 

Vem à Mesa requerimento do Deputado Gilmar Machado, em que 
solicita a palavra pelo art. 71 do Regimento Interno. A 
Presidência defere o requerimento, nos termos do inciso I do 
art. 244 do Regimento Interno, e fixa ao orador o prazo de 
15 minutos. Com a palavra, o Deputado Gilmar Machado. 
O Sr. Presidente- Com a palavra o Deputado Gilmar Machado. 
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O Deputado Gilmar Machado- Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
Sras. Deputadas, ocupamos a tribuna nesta tarde, em nome da 
Bancada do PT, para comunicar que estamos encerrando as 
nossas atividades como Líder da bancada do partido e dizer 
que, a partir do próximo ano, teremos outro companheiro na 
Liderança da Bancada do PT. 
Queríamos, nesta oportunidade, agradecer aos Líderes, à 

Mesa e também aos servidores desta Casa, que contribuíram 
conosco no decorrer deste ano. Sentimo-nos extremamente 
felizes porque tivemos o privilégio de ser indicados pela 
nossa bancada para estar à frente dela. Queremos dizer que a 
nossa bancada continuará atuando da mesma forma como sempre 
atuou. 
Quando se encerra mais um ano, queremo~ que haja um novo 

comportamento nesta Casa referentemente a relação com o 
Poder Executivo. Entendemos que o Poder Legislativo precisa 
manter o seu poder e travar uma relação harmoniosa, mas 
nunca de subserviência, com o Poder Executivo e o Poder 
Judiciário. 
Esperamos sinceramente que possamos fazer, neste final de 

ano e no próximo, uma reflexão sobre o comportamento que 
adotamos, para que em 1997 possa ser assegurada a autonomia 
deste Poder e, acima de tudo, seja possível recuperar, de 
fato, a força do Estado de Minas Gerais. 
Vivemos momentos difíceis em nível nacional, em que o 

processo de estabilização tem levado a grande desemprego. 
Além disso, o Governo prepara medidas, reformas que 
entendemos importantes, como a questão da reforma 
tributária, que deveria ser prioritária. Também muito nos 
preocupa a reforma da Previdência Social, para a qual os 
trabalhadores, mais uma vez, se organizaram, demonstrando 
que, em primeiro lugar, antes de se fazerem modificações, é 
preciso ouvir, é preciso debater. A CUT e a Força Sindical 
uniram-se para dizer ao Governo que não aceitarão 
modificações impostas, de cima para baixo, retirando 
conquistas históricas da classe trabalhadora no que diz 
respeito à Previdência. 
O ano de 1996 será marcado por uma grande luta, e a reforma 

da Previdência será um dos grandes embates que o País irá 
viver. Também a questão da terra continuará sendo um dos 
temas de destaque na vida nacional. Esperamos que Minas 
Gerais possa dar sua real contribuição nessa matéria. Não 
conseguimos nosso objetivo no tocante ao orçamento, mas 
esperamos que, no próximo ano, o Estado destine recursos 
para levantar suas terras devolutas, que deverão ser 
colocadas a serviço da reforma agrária. 

É ímportant~. também, que se faça a reforma administrativa, 
que se encontra em debate. Precisamos respeitar os 
servidores públicos, que muito têm contribuído para o 
crescimento e a força deste País. Não podemos 
responsabilizá-los por tudo, e sim valorizá-los. 
Conseguiremos, certamente, melhorias para essa categoria, 
através de planos de carreira que, infelizmente, ainda não 
votamos para vários setores do funcionalismo público. 
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Queremos dizer, para finalizar, que teremos debates 
importantes no próximo ano, como a questão da Universidade 
do Estado, que será reestruturada, e do Conselho de 
Desenvolvimento Científico, tema que absorverá grande 
espaço de tempo desta Casa, devido à sua importância. É 
fundamemtal que o Poder Legislativo não se omita diante de 
questões tão graves. 

Finalizando, Sr. Presidente, queremos agradecer esta 
oportunidade, dizendo que continuaremos dando nossa 
contribuição e apoiando nosso Líder, cuja indicação será 
objeto de discussão nesta tarde e que poderá contar conosco, 
a fim de que continue desenvolvendo o trabalho que cabe à 
Bancada do PT nesta Casa. Ao PT, cabe fazer oposição ao 
Governo, mas uma opos1çao que propõe, que discute, que 
debate. Uma oposição que, de fato, possa estar à altura dos 
anseios do povo de Minas Gerais. Muito obrigado. 

2a Fase 
O Sr. Presidente (Deputado- Wanderley Ávila) - 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. 

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

da presente reunião os Projetos de Lei nQs 103, 210 e 
503/95, em virtude de sua apreciação na reunião 
extraordinária realizada ontem, à noite, bem como o Projeto 
de Lei Complementar nQ 5/95 e os Projetos de Lei nQs 492 e 
499/95, em virtude de sua apreciação na reunião 
extraordinária realizada hoje, pela manhã. 

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - Discussão em 

1Q turno, do Projeto de Lei nQ 596/95, do Tribunal de 
Justiça, que dispõe sobre a criação e a extinção de cargos 
no Quadro de Servidores da Secretaria do Tribunal de Justiça 
Militar e dá outras providências. A Comissão de Justiça 
conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de 
Administração Pública opina pela sua aprovação com a Emenda 
nQ 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira 
opina pela aprovação do projeto com a Emenda nQ 1, 
apresentada pela Comissão de Administração Pública. Em 
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se 
a discussão. Em votação, o projeto, salvo emenda. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda nQ 1, que recebeu 
parecer pela aprovação. Os Deputados que a aprovam 
permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovada. Fica, 
portanto, aprovado, em 1Q turno, o Projeto de Lei nQ 596/95 
com a Emenda nQ 1. À Comissão de Fiscalização Financeira. 

Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 310/95, do 
Deputado Luiz Antônio Zanto, que dispõe sobre medidas de 
prevenção da cárie, da doença periodontal e do câncer bucal. 
A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela sua 
aprovação na forma do vencido em 1Q turno. Em discussão, o 
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. 

~---
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Em votação, o projeto. Para encaminhá-la, com a palavra, o 
Deputado Alencar da Silveira Júnior. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Alencar da 

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

encaminho favoravelmente ao projeto. Venho a esta tribuna 
para fazer pequeno comentário sobre as palavras do Líder do 
PT nesta Casa, na sua despedida da Liderança, já que, no 
próximo ano, cremos na harmonia desta Casa e a teremos. Por 
isso mesmo, solicitamos ao Governo do Estado que continue 
fazendo um bom trabalho, pois sempre terá o apoio desta 
Casa. Mais importante nesta harmonia é cumprir a palavra e 
os compromissos feitos com a população mineira, já que 
sabemos, perfeitamente, que, no próximo ano, teremos um ano 
difícil, um ano de decisões, de eleições municipais. 
Sabemos, acima de tudo, da confiança que esta Casa tem no 
Governo do Estado. Que o Governador continue cumprindo 
todos os compromissos com a população mineira. Ele tem que 
entender que todas as promessas feitas à população para este 
ano terão que ser cumpridas, como serão cumpridos todos os 
tratados feitos com esta Casa, para que possamos continuar 
com a mesma harmonia entre os Poderes Legislativo e 
Executivo. 
Esta hora é de meditação, quando poderemos saber se vamos 
contar com o Governo no próximo ano, se as reivindicações da 
população mineira serão atendidas. O fim do ano está 
próximo. Nós, Deputados, vamos entender a palavra de 
compromisso do Governador Eduardo Azeredo. Vamos saber se 
poderemos continuar contando com S. Exa., com sua palavra, 
mostrando, acima de tudo, que é um Governo de palavra, que 
cumpre todos os compromissos feitos com esta Casa. Porque, 
se esses compromissos não forem assumidos e cumpridos pelo 
Governador Eduardo ~zeredo, no próximo ano ficarão o 
descrédito e a desconfiança. Nessa reta final, só temos que 
pedir ao Governo que cumpra todos os compromissos e continue 
governando o Estado com a mesma seriedade com que vem 
tratando o Poder Legislativo, respeitando as palavras e os 
compromissos assumidos. 
Parabenizo a atitude e o comportamento do Partido dos 

Trabalhadores nesta Casa, que teve a maior seriedade durante 
a Liderança do Deputado Gilmar Machado. E, pelo pouco que 
pude conhecer do PT, se pudesse indicar um nome para ser 
Líder desse partido no próximo a~o. sem dúvida nenhuma, 
indicaria o Deputado Durval Angelo pela competência, 
harmonia e pelo respeito com que dirigiu a Bancada do PT. 
Sem dúvida nernuma, ele terá compromisso com o Executivo, 
esse compromis:o de seriedade com o povo mineiro na 
Liderança e na Bancada do Partido dos Trabalhadores. Muito 
obrigado. 

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Em 
votação. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (-Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 
2Q turno, o Projeto de Lei nQ 310/95 na forma do vencido em 
1Q turno. À Comissão de Redação. 
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Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 568/95, do 
Governador do Estado, que 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. A Comissão de Fiscalização Financeira opina 
pela aprovação do projeto na forma do vencido, em 1Q turno, 
com as Emendas nQs 1, 2 e 3, que apresenta. Em discussão, o 
projeto. Não há oradores inscritos. 
-Vem à Mesa: 

EMENDA NQ 4 
Dê-se ao inciso IV do art. 1Q do Substitutivo nQ a 

seguinte redação: 
"Art. 1Q- ................................... . 
IV- municípios com mais de 45.000 (quarenta e cinco mil) 

habitantes, relação percentual entre a população residente 
em cada um dos municípios com mais de 45.000 (quarenta e 
cinco mil) habitantes, em relação à população total das 
mesmas medidas segundo dados fornecidos pelo IBGE.". 

Em conseqüência dessa modificação, altere-se o Anexo I, no 
que a ela se refere. 
Sala das Reuniões, de de 1995. 
Carlos Pimenta 
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência 

informa ao Plenário que, no decorrer da discussão, foi 
apresentada ao projeto emenda de autoria do Deputado Carlos 
Pimenta, que recebeu o nQ 4. Nos termos do§ 4Q do art. 196 
do Regimento Interno, a Presidência vai submeter a emenda 2 
votação independentemente de parecer. Em votação, o projete 
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. Em votação, a Emenda nQ 4. Antes, porém, solicita 
ao Sr. Secretário que proceda à leitura da emenda. 
A Sra. 2ª-secretária (Deputada Maria José Haueisen) - (-

Lê:). 
-A Emenda nQ 4, lida pela Deputada Maria José Haueisen, é 

a publicada nesta edição. 
O Sr. Presidente - Em votação. Os Deputados que a aprovam 

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Fica, 
portanto, aprovado, em 2Q turno, o Projeto de Lei nQ 568/95 
com as Emendas nQs 1 a 3. À Comissão de Redação. 

Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 206/95, do 
Deputado Olinto Godinho, que estabelece normas 
complementares a que se refere o art. 281 da Constituição do 
Estado, que dispõe sobre estímulos em favor de quem fizer 
doação de órgãos para transplante. A Comissão de Saúde opina 
pela aprovação do projeto na forma do vencido em lQ turno. 
Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-
se a discussão. Em votação, o projeto. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. 
Fica, portanto, aprovado, em 2Q turno, o Projeto de Lei nQ 
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206/95 na forma do vencido em 1Q turno. À Comissão de 
Redação. 

Questão de Ordem 
o Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, gostaria de 

tecer um comentário a respeito da Emenda nQ 4, que foi 
votada há poucos minutos. Quando V. Exa. colocou a emenda em 
votação, dizendo: "Os Deputados que a aprovam permaneçam 
como se encontram", não houve nenhuma manifestação de 
rejeição à emenda. No entanto, V. Exa. deu a emenda por 
rejeitada. 
Portanto, gostaria que V. Exa. reconsiderasse a votação, 

porque foi exatamente isso que aconteceu: quando V. Exa. 
colocou a emenda em votação, solicitando aos Deputados que a 
aprovavam que permanecessem como se encontravam, nenhum 
Deputado se levantou, mas v. Exa. anunciou o veredito de que 
a emenda estaria rejeitada. No meu entender, a emenda foi 
aprovada, porque os Deputados permaneceram como se 
encontravam. 

O Sr. Presidente- A P~esidência vai analisar a fita, pois, 
naturalmente, estamos sendo gravados, até pelo sistema de 
vídeo. Posteriormente, responderemos à questão de ordem do 
Deputado Carlos Pimenta, porque não temos como voltar atrás, 
já que se trata de matéria vencida. 

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 da Proposta de Emenda à 
Constituição nQ 16/95, de autoria do Governador do Estado, 
que altera a redação do inciso II do art. 31 da Constituição 
do Estado (À promulgação.); e dos Projetos de Lei nQs 56/95, 
do Deputado Raul Lima Neto, e 580/95, do Governador do 
Estado (À sanção.). 

ENCERRAMENTO 
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria da pauta e não 

havendo oradores inscritos para o Grande Expediente, a 
Presidência encerra a reunião, convocando os Deputados para 
as extraordinárias de logo mais, às 20 horas. e de amanhã, 
dia 21, às 9 horas, nos termos dos editais de convocação, e 
para a reunião solene de encerramento, a realizar-~e logo 
após o término da extraordinária de amanhã. Levan:~-se a 
reunião. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI 
No 503/93* 

*- O parecer mencionado foi publicado no Diário do 
Legislativo de 22/12/95. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO 
NQ 612/95 

Mesa da Assembléia 
Relatório 
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da Mesa da Assembléia, 
Governador, do Vice-
e de Secretário Adjunto 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 8/12/95, o projeto 
ficou de posse da Mesa pelo prazo de três dias, para receber 
emenda, nos termos do art. 227 do Regimento Interno. 

Durante o tríduo, foi apresentada a Emenda nQ 1, de autoria 
do Deputado Romeu Queiroz, que suprime o parágrafo único do 
art. 2Q do projeto. 

Fundamentação 
A matéria de que trata o Projeto de Resolução nQ 612/95 

inclui-se na competência privativa da Assembléia 
Legislativa, conforme dispõe o art. 62, VII e VIII, da 
Constituição do Estado. Trata-se de matéria de iniciativa 
privativa da Mesa que deve ser formalizada por meio de 
projeto de resolução, nos termos do art. 66, I, "b" e "c", e 
§ 1Q, da Carta Estadual. 
Além da iniciativa, compete ainda à Mesa emitir parecer 

sobre a matéria, na hipótese de recebimento de emenda, 
conforme a regra do art. 227 do Regimento Interno. 
Quanto à emenda apresentada, a supressão proposta revela-se 

conveniente na medida em que a proposição, de fato, pode 
prescindir do dispositivo, eis que a matéria se acha 
suficientemente regulada pelos seus demais preceptivos. 

Conclusão 
Ante o exposto, opinamos pela aprovação, em turno único, do 

Projeto de Resolução nQ 612/95 com a Emenda nQ 1. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 14 de dezembro de 

1995. 
Ermano Batista, relator. 

PARECER PARA O to TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 473/95 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

De autoria do Deputado 
epígrafe dispõe sobre 
CIDADÃO. 

Relatório 
Miguel Martini, o projeto de lei em 
a implantação do Projeto SIAFI-

Publicada em 21/9/95, a proposição foi distribuída à 
Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, e à Comissão 
de Administração Pública, que opinou pela sua aprovação na 
forma original. 

Vem agora a matéria a esta Comissão para, nos termos do 
art. 195, c/c o art 103, do Regimento Interno, receber 
parecer quanto aos aspectos financeiros e orça~entários. 

Fundamentação 
O projeto de lei em tela tem como objetivo principal 

oferecer aos cidadãos mineiros a possibilidade de acompanhar 
aspectos da execução orçamentária e melhor conhecer a real 
situação financeira do Estado. 
Trata-se de iniciativa que vem fortalecer a participação 

popular, pelo exercício do controle direto, na vida política 
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e institucional dos órgãos e das entidades que compõem a 
esfera pública. 
O projeto não prevê, entre seus dispositivos, verba 

específica para sua implantação, o que nos leva a presumir 
que os recursos a ele destinados estão incluídos entre 
aqueles destinados no orçamento estadual para as atividades 
correntes da administração. Tal fato não nos parece 
impeditivo à aprovação do projeto, uma vez que não existe, 
também, na proposição, a determinação expressa de ações ou 
prazos especificas a serem cumpridos. A implantação 
paulatina das medidas determinadas no projeto, com a 
participação conjunta de todos os Poderes do Estado, 
conforme dispõe o art. 4Q do projeto, facilitará, 
certamente, a alocação de recursos, seja os já previstos no 
orçamento, seja os obtidos mediante créditos adicionais. 

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

Lei nQ 473/95, na sua forma original. 
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 1995. 
Miguel Martini, Presidente- Marcos Helênio, relator- João 

Leite- Ivair Nogueira- José Henrique- Gilmar Machado. 
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 568/95 
Reuni~o Conjunta 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em 
epígrafe 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 Federa 1 , no 
produto da arrecadação do ICMS, e dá outras providências. 
Por solicitação do Sr. Governador do Estado, por meio da 

Mensagem nQ 58/95, foi atribuído ao projeto regime de 
urgência, nos termos do art. 69 da Constituição Estadual, 
sendo o mesmo apreciado em reun1ao conjunta das comissões 
para as quais foi distribuído. 
Cumpridas as formalidades regimentais, a proposição 

recebeu, inicialmente, parecer d2 Comissão de Constituição e 
Justiça pela constitucionalidade. legalidade e juridicidade, 
com as Emendas nQs 1 a 3. 

Em seguida, a Comissão 
Regionalização emitiu parecer 
Emendas nQs 1 a 3 apresentadas 
e Justiça. 

de Assuntos Municipais e 
favorável ao projeto, com as 
pela Comissão de Constituição 

A Comissão de Meio Ambiente também manifestou-se 
favoravelmente à proposição, apresentando as Emendas de nQ 
4, 5 e 6. 

Cabe agora a esta Comissão apreciar a matéria sob os 
aspectos financeiros, tributários e orçamentários. 

Fundamentação 
O projeto regulamenta o inciso II do parágrafo un1co do 

art. 158 da Constituição Federal, repetido pelo art. 150, § 
1Q, inciso II, da Constituição Estadual e pelo art. 3Q, 
inciso II, da Lei Complementar nQ 63, de 1990. 
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Trata-se de definir em lei ordinária estadual os critérios 
de distribuição do montante da parcela de um quarto do ICMS 
pertencente aos municípios, sendo de registrar-se que o 
Estado de Minas Gerais era uma das únicas unidades 
federativas que ainda não editara a lei infraconstitucional, 
o que resultou em leis esparsas e projetos de lei em 
tramitação na Assembléia Legislativa dispondo sobre reserva 
de percentual do montante de um quarto para determinados 
municípios, como é o caso dos mineradores e dos Municípios 
de Mateus Leme e de Mesquita. 
O projeto em tela, do montante total de 25% (vinte e cinco 

por cento), reserva 10% (dez por cento) para serem 
distribuídos aos municípios na proporção do Valor Adicionado 
Fiscal (VAF) gerado em seus respectivos territórios, ou 
seja, o peso do VAF na distribuição total do ICMS passa a 
ser de 85% (oitenta e cinco por cento), sendo 75% (setenta e 
cinco por cento) já previstos no inciso I do parágrafo único 
do art. 158 da Constituição Federal e mais 10% agora 
reservados da parte disponível que o texto constitucional 
remete para a lei estadual ordinária, conforme o inciso XI 
do art. 1Q do projeto. 
Sabe~se que os índices de participação dos mun1c1p1os 

mineiros pelo VAF são atribuídos pela Secretaria de Estado 
da Fazenda, na forma de resolução, no final de cada 
exercício financeiro, para vigorar no subseqüente, observado 
o movimento apurado em cada município nos dois anos civis 
imediatamente anteriores. Na forma do§ 2Q do art. 1Q do 
projeto, o índice de 10% reservado do montante de 25% será 
PUblicado pela SEF até 30 de junho de cada ano, a partir de 
1997, e para 1996 até o dia 31 de dezembro deste ano. 
O percentual de 1% (um por cento), na forma prevista no 

inciso X do art. 1Q, é assegurado como receita mínima a 
todos os municípios mineiros, eliminando-se uma situação 
comum na paisagem mais pobre do Estado de determinado 
município receber apenas R$10,00 (dez reais) mensais pela 
sua participação no bolo tributário do ICMS, ou até menos. 

Os restantes 14% (quatorze por cento) da parcela disponível 
obedecerão a critérios de população (4%), área geográfica 
(1%), gastos com manutenção e desenvolvimento do ensino 
(2%), receita tributária própria e transferências recebidas 
(2%), área cultivada (1%), preservação do património 
cultural (1%), saúde (2%), e conservação ambiental (1%), com 
base em informações a serem fornecidas pelo IBGE, IGA, 
IEPHA, FEAM, Tribunal de Contas do Estado e Secretarias de 
Estado da Educação, de Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
e do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. 
Tais critérios irão vigorar já a partir de 1Q de janeiro de 

1996. Ocorre que para o próximo exercício financeiro o 
rateio pelos critérios enumerados no projeto será calculado 
apenas sobre o montante de 12,5000%( doze inteiros e cinco 
mil_décimos de milésimo por cento), sendo certo que 12,3384% 
serao rateados na proporção do VAF, assegurando aos 
Municípios de Mateus Leme e Mesquita, o, 1116% e 0,0500%, 
respectivamente. 
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A partir de 1Q de janeiro de 1997 ficam mantidos 
exclusivamente os critérios previstos nos incisos I a XI do 
art. 1Q do projeto. 
Tratando-se de transferências de receitas tributárias e de 

parcelas de receita pertencentes aos mun1c1p1os por 
determinação constitucional, nenhum impacto negativo ocorre 
no Orçamento do Estado. 

Deve ser ressaltada ainda a preocupação do projeto em 
alcançar o tanto quanto possível distribuição mais justa da 
receita do ICMS, aumentando oara a esmagadora maioria dos 
mun1C1p1os o ICMS "per capitz . 

Entretanto, apresentamos ao projeto o Substitutivo nQ 1, 
que pretende atenuar os efeitos na receita dos municípios 
introduzidos com o critério de distribuição do percentual de 
que trata o inciso II do parágrafo único do art. 158 da 
Constituição Federal, na forma do Projeto de Lei nQ 568/95. 

Assim, os objetivos inicialmente estabelecidos só teriam 
pleno reflexo a partir do exercício de 1998, com leves 
alterações nos dois anos anteriores. 

Incluem-se pequenas modificações nos critérios já 
estabelecidos, aperfeiçoando-os. Por outro lado, 
estabeleceu-se percentual de participação específico para os 
municípios mineradores, com índices diferenciados nos 
próximos três anos. 
Prevê-se, ainda, a redistribuição, a partir do exercício de 

1999, dos valores atribuídos pelo critério de Valor 
Adicionado Fiscal (VAF), devendo serem realocados na forma 
prevista em lei a ser obrigatoriamente editada em 1998, 
mantendo-se, no mínimo, os percentuais estabelecidos para o 
exercício de 1998 em relação aos demais critérios. 

As Emendas nQs 1 e 2, apresentadas pela Comissão de 
Constituição e Justiça, destinam 0,01% aos mun1c1p1os 
mineradores, reservando tal percentual do montante de 10% 
previsto no inciso XI do art. 1Q e cujo cálculo de 
participação de cada município terá por base o VAF. Tais 
emendas visam cumprir preceito contido no art. 253, § 2Q, da 
Constituição Estadual, que manda reservar da parte 
disponível do ICMS percentual para os municípios 
considerados mineradores. 

As duas emendas, porém, restam prejudicadas em face do 
Substitutivo nQ 1, que apresentamos, conforme adiante 
demonstrado. 

A Emend2 nQ 3 visa suprir omissão do art. 4Q, estabelecendo 
a data c~ publicação da lei como delimitadora do prazo para 
sua regulamentação pelo Poder Executivo, o que está sendo 
acolhido pelo substitutivo. 

Igualmente, o substitutivo acolhe as Emendas nQs 4, 5 e 6, 
da Comissão de Meio Ambiente, que promovem ajustes nas 
informações sobre o item de conservação ambiental a que se 
refere o inciso IX do art. 1Q, propondo, ainda, a inclusão 
de unidade de conservação municipal. 

O Substitutivo nQ 1, que apresentamos, visa limitar o 
critério de distribuição pela VAF no percentual de 
75%(setenta e cinco por cento), remetendo para a lei 
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ordinária estadual em 1998 a tarefa de estabelecer novos 
critérios de modo a abranger efetivamente o montante de um 
quarto , retirando assim, a partir de 1999, o peso de 85% do 
Valor Adicionado Fiscal (VAF), conforme pretendido no 
projeto, uma vez que tanto o inciso I do parágrafo único do 
art. 158 da Constituição Federal quanto a Lei Complementar 
nQ 63, de 11 de janeiro de 1990, contêm normas de submissão 
obrigatória pelos Estados, determinando que apenas três 
quartos ou 75% do ICMS pertencente aos municípios sejam 
distribuídos pelo VAF e o um quarto restante exclusivamente 
com base em outros critérios ditados pelo legislador 
estadual. 
O substitutivo assegura o percentual de 1,5% para os 

municípios mineradores em 1996, 0,75% em 1997 e O, 11% a 
partir de 1998, atendendo-se ao disposto no art. 253, § 2Q, 
da Constituição Estadual, bem como propõe seja atenuada a 
perda de receita dos Municípios de Mateus Leme e Mesquita, 
por meio de redução gradual dos índices de participação nos 
próximos seis anos, zerando-se os índices no exercício de 
2001, sendo certo que tais municípios perderam brutalmente 
suas receitas em razão de emancipação de distritos e até 
então vinham recebendo compensação financeira com base na 
Lei nQ 11.042, de 15 de janeiro de 1993,que fica 
expressamente revogada pelo art. 6Q do projeto. 

Propõe ainda o substitutivo abranger o complexo industrial 
situado no território de mais de um município, para fins de 
apuração do Valor Adicionado Fiscal (VAF), desde que tais 
municípios celebrem acordo a ser homologado pela Secretaria 
de Estado da Fazenda. 

Estendemos, por oportuno, até o dia 30 de dezembro de 1995, 
o prazo para serem prestadas e publicadas as informações 
necessárias à execução da presente proposição. 

Conclusão 
Diante do exposto, nosso parecer é pela aprovação do 

Projeto de Lei nQ 568/95, no 1Q turno, na forma do 
Substitutivo nQ 1 que apresentamos a seguir e pela 
prejudicialidade das Emendas nQs 1, 2 e 3, da Comissão de 
Constituição e Justiça; e das Emendas nQs 4, 5 e 6, da 
Comissão de Meio Ambiente. 

PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 596/95 

Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça, 
de Administração Pública e de Fiscalização Financeira e 

Orçamentária 
Comissão de Constituição e Justiça 

Por meio do Ofício nQ 756/95, o Presidente do Tribunal de 
Justiça do Estado encaminhou a esta Casa o Projeto de Lei nQ 
596/95, que dispõe sobre a criação e a extinção de cargos no 
Quadro de Servidores da Secretaria do Tribunal de Justiça 
Militar e dá outras providências. 

Publicada em 2/12/95, a matéria foi distribuída às 
comissões competentes para receber parecer, nos termos do 
art. 195, c/c o art. 103, do Regimento Interno. 
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Com fulcro nos arts. 129, III, e 274, II, do mesmo 

Regimento, o Deputado Clêuber Carneiro apresentou, em 
Plenário, requerimentos em que solicita seja a matéria 
apreciada em reunião conjunta e em regime de urgência, os 
quais foram aprovados em 19/12/95. 

Preliminarmente, compete a esta Comissão o exame da 
proposição quanto aos aspectos 
constitucionalidade e legalidade, com 
termos que se seguem. 

Fundamentação 

de juridicidade, 
fundamentação nos 

A proposição objetiva, precipuamente, a criação de cargos 
no quadro específico de provimento em comissão da Secretaria 
do Tribunal de Justiça Militar, constante no Anexo III, a 
que se refere o art. 1Q da Lei nQ 11.098, de 1993. 
Por outro lado, o projeto também visa á extinção do cargo 

de Chefe de Gabinete do Presidente, constante no quadro 
específico de provimento em comissão supracitado, bem como 
de cargos do quadro específico de provimento efetivo a que 
se refere o art. 1Q da Lei nQ 11.617, de 1994. 

A Carta Estadual, 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 nas administrações direta, 
autárquica e fundacional e a fixação da remuneração, 
observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias. 

Outra norma a observar é a do art. 104, li, do mesmo texto 
constitucional, que estabelece ser da competência do 
Presidente do Tribunal de Justiça a inauguração do processo 
legislativo no que concerne à criação e à extinção de cargo 
e à fixação de vencimentos dos membros do referido Tribunal, 
dos Juízes, inclusive dos tribunais inferiores, dos serviços 
auxiliares e os dos juízos que lhes forem vinculados. 

Finalmente, cumpre destacar o§ 3Q do art. 3Q do projeto, o 
qual impõe a regra de que a escolha dos ocupantes dos cargos 
de recrutamento amplo não poderá recair em parentes 
consangu1neos ou afins até o 3Q grau, em linha reta ou 
colateral, de membro do Tribunal de Justiça Militar. 
Trata-se de regra Ja estabelecida pelas Leis ngs 9.730 e 

9.749, de 1988, para o provimento dos cargos em comissão e 
de recrutamento amplo de Assessor Judiciário III dos 
Tribunais de Justiça e de Alçada, respectivamente . 

Examinados, pois, os aspectos jurídico-constitucionais 
pertinentes à matéria, não vislumbramos óbices que impeçam a 
sua tramitação nesta Casa . 

Conclusão 
Concluímos, portanto, pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
596/95 . 
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Simão Pedro Toledo, relator 

- Leonídio Bouças - António Genaro - Arnaldo Penna - Ivair 
Nogueira. 

Comissão de Administração Pública 
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Relatório de 
Por meio do Ofício nQ 756/95, o Presidente do Tribun~l e~ 

Justiça de Minas Gerais encaminhou o projeto de lel nO 
apreço, que dispõe sobre a criação e a extinção de cargos·ç~ 
Quadro de Servidores da Secretaria do Tribunal de Justl 
Militar e dá outras providências. - de 

A ma~ér~a- foi examinada preliminarmente pela_ C?m~s~aode• 
Const1tu1çao e Justiça, que concluiu por sua JUr1d1C 1da 
constitucionalidade e legalidade. o 
Cumpre-no~, agora,. proceder à análise do projeto sob 5 , 

ponto de v1sta do merito, atendendo ao disposto no art. 19 
c/c o art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação - dO 
A proposição em apreço visa a alterar a composiçao ·ç~ 

Quadro de Servidores da Secretaria do Tribunal de Just 1de 
Militar a que se referem o Anexo III da Lei nQ 11.098, 
12/5/93, e o Anexo III da Lei nQ 11.617, de 5/10/94. 
Dessa forma, propõe-se a criação de cinco cargos d~ 

recrutamento amplo e um de recrutamento limitado e 
extin~ão_de nove cargos de provimento efetivo. _ ãO 
_A c~1açao de cargos e a sua extinção ou transformaçao_s a 
1nst1tu1das por meio de lei específica e devem ter em v,sta 
o servi~o Público prestado pelo Estado. Assim, havendo falts 
de serv1dores, necessária se faz a criação de novos carg~m 
ou, em contrapartida, a sua extinção ou transformação a f~o 
~e ~e adequar o quadro de servidores à real necessidade 
orgao. 
O projeto não foge a essa premissa. O atual quadro d~ 

servidores do Tribunal de Justiça Militar, conforme f 01 

demonstrado por estudos realizados pelos membros daquele 
órgão, merece ajustes. 

Assim sendo, a medida ora proposta é oportuna e conven~e~te 
e - acrescente-se - não trará maiores gastos ao erar 10 ' 
P9rquanto extinguem-se nove cargos e criam-se apenas cinco. 

E oportuno lembrar que a eficiência é um dos postuladoS 
que a administração pública deve perseguir. Trata-se de 
princípio dirigido não só ao bom desempenho e presteza_do 
serviço público como também à estruturação dos órgaos 
estatais. 

Não podemos deixar de aplaudir a iniciativa daquele 
Tribunal de vedar a nomeação de parentes consangüíneos ou 
afins até o 3Q grau, em linha reta ou colateral, para os 
cargos de recrutamento amplo. Tal medida vai ao encontro doS 
anseios da população, contrária ao nepotismo. Por outro 
lado, essa sistemática já foi adotada pelos Tribunais de 
Justiça e de Alçada, em obediência às Leis nQs 9.730 e 
9.749, de 1988, para os cargos de recrutamento ampl? _de 
Assessor Judiciário III, o que demonstra o firme propos1to 
do Judiciário mineiro de profissionalizar seus quadros de 
servidores. Destarte, o projeto deve prosseguir seu 
curso. 

Todavia, estamos apresentando a Emenda nQ 1 para aprimorar 
a proposição. 

Conclusão 
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Isso posto, opinamos pela aprovação do Projeto 
596/95 com a Emenda nQ 1, a seguir redigida. 

de Lei nQ 

Substitua-se no 
CH-AI-01". 

EMENDA NQ 1 
art. 1Q a expressão "TJM-CH-AI" 

Sala das Comissões, 20 de dezembro de 1995. 

por "TJM-

Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna, relator 
Bonifácio Mourão- Ajalmar Silva- Marcos Helênio. 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De. autoria do Tribunal de Justiça, por intermédio de seu 
Presidente, a proposição em análise dispõe sobre a criação 
e a extinção de cargos no Quadro de Servidores da Secretaria 
do Tribunal de Justiça Militar. 

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça 
concluiu pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela 
legalidade da matéria. 

Em seguida, a Comissão de Administração Pública 
manifestou-se pela aprovação do projeto com a Emenda nQ 1. 
Agora, vem a matéria a esta Comissão para receber parecer. 

Fundamentação 
A proposição em tela tem como objetivo criar seis cargos e 

extinguir outros dez no Quadro de Servidores da Secretaria 
do Tribunal de Justiça Militar. 

As despesas decorrentes da execução da futura lei correrão 
por conta dos créditos orçamentários consignados àquela 
Corte. Não há, no projeto em comento, solicitação de 
autorização para abertura de créditos adicionais. Destarte, 
os gastos daquele órgão, considerando também as alterações 
em curso, terão que se submeter ao limite autorizado por 
este Poder. A matéria não encontra, assim, óbice do ponto de 
vista orçamentário à sua aprovação. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 1Q turno, 

do Projeto de Lei nQ 596/95 com a Emenda nQ 1, da Comissão 
de Administração Pública. 
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Marcos Helênio, relator -

Ajalmar Silva -Romeu Queiroz- Leonídio Bouças Ivair 
Nogueira. 

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 450/95 

Comissão de Política Energética, Hídrica e Minerária 
Relatório 

O Projeto de Lei nQ 450/95, da Deputada Elbe Brandão, visa 
a alterar a Lei nQ 7.230, de 1978, que cria a Medalha do 
Mérito Barão de Eschwege. 
Aprovado no 1Q turno, com 

vem, agora, a esta Comissão 
o 2Q turno. Segue, anexa, a 
deste parecer. 

as Emendas nQs 1 e 2, a matéria 
para ser objeto de parecer para 
redação do vencido, que é parte 

Fundamentação 
O projeto de lei em exame trata da alteração dos arts. 3Q e 

4Q da Lei nQ 7.230, de 1978, que cria a Medalha do Mérito 
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Barão de Eschwege. Assim, transfere para o Secretário de 
Recursos Minerais, Hídricos e Energéticos a atribuição de 
presidir a comissão de escolha do agraciado, adequando a 
citada lei ao atual quadro institucional do Estado. 

A Emenda ng 1 visa à correção de erro material da 
proposição, e a ng 2, à inclusão do Presidente desta 
Comissão naquela encarregada de escolher o agraciado. 

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

Lei nQ 450/95 na forma do vencido no 1Q turno. 
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 1995. 
Bilac Pinto, Presidente- Anivaldo Coelho, relator- Elbe 

Brandão. 
Redação do Vencido no lQ Turno 

PROJETO DE LEI No 450/95 
Altera a Lei nQ 7.230, de 17 de-maio de 1978, que cria a 

Medalha do Mérito Barão de Eschwege. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Os arts. 3Q e 4Q da Lei nQ 7.230, de 17 de maio 

de 1978, que cria a Medalha do Mérito Barão de Eschwege, 
passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 3Q -O agraciado com a medalha criada por esta lei, 
em cada ano, será escolhido por uma comissão composta pelos 
seguintes membros, sob a Presidência do primeiro: o 
Secretário de Estado de Recursos Minerais, Hídricos e 
Energéticos, o Secretário de Estado de Indústria e Comércio, 
o Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Meio 
Ambiente, o Presidente da Comissão de Política Energética, 
Hídrica e Minerária da Assembléia Legislativa, o Diretor da 
Escola de Minas de Ouro Preto, o Presidente da Fundação 
Gorceix, o Presidente do Instituto Brasileiro de Mineração-
IBRAM -, o Presidente do Instituto Brasileiro de Siderurgia, 
o Diretor-Presidente da Companhia Mineradora de Minas Gerais 
- COMIG -, o Presidente da Casa de Eschwege e o Chefe do 
Cerimonial do Palácio do Governo, este como Secretário 
Executivo da comissão."; 

"Art. 4Q -A Medalha do Mérito Barão de Eschwege obedecerá 
ao modelo e às especificações aprovados pelo Secretário de 
Estado de Recursos Minerais, Hídricos e Energéticos.". 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 
NQ 9/95 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei Complementar nQ 9/95, de autoria do 

Governador do Estado, que dispõe sobre nomeação para o 
Quadro de Oficiais de Saúde- QOS -, da Polícia Militar de 
Minas Gerais, foi aprovado no 2Q turno com as Emendas ngs 1 
e 2 ao vencido no 1Q turno. 
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 
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Assim sendo, opinamos por se dar à propos1çao a seguinte 
redação final, que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR No 9/95 
Dispõe sobre nomeação para o Quadro de Oficiais de Saúde -

QOS -, da Polícia Militar de Minas Gerais. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. lQ -A nomeação para o Quadro de Oficiais de Saúde-

QOS da Polícia Militar de Minas Gerais depende de 
aprovação prévia em concurso público de provas e títulos. 
Art. 2Q Para ingresso no QOS, o candidato deverá 

preencher os seguintes requisitos: 
I -ser brasileiro; 
II- estar quite com o serviço militar; 
III- estar quite com as obrigações eleitorais; 
IV - ter, no máximo, 35 (trinta e cinco) anos de idade na 

data da nomeação; 
V - ter formação profissional, em nível de 3Q grau, 

atinente à categoria pretendida; 
VI - gozar de boa saúde; 
VII - ter capac~dade mental; 
VIII - ter apt~:ào física. 
Parágrafo único - Os requisitos previstos nos incisos VI a 

VIII serão comprovados, respectivamente, por meio de exames 
médicos, psicológicos e de capacitação física perante a 
Junta Militar de Saúde, perante uma comissão de psicólogos e 
uma comissão de avaliadores, constituídas para esse fim. 
Art. 3o -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 o 
ingresso no QOS. 
§ 1Q - O acesso aos demais postos sujeita-se às normas do 

Regulamento de Promoções de Oficiais da Polícia Militar. 
§ 2Q - Caso ocorra nomeação conjunta, prevalecerá, para 

efeito de antigüidade, a ordem de classificação no concurso. 
Art. 4Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 5Q Revogam-se as disposições em contrário, 

especialmente a Lei nQ 4.377, de 25 de janeiro de 1967. 
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 1995. 
Paulo Schettino, Presioente - José Maria Barros, relator -

João Leite. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

NQ 21/95 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei nQ 21/95, de autoria do Deputado Ronaldo 
Vasconcellos, que obriga o uso do cinto de segurança nos 
veículos que menciona, no território do Estado de Minas 
Gerais, foi aprovado no 2Q turno na forma do Substitutivo nQ 
1 ao vencido no 1Q 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. 
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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 21/95 
Obriga o uso do cinto de segurança nos veiculas que 

menciona, no território do Estado de Minas Gerais. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q - É obrigatório o uso do cinto de segurança nos 

veículos automotores particulares, oficiais, de aluguel e 
nos destinados ao transporte coletivo que transitem no 
território do Estado de Minas Gerais, inclusive em áreas 
rurais. 

§ 1Q - Consideram-se veículos automotores, para efeito 
desta lei, carros particulares e oficiais, táxis, caminhões 
e ônibus. 

§ 2Q - O proprietário de veiculo que não possuir cinto de 
segurança original de fábrica deverá adaptá-lo para receber 
o equipamento. 

§ 3Q- No caso de veiculo automotor destinado ao transporte 
coletivo, a obrigatoriedade de que trata o "caput" 
restringe-se ao motorista que o conduz. 
Art. 2Q -A concessão para a exploração de transporte 

coletivo ou a sua renovação ficam condicionadas à adaptação 
dos veículos às exigências desta lei. 
Art. 3Q -O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará 

o proprietário do veiculo à multa de 5 (cinco) Unidades 
Padrão Fiscal do Estado de Minas Gerais - UPFMGs por 
infração. 
Parágrafo único - A reincidência acarretará o acréscimo de 

100% (cem por cento) à multa de que trata o "caput" deste 
artigo. 
Art. 4Q- O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo 

de 60 (sessenta) dias contados da data de sua publicação. 
Art. 5Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 6Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 1995. 
Paulo Schettino, Presidente - João Leite, relator - José 

Maria Barros. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

NQ 56/95 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei nQ 56/95, de autoria do Deputado Raul Lima 
Neto, que torna obrigatória a instalação de sanitários nos 
terminais rodoviários e nos pontos de parada de ônibus 
intermunicipais, 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 56/95 
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a instalação de sanitários nos terminais 
nos pontos de parada de ônibus 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q É obrigatória a instalação de sanitários 

adequados para uso gratuito de passageiros nos terminais 
rodoviários e nos pontos de parada de ônibus 
intermunicipais. 
Art. 2Q - Cabe ao órgão ou à entidade competente do Poder 

Executivo a fiscalização do disposto nesta lei. 
Art. 3Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 4Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 14 de dezembro de 1995. 
Paulo Schettino, Presidente- Aílton Vilela, relator - Elbe 

Brandão. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

NQ 96/95 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei nQ 96/95, de autoria do Deputado Marcelo 
Gonçalves, que autoriza o Poder Executivo a ceder imóvel que 
especifica ao Município de Dores do Indaiá, 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 96/95 

Autoriza o Poder Executivo a ceder imóvel que especifica ao 
Município de Dores do Indaiá. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar 

contrato de cessão de uso com o Município de Dores do 
Indaiá, referente ao imóvel constituído por um terreno de 
501,12m2 (quinhentos e um vírgula doze metros quadrados) de 
área, situado nesse município, na Rua Rui Barbosa, 
registrado sob o nQ 17.679, a fls. 113 do Livro 3Q-GG do 
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Dores do 
Indaiá, com os seguintes limites e confrontações: pela 
frente, numa extensão de 27,40m (vinte e sete vírgula 
quarenta metros), com a Rua Rui Barbosa; pela direita, numa 
extensão de 17,30m (dezessete vírgula trinta metros), com 
imóvel de propriedade de Vicente Lopes de Azevedo; pela 
esquerda, numa extensão de 21,70m (vinte e um vírgula 
setenta metros), com a Rua Alagoas; e pelos fundos, numa 
extensão de 24m (vinte e quatro metros), com imóvel de 
propriedade de Luiz Ribeiro Correa. 
Parágrafo único - O imóvel descrito neste artigo destina-se 

à ampliação do posto de saúde do município. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 1995. 
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João Leite, relator - José 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 
NQ 235/95 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei nQ 235/95, de autoria do Tribunal de 

Contas do Estado, que dispõe sobre o reajustamento dos 
símbolos e dos padrões de vencimentos dos servidores do 
Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal de Contas e dos 
integrantes do seu Quadro Especial de Pessoal, inclusive dos 
inativos, 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, 

redação f i na 1 , 
opinamos por se dar à proposição a seguinte 
que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI No 235/95 
Dispõe sobre o reajustamento dos-símbolos e dos padrões de 

vencimentos dos servidores do Quadro de Pessoal da 
Secretaria do Tribunal de Contas do Estado e dos integrantes 
do seu Quadro Especial de Pessoal, inclusive dos inativos, e 
dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Ficam reajustados os valores dos símbolos e dos 

padrões de vencimentos dos servidores do Quadro de Pessoal 
da Secretaria do Tribunal de Contas do Estado e dos 
integrantes do seu Quadro Especial de Pessoal, inclusive dos 
inativos, a partir de 1Q de maio de 1995, pelo percentual 
uniforme e universal de 101. (dez por cento), incidente sobre 
os valores vigentes em 30 de abril de 1995. 
Art. 2Q -O encaminhamento de projeto de lei ao Poder 

Legislativo, pelo Tribunal de Contas do Estado, não autoriza 
a antecipação do pagamento de vencimentos e de quaisquer 
parcelas remuneratórias nos novos valores propostos. 
Art. 3Q- As despesas com a execução do disposto no art. 1Q 

desta lei correrão por conta dos créditos orçamentários 
consignados ao Tribunal de Contas do Estado. 
Art. 4Q- Fica o Poder Executivo autorizado a contratar com 

o Banco do Nordeste do Brasil S.A. - BNB- operação de 
crédito, no âmbito do programa Fundo Geral de Turismo 
FUNGETUR -, no valor de até R$3.600.000,00 (três milhões e 
seiscentos mil reais), destinados à conclusão da ponte sobre 
o rio São Francisco, na Rodovia BR-135, para ligação dos 
Municípios de Januária e Pedras de Maria da Cruz. 

§ 1Q - A forma e as condições de repasse da quantia a que 
se refere o "caput" deste artigo e de quitação dos débitos 
correspondentes, bem como o prazo da operação, os juros, a 
correção monetária e os demais encargos e condições serão 
acordados pelas partes no instrumento contratual. 

§ 2Q Em garantia e como meio de pagamento do 
financiamento, o Estado cederá ao BNB, em caráter 
irrevogável e irretratável, parcelas das quotas do Fundo de 
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Participação do Estado- FPE -, ou de outras receitas se as 
quotas do FPE se apresentarem insuficientes, as quais 
ficarão vinculadas à operação de crédito até a sua total 
liquidação, em montante necessar1o para amortizar o 
principal da dívida e pagar os acessórios contratualmente 
devidos. 

§ 3Q - Para tornar efetiva a garantia de que trata o 
parágrafo anterior, fica o Banco do Brasil S.A., ou outra 
repartição pagadora competente, autorizado, em caráter 
irrevogável, a reter os referidos recursos em favor do BNB, 
podendo este, na qualidade de mandatário do Estado, utilizá-
los no pagamento do que lhe for devido por força do contrato 
referido no§ 1Q deste artigo. 

§ 4Q - A partir da proposta orçamentária para 1996, o 
orçamento anual consignará verbas próprias para a 
amortização das prestações do principal e o pagamento dos 
acessórios da dívida, bem como para atender aos compromissos 
da contrapartida de recursos próprios na fase de execução do 
projeto. 
Art. 5Q- Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito 

especial, adicional ao orçamento vigente, no valor de até 
R$3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais), 
destinado ao pagamento das obrigações decorrentes da 
operação de crédito autorizada por esta lei. 

Art. 6Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
Art. 7Q Revogam-se 

especialmente o art. 7Q 
1993. 

as disposições em contrário, 
da Lei nQ 11.100, de 21 de maio de 

Sala das Comissões, 20 de dezembro de 1995. 
Paulo Schettino, Presidente - João Leite, relator - José 

Maria Barros. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO 

NQ 325/95 
Comissão de Redação 

Comissão de 
aprova, em 

XXII, da 
de Contas 

em turno 

O Projeto de Resolução nQ 325/95, da 
Fiscalização Financeira e Orçamentária, que 
conformidade com o disposto no art. 62, 
Constituiç2o do Estado, as contas do Tribunal 
referentes ~a exercício de 1994, foi aprovado 
único, serr ~menda. 

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 325/95 

Aprova, em conformidade com o disposto no art. 62, XXII, da 
Constituição do Estado, as contas do Tribunal de Contas 
referentes ao exercício de 1994. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1Q -Ficam aprovadas, em conformidade com o disposto 

no art. 62, XXII, da Constituição do Estado, as contas do 
Tribunal de Contas referentes ao exercício de 1994. 
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Art. 2Q -Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 1995. 
Paulo Schettino, Presidente - José Maria Barros, relator -

João Leite. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

No 411/95 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei nQ 411/95, de autoria do Deputado Ronaldo 
Vasconcellos, que declara de utilidade pública a Sociedade 
Concepcionista do Ensino Escola de Educação Infantil 
Regina Pacis, 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 final, 
opinamos por se dar à proposição a seguinte 
que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI No 411/95 
Declara de utilidade pública a SÕciedade Concepcionista do 

Ensino- Escola de Educação Infantil Regina Pacis, com sede 
no Município de Belo Horizonte. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a Sociedade 

Concepcionista do Ensino Escola de Educação Infantil 
Regina Pacis, 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, 20 de dezembro de 1995. 
Paulo Schettino, Presidente - José Maria Barros, relator -

João Leite. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

No 423/95 
Comissão de Redação 

O Projet9 de Lei nQ 423/95, de autoria do Deputado 
Wanderley Avila, que institui, no Estado de Minas Gerais, o 
Dia do Maçom, 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 423/95 
Institui, no Estado de Minas Gerais, o Dia do Maçom. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q- Fica instituído, no Estado de Minas Gerais, o Dia 

do Maçom, a ser comemorado, anualmente, no dia 20 de agosto. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
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Sala das Comissões, 20 de dezembro de 1995. 
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Paulo Schettino, Presidente - José Maria Barros, relator -
João Leite. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 
NQ 433/95 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei nQ 433/95, de autoria do Deputado Durval 

Ângelo, que declara de utilidade pública a Congregação de 
São João Batista, 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 433/95 

Declara de utilidade pública a Congregação de São João 
Batista, com sede no Município de Belo Horizonte. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q- Fica declarada de utilidade pública a Congregação 

de São João Batista, 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, 20 de dezembro de 1995. 
Paulo Schettino, Presidente - José Maria Barros, relator -

João Leite. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

No 448/95 
Comissão-de Redação 

O Projeto de Lei nQ 448/95, de autoria do Deputado José 
Braga, que declara de utilidade pública a Fundação 
Hospitalar de Montes Claros, com sede no Município de Montes 
Claros, 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 448/95 

Declara de utilidade pública a- Fundação Hospitalar de 
Montes Claros, com sede no Município de Montes Claros. 

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

Hospitalar de Montes Claros, com sede no Município de Montes 
Claros. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 1995. 
Paulo Schettino, Presidente - José Maria Barros, relator -

João Leite. 
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o Projeto de Lei nQ 452/95, de autoria do Deputado Djalma 
Diniz, que declara de utilidade pública a Guarda Mirim de 
Inhapim, com sede no Município de Inhapim, foi aprovado nos 
turnos regimentais, sem emenda. 

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 f i na 1 , 

opinamos por se dar à proposição a seguinte 
que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI No 452/95 
Declara de utilidade pública a Guãrda Mirim de Inhapim, com 

sede no Município de Inhapim. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a Guarda 

Mirim de Inhapim, com sede no Município de Inhapim. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 1995. 
Paulo Schettino, Presidente - José Maria Barros, relator -

João Leite. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

NQ 453/95 
Comissão de Redação 

O Projet9 de Lei nQ 453/95, de autoria do Deputado 
Wanderley Avila, que declara de utilidade pública a Creche 
Grazia Barreca Castagna, 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 453/95 

Declara de utilidade pública ã Creche Grazia Barreca 
Castagna, com sede no Município de Belo Horizonte. 

A Assemb1éia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a Creche 

Grazia Barreca Castagna, com sede no Município de Belo 
Horizonte. 
Art. 2Q Esta 1 e i entra em vigor na data 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 1995. 

de sua 

Paulo Schettino, Presidente - José Maria Barros, relator -
João Leite. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 
NQ 475/95 

Comissão de Redação 
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O Projeto de Lei nQ 475/95, de autoria do Deputado Antônio 
Júlio, que declara de utilidade pública a Fundação Educativa 
e Cultural José Alves Ferreira de Oliveira, com sede no 
Município de Pará de Minas, 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 475/95 

Declara de utilidade pública -a Fundação Educativa e 
Cultural José Alves Ferreira de Oliveira, com sede no 
Município de Pará de Minas. 

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

Educativa e Cultural José Alves Ferreira de Oliveira, com 
sede no Município de Pará de Minas. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 1995. 
Paulo Schettino, Presidente - José Maria Barros, relator -

João Leite. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

NQ 480/95 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei nQ 480/95, de autoria do Deputado Arnaldo 
Canarinho, que declara de utilidade pública o Ipiranga 
Futebol Clube - IFC -, com sede no Município de Contagem, 
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 480/95 

Declara de utilidade pública o Ipiranga Futebol Clube- IFC 
-, com sede no Município de Contagem. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarado de utilidade pública o Ipiranga 

Futebol Clube - IFC -, 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 Comissões, 20 de dezembro de 1995. 
Paulo Schettino, Presidente - João Leite, relator - José 

Maria Barros. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

No 483/95 

O Projeto de 
Bonifácio, que 

Comissão de Redação 
Lei nQ 483/95, de autoria do Deputado José 
declara de utilidade pública o Instituto 
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Conde de Prados - ICP -, 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 No 483/95 

Declara de utilidade pública o Instituto Conde de Prados-
ICP -, com sede no Município de Barbacena. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarado de utilidade pública o Instituto 

Conde de Prados - ICP -, 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, 20 de dezembro de 1995. 
Paulo Schettino, Presidente - João Leite, relator - José 

Maria Barros. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

NQ 494/95 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei nQ 494/95, de autoria do Deputado José 
Bonifácio, que declara de utilidade pública a Associação 
Coral Mater Dei de Barbacena, 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, 

redação final, 
opinamos por se dar à proposição a seguinte 
que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI No 494/95 
Declara de utilidade pública a Associação Coral Mater Dei 

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

Coral Mater Dei de Barbacena, com sede no Município de 
Barbacena. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 1995. 

de sua 

Paulo Schettino, Presidente - João Leite, relator - José 
Maria Barros. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 
No 501/95 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei nQ 501/95, de autoria do Deputado Ermano 

Batista, que declara de utilidade pública a Corporação 
Musical Nossa Senhora da Conceição, com sede no Município de 
São Miguel do Anta, foi aprovado nos turnos regimentais, sem 
emenda. 
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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 final, 
opinamos por se dar à proposição a seguinte 
que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI NQ 501/95 
Declara de utilidade pública a Corporação Musical Nossa 

Senhora da Conceição, com sede no Município de São Miguel do 
Anta. 

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

Musical Nossa Senhora da Conceição, com sede no Município de 
São Miguel do Anta. 

Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 1995. 
Paulo Schettino, Presidente - João Leite, relator - José 

Maria Barros. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

No 503/95 
Comissâo de Redação 

O Projeto de Lei nQ 503/95, do Governador do Estado, que 
estima as receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal do 
Estado de Minas Gerais e do Orçamento de Investimento das 
Empresas Controladas pelo Estado para o exercício de 1996, 
foi aprovado em turno único com as Emendas nQs 812 a 814 e 
1.006 a 1.083 e com as subemendas que receberam o nQ 1 às 
Emendas nQs 62, 64 e 815. 

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 503/95 

Estima as receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal 
do Estado de Minas Gerais e do Orçamento de Investimento das 
Empresas Controladas pelo Estado para o exercício de 1996. 
A Assembléia Legislativa do Estado ~e Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q- O Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais para 

o exercício financeiro de 1996 estima a receita em 
R$11.272.496.983,00 (onze bilhões duzentos e setenta e dois 
milhões quatrocentos e noventa e seis mil novecentos e 
oitenta e três reais) e fixa a despesa em igual importância. 
Art. 2Q -As receitas do Orçamento Fiscal serão realizadas 

mediante a arrecadação de tributos e outras receitas 
correntes e de capital, na forma da legislação em vigor. 
Art. 3Q -Os demonstrativos do Orçamento Fiscal do Estado 

de Minas Gerais e do Orçamento de Investimento das Empresas 
Controladas pelo Estado estão contidos no Anexo I desta lei. 
Art. 4Q As des~esas dos órgãos e das entidades 

compreendidos no Orçamento Fiscal serão realizadas segundo 
discriminação constante nos Anexos II e III desta lei. 
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Parágrafo único - Cada crédito consignado, no menor nível 
de agregação, nos Quadros de Detalhamento da Despesa 
constantes nos anexos referidos no "caput" integra esta lei 
na forma de inciso deste artigo, identificado numericamente 
pela respectiva codificação orçamentária. 
Art. 5Q O Orçamento de Investimento das 

Controladas pelo Estado estima as fontes e 
investimentos em R$1.014.638.633,00 (um bilhão 
milhões seiscentos e trinta e oito mil seiscentos e 
três reais). 

Empresas 
fixa os 
quatorze 
trinta e 

Art. 6Q -Os investimentos das empresas controladas direta 
ou indiretamente pelo Estado serão realizados segundo a 
discriminação por projetos e atividades constante no Anexo 
IV desta 1 e i. 
Parágrafo único - Cada projeto e cada atividade constante 

no Anexo IV integra esta lei na forma de inciso deste 
artigo, identificado numericamente pela respectiva 
codificação orçamentária. 
Art. 7Q -O Anexo VI integra esta lei na forma de incisos 

deste artigo e contém as alterações que deverão ser 
efetuadas pelo Poder Executivo nos Anexos I a V desta lei. 
Art. 8Q Fica o Poder Executivo autorizado a abrir 

créditos suplementares ao Orçamento F1scal até o limite de 
151. (quinze por cento) da despesa fixada no art. 1Q desta 
lei. 
§ 1Q- Não oneram o limite estabelecido neste artigo: 
I - as suplementações com recursos vinculados, quando se 

referirem a remanejamento interno ou utilizarem como fonte o 
excesso de arrecadação desses recursos; 
II - as suplementações de dotações referentes ao pagamento 

da dívida pública e de precatórios judiciários, bem como os 
créditos à conta da dotação Reserva de Contingência. 

§ 2Q - São dispensados os decretos de abertura de crédito 
nos casos em que a lei determina a entrega automática do 
produto de receita aos municípios. 
Art. 9Q -O Poder Executivo poderá suplementar o Orçamento 

de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado até o 
limite de 15% (quinze por cento) do valor referido no art. 
5Q desta lei. 

Parágrafo único -Não oneram o limite estabelecido neste 
artigo as suplementações realizadas com recursos 
provenientes de operações e outros diretamente arrecadados 
pelas empresas controladas pelo Estado. 
Art. 10 -O Poder Executivo poderá, sem prejuízo de outras 

autorizações específicas, realizar operações de crédito até 
o limite de R$836.682.959,00 (oitocentos e trinta e seis 
milhões seiscentos e oitenta e dois mil novecentos e 
cinqüenta e nove reais), destinados ao giro da dívida 
mobiliária vencível em 1996. 

Parágrafo único - Na contratação das operações de crédito 
de que trata este artigo, poderá o Poder Executivo oferecer 
em garantia a vinculação de receitas próprias ou de 
transferências federais, fiança bancária de estabelecimento 

~--
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oficial de crédito e caução ou penhor de ações de empresa 
pública ou sociedade de economia mista. 
Art. 11 -Fica o Poder Executivo autorizado a realizar 

operações de crédito por antecipação da receita, mediante 
contrato ou emissão de títulos de renda, observado o limite 
estabelecido no art. 11 da Resolução nQ 11, de 31 de janeiro 
de 1994, do Senado Federal. 
Parágrafo único - Na contratação das operações de crédito 

de que trata este artigo, poderá o Poder Executivo oferecer 
como garantia a vinculação dos recursos referentes à cota 
estadual do Fundo de Participação dos Estados e ao Imposto 
sobre Operações Relativas á Circulação de Mercadorias e 
sobre a Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicação. 
Art. 12 -Esta lei vigorará no exercício de 1996, a partir 

de 1Q de janeiro. 
Art. 13- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 21 de dezembro de 1995. 
Paulo Schettino, Presidente - Bonifácio Mourão, relator -

Elbe Brandão. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

NQ 510/95 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei nQ 510/95, de autoria do Deputado 
Sebastião Costa, que altera a denominação da Escola Estadual 
Interventor Benedito Valadares, situada no Município de 
Carangola, 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 NQ 510/95 
Altera a denominação da Escola Estadual Interventor 

Benedito Valadares, situada no Município de Carangola. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Passa a denominar-se Escola Estadual Benedito 

Valadares a Escola Estadual Interventor Benedito Valadares, 
situada no Município de Carangola. 

Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 1995. 
Paulo Schettino, Presidente - João Leite, relator - José 

Maria Barros. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

No 511/95 
Comissâo de Redação 

O Projeto de Lei nQ 511/95, de autoria do Deputado Toninha 
Zeitune, que declara de utilidade pública a Associação 
Humanitária Esperança Sem Fronteiras - AHUESF -, com sede no 
Município de Belo Horizonte, foi aprovado nos turnos 
regimentais, sem emenda. 
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Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo 
a técnica legislativa, seja dada 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 511/95 
Declara de utilidade pública i Associação Humanitária 

Esperança Sem Fronteiras - AHUESF -, com sede no Município 
de Belo Horizonte. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a Associação 

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

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 1995. 
Paulo Schettino, Presidente Elbe Brandão, relator 

Bonifácio Mourão. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

No 513/95 
Comiss~o de Redação 

O Projet9 de Lei nQ 513/95, de autoria do Deputado 
Wanderley Avila, que declara de utilidade pública a Loja 
Maçônica Paz e Amor 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 513/95 

Declara de utilidade pública a Loja Maçônica Paz e Amor, 
com sede no Município de Belo Horizonte. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública 

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

publicação. 
Esta lei vigor na data entra em 

Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 1995. 

decreta: 
a Loja 

de Belo 

de sua 

Paulo Schettino, Presidente - João Leite, relator - José 
Maria Barros. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 
NQ 515/95 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei nQ 515/95, de autoria do Deputado Alencar 

da Silveira Júnior, que declara de utilidade pública a 
Comunidade Kolping São Sebastião da Fazenda Velha, com sede 
no Município de Formiga, foi aprovado nos turnos 
regimentais, sem emenda. 

-
-



551 

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 515/95 

Declara de utilidade pública a Comunidade Kolping São 
Sebastião da Fazenda Velha, com sede no Município de 
Formiga. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a Comunidade 

Kolping São Sebastião da Fazenda Velha, com sede no 
Município de Formiga. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 1995. 
Paulo Schettino, Presidente - João Leite, relator - José 

Maria Barros. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO 

NQ 612/95 
Comissão de Redação 

O Projeto de Resolução nQ 612/95, de autoria da Mesa da 
Assembléia, que dispõe sobre a remuneração do Governador do 
Estado, do Vice-Governador, de Secretário de Estado e de 
Secretário Adjunto para o exercício de 1996, foi aprovado em 
turno único com a Emenda nQ 1. 
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 RESOLUÇÃO NQ 612/95 

Dispõe sobre a remuneração do Governador do Estado, do 
Vice-Governador, de Secretário de Estado e de Secretário 
Adjunto para o exercício de 1996. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1Q- Os valores da remuneração mensal do Governador do 

Estado, do Vice-Governador, de Secretário de Estado e de 
Secretário Adjunto para o exercício de 1996 correspondem ao 
da remuneração do Deputado Estadual. observados, 
respectivamente, os seguintes fatores de ajustamento: 

I - 2,0 (dois vírgula zero); 
II - 1,5 (um vírgula cinco); 
III- 1,0 (um vírgula zero); 
IV- 0,8 (zero vírgula oito). 
Parágrafo único -Os valores previstos no "caput" deste 

artigo serão reajustados, uniformemente, na mesma data e no 
mesmo percentual, sempre que se modificar a remuneração dos 
servidores do Estado. 
Art. 2Q -A remuneração mensal de que trata o artigo 

anterior é constituída de subsídios e representação, em 
partes iguais. 

~ 
~ 
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Art. 3Q - A remuneração de Secretário de Estado não ser~ 
superior à de Deputado Estadual. 
Art. 4Q- Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito 

suplementar até o limite das despesas resultantes da 
aplicação desta resolução. 
Art. 5Q -Esta resolução entra em ~igor na data de sua 

publicação. 
Art. 6Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 1995. 
Paulo Schettino, Presidente - João Leite, relator - José 

Maria Barros. 
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 23 DE DEZEMBRO DE 1995 

ATAS 

ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA 
Às dez horas do dia treze de dezembro de mil novecentos e 
noventa e cinco, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Ajalmar Silva, Arnaldo Penna, Bonifácio Mourão, 
Carlos Murta, Durval Ângelo e Elbe Brandão, membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Ajalmar Silva, declara abertos os 
trabalhos, informa que a reunião se destina a apreciar a 
matéria constante na pauta e solicita ao Deputado Durval 
Ângelo que proceda à leitura da ata da reunião anterior, 
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A 
Presidência acusa o recebimento do Ofício nQ 3.472, do 
Secretário da Segurança Pública, Sr. Santos Moreira da 
Silva, justificando sua ausência a esta reunião, devido a 
compromissos assumidos anteriormente, e se comprometendo a 
comparecer perante esta Comissão no dia 19 do corrente, às 
15 horas, a fim de prestar esclarecimentos sobre as 
peculiaridades do funcionamento da Fábrica de Placas 
Montese, atendendo a requerimento do Deputado Durval Ângelo. 
Passa-se à fase de distribuição de proposições. A 
Presidência designa a Deputada Elbe Brandão como relatora 
dos Requerimentos nQs 681 e 959/95. Esgotada a matéria 
destinada à 1a parte da reunião, a Presidência passa à 1ª 
fase da Ordem do Dia, com a discussão e votação de 
propos1çoes da Comissão. A Presidência informa que o 
requerimento do Deputado Arnaldo Penn2. aprovado por esta 
Comissão, em que solicita ao Governador ~8 Estado a nomeação 
dos concursados aprovados e classificados no último concurso 
para preenchimento de vagas de Defensor Público do Estado, 
foi anexado ao Requerimento nQ 681/95, do Deputado Simão 
Pedro Toledo, que tem o mesmo teor e foi apresentado 
anter'~rmente. A Presidência informa que se encontram sobre 
a mes2 quatro requerimentos, a seguir referidos. O Deputado 
Durval Ângelo solicita que esta Comissão represente perante 
o Ministério Público para que este, no cumprimento de suas 
funções constitucionais, promova a medida judicial cabível, 
com o objetivo de suspender o processo de aquisição de 
mobiliário para a sede do Tribunal de Contas, em virtude de 
ilegalidades ali encontradas. Na fase de votação. faz uso da 
palavra, para enca~·nhá-la, o Deputado Durval Ângelo. Este 
solicita à assessoria que providencie, junto ao Presidente 
do Tribunal de Contas, o envio da documentação prometida 
quando de seu depoimento nesta Comissão. Após votação, é 
aprovado o requerimento. O Deputado Durval Ângelo solicita 
que esta Comissão represente perante o Ministério Público 
para que este, no cumprimento de suas funções 
constitucionais, promova a medida judicial cabível, com o 
objetivo de suspender o concurso público realizado em 
8/10/95 para· provimento dos cargos de Técnico de Controle 
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Externo, Engenheiro Perito e Assistente Técnico de Controle, 
conforme o Edital nQ 001/95, em virtude de ilegalidades que 
viciam o processo. Submetido a votação, é rejeitado o 
requerimento. o Deputado Marcos Helênio solicita sejam 
efetuadas gestões junto à Secretaria de Recursos Humanos e 
Administração a fim de se agilizarem os processos ainda 
pendentes de readmissão de servidores demitidos por motivo 
político até a data da promulgação da Constituição Estadual; 
e seja convidado a comparecer perante esta Comissão o 
titular da referida Secretaria, Sr. Cláudio Mourão, para 
discutir o tratamento dado pelo atual Governo ao assunto. 
Submetido a votação, é aprovado o requerimento. A 
Presidência coloca em votação outro requerimento do Deputado 
Marcos Helênio, em que solicita, nos termos regimentais, a 
realização de audiência pública desta Comissão, com a 
finalidade de se discutirem os problemas vividos pelo 
Planejamento da Região Metropolitana de Belo Horizonte 
PLAMBEL -, especialmente no que se refere à carência de 
recursos para suas atividades, à indefinição de seu papel no 
atual Governo e à ameaça de extinção do órgão, convidando-se 
para discutir a questão os Presidentes do PLAMBEL, da AMBEL 
e da Fundação João Pinheiro e o Secretário Adjunto do 
Planejamento e Coordenação Geral. É aprovado o requerimento. 
Ainda nesta fase, o Deputado Durval Ângelo apresenta 
requerimento em que solicita do Tribunal de Contas do Estado 
relação patrimonial de seu mobiliário, bem como os pareceres 
do Conselheiro Maurício Brant Aleixo sobre o processo 
licitatório para a aquisição de veículos e móveis. Submetido 
a votação, é aprovado o requerimento. Passa-se à fase de 
discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas 
à apreciação do Plenário da Assembléia. O Presidente dá 
prosseguimento à discussão do parecer do relator, Deputado 
Bonifácio Mourão, sobre as emendas apresentadas em Plenário 
ao Projeto de Lei Complementar nQ 5/95, adiada em virtude de 
pedido de vista formulado pelo Deputado Durval Ângelo em 
reunião anterior. Encerrada a discussão, é submetido a 
votação e aprovado o parecer, em que o relator conclui pela 
prejudicialidade da Emenda nQ 3 e pela aprovação da Emenda 
nQ 4. O Deputado Bonifácio Mourão, relator do Projeto de Lei 
nQ 469/95, solicita a retirada do processo da pauta, em 
virtude de entendimentos que estão sendo mantidos com o 
Governador do Estado, que deverá encaminhar a esta Casa 
proposição com o mesmo teor. Após consultar os membros da 
Comissão, a Presidência defere o pedido. Com a palavra, o 
Deputado Jairo Ataíde, relator do Projeto de Lei nQ 473/95, 
emite parecer em que conclui pela rejeição da proposição. 
Submetido a discussão e votação, é rejeitado o parecer. A 
Presidência designa para novo relator o Deputado Carlos 
Murta, nos termos do§ 2Q do art. 138 do Regimento Interno. 
Passa-se à fase de discussão e votação de proposições que 
dispensam a apreciação do Plenário. A Presidência anuncia a 
presença da Sra. Francis de Oliveira Rabelo, representante 
da Defensoria Pública, a quem convida a tomar assento à 
mesa. Com a palavra, a Deputada Elbe Brandão, relatora dos 
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Requerimentos nQs 681 e 955/95, emite pareceres orais pela 
aprovação das proposições. Antes de submetê-las a votação, a 
Presidência passa a palavra à Sra. Francis de Oliveira 
Rabelo, que transmite o apoio da Defensoria Pública a esses 
requerimentos, que tratam de assunto de grande alcance 
social. Submetidos a votação, são aprovados os 
requerimentos. Cumprida a finalidade da reun1ao, o 
Presidente 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, 19 de dezembro de 1995. 
Ajalmar Silva, Presidente- Durval Ângelo- Arnaldo Penna-

Bonifácio Mourão - Jairo Ataíde - Elbe Brandão. 
ATA DA 32ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE E AÇÃO 
SOCIAL 
Às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia quatorze de 
dezembro 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 Eduardo de Oliveira 
que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida 
e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. 
Prosseguindo, a Presidência lê ofício do Sindicato dos 
Trabalhadores nas Indústrias da Extração do Ferro e Metais 
Básicos de Congonhas, Belo Vale e Ouro Preto, solicitando o 
apoio da Comissão para a substituição do ~~jelo 
previdenciário vigente. A seguir, o Presidente anunci~ que 
se encontra à disposição da Comissão a Representação nQ 197, 
do Presidente da Câmara Municipal de Juiz de Fora, e 
solicita à assessoria que analise a correspondência. A 
seguir, o Presidente passa à fase de discussão e votação de 
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do 
Plenário da Assembléia. O Deputado Marco Régis, relator do 
Projeto de Lei nQ 206/95, no 2Q turno, procede à leitura de 
seu parecer, mediante o qual conclui por sua aprovação na 
forma do vencido no 1Q turno. Submetido a discussão e 
votação, é o parecer aprovado. Prosseguindo, 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 361, 432 e 454/95, no 2Q 
turno, e dos Projetos de Lei nQs 476, 518 e 543/95, no 1Q 
turno, o último com a Emenda nQ 1. O Deputado Jorge Hannas 
emite pareceres favoráveis à aprovação dos Projetos de Le' 
nQs 446 e 489/95, no 2Q turno e dos Projetos de Lei nQs 46E 
520, 534 e 479/95, no 1Q turno, o último com a Emenda nQ 1. 
O Deputado Luiz Antônio Zanto emite pareceres favoráveis à 
aprovação do Projeto de Lei nQ 455/95, no 2Q turno, e do 
Projeto de Lei nQ 529/95, no 1Q turno, com a Emenda nQ 1. o 
Deputado Marco Régis emite parecer favorável à aprovação, no 
2Q turno, do Projeto de Lei nQ 511/95. Submetidos a 
discussão e votação, são os projetos aprovados. O Deputado 
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Jorge Hannas emite parecer favorável à aprovação do 
Requerimento nQ 964/95. Submetido a votação, é o 
requerimento aprovado. Ato contínuo, a Presidência submete a 
discussão e votação os Pareceres de Redação Final dos 
Projetos de Lei nQs 140, 312, 399, 403, 414, 436 e 526/95, 
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, 21 de dezembro de 1995. 
Carlos Pimenta, Presidente - Luiz Antônio Zanto - Jorge 

Eduardo de Oliveira- Jorge Hannas. 
ATA DA lla REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, 
CULTURA, DESPORTO E TURISMO E LAZER 
Às nove horas e trinta minutos do dia vinte de dezembro de 
mil novecentos e noventa e cinco, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Gilmar Machado, João Leite e Geraldo 
Rezende, membros da supracitada Comissão. Na ausência do 
Presidente, o Deputado Gilmar Machado assume a direção dos 
trabalhos e, havendo número regimental, declara aberta a 
reunião e solicita ao Deputado Geraldo Rezende que proceda à 
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é 
subscrita pelos membros presentes. Em seguida, a Presidência 
informa que a reunião se destina a apreciar o Parecer para o 
2Q Turno do Projeto de Lei nQ 402/95, da Deputada Maria José 
Haueisen, que dispõe sobre a destinação de bens de valor 
histórico-cultural apreendidos por autoridade policial, e 
distribui essa matéria ao Deputado João Leite. Encerrada a 
1a parte dos trabalhos, passa-se à 2a fase da Ordem do Dia, 
com a discussão e a votação de parecer sobre proposição 
sujeita a apreciação do Plenário da Assembléia. Com a 
palavra, o Deputado João Leite emite parecer mediante o qual 
conclui pela aprovação do Projeto de Lei nQ 402/95 na forma 
do vencido no 1Q turno. 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 ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 21 de dezembro de 1995. 
Gilmar Machado, Presidente - João Leite -Arnaldo Penna. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

RELATÓRIO DA 7a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
EDUCAÇÃO, CULTURA~ DESPORTO E TURISMO E LAZER, DESTINADA À 

DISCUSSÃO DAS POLÍTICAS RELATIVAS AOS ARQUIVOS MINEIROS 
Relatório 

Atendendo a requerimento do Deputado Almir Cardoso, a 
Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer da 
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais promoveu 
reunião, em 10/10/95, destinada a ouvir autoridades e a 
debater, com os setores interessados da sociedade, as 
políticas relativas aos arquivos públicos mineiros. 
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Estiveram presentes os Deputados Irani Barbosa, João Leite 
e Almir Cardoso. Compuseram a Mesa, como expositoras, a Sra. 
Secretária de Estado da Cultura, Berenice Menegale; a Profa. 
Norma de Góes Monteiro, Diretora do Arquivo Público Mineiro; 
as Sras. Marilene Leite Pais, Assessora do Diretor-Geral do 
Arquivo Nacional para a Coordenação do Sistema Nacional de 
Arquivos e do Conselho Nacional de Arquivos - CONARQ -, do 
Rio de Janeiro; e Ana Maria Camargo, professora da Faculdade 
de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo 
- USP- e Diretora da Associação dos Arquivistas Brasileiros 
do Núcleo Regional de São Paulo. 

Abertos os trabalhos, o Presidente passou a palavra ao 
Deputado Almir Cardoso, autor do requerimento que suscitou a 
reun1ao, o qual discorreu sobre a importância do evento, 
enfatizando que a intenção do encontro era possibilitar a 
ampliação da discussão da política relativa aos arquivos 
públicos do Estado. 
Enfatizou o Deputado a preocupação com o acesso à 

documentação do Arquivo Público Mineiro. Encareceu, também, 
que era o momento apropriado para se questionar com as 
autoridades presentes sobre a demora em se instalar o 
Conselho Estadual de Cultura, bem como o Conselho Estadual 
de Arquivos, previstos na legislação estadual. 

Inicialmente, a palavra foi dada à Profa. Norma de Góes 
Monteiro, que, após manifestar sua satisfação em estar 
novamente na Casa, participando de uma discussão sobre 
arquivos, apresentou desculpas pelo fato de iniciar sua fala 
discutindo aspectos legais da matéria, embora não seja 
especialista em Direito, o que poderia gerar, talvez, alguma 
dificuldade de entendimento para os presentes. 
Enfatizou a professora que os arquivos brasileiros e, em 

geral, os da América Latina não possuem uma concepção 
moderna de arquivistica. São meros repositórios de peças 
antigas, guardadas sem o devido cuidado, autênticos 
"depósitos de trastes velh~s·. Demonstrou, em seguida, a 
importância dos arquivos para a administração do Estado e, 
finalmente, a preocupação desse com a questão: "essa 
preocupação do Estado nasce da necessidade de os arquivos 
apoiarem o Governo nas suas decisões político-
administrativas, de colaborarem no desenvolvimento 
tecnológico do País, de divulgarem o conteúdo de natureza 
científica, técnica e cultural e, ao mesmo tempo, de 
racionalizarem a diminuição dos custos públicos". 
Reportou-se, ainda, à Constituição Federal e à Estadual 

para demonstrar essa preocupação, enfatizando que "o Estado 
desorganizado e sem base documental permite a extrapolação 
dos poderes do governante e favorece os instrumentos 
absolutistas e personalizados, inviabilizando as garantias 
individuais". Após, demonstrou que a legislação em vigor 
abre três importantes ângulos em termos jurídicos e 
administrativos, quais sejam: 1 - a conceituação teórica e 
diferencial de arquivos: arquivo corrente, intermediário e 
permanente; 2 a definição de arquivo privado e sua 
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importância para o poder público; 3 -a responsabilidade 
legal pelo descumprimento da legislação arquivística. 
Discorrendo sobre a Lei nQ 11.726, de 30/12/94, que 

estabelece as normas da política cultural em Minas Gerais, a 
professora esclareceu que a política estadual de arquivos é 
constituída pelas ações do poder público relacionadas com a 
atividade arquivística e tem como objetivos o fortalecimento 
da rede de instituições arquivisticas públicas, a efetiva 
gestão dos documentos públicos, a formação e capacitação dos 
recursos humanos, a preservação do patrimônio arquivistico 
público e privado, o provimento dos recursos materiais 
exigidos pela atividade arquivistica, a produção de 
documentos de interesse da área e a garantia do acesso a 
informações contidas nos documentos de arquivos, observado o 
disposto nessa lei. Dessa forma, na realização das ações 
referidas, deve-se sempre levar em conta a função social 
exercida pelos arquivos públicos e privados e a participação 
da sociedade civil, visando à plena consecução dos objetivos 
da política estadual de arquivos. 

Afirmou, ainda, a professora que o arquivo do Poder 
Executivo é o Arquivo Público Mineiro, que, segundo o texto 
da lei, poderá vir a ter unidades regionais, e solicitou aos 
Deputados providências para a efetiva instalação do arquivo 
do Poder Legislativo. 
Finalizando sua exposição, a Profa. Norma de Góes Monteiro 

falou sobre o Conselho Estadual de Arquivos, a ser 
instalado. Explicou que ele terá função deliberativa e será 
incumbido de coordenar as ações da política estadual de 
arquivos, bem como de estabelecer normas técnicas de 
organização e funcionamento dos arquivos públicos estaduais. 
Será composto por representantes das instituições 
arquivisticas estaduais dos Poderes Executivo, Legislativo e 
Judiciário, de entidade estadual ligada à preservação do 
patrimônio histórico e de instituições da sociedade civil. 
A seguir, o Presidente passou a palavra à Sra. Ana Maria 

Camargo, que definiu de imediato o aspecto que priorizaria 
em sua fala, qual seja o conceito de domicílio legal do 
documento. Tal conceito informa a jurisdição a que pertence 
cada documento, de acordo não só com a área territorial em 
que foi produzido, mas também com a esfera de poder e o 
âmbito administrativo onde se acumula. Trata-se, pois. de 
uma questão de "endereço", logo, de uma questão relacionada 
a acesso. "Só vamos encontrar os conjuntos documentais de 
que necessitamos se eles estiverem no endereço certo", 
afirmou, para, em seguida, constatar que não é isso que 
ocorre no Brasil. Tal questão é fundamental, pois diz 
respeito à perfeita delimitação do que seja domínio do 
público e do privado. 
Demonstrou a expositora que a questão da jurisdição 

envolve, também, as diferentes esferas e as diferentes 
modalidades do poder público. Há documentos, no âmbito 
federal, estadual ou municipal, que, muitas vezes, estão em 
conflito. Há documentos do Legislativo, do Executivo e do 
Judiciário que, também, apresentam uma série de equívocos em 
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relação ao seu adequado arquivamento nos organismos 
públicos. 
Prosseguindo, a Sra. Ana Maria Camargo citou alguns 

exemplos para corroborar suas idéias. Entre eles, pareceu-
nos significativo o caso do Arquivo Público do Estado da 
Bahia, que recolhe, sistematicamente, documentos dos poderes 
públicos municipais. Se os municípios brasileiros desfrutam 
de autonomia política, administrativa e financeira 
argumentou a expositora -, não compete ao Estado a guarda de 
seus documentos, pois o município é o guardião de seu 
patrimônio arquivístico. 

Na seqüência, teceu considerações sobre o caso de Minas, 
afirmando ser "lastimável essa separação dos Poderes em que 
o Arquivo Público Mineiro não pode ser depositário dos 
documentos dos três Poderes". Demonstrou que, muitas vezes, 
o Poder Judiciário, que não tem expressão municipal, entrega 
seus arquivos para instituições municipais. A documentação 
dos cartórios e fóruns é, na realidade, documentação do 
poder público estadual. 

Essas disparidades dificultam, quando não impossibilitam 
totalmente, o acesso à documentação, pois nunca se sabe o 
endereço onde ela se encontra. 
Finalizando, a expositora deixou claro que um município, um 

Estado ou um país só começa a ter seus arquivos no momento 
de sua emancipação. No caso do Brasil, o País passou a ter 
um arquivo no momento da independência. Toda a documentação 
colonial é de Portugal. Criou-se, aqui, um problema de 
domicílio, pois a ex-metrópole não se interessou em levar a 
documentação, o que fez com que se considerasse mais 
legítima a permanência desta no Brasil. Com esse 
procedimento, não houve 
obediência estrita à letra da lei, e alguma solução para a 
questão deverá ser encontrada. 

Dando prosseguimento aos trabalhos, o Presidente passou a 
palavra à Sra. Marilena Leite Pais. Sua fala baseou-se no 
aspecto da operacionalização da política nacional de 
arquivos. Relembrou que o art. 26 da Lei nQ 8.159, de 1994, 
criou o Conselho Nacional de Arquivos - CONARQ -, vinculado 
ao Arquivo Nacional, sendo, portanto, uma instituição ainda 
muito jovem. 
A finalidade do CONARQ é, basicamente, definir a política 

nacional de arquivos públicos e privados, exercendo uma 
orientação normativa e visando à gestão documental e à 
proteção especial aos documentos de arquivo. O Conselho é 
composto por 16 Conselheiros titulares e 16 suplentes, 
estando nele representados os três Poderes, o Arquivo 
Nacional, os arquivos estaduais e municipais, a Associação 
dos Arquivistas Brasileiros e instituições não 
governamentais que se dedicam ao ensino, à pesquisa e ao 
acesso à documentação. 
Entre as competências do CONARQ, a expositora salientou as 

seguintes: 1 integrar as atividades de arquivo e o 
controle de documentos; 2 -racionalizar e modernizar os 
serviços arquivísticos governamentais; 3 agilizar e 
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garantir o acesso e a recuperação da informação pública; 4 _ 
reduzir os custos de armazenagem da documentação; 5 _ 
racionalizar e otimizar recursos humanos e materiais; 6 _ 
preservar o patrimônio arquivístico do País como deco~r~ncia 
da avaliação criteriosa da massa documental a ser el1m1nada 
ou recolhida; 7- democratizar a informação pública e~ 
benefício dos direitos da cidadania; e 8- possibilitar a 
conscientização da função social dos arquivos co~0 instrumento de apoio à pesquisa histórica e ao 
desenvolvimento científico e cultural brasileiro. 
O CONARQ, para atender aos seus objetivos, compõe-se de u~ 

plenário, de câmaras técnicas e de comissões especiais 
Entre as comissões especiais, de duração limitada, destaca~~ 
se as que tratam da revisão da legislação de microfilmage~ 
do acesso à informação de arquivo e da terminolog;à 
arquivistica, sendo que a última ainda não está e~ 
funcionamento. As câmaras técnicas, que podem ser 
consideradas como órgãos de assessoria do Conselho, sugere~ 
diretrizes e fazem o acompanhamento de assuntos que demanda~ 
mais tempo. A título de exemplo, a expositora citou a Câmara 
de Classificação, a de Avaliação e a de Confirmação de 
Documentos, a de Documentos Eletrônicos e a de Capacitação 
de Recursos Humanos. 
Entre os trabalhos que o CONARQ está realizando, a 

expositora salientou a organização do cadastro de_arquivos, 
o programa de assistência técnica e a elaboraçao de u~ 
boletim. 
Finalizada a exposição da Sra. Marilena Leite Pais, 0 Presidente passou a palavra ao Sr. Roberto Martins, 

Presidente da Fundação João Pinheiro, que passou a discorrer 
sobre o assunto que, em sua opinião, mais interessava à 
comunidade presente, que é a definição de uma política co~ 
relação a jornais e revistas do Arquivo Público Mineiro-
APM. Afirmou, de forma respeitosa e fraternal, que discorda 
da posição da Profª Norma de Góes Monteiro, segundo a qual a 
um arquivo público compete unicamente a guarda e a 
preservação de registros administrativos e documentos de 
natureza governamental. 
Enfatizando que não falava como Presidente daquela 

Fundação, mas tão-somente como pesquisador assíduo do APM, 
discordou da posição de sua atual Diretora, acreditando ser 
ela muito formalista e rígida. Teceu considerações a 
respeito da importância de jornais e revistas para os 
pesquisadores e deixou claro que "devemos discutir se deve 
ou não o Arquivo Público Mineiro conservar e tornar 
disponíveis para a pesquisa do público em geral esses 
acervos de jornais e revistas". Alegou que, se se mantiver 
essa orientação formalista e rígida, não competirá, também, 
ao Arquivo manter sua preciosa coleção de obras raras, sua 
Pinacoteca, a coleção de material iconográfico e todos os 
documentos não governamentais lá existentes. Enfatizou que 
não se deve confundir público com estatal. Há documentos 
que, apesar de não serem oriundos de órgãos governamentais, 
são de interesse público e, como tais, devem ser preservados 
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e arquivados. Discordou da criação de um órgão específico 
para cuidar do acervo de jornais e revistas do Arquivo 
Püblico Mineiro, mostrando que ele não teria "o peso, a 
tradição, a capacidade e a confiabilidade do Arquivo PQblico 
Mineiro para preservar documentos". 

Se o Arquivo, hoje, está com problemas de espaço, de falta 
de recursos humanos, essa é uma questão material que deve 
ser resolvida com urgência. A criação de uma hemeroteca só 
teria sentido, em seu entender, se estivesse vinculada ao 
Arquivo PQblico Mineiro. 

Para finalizar essa fase de exposições preliminares, o 
Presidente passou a palavra à Sra. Secretária da Cultura, 
Berenice Menegale, que procurou, sinteticamente, mostrar as 
precárias condições de trabalho e de acomodação dos 
documentos, garantindo que, em poucos dias, os jornais e as 
revistas serão transferidos para novo endereço, a casa que 
hoje é ocupada pela TV Minas, na Av. Assis Chateaubriand. A 
questão da vinculação desse setor à Biblioteca ou ao Arquivo 
fica adiada, pois entende que é uma questão polêmica que 
precisa ser mais bem discutida. 
Iniciando a fase dos debates, o Presidente passou a palavra 

à Sra. Regina Persequine Cortes, mestranda em Ciência da 
Informação, que pediu à Sra. Ana Maria que esclarecesse se 
os arquivos brasileiros têm infra-estrutura para viabilizar 
o acesso e a demanda de informação por parte do cidadão. 

A Sra. Ana Maria Camargo respondeu procurando mostrar que a 
questão do acesso está ligada a duas fontes. De um lado, uma 
autorização legal: o documento tem de estar liberado para 
consulta; de outro, a necessidade de existirem os 
instrumentos de pesquisa necessários para que o cidadão 
encontre essas informações. Mostrou, ainda, que, em tese, 
quando o documento entrasse em um arquivo, automaticamente 
deveria ser liberado para consulta, respeitadas as exceções 
legais. Com relação à segunda fonte, a expositora tem notado 
que, em alguns arquivos, a ausência de recursos, 
principalmente humanos, tem servido de justificativa para 
impedir o acesso à documentação. 
Retomando a palavra, a Sra. Regina Cortes tornou a afirmar 

que continua pensando que os arquivos não apresentam 
estrutura para permitir o referido acesso, no que teve a 
concordância da expositora. 

Na seqüência, fez uso da palavra o Sr. Reginaldo Pereira, 
assessor do Deputado Almir Cardoso e usuário do APM. 
Questionou ele o modo pelo qual a Secretaria da Cultura 
poderia assessorar os arquivos municipais, dinamizando-os e 
dando-lhes segurança. Levantou, ainda, a questão do arquivo 
do DOPS, querendo saber quando ele passará a fazer parte do 
Arquivo e quando estará disponível para consultas. 
Finalmente, lembrando que em 1997 serão comemorados os 100 
anos de Belo Horizonte, e que var1os pesquisadores, 
necessitando concluir seus trabalhos, estão na dependência 
da consulta aos jornais e às revistas do Arquivo, quis saber 
se estão previstos no orçamento os recursos mínimos para 
contemplar a idéia de criação da hemeroteca. 

~ 
~ 
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Em resposta à Profa. Norma Góes Monteiro enfatizou que, 
após inúmeras "démarches" junto à Secretaria da Segurança 
Pública, foi informada de que os arquivos do DOPS estão 
microfilmados, formando um conjunto de 96 rolos de 30m cada, 
mas que só receberá essa massa documental quando o APM 
possuir as condições necessárias à sua acomodação e ao seu 
uso, inclusive com a máquina leitora e a copiadora de 
microfilmes. Nas atuais condições de funcionamento, disse a 
Profa. Norma, é inviável receber os documentos, pois não 
haveria condições de acesso ao seu conteúdo. 

Com relação à hemeroteca, a professora enfatizou que não 
possui espaço físico em condições de abrigar os cerca de 
1.500m de jornais e revistas. O prédio está em péssimas 
condições, com rachaduras. E, principalmente, discordou da 
inversão de valores. Para 1.500m de jornais e revistas, o 
Arquivo conserva apenas SOOm de documentos. Mostrou que "a 
história do século XX, em Minas, está perdida, em termos 
documentais, porque, do que já foi destruido - e até agora 
apenas sete secretarias foram examinadas -, dá para ver os 
buracos, o que eles já eliminaram". Considerou, portanto, 
primordial recolher a documentação ainda existente e sábia a 
decisão da Secretária de criar a hemeroteca. 

Com a palavra, o Sr. Ézio Bodel Mançu, Vereador à Câmara 
Municipal de Ouro Preto, informou a criação do arquivo 
municipal e questionou a conven1encia de a documentação 
relativa ao período 1711-1897, que hoje se encontra no APM, 
retornar a Ouro Preto. 
A Sra. Ana Maria Camargo respondeu afirmativamente à 

questão levantada, mas foi interpelada pela Profa. Norma, 
que mostrou ter sido essa documentação, que originou o 
Arquivo Público Mineiro, guardada por Xavier da Veiga, 
porque ninguém, na época, tinha interesse naquele material. 
Transferir tal documentação para o Arquivo de Ouro Preto 
significa, em sua opinião, acabar com o Arquivo Público 
Mineiro. 
A Sra. Ana Maria reconheceu que é muito difícil "vir a 

terra alheia e mexer nessas questões", mas afirmou que, em 
função do que havia exposto anteriormente, considera que a 
documentação deve ser transferida, já que Ouro Preto tem o 
seu arquivo municipal. Reconhece que a questão é complexa, 
mas, se existe hoje uma preocupação com a questão 
arquivística - de que é prova a existência do CONARQ -, é 
necessário que se repense a idéia da transferência para Ouro 
Preto. Defendeu, com vários exemplos nacionais e 
internacionais, sua posição. 

Com a palavra, a Sra. Clovimara Batalha, de Ouro Preto, fez 
uma breve exposição sobre as condições do arquivo daquela 
cidade e, em seguida, levantou novamente a questão da 
transferência da documentação solicitada pelo Vereador. 

Em resposta, a Profa. Norma enfatizou que não pode tomar a 
decisão sozinha e propôs que os pesquisadores, que tanto 
reclamaram da transferência da hemeroteca, se posicionassem 
a respeito. Foi aparteada pela Sra. Clovimara Batalha, mas 
manteve sua posição. Também procurando responder à questão, 



563 

a Secretária da Cultura afirmou que, para ela, a questão era 
nova e que seria estudada e tratada com toda a seriedade. 

Em seguida, fez uso da palavra a Sra. Regina Helena Alves 
da Silva, professora da UFMG e Presidente da Associação dos 
Amigos dos Arquivos Públicos de Minas Gerais, afirmando que 
concorda plenamente com a exposição feita pelo Dr. Roberto 
Martins. Questionou, ainda, a Secretária da Cultura a 
respeito da forma e da época em que se dará a transferência 
da hemeroteca, pois está preocupada com a questão, já que 
faltam funcionários, como afirmou a Diretora do APM. Uma 
terceira questão foi apresentada à Profª. Norma, com relação 
às dificuldades de acesso atualmente verificadas no Arquivo. 
Finalmente, teceu considerações sobre as falas anteriores, 
mostrando que, da mesma forma que a documentação trazida por 
Xavier da Veiga, a hemeroteca constitui o patrimônio do APM, 
lá devendo permanecer. Urge que sejam fornecidos, pelo 
Governo, os meios para a reforma e a ampliação do Arquivo, 
para se evitar o seu esfacelamento. 
A Profª. Norma concordou plenamente com a questão das 

dificuldades ora observadas, pois não tem pessoal em número 
suficiente e com a qualificação à altura do trabalho que se 
pretende realizar, no que foi corroborada pela Sra. 
Secretária de Cultura. 

A Sra. Edith de Andrade Roque, Gerente-Geral de 
Documentação da Assembléia Legislativa de Minas Gerais, 
teceu, em seguida, algumas considerações sobre as exposições 
e intervenções, entendendo que a legislação atual deve ser 
aplicada a partir de sua aprovação, não tendo qualquer 
sentido solicitar-se do Arquivo Público Mineiro a devolução 
de documentos que estariam em endereço inadequado. 

Fez uso da palavra, também, o Prof. Luiz Arnaud, da UFMG. 
Discordou o professor da questão colocada, pois não admite 
que problema de espaço seja motivo para se alterar 
drasticamente a concepção de arquivo, o acervo de um 
arquivo. Entende que a questão é extremamente séria e que o 
Conselho Estadual de Cultura seria o canal competente para 
resolvê-lo, mas, até hoje, o Conselho não foi instalado. E 
concluiu levantando a seguinte questão: como incorporar as 
novas concepções de arquivo, a nova sistematização do 
conhecimento, os novos materiais, sem destruir o que já 
existe, em termos históricos e, principalmente, sem 
dificultar o acesso dos interessados ao material em questão? 

A Sra. Ana Maria Camargo pediu para responder a parte das 
colocações e afirmou, tomando por base São Paulo, que não 
considera a Secretaria da Cultura o melhor domicílio para um 
arquivo estadual, dado o crônico desinteresse das 
administrações públicas pelo setor de cultura. Enfatizou: "a 
Secretaria de Cultura é a última das Secretarias, e o 
Arquivo do Estado sempre será o último órgão dentro de uma 
Secretaria de Cultura". Ao final, reconheceu que nada 
respondeu e apenas acrescentou elementos à discussão. 
A palavra foi dada ao Sr. Jérson Apenzeli, advogado, que 

encaminhou três questões à Prata. Norma: "Se há previsão 
para a instalação do Conselho Estadual de Arquivos; se a 
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estrutura de administrações regionais prevê a instalação das 
equivalentes unidades regionais do Sistema Estadual de 
Arquivos. Se as respostas forem afirmativas, que 
providências estão em andamento e por que os periódicos não 
ficam sob a guarda da Biblioteca Pública Estadual". 
Respondendo a essas questões, a Profa. Norma disse que não 

há previsão para a instalação do CEA, uma vez que isso 
dependerá da instalação dos arquivos do Legislativo e do 
Judiciário. Com relação às administrações regionais, afirmou 
que isso implicaria uma verdadeira revolução dentro do 
arquivo e dependeria da estrutura dos próprios arquivos 
municipais. Finalmente, reafirmou que, tecnicamente, a 
guarda dos periódicos deve ser da Biblioteca Pública, e que 
esse é um problema mais político do que técnico. 
A seguir, foi dada a palavra à Sra. Adalgiza Andrade 

Oliveira, bibliotecária, que discorreu sobre a ausência de 
bibliotecárias especializadas à frente das bibliotecas 
escolares e indagou a respeito do novo local da hemeroteca, 
querendo saber se já há uma definição sobre quem estará à 
frente dela, se será um técnico de arquivo ou um 
profissional preparado. 
A Profa. Norma respondeu afirmando que o maior problema do 

APM é justamente a falta de técnicos. Existem poucos cursos 
no Brasil e nenhum em Minas. O problema fundamental, pois, é 
a capacitação de pessoal. 
O Presidente passou a palavra, na seqüência, à Sra. Jurema 

Machado, Presidente do Instituto Estadual do Patrimônio 
Histórico e Artístico, que procurou explicar como a obra de 
restauração do APM está sendo realizada, as dificuldades 
encontradas para a guarda do material que teria que ser 
retirado e o prazo (um ano) para sua conclusão. 
A seguir, usou da palavra a Sra. Ana Célia Rodrigues, 

Diretora do Arquivo Público Municipal de Ouro Preto, que 
insistiu na necessidade da transferência da documentação 
para aquele órgão, desde que observadas as coisas em seu 
aspecto técnico. Concordou plenamente com a discussão do 
tema com os pesquisadores. Afirmou, ainda, que, se outros 
municípios também pedirem seus documentos, isso não deverá 
ser considerado ruim, pois significará que a arquivologia 
brasileira está se modificando. Suas colocações foram 
corroboradas pela Vereadora Amélia Toledo, também daquela 
cidade, e pelo Sr. Carlos Carnacio, Presidente da Câmara 
Municipal, o qual solicitou, ainda, que cópia da ata do 
encontro fosse remetida à Câmara Municipal de Ouro Preto. 

Em resposta, a Profa. Norma procurou deixar claro que não 
tomaria decisões políticas, pois é, antes de tudo, uma 
técnica. Mas ressaltou que tal decisão - de transferência do 
acervo-, não pode ser dela exclusivamente. É do Governo 
Estadual, pois a decisão que for tomada para Ouro Preto terá 
que ser formada quanto a outras Câmaras, de cujos documentos 
o Arquivo Público Mineiro é hoje depositário. A professora 
afirmou ter receio de que a documentação transferida para 
outros municípios não seja bem guardada como seria em Ouro 
Preto, onde há toda uma infra-estrutura favorável a isso. 
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Com a palavra, a pesquisadora de História, Edilane 
Carneiro, endereçou questão à Sra. Ana Maria Camargo, 
relativamente à fala anterior, em que ela afirmava a 
necessidade de se buscarem soluções que visem vencer a 
rigidez da lei. Pediu que isso fosse respondido levando-se 
em conta a situação do Arquivo Público Mineiro. 
A Sra. Ana Maria demonstrou entender que estão colocados 

dois pesos e duas medidas com relação ao que foi discutido. 
De um lado, tecnicamente, a hemeroteca deve sair do Arquivo 
Mineiro; de outro, politicamente, não se pretende deixar a 
documentação municipal ser retirada. Discorreu sobre o que 
deve ser considerado documento de arquivo e enfatizou que 
nem todo documento deve ser preservado, sendo necessária uma 
avaliação criteriosa de suas características. 

A seguir, fez uso da palavra o Deputado Almir Cardoso, que, 
a par de agradecimentos aos presentes, solicitou da Comissão 
o fornecimento dos endereços de todos os participantes para 
que pudessem ser contactados para outras discussões. Afirmou 
que espera ver, na discussão do orçamento, propostas que 
contemplem o Arquivo Público Mineiro, para que ele possa 
continuar desempenhando suas a:ividades regularmente. 

A Sra. Marilena Leite Pais pediu a palavra para parabenizar 
a Assembléia pela iniciativa da reunião, mas considera 
necessar1o um aprofundamento maior no estudo das questões 
levantadas. Solicitou aos presentes que organizem um mutirão 
para ajudar o Arquivo Mineiro a solucionar os problemas mais 
emergenciais. 

Não havendo mais quem se manifestasse, o Presidente 
encerrou a reunião com palavras de agradecimento a todos que 
compareceram. 

Conclusão 
Diante do exposto e considerando a extrema urgência e 

relevância das questões debatidas, sugerimos a publicação do 
presente relatório e seu envio a todas as entidades que 
mandaram representantes à 7ª Reunião Extraordinária desta 
Comissão, com o fito de subsidiar novas e oportunas 
discussões. 
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 1995. 
Irani Barbosa, Presidente- João Leite- Gilmar Machado. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO 
NQ 416/95 

Comissão de Redação 
O Projeto de Resolução nQ 416/95, de autoria da Comissão de 

Agropecuária e Política Rural, que aprova, em conformidade 
com o disposto no art. 62, XXXIV, da Constituição do Estado, 
as alienações das terras devolutas que especifica, foi 
aprovado nos turnos regimentais, sem emenda. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo 
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, 
nos termos do art. 270, § 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 416/95 
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Aprova, em conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, 
da Constituição do Estado, as alienações das terras 
devolutas que especifica. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1Q -Ficam aprovadas, em conformidade com o disposto 

no art. 62, XXXIV, da Constituição do Estado, as alienações 
das terras devolutas especificadas nos termos do anexo 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, 20 de dezembro de 1995. 
Paulo Schettino, Presidente - José Maria Barros, relator -

João Leite. 
Anexo* 

(a que se refere o art. 1Q do Projeto de Resolução nQ 
416/95) 

* - A redação do anexo do Projeto de Resolução nQ 416/95 é 
a redação do anexo da Resolução nQ 5.163, de 22/12/95, 
publicada nesta edição, excetuando-se a expressão "(a que se 
refere o art. 1Q da Resolução nQ 5.163, de 22 de dezembro de 
1995)". 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 
No 422/95 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei nQ 422/95, de autoria do Deputado Ermano 

Batista, que modifica o art. 1Q da Lei nQ 9.021, de 
13/11/85, 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 NQ 422/95 
Modifica o 

1985. 
art. 1Q da Lei nQ 9.021, de 13 de novembro de 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -O art. 1Q da Lei nQ 9.021, de 13 de novembro de 

1985, passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 1Q -A Escola Estadual do Clemente do Meio, no 

Município de Visconde do Rio Branco, passa a denominar-se 
Escola Estadual Marta Sérgio Ferreira.". 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 1995. 
Paulo Schettino, Presidente - José Maria Barros, relator -

João Leite. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO 

No 437/95 
Comissão de Redação 
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o Projeto de Resolução nQ 437/95, de autoria da Comissão de 
Agropecuária e Política Rural, que aprova, em conformidade 
com o disposto no art. 62, XXXIV, da Constituição do Estado, 
as alienações das terras devolutas que especifica, foi 
aprovado nos turnos regimentais, sem emenda. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo 
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, 
nos termos do art. 270, § 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 RESOLUÇAO NQ 437/95 
Aprova, em conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, 

da Constituição do Estado, as alienações das terras 
devolutas que especifica. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1Q -Ficam aprovadas, em conformidade com o disposto 

no art. 62, XXXIV, da Constituição do Estado, as alienações 
das terras devolutas especificadas nos termos do anexo 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, 20 de dezembro de 1995. 
Paulo Schettino, Presidente- José Maria Barros, relator -

João Leite. 
Anexo* 

(a que se refere o art. 1Q do Projeto de Resolução nQ 
437/95) 

* - A redação do anexo do Projeto de Resolução nQ 437/95 é 
a redação do anexo da Resolução nQ 5.164, de 22/12/95, 
publicada nesta edição, excetuando-se a expressão "(a que se 
refere o art. 1Q da Resolução nQ 5.164, de 22 de dezembro de 
1995)". 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 
No 484/95 

Comiss~o de Redação 
O Projeto de Lei nQ 484/95, de autoria do Deputado Durval 

Ângelo, que declara de utilidade pública o Centro de Apoio 
Promocional e Educacional Santo Hermann José - CEPA -, com 
sede no Município de Contagem, foi aprovado nos turnos 
regimentais, sem emenda. 

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 NQ 484/95 
Declara de utilidade pública o Centro de Apoio Promocional 

e Educacional Santo Hermann José - CEPA -, com sede no 
Município de Contagem. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 



I 

568 

Art. 1Q -Fica declarado de utilidade pública o Centro de 
Apoio Promocional e Educacional Santo Hermann José - CEPA -, 
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 Comissões, 20 de dezembro de 1995. 
Paulo Schettino, Presidente - João Leite, relator - José 

Maria Barros. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

No 506/95 
Comissâo de Redação 

O Projeto de Lei nQ 506/95, de autoria 
Estado, que aprova o Plano Mineiro de 
Integrado - PMDI - e dá outras providências, 
2Q turno, na forma do vencido no 1Q turno. 

do Governador do 
Desenvolvimento 
foi aprovado no 

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 506/95 

Aprova o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI 
- e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q - Fica aprovado o Plano Mineiro de Desenvolvimento 

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

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

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

condições de propulsão socioeconómica; 
VIII - o desenvolvimento tecnológico do Estado; 
IX - a promoção econômica e social dos indivíduos menos 

favorecidos, mediante ações governamentais integradas que 
visem à superação da miséria e da fome. 

Parágrafo único - O Estado respeitará e preservará os 
valores culturais da sociedade mineira na fixação das 
diretrizes para execução do PMDI. 
Art. 3Q As políticas, as ações e os programas 

estabelecidos no PMDI serão implementados com a participação 
de órgãos e entidades da administração pública estadual, e 
suas atividades, executadas em parceria com os municípios e 
a iniciativa privada. 
Art. 4Q -A execução do PMDI se dará de forma articulada 

com o Plano Plurianual de Ação Governamental PPAG 
conforme dispuser cada lei orçamentária anual. 
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Art. 5Q -Cabe à Secretaria de Estado do Planejamento e 
Coordenação Geral coordenar a execução do PMDI. 
Art. 6Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 7Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 12 de dezembro de 1995. 
Bonifácio Mourão, Presidente - Álvaro Antônio, relator -

Sebastião Helvécio. 
ANEXO* 

PLANO MINEIRO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO 
1- Potencialidades Econômicas e Desafios Sociais 
Minas revela-se hoje uma das economias mais importantes do 

País, o que confere ao Estado vantagens relativas 
importantes. 
Por outro lado, o Estado acumula um conjunto de problemas, 

além de desigualdades sociais e regionais, que constituem 
importantes desafios. 

1.1 - Indicadores do Desenvolvimento de Minas Gerais 
Minas Gerais ocupa uma área de 588km2. Sua população, de 16 

milhões de habitantes, é a 2ª do País. Seu grau de 
urbanização é superior a 75%. O Produto Interno Bruto, em 
1994, foi estimado em US$52.000.000.000,00. As exportações 
mineiras representam 13% das vendas externas brasileiras. 
Minas detém posição de destaque no cenário nacional na 

produção de importantes setores, como é o caso das 
indústrias siderúrgica e automobilística, da produção de 
café, leite e vários outros produtos agrícolas. Possui o 
maior rebanho bovino do Pais e a maior área reflorestada 
nacional. 
Destacam-se, no Estado, importantes eixos rodoviários e 

ferroviários que estruturam a produção e o comércio mineiros 
e que conferem vantagens locacionais importantes para 
instalação de empreendimentos em várias regiões do Estado. 
1.2- Potencialidades e Vantagens Relativas 

Além da expressividade do Estado, revelada pelos seus 
principais indicadores econômicos, características 
importantes reforçam suas potencialidades, como: 
modernização nas áreas da siderurgia e das indústrias 
mecânica e de material de transportes; possibilidade de 
integração da indústria mineira com a paulista; perspectivas 
e potencialidades evidentes no que diz respeito à 
agropecuária e à agroindústria; base universitária e de 
pesquisa favoráveis aos setores de alta tecnologia; posição 
estratégica para o desenvolvimento da malha de transportes; 
previsão de novos investimentos para os setores de energia 
elétrica e de gás natural; ampliação do potencial exportador 
de Minas Gerais; evidência de expansão dos mercados internos 
brasileiro e mineiro; efeitos positivos para a economia 
mineira resultantes do processo de privatização em curso; 
perfil do trabalhador mineiro, adaptado aos sistemas de 
produção flexíveis; níveis satisfatórios de segurança 
pública e esforços contínuos para melhorar o ensino básico. 
1.3- Perspectivas Favoráveis para a Economia Mineira 
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Confiantes na estabilização da economia, nas mudanças 
políticas em curso no País, nos dados apontados 
anteriormente e nos resultados que poderão surgir das ações 
previstas neste Plano, pode-se afirmar com segurança que as 
perspectivas para a economia mineira são bastante 
favoráveis. 
Assim, pode-se admitir, como primeira hipótese, uma taxa 

média de crescimento do PIB de 3,5% ao ano, considerando-se 
projeções baseadas no comportamento histórico da economia 
mineira nas últimas décadas, e, como segunda hipótese, uma 
taxa média de crescimento do PIB de 5% ao ano, levando-se em 
conta o fato de que o processo de estabilização monetária do 
País vem criando condições propícias para a expansão dos 
investimentos, além de outros fatores. 
Destaque-se, entretanto, a necessidade de se promoverem 

reformulações e ajustamentos de alguns programas e 
instituições do Estado, bem como de uma maior sinergia entre 
os órgãos da administração pública estadual em função dos 
propósitos e do sucesso do Plano Mineiro de Desenvolvimento 
Integrado. 
1.4- Os Desafios Sociais 
Se a dimensão econômica e as potencialidades de Minas 

Gerais demonstram seu dinamismo econômico, há um conjunto de 
problemas e desafios a serem enfrentados, como por exemplo: 
- renda "per capita" estadual abaixo da média nacional; 
- grandes desigualdades regionais em termos de PIB e da 

renda "per capita"; 
- condições precárias de vida de grande parte da população 

mineira; 
- índice de melhoria da taxa de analfabetismo abaixo do 

desejável (11ª posição), segundo ciassificação do UNICEF; 
- índice de condições de sobrevivência de crianças em 

posição intermediária na comparação nacional, de acordo com 
indicador elaborado pelo UNICEF. 
Mesmo admitindo que seria impossível, em um horizonte 

previsível, alcançar o perfeito equilíbrio em temos de 
distribuição de renda, nossos esforços na implantação deste 
Plano deverão estar dirigidos, principalmente, para o 
enfrentamento desses desafios. 

Há, além disso, vários outros problemas que requerem ação 
incisiva do Estado em articulação com organizações diversas: 
- a questão ambiental e a necessidade premente de se 

adotarem medidas corretivas e preventivas; 
-os níveis de poupança pública e de capitais privados 

ainda reduzidos diante da necessidade de investimentos em 
várias áreas; 
-a deterioração de vários segmentos da máquina pública e a 

necessidade de sua readaptação para atender aos requisitos 
de uma nova época; 
-as disfunções do sistema federativo no Brasil, com a 

conseqüente inadequação e indefinição de responsabilidades e 
atribuições das três instâncias governamentais. 
A busca de soluções para todos esses desafios e problemas 

exige atuação simultânea em três frentes: modernização do 
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setor público; aumento da produção com modernização 
tecnológica. gerencial e organizacional e mudanças de 
valores sociais e políticos. 

A necessidade de interação mais efetiva entre Governo e 
sociedade torna-se cada vez mais evidente. 

Diretrizes Gerais para o Planejamento em Minas Gerais 
Em contraposição às características centralizadoras e 

deterministas que vigoraram, sobretudo, na década de 70, o 
planejamento estratégico das ações governamentais, que 
assume caráter prioritário diante da complexidade dos 
desafios a serem enfrentados pelo Estado, deve buscar o 
envolvimento e o efetivo comprometimento dos vários órgãos 
do Governo e de representantes da sociedade organizada, o 
que não deve, entretanto, levar ao esfacelamento do processo 
decisório. 
2.1- O Modelo de Planejamento 
O planejamento da ação governamental deixou de ser a 

elaboração de grandes diagnósticos e de planos 
compreensivos, que se propunham a incluir todas as funções 
públicas e, até mesmo, algumas mais afetas à iniciativa 
privada, para se concentrar em temas e funções que, 
efetivamente, revelam-se como estratégicos para o 
desenvolvimento do Estado. 

A coordenação prevista no planejamento deve recair sobre os 
referidos pontos estratégicos, sobre programas setoriais 
prioritários e sobre áreas onde haja interseção de políticas 
e ações de diferentes órgãos e entidades, incluindo, também, 
a avaliação dos resultados dos diversos programas e sistemas 
operacionais. 
Partindo dessas premissas, o planejamento da ação 

governamental, no contexto deste PMDI, vem seguindo três 
linhas básicas de atuação: 
- a implantação de programas estruturantes; 
-a coordenação de programas prioritários e de políticas, 

ações ou programas setoriais selecionados de acordo com as 
prioridades dos diversos sistemas operacionais, incluídos 
projetos em andamento; 
- o acompanhamento das ações permanentes das várias áreas 

do Governo, sob o enfoque da avaliação de seus resultados. 
A questão ambiental será referência básica para os 

programas estruturantes, as políticas públicas e os 
programas setoriais prioritários, assim como para as ações 
permanentes dos diversos sistemas governamentais. A 
elaboração da Agenda 21, com base nos documentos finais da 
EC0-92, é uma atividade prioritária. 

2.2 - Programas Estruturantes 
Programas estruturantes são um conjunto de atividades ou 

ações 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, 
buscando induzir novos investimentos, gerar economias 
externas e de complementariedade e mudar os valores 
econômicos. sociais e políticos. 
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Tais programas se caracterizam por sua amplitude 
macroeconômica, social e política; pelo fato de produzirem 
resultados em médio e longo prazos; pelo envolvimento de 
várias áreas do Governo, transcendendo a escala regional ou 
setorial; por terem fontes e mecanismos de funcionamento 
explicitados no Plano Plurianual de Ação Governamental e nos 
orçamentos anuais; pela montagem de mecanismos especiais de 
financiamento, incluindo a participação da iniciativa 
privada. 
Três programas estruturantes foram responsáveis pelo grande 

dinamismo de Minas Gerais na década de 70: expansão da 
infra-estrutura, ação institucional para a industrialização 
e pesquisa e difusão tecnológica na agricultura. Já na 
década de 80, a ação governamental pouco contribuiu para o 
desenvolvimento econômico, em face, principalmente, da grave 
crise macroeconômica que se abateu sobre o País. Mesmo 
assim, e ainda contando com alguns efeitos das ações 
estruturantes dos anos anteriores, Minas Gerais apresentou-
se, naquele período, como uma das economias regionais de 
maior crescimento no País. 

Nestes primeiros anos da década de 90, o crescimento da 
economia mineira manteve-se em nível superior à média 
nacional. A administração passada, em ações que podem ser 
consideradas estruturantes, realizou esforços para ampliar a 
poupança pública e a capacidade de investimento do Governo, 
o que permitiu a captação de recursos expressivos para a 
implantação de vários programas de interesse estratégico, 
obtidos a partir do reingresso do Estado no mercado 
financeiro internacional. 
Diante do desafio de implantar programas estruturantes que 

possam conferir novo dinamismo ao Estado no limiar do séc. 
XXI, definiram-se seis programas, que tomam como referência 
o atual estágio de desenvolvimento econômico, social e 
institucional de Minas Gerais, sua posição no contexto 
nacional e institucional, as condicionantes produtivas, 
tecnológicas e das relações internacionais, os efeitos da 
globalização econômica e a crise de paradigmas político-
ideológicos e, conseqüentemente, da concepção do Estado. 
Apesar de tais programas serem de natureza macroeconômica, 

com impactos esperados nas regiões do Estado e nos setores 
econômicos em geral, é necessário enfatizar que, como em 
nenhuma experiência mundial o desenvolvimento ocorre de 
forma equilibrada, regional e setorialmente, impõe-se a ação 
compensatória do Governo, a fim de reduzir os efeitos 
perversos das desigualdades e de dotar as regiões menos 
desenvolvidas, no médio prazo, de condições adequadas para 
que possam se inserir, de forma competitiva, no espaço 
dinâmico de crescimento da economia. 

Não se incluíram como projetos estruturantes áreas de 
enorme relevância social, como a urbano-habitacional, que 
exigem nova forma de atuação e adequação institucional e 
orçamentária, especialmente pela necessidade da 
descentralização das políticas e decisões administrativas 
para a instância municipal ou microrregional e pela 
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vinculação estreita com a legislação federal, em outros 
casos. 

Os programas estruturantes selecionados são os seguintes: 
- reforma e modernização do Estado; 
- implantação de eixos estratégicos de transporte; 
- ciência e tecnologia - missões tecnológicas; 
-educação básica de qualidade para todos; 
-saúde pública; 

aproveitamento de recursos hídricos para irrigação nas 
bacias do São Francisco, do Jequitinhonha e do Pardo. 
O detalhamento dos projetos já está em andamento, assim 

como a artic~·ação de suas fontes de financiamento, que 
incluirão f~-~nciamentos externos e parcerias com a 
iniciativa privada; e, em sua viabilização e implantação, a 
administração central do Estado exercerá as funções 
coordenadora e disciplinadora das ações específicas a cargo 
dos sistemas operacionais envolvidos. 
2.3- Políticas Públicas 
O planejamento estratégico deve considerar as diretrizes 

básicas para as diversas políticas públicas, as quais, 
discutidas e definidas em câmaras setoriais que compõem o 
Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, integram 
este plano e deverão ser desdobradas e detalhadas no PPAG e 
em documentos específicos. 
Quatro dessas políticas públicas -habitação, saneamento, 

segurança pública e justiça merecem apresentação como 
programas prioritários de governo, de acordo com as 
aspirações da população mineira e também por configurarem 
áreas típicas de atuação governamental. 

3 - Programas Estruturantes 
3.1- Reforma e Modernização do Estado 
A crise que se abateu sobre a economia brasileira em anos 

recentes trouxe à tona problemas antes submersos, em virtude 
dos longos períodos de prosperidade na história do País. 

Grande, pesado, desarticulado e atuando, não raro, sem 
prioridades ou considerando tudo pertinente e importante, o 
Estado brasileiro precisa submeter-se a processo 
compreensivo de reforma de suas funções, estruturas e formas 
de atuação. 

No que se refere a Minas Gerais, uma reforma ampla do 
Estado deve-se situar dentro de um processo de 
desenvolvimento institucional, que é o propulsor do arranjo 
organizacional, ou seja, do estabelecimento da máquina 
administrativa com que o Poder Executivo exercerá seu papel. 

Restaurar a relevância do sistema estadual de planejamento, 
orçamento e coordenação da ação governamental, visando 
recuperar minimamente a capacidade de formulação e 
programação de políticas e recursos públicos constitui uma 
das prioridades essenciais de reforma e modernização do 
Estado. 

Nesses termos, o Governo Estadual vem considerando as 
seguintes orientações básicas para a reforma e modernização 
do setor público: 
3.1.1- Reforma e Modernização Institucional 
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a) Reforma Administrativa 
- Promoção de reforma administrativa, com vistas a adequar 

a máquina estatal, tornando-a mais ágil e flexível, 
reduzindo-se os níveis hierárquicos e a duplicidade de 
funções (reengenharia do Estado) e buscando-se a otimização 
dos serviços a serem prestados à população. 

b) Núcleo Estratégico 
- As Secretarias de Administração e Recursos Humanos, do 

Planejamento e Coordenação Geral e da Fazenda são 
fundamentais no processo de reforma do Estado, uma vez que 
estão sob sua responsabilidade: 

- o planejamento, a coordenação e a priorização das ações 
de governo; 

- a elaboração e a execução orçamentário-financeira; 
-o controle dos gastos públicos, etc. 
c) Reforma Normativa 

A reforma normativa deverá abranger a legislação 
referente às normas gerais da área-meio e as estruturas 
organizacionais dos órgãos e das entidades. 

d) Reengenharia de Processos 
-Promoção da racionalização de processos, implantando-se, 

entre outros projetos, o da base única de recursos humanos 
para as administrações direta e indireta do Estado, 
possibilitando-se a desburocratização e a simplificação da 
máquina pública. 
e) Disque Serviço Público 
-Criação de um serviço de utilidade pública informatizado, 

que cubra todo o Estado e tenha como finalidade subsidiar 
propostas de reestruturação. 
f) Administrações Regionais 
-Promoção da descentralização 

nível regional, uma vez que as 
apontam para a impossibilidade 
moderna baseada na centralização 
g) Contratos de Gestão 

dos serviços públicos em 
características do Estado 

de uma gestão eficiente e 
administrativa. 

- Implementação de contratos de gestão, configurando-se 
efetivo mecanismo de ajuste entre o Executivo e as entidades 
públicas, em torno de metas e indicadores e de alterações 
adequadas ao exercício do sistema de controle interno do 
Governo sobre as entidades. 

h) Avaliação de Desempenho da Ação Governamental 
- Desenvolvimento de instrumentos e mecanismos que 

possibilitem o acompanhamento e a avaliação dos efeitos e 
impactos das ações de Governo nos problemas que buscam 
solucionar. 

i) Força-Tarefa 
- Instituição de mecanismos inovadores para a implantação 

da reforma do setor público. 
j) Reforma Fiscal 
- O direcionamento das ações para uma reforma fiscal e 

tributária que permita, de imediato, a viabilização do plano 
de governo e, em médio e longo prazos, a equação da crise 
fiscal-financeira que vem afetando o Estado é condição 
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essencial para a implantação dos investimentos e serviços 
demandados pela sociedade. 
3.1.2- Desoneração do Estado 
A desoneração do Estado engloba privatizações, concessões, 

parcerias, alienações e terceirizações. 
Como medida prevista para a desoneração está sendo proposta 

reciclagem da dívida mobiliária do Estado, que vem crescendo 
vertiginosamente em decorrência dos juros elevados. 
Outra linha de ação visando à desoneração do Estado diz 

respeito à situação atual dos bens imóveis da administração 
direta e indireta, que será detalhadamente analisada para 
que se encontrem formas de uso mais eficiente de tais bens. 
3.1.3- Servidor Público 
a) Valorização 
Para se resgatar a imagem dos servidores públicos, torna-se 

necessário proporcionar-lhes oportunidades de capacitação, 
reciclagem e aperfeiçoamento, valorizar seu trabalho técnico 
e sua experiência profissional, remunerá-los dignamente e 
divulgar informações sobre os serviços por eles prestados. 

b) Plano de Carreira e Profissionalização 
O serviço público vem sendo constantemente apontado como 

exemplo de ineficiência e obsolescência, e o funcionalismo 
público tem sofrido um longo processo de 
desprofissionalização, responsável pelo lamentável estado em 
que se encontra a máquina administrativa. Faz-se necessária 
uma solução global para o problema. 
A capacitação de técnicos e dirigentes é atividade 

estratégica permanente, a ser continuamente aprimorada, com 
vistas à profissionalização da administração pública. 

c) Sistema Previdenciário Estadual 
Rever o sistema previdenciário estadual, tendo em vista a 

pulverização de órgãos envolvidos na concessão de beneficios 
e, principalmente, o seu custo para o Tesouro Estadual, 
constitui tarefa urgente. 

Algumas propostas específicas colocam-se de imediato: dar 
total transparência aos gastos previdenciários por meio de 
publicações estatísticas; providenciar a elaboração de 
estudos demográfico-atuariais para projetar gastos com 
aposentadorias e pensões, tendo em vista a adequação futura 
do custeio e o pagamento de benefícios previdenciários; 
rever a situação de servidores que pagam duplamente a 
previdência. 
3.2 - Eixos Estratégicos de Transporte 
As infra-estruturas de transporte, energia e 

telecomunicações exerceram historicamente papel decisivo de 
suporte ao desenvolvimento econ6mico, em especial na indução 
ao desenvolvimento regional, à integração territorial e à 
consolidação de um mercado unificado. 

No ciclo de expansão econ6mica que agora se configura, o 
suporte da logística de transporte, que se materializará no 
transporte multimodal em grandes eixos trancais, vincular-
se-á à necessidade de garantir a competitividade da produção 
estadual, ao desenvolvimento, à integração e às 



576 

complementaridades regionais e à ocupação e à dinamização de 
regiões de expansão da fronteira agrícola. 
A tendência à concentração de investimentos econômicos e a 

crescente inserção das economias regionais na nova realidade 
mundial de globalização dos mercados exigem uma abordagem 
sistêmica suficiente para a compreensão da dinâmica dos 
complexos de produção, comercialização e consumo de bens e 
serviços. 

A construção ou o aumento da capacidade dos grandes eixos 
de transportes, a melhoria e a modernização das instalações 
de integração modal e portuárias e a presença de facilidades 
operacionais acessórias constituem as premissas básicas para 
a consolidação progressiva de eixos estratégicos de 
desenvolvimento. 
A consolidação desses grandes eixos significa a 

possibilidade de um horizonte mais aberto de mercados para 
atividades produtivas localizadas em seu espaço de 
influência e constitui peça básica para a viabilizaç~o dos 
processos de desconcentração industrial, de promoçao da 
moderna agricultura e do "agribusiness" e de estruturação de 
uma rede urbana mais bem distribuída. 
Quanto às formas de dotação da infra-estrutura de 

transportes, deve-se adotar perspectiva mais moderna, com a 
participação da iniciativa privada, em especial nos eixos 
mais carregados. Profundas alterações institucionais e 
perspectivas concretas se abrem para o setor de infra-
estrutura com o advento da Lei Federal nQ 8.987, que trata 
da concessão de obras e serviços públicos. 
Quanto aos portos marítimos brasileiros, dos quais a 

economia mineira depende fundamentalmente, a Lei dos Portos 
torna seu funcionamento eficaz, mas faz-se necessária a ação 
efetiva das lideranças empresariais mineiras e do Governo a 
fim de influir na agilização do processo de reformulação dos 
corredores de exportação e da estrutura dos portos. 
O estabelecimento de "portos secos" contribui decisivamente 

para a agilização do comércio internacional e compõe, 
portanto, o conceito de eixos estratégicos de transporte. 
Tendo em vista, principalmente, os resultados de alentados 

estudos, consubstanciados no Plano Multimodal de Transportes 
- PMT-MG -, consideraram-se prioritários os seguintes eixos 
de transporte: 
-Rodovia Fernão Dias- BR-381 -duplicação de trecho entre 

Belo Horizonte e São Paulo; 
-Rodovia BR-381/262- duplicação de trecho entre Belo 

Horizonte e Vale do Aço; 
- Corredor Centro-Leste recuperação do sistema 

ferroviário que vai do litoral do Espírito Santo até o 
Planalto Central, e sua extensão à região Noroeste. 
Esses projetos contribuem para o fortalecimento de 

atividades produtivas nos níveis setorial e regional, 
possibilitam desdobramentos nos núcleos urbanos e a 
materialização das potencialidades econômicas da área de 
influência, gerando emprego e renda. 
3.2. 1- Duplicação da Rodovia Fernão Dias 
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A Rodovia Fernão Dias faz a conexão entre São Paulo e Belo 
Horizonte e permite a integração do Sul de Minas à economia 
dessas regiões. 

É um eixo de transporte que atende aos fluxos 
interregionais de cargas para abastecimento interno e 
àqueles de produtos para exportação, através do Porto de 
Santos ou por vias internas, em direção aos demais países do 
MERCOSUL. 

A Rodovia Fernão Dias apresenta hoje características 
técnicas e funcionais incompatíveis com o elevado volume de 
tráfego que a solicita. 
O prognóstico para o ano de 2004 mostra-se crítico com 

relação a esse importante eixo de transporte. Multiplicar-
se-ão os pontos de congestionamento da rodovia, se nenhuma 
medida for tomada. 

O projeto final de engenharia para a duplicação da referida 
via de transporte foi concebido dentro dos mais modernos 
conceitos de engenharia, de modo que, na avaliação econômica 
do empreendimento, obtiveram-se indicadores de viabilidade 
extremamente positivos. 
O Governo mineiro, em parceria com os Governos federal e 

paulista, conseguiu recursos para viabilizar a duplicação da 
Rodovia Fernão Dias conforme os estudos econômicos e de 
engenharia. O Banco Interamericano de Desenvolvimento 
tornou-se responsável pelo financiamento de 50% dos 
investimentos, por meio de empréstimo concedido à União. 
As obras de duplicação da mencionada rodovia iniciadas em 

1994 e paralisadas temporariamente deverão ser reiniciadas 
ainda em 1995. 

O dinamismo já apresentado por regiões diretamente servidas 
pela Rodovia Fernão Dias levam a considerá-la como eixo 
estratégico de desenvolvimento, capaz de assegurar a 
competitividade do Sul de Minas e da Região Metropolitana de 
Belo Horizonte, enquanto áreas alternativas para a 
desconcentração espacial da economia paulista e a integração 
do complexo metal-mecânico. 
3.2.2- Duplicação da Rodovia Belo Horizonte- Vale do Aço 
A importância da duplicação, no curto prazo, da ligação 

rodoviária entre a região metropolitana de Belo Horizonte-
RMBH - e o Vale do Aço se realça quando vista na perspectiva 
de suporte viário à constituição de um grande eixo 
macrolocacional. 

Essa duplicação, articulada com a da Rodovia Fernão Dias, 
permitirá a constituição de um grande eixo de integração 
entre as economias de São Paulo, do Sul de Minas, da RMBH e 
do Vale do Aço, fortalecendo a especialização produtiva 
regional. 
Atualmente, as condições físico-operacionais desse eixo de 

transporte véé constituindo óbice à consolidação de suas 
funções estruturantes no contexto da economia regional. 

Nos próximos anos, estimam-se taxas médias anuais de 
crescimento do volume de tráfego muito significativas, o que 
irá agravar sobremaneira as condições operacionais dessa 
importante ligação. 
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Considerando a capacidade viária disponível e os volumes 
dos tráfegos atual e futuro, foi realizada no PMT-MG a 
avaliação das condições operacionais dessa ligação 
rodoviária. Segundo o indicador de nivel de serviço, a 
tendência ao congestionamento é evidente. Apenas 33% da 
ligação rodoviária está sendo operada, de modo que o volume 
de tráfego equivale a 70% da capacidade viária. 

O prognóstico para o ano 2000 indicou que, mantida a atual 
situação, 97% da extensão viária estará operando com vclume 
de tráfego maior do que sua capacidade. 

Na avaliação técnico-econômica da duplicação do eixo viário 
atual, realizada no âmbito do PMT-MG, constatou-se 
plenamente a viabilidade econômica do empreendimento. 
Tendo em vista as características específicas dessa ligação 

rodoviária, as obras de duplicação e posterior operação 
viária deverão se efetivar sob o regime de concessão ao 
setor privado. O Governo estadual encontra-se em 
entendimento com os órgãos federais envolvidos visando à 
definição do melhor arranjo institucional e financeiro para 
alavancagem do projeto. 
3.2.3 - Corredor de Transporte Centro-Leste 
Dinamização do eixo existente 

Tendo em vista a infra-estrutura física e os sistemas 
operacionais já existentes, tem-se mostrado altamente 
estratégica a concentração do corredor de acesso ao complexo 
portuário de Vitória-Tubarão, também conhecido como Corredor 
Centro-Leste. 

Aquilata-se a importância econômica desse projeto quando se 
verifica que sua área de influência direta em Minas Gerais 
(incluindo a RMBH) apresenta participação significativa no 
PIB estadual e no volume de cargas movimentado no sistema 
viário mineiro. 

A consolidação e a dinamização do Corredor Centro-Leste 
representa para Minas Gerais, além da melhoria e da redução 
dos custos de suas tradicionais operações de transporte, a 
possibilidade de fazer a captação e o escoamento de fluxos 
densos de grãos da reg1ao dos cerrados destinados ao 
complexo portuário de Tubarão, bem como de servir de suporte 
complementar ao processo de integração da indústria metal-
mecânica que deverá atingir a região do Vale do Aço. 

Implantação do Ramal Pirapora-Unai-Planalto Central 
Para ampliação da área de influência desse corredor de 

transporte em direção ao Noroeste de Minas, prevê-se a 
construção de um ramal ferroviário entre Pirapora e Unaí, em 
Minas Gerais, e sua extensão até um terminal a ser 
implantado no Planalto Central, no Estado de Goiás ou no 
Distrito Federal, bem como a sua integração com o trecho 
ferroviário da RFFSA existente entre Pirapora e Capitão 
Eduardo (terminal localizado na RMBH), onde se fará a 
conexão com a EFVM. 

Esse projeto se insere na política maior de promoção do 
desenvolvimento sustentado da região dos cerrados. 
A ligação ferroviária entre Pirapora e Unaí foi objeto de 

estudo preliminar de viabilidade elaborado pela CVRD em 1992 
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e de avaliação técnico-econ6mica, em nivel de "master plan", 
no PMT-MG, apresentando indices positivos de viabilidade. 
O Governo do Estado e a CVRD celebraram em maio do corrente 

ano um protocolo de intenções no qual se comprometem a unir 
esforços para a conclusão dos estudos necessários e 
efetivação das medidas requeridas para implementação do 
projeto. 
O estudo final, ora 

processo decisório 
estruturante. 

em curso, irá balizar efetivamente o 
de viabilidade desse projeto 

3.3 - Ciência e Tecnologia: Missões Tecnológicas 
O papel da tecnologia no desenvolvimento econ6mico 

constitui ponto importante de análise na teoria econ6mica, 
desde os clássicos. 

Se até o final do século XIX a tecnologia desenvolvia-se de 
maneira relativamente independente da ciência, o estágio 
atual do desenvolvimento tecnológico está fundamentalmente 
vinculado ao desenvolvimento cientifico. 

A interdependência entre desenvolvimento econom1co e 
desenvolvimento tecnológico é reconhecida, também, 
empiricamente. As sociedades mais desenvolvidas são as que 
se destacam em nivel mundial, com relação aos indicadores de 
desenvolvimento econ6mico e de qualidade de vida. 

As mudanças tecnológicas constituem, pois, no elemento 
central da dinâmica econ6mica, a força motriz do 
crescimento. 
Ciência e tecnologia estão 

por meio de toda a ampla 
educacional, intelectual, 
econ6mica e cultural. 

intimamente ligadas ao progresso 
faixa do empreendimento humano: 

médica, ambiental, social, 

Por outro lado, as grandes transformações em curso no mundo 
evidenciam que o fator competitividade é peça-chave na 
definição das condições necessárias para determinado pais ou 
região conseguir inserção positiva em uma economia 
globalizada. Competitividade embasada nos avanços 
tecnológicos. 
Várias atividades relacionadas com a c1encia e a tecnologia 

merecerão, assim, tratamento especial e prioritário a partir 
do Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado- PMDI. 
3.3.1- Antecedentes e Situação do Sistema de C&T em Minas 

Gerais 
Em Minas, vários episódios demonstram a facilidade de os 

esforços no campo da ciência e tecnologia se traduzirem em 
agentes de mudanças, em externalidades e em elementos de 
estruturação de um processo de desenvolvimento sustentado. 

Na agropecuária, destacam-se as realizações das 
universidades de Viçosa e de Lavras, bem como as da EPAMIG e 
da EMATER, entre outras entidades. 

Na indústria, destacam-se os esforços da Escola de Minas de 
Ouro Preto, da Escola de Engenharia da UFMG, do Instituto de 
Tecnologia Industrial e do CETEC. 

Na área de saúde, destacam-se a atuação da FUNED, a criação 
da FAPEMIG : a constituição do CONECIT. 
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Minas Gerais possui, hoje, a mais ampla rede de ensino 
superior federal e conta com duas universidades estaduais e 
uma extensa rede privada de ensino superior. 
Constitui preocupação, no entanto, a constatação de que a 

estrutura institucional de ciência e tecnologia não funciona 
de forma articulada e sinérgica. A fraca articulação desse 
sistema com o setor empresarial é outro motivo de 
preocupação. 
Considerando serem limitados os recursos dos Governos, o 

atendimento às demandas das instituições deve ser realizado 
com base em critérios de prioridade. 
Projetos de pesquisa a serem implementados com recursos 

públicos devem ser selecionados com base no mérito 
científico e na relevância que seus resultados venham 
representar para o desenvolvimento de Minas. 
Torna-se necessária, portanto, uma ação articuladora do 

Estado para transformar a estrutura da ciência e tecnologia 
em um sistema competente e competitivo. 

O Governo deve trabalhar juntamente com a comunidade 
científica e os setores produtivos da economia regional. 
para determinar os mecanismos apropriados ao estabelecimento 
de prioridades às quais deverão ser canalizados os limitados 
recursos públicos. 
3.3.2 - A Complexidade do Sistema C&T 
Apresenta-se para o Governo, em seu papel de articulador e 

de financiador das atividades relacionadas com ciência e 
tecnologia, uma questão delicada, que é a de estabelecer o 
equilíbrio entre o respeito à liberdade de os pesquisadores 
seguirem suas próprias inspirações e curiosidades e o 
direcionamento que se deve dar às grandes somas de recursos 
públicos demandados e sempre escassos. 
Ciência e tecnologia, mesmo fundamentalmente vinculadas, 
c~minham por estímulos diferentes e em ritmos específicos. 

E essencial a incorporação crescente de conhecimento 
científico, que constituirá o embasamento necessário para o 
planejamento e a execução das políticas públicas e para a 
melhoria da capacidade de gerir e incorporar as mudanças 
tecnológicas. 
Ações estruturantes em ciência e tecnologia, de acordo com 

a metodologia adotada neste PMDI, constituirão o conceito de 
missões tecnológicas. 
3.3.3 - Missões Tecnológicas - Ação Estruturante em Ciência 

e Tecnologia 
O programa estruturante de ciência e tecnologia em apoio ao 

desenvolvimento sustentado de Minas Gerais buscará 
estabelecer prioridades focalizadas em problemas e 
oportunidades, regiões e mercados e promoverá ações em 
resposta às demandas identificadas, as quais deverão 
constituir verdadeiras missões tecnológicas. A implementação 
dessas requer uma variedade de mecanismos e sinergias 
institucionais, visando a articular, coordenar e amplificar 
recursos humanos, materiais e financeiros, públicos e 
privados, nacionais e internacionais e, assim, contribuir 
para a melhoria da qualidade de vida. 
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Parte expressiva das atividades de ciência e tecnologia em 
Minas Gerais, nos próximos anos, não estará, 
necessariamente, vinculada às missões tecnológicas, o que 
não lhes retira a relevância. Essas atividades são ações 
permanentes do sistema institucional, necessárias, 
obviamente, ao seu funcionamento e ao próprio êxito das 
~issões, mas não são os focos principais nesse novo 
çonceito. 

O tema das questões regionais de Minas Gerais oferecerá 
campo fértil para o estabelecimento de missões tecnológicas 
que respondam aos anseios e às competências virtuais ou 
reais e às demandas estaduais, nacionais e internacionais. 
Já existem embriões de missões tecnológicas, que poderiam 

ser revisadas, reforçadas ou substituídas, por exemplo: 
a) desenvolvimento de empresas de base tecnológica; 
b) implantação de parques tecnológicos; 
c) biotecnologia; 
d) programa de geração e transferência de tecnologia para 

os produtores rurais das regiões dos vales do Jequitinhonha, 
Pardo e Mucuri. 
3.3.4 - A Implementação do Programa Estruturante Missões 

Tecnológicas 
A partir do Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado -

PMDI -, do Plano Plurianual de Ação Governamental 1996- 1999 
- PPAG -, das prioridades setoriais definidas nesses Planos, 
dos outros programas estruturantes, das contribuições de 
órgãos e entidades públicas e privadas, serão feitas rodadas 
de diálogo entre as partes interessadas ("stakeholders") 
relevantes da sociedade mineira, para identificação 
preliminar de prioridades e de demandas de apoio científico 
e tecnológico. 

Ao final do processo, com duração de 12 a 24 meses, terá 
sido estabelecido um conjunto limitado de missões 
tecnológicas. 

Cada uma delas deverá ser concretamente estru:urada em 
termos de objetivos, enfoque, cronograma e instrumentos, 
inclusive financeiros, para sua implementação. Os agentes 
implementadores deverão ser identificados, e suas 
responsabilidades, claramente definidas. A gestão das 
missões deverá ser resolvida caso a caso, respeitando-se as 
peculiaridades de cada situação. 

As referidas missões deverão ser implementadas de forma 
flexível, por um conjunto de instrumentos institucionais e 
financeiros existentes ou a serem criados. Entretanto, eles 
somente adquirirão contornos precisos por meio do processo 
de diálogo que definirá as missões. Haverá, portanto, amplo 
espaço para a participação de entidades municipais, 
estaduais e federais; públicas e privadas; nacionais, 
estrangeiras e multilaterais. 
3.4- Educação Básica de Qualidade para Todos 
A educação de qualidade constitui ponte estratégica para 

mudanças sociais e econ6micas do Estado. 
A importância da educação é claramente percebida por todos 

os segmentos da sociedade. A modernização do processo 
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produtivo, o grau de complexidade das sociedades 
contemporâneas e a progressiva incorporação de novas 
tecnologias exigem, cada vez mais, que o cidadão apresente 
grau crescente de escolaridade. 

É compromisso do Governo do Estado oferecer educação 
pública e de qualidade a todos. Suas prioridades são: 
- a autonomia da escola; 
-o fortalecimento da direção da escola, exercida de forma 

democrática; 
- a valorização do profissional da educação; 
-a avaliação do ensino e da escola; 
- a integração com os municípios. 
Esses são os princípios estruturantes sobre os quais se 

desenha a nova face da escola pública mineira. 
3.4.1- Autonomia da Escola: Liberdade com Compromisso 
A autonomia da escola pressupõe vontade política do 

Governo, isto é, alocação adequada de recursos e crença na 
gestão descentralizada. Além disso, compreende a adesão e a 
identificação da comunidade escolar com a política 
educacional sistêmica. A escola é encorajada a fazer suas 
próprias escolhas, pautadas na responsabilidade, na 
competência e no compromisso com a busca da melhoria da 
qualidade do ensino, e traduz sua autonomia na elaboração do 
seu Plano de Desenvolvimento da Escola - PDE -. que é a 
abordagem particularizada dos desejos e caminhos possíveis. 

Ao lado de conhecimentos, atitudes e habilidades básicas e 
universais, os incrementos inovadores do currículo poderão 
atender a particularidades locais, desenvolvendo aptidões, 
criando oportunidades e contribuindo para a utilização de 
novas tecnologias. 

Uma escola de qualidade tem como cunho o sucesso e a 
satisfação do aluno no processo de aprendizagem. 
3.4.2 - Gestão Democrática: Direção Competente e 

Compartilhamento de Decisões 
A conquista da autonomia da escola resultou na necessidade 

de descentralização administrativa, financeira e pedagógica 
como condição para uma gestão democrática e participativa. 
3.4.3- Avaliação Permanente e Sistemática: Instrumento de 

Crescimento da Escola 
A avaliação contínua do desempenho individual do aluno, 

como uma exigência acadêmica, e dos resultados do projeto de 
trabalho da escola pública constituem instrumentos 
importantes para o conhecimento dos alunos e da realidade da 
escola e, também, para a formulação de seu Plano de 
Desenvolvimento e Projeto Pedagógico. 
A avaliação permite que a escola acompanhe periodicamente o 

cumprimento dos objetivos e das metas estabelecidos como 
prioritários em seu Plano de Desenvolvimento. Permite, 
também, que os pais e a comunidade conheçam a qualidade da 
escola, garante sua participação ativa na vida dela, num 
esforço conjunto para inverter o atual quadro de baixa 
produtividade do sistema de ensino, de elevados níveis de 
repetência e evasão, sobretudo nas séries iniciais do ensino 
fundamental. 
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3.4.4- A Trajetória da Qualidade do Ensino: Valorização e 
Compromisso do Profissional da Educação 

Ensino de qualidade pressupõe garantia de condições 
adequadas para a atuação do professor, motivação para o 
trabalho, salários dignos e plano de carreira que valorize, 
além da titulação por tempo de serviço, a qualificação e o 
desempenho profissionais, incentivos para seu crescimento 
intelectual. 
3.4.5 Fortalecimento da Integração entre Estado e 

Municípios 
Espera-se que os munlClPlOS assumam encargos educacionais 

proporcionais aos recursos de que dispõem para aplicar em 
educação. Essa medida permitirá que o Estado amplie sua 
presença nos municípios de menor receita e promoverá o 
incremento da oferta de vagas no ensino médio. 

As ações desse projeto fundamentam-se nas seguintes 
convicções; 
-o êxito da educação pública em Minas Gerais depende do 

compromisso e da participação efetiva da administração 
pública e da comunidade na política educacional do Estado; 
-a qualidade do ensino se constrói no cotidiano da escola, 

mediada pela reflexão permanente e compartilhada com toda a 
sociedade; exige pessoal competente e condições de trabalho 
propícias ao exercício constante da prática democrática e 
participativa; 
-educação universalizada e de qualidade é pré-requisito 

para o desenvolvimento. 
Toda ação governamental será inócua se não for assumida 

pela escola, pois é na sala de aula que alunos e professores 
constroem ativamente o sentido do mundo. 

Projeto Básico - Redução da Repetência e Evasão 
Meta: reduzir para 5% e 2%, respectivamente, até o ano 

2000, as taxas de repetência e evasão nas escolas mantidas 
pelo Estado. 
Projeto Suporte 1 
Fortalecimento do Processo de Planejamento e Gestão 

Democrática 
Meta: fortalecimento do processo de planejamento e gestão 

democrática em 100% das escolas estaduais. 
Projeto Suporte 2 
Metas: habilitação de 8.960 professores. especialização de 

5.000 professores e atualização de 124.4~~ professores, nos 
diversos conteúdos básicos dos currcçulos do ensino 
fundamental e médio e desenvolvimento de metodologia de 
avaliação voltada para os efeitos da capacitação na melhoria 
da qualidade do ensino; 

- capacitação de 70% dos professores que atuam no ensino 
fundamental e médio, sem afastá-los da escola, por meio de 
instrumentos e tecnologias de educação à distância; 

criação e implantação do Plano de Carreira dos 
Profissionais do Magistério Público Estadual, de forma a 
beneficiar 100% dos professores e dos especialistas que 
atuam na rede pública estadual. 

Projeto Suporte 3 
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Ampliação do Sistema de Avaliação Externa da Escola 
Meta: desenvolvimento de um sistema de avaliação externa da 

escola abrangendo as 6.154 escolas estaduais, podendo 
envolver a rede municipal dos 756 municípios mineiros, uma 
vez que, espontaneamente, se inscrevam no processo 
avaliatório. 
Projeto Suporte 4 
Desenvolvimento de Ações Integradas entre Estado e 

Municípios 
Meta: integração das ações educacionais entre o Estado e os 

756 municípios. 
3.5- Saúde Pública 
A situação da saúde, em Minas Gerais, caracteriza-se por 

uma complexa interação entre doenças típicas de reg1oes 
pobres e aquelas que são problemas de regiões desenvolvidas. 
Para implementação deste programa estruturante identifica-

se a inexistência de pessoal qualificado, principalmente 
médico. Como alternativas não excludentes a esta limitação, 
podem-se arrolar: 
-formação de profissionais qualificados, o que demanda um 

prazo de dez anos aproximadamente; 
- promoção de reciclagens em serviços de profissionais que 

já estão na rede ou que pretendem ingressar no programa. O 
prazo estimado está entre seis meses e um ano. 
3.5.1- Programa de Saúde da Família 
Fortalecimento do sistema de atenção pr1mar1a à saúde, 

garantindo acesso igualitário do cidadão aos serviços. 
3.5.2 - Sistema de Referência e Contra-Referência 
Implantação de um sistema eficiente de referência e contra-

referência, garantindo que a população não seja atendida 
apenas no programa de família, mas tenha acesso a níveis de 
complexidade superior (referência) e posterior continuação 
do tratamento (contra-referência). 
3.5.3 - Sistema de Urgência/Emergência 
Descentralização e regionalização do sistema de 

urgência/emergência, não só na Região Metropolitana de Belo 
Horizonte, como também no interior do Estado. 
3.5.4 - Consórcios Intermunicipais de Saúde 
Organização dos municípios em parceria intermunicipal, os 

consórcios, possibilitando o uso coletivo de investimentos e 
o rateio dos custos. 
3.5.5 - Medidas de Apoio 
-descentralização da HEMOMINAS; 
-participação solidária dos três níveis de governo e da 

sociedade civil. 
3.6 - Aproveitamento de Recursos Hídricos para Irrigação 

nas Bacias dos Rios São Francisco, Jequitinhonha e Pardo 
A irrigação, entendida como aplicação de tecnologia na 

agricultura, eleva sobremaneira a renda dos produtores e a 
circulação de capital, bens e serviços. 

Entre os efeitos do uso da tecnologia da irrigação, podem-
se citar: 
-aumento da produção de alimentos no menor prazo; 
-aumento da oferta de alimentos; 
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- extensão das atividades agrícolas ao longo de todo o ano; 
- elevação do produto agrícola por unidade de área; 
- incorporação no semi-árido de novas áreas à produção 

agrícola; 
- dinamização na economia e nas economias locais; 
- geração de empregos diretos e indiretos; 
- surgimento de agroindústrias. 
3.6.1- A Irrigação Estruturante em Minas Gerais os 

Projetos 
Na bacia do rio São Francisco, implementação dos Projetos 

de Irrigação do Jaíba (etapas I e II) e de Entre-Rios; o 
início de implantação do Projeto Jequitaí; reabilitação, 
modernização e ampliação dos Projetos Gorutuba e Pirapora. 

Nas bacias dos rios Jequitinhonha e Pardo, implantação dos 
pólos de irrigação de Salinas, Araçuai, Machado Mineiro e 
Almenara. 
3.6.2 - Metas da Administração 1995/1998 no Setor de 

Irrigação 
O Governo do Estado priorizou, para o período 1995/1998, a 

implantação dos seguintes projetos de irrigação: Jaíba 
(etapas I e II), Entre-Ribeiros, Jequitaí, Gorutuba, 
Pirapora, Salinas, Araçuaí, Machado Mineiro e Almenara. 
4- Políticas Públicas 
4.1- Demandas da População= Programas Prioritários. 
4.1.1- Habitação 
Toda concentração humana é geradora de problemas. As 

soluções vão-se definir na busca da redução do espectro das 
desigualdades, por meio da participação das próprias 
comunidades no processo democrático de decisões. 

Com base no programa de Governo do Presidente Fernando 
Henrique Cardoso e nas diretrizes do Governador Eduardo 
Azeredo, formulou-se para o setor uma performance social de 
política habitacional-urbana tecnicamente eficiente e 
politicamente sustentável. 

Um convênio entre a Secretaria de Estado de Habitação e a 
Fundação João Pinheiro permitiu que se fizesse, com 
idoneidade. um diagnóstico da real situação do déficit 
habitacional em Minas, que apresentou uma demanda de 444.578 
moradias. 

Para resolver os problemas a~ inadequação de moradias, 
elaborou-se um novo conceito que envolve a implementação de 
uma política descentralizada, adoção de política que fixe o 
cidadão em seu próprio meio, redefinição de política de ação 
social para o problema, envolvendo União, Estado e 
municípios. estabelecimento de política de parcerias, 
promoção efetiva do exercício da cidadania, humanização da 
questão habitacional. 

Esse novo conceito pretende promover =~ seguintes 
melhorias: sanitária e de saúde, de infra-est~_:ura urbana e 
rural, de ampliação de moradias existentes, ae ampliação de 
oferta de serviços de saúde, transporte, educação e lazer, 
da prevenção contra epidemias e verminoses, do reforço das 
ações da medicina preventiva, da fixação da população a sua 
região, da criação de condições políticas de desenvolvimento 
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econômico geradoras de emprego, da priorização de políticas 
redistributivas. 
Serão priorizadas as seguintes ações: canalização de fontes 

de recursos para o Fundo Estadual de Habitação, articulação 
com a política de saneamento básico, produção e 
financiamento para extratos de menor renda, estabelecimento 
de fontes permanentes de recursos, articulação de políticas 
habitacionais, utilização de novas tecnologias, apoio às 
cooperativas populares, estabelecimento de critérios de 
fiscalização. 
O financiamento contará com as seguintes fontes e fundo: 

CEF, FGTS, Caderneta de Poupança, BIRD e SOMMA, Comu~idade 
Solidária, SERVAS, União, Estado, Prefeituras, Orgãos 
Públicos e Fundo Estadual de Habitação. 
4.1.2- Saneamento 
O saneamento básico enfrenta sérios problemas de 

financiamento. A situação do abastecimento de água nos 
municípios atendidos pela COPASA-MG é satisfatória, mas a 
população não atendida representa 41% da população urbana. 
No atendimento de esgoto sanitário, apenas 29% da população 
urbana contam com esse serviço, sendo o quadro ainda mais 
deficiente na zona rural. 
Destacam-se as seguintes linhas de ação: 1 PROSAM 

Financiado pelo BIRD, pelas Prefeituras de Belo Horizonte e 
Contagem e pelo Tesouro Estadual. Irá beneficiar as 
populações de Belo Horizonte e Contagem, com melhoria das 
características hídricas dos cursos d'água, ampliação de 
coleta e destinação dos resíduos sólidos, duplicação da~ 
vias de tráfego, controle das inundações ribeirinhas, dos 
esgotos industriais, ampliação das alternativas de expansão 
industrial e urbana, melhoria do ecossistema metropolitano e 
saneamento do Rio das Velhas. 2 SOMMA Programa de 
Saneamento Ambiental, Organização e Modernização dos 
Municípios. Visa ao atendimento a 150 municípios e será 
financiado pelo BIRD, Governo do Estado, municípios e 
COPASA-MG. 3 - Nos municípios atendidos pela COPASA-MG, 
destacam-se os seguintes investimentos: 
a) manutenção dos níveis atuais de atendimento e incremento 

dos atuais índices de atendimento, com adoção de 
autofinanciamento. 

b) promoção de atendimento com sistemas simplificados à 
população rural em 960 localidades, com investimentos da 
COPASA-MG e das Prefeituras. 4 - Regulamentação do Conselho 
de Habitação, objetivando a priorização de projetos 
encaminhados por órgãos municipais, estaduais e Prefeituras 
com recursos do FGTS disponíveis para os programas Pró-
moradia e Pró-saneamento. 
4.1.3- Segurança Pública 
A defesa social, envolvendo ações preventivas e repressivas 

dos sistemas policial e penitenciário, é questão prioritária 
dentro dos anseios da comunidade. Faz-se mister o 
aprimoramento constante do aparato policial e o 
aperfeiçoamento do sistema penitenciário. 

Po 1 i c i a c i v; 1 
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Estão sendo implementadas no atual Governo as seguintes 
ações: 
-realização de seminários regionais de segurança pública; 
-restabelecimento das taxas de segurança pública que foram 

extintas no Governo passado; 
- informatização dos serviços policiais; 
- captação, formação e adequação de recursos humanos; 
- reestruturação e criação de delegacias seccionais de 

segurança pública no interior do Estado. 
Polícia Militar 
Para que seja possível propiciar uma melhor distribuição de 

efetivos, serão necessários a formação, o treinamento e a 
reciclagem de 28 mil homens. 
Pretende-se incrementar o desencadeamento de operações nas 

fronteiras com Estados vizinhos. 
Os sistemas multiusuários de grande porte em operação na 

PMMG deverão sofrer implementações. 
Pretende-se ainda: 
- incrementar as ações afetas ao dispositivo operacional; 
- adaptar o plano de distribuição do efetivo; 
- executar atividades em parceria com o Executivo Municipal 

e outros segmentos sociais; 
- incrementar as aquisições no campo das comunicações; 
-construir e ampliar aquartelamentos. 
4.1.4- Justiça 
Para atender à diretriz de garantir a segurança pública, 

cabe concentrar esforços na ampliação do sistema 
penitenciário e na sua efetiva operacionalização, tendo como 
meta primordial a recuperação e a ressocialização de sua 
clientela. 

Para tanto, deverão ser desenvolvidas as seguintes ações: 
construção de estabelecimentos penitenciários que 

possibilitem ao preso cumprir a pena no seu convivi: social 
e familiar; 

- individualização da pena; 
-ampliação de vagas para os internados em cumprimento de 

medidas de segurança; 
- criação de hospital destinado aos presos com doenças 

infecto-contagiosas; 
- reconstrução da Penitenciária Industrial Estevão Pinto, 

em Belo Horizonte; 
- implementação das garantias dos direitos do preso; 
- formação, treinamento e aperfeiçoamento dos servidores 

atuantes na área penitenciária; 
- apoio a projetos que proporcionem trabalho e educação ao 

preso e ao egresso; 
- implantação do programa de informatização do sistema 

penitenciário de Minas Gerais. 
4.1.5- Telemática 
Vivemos a Sociedade da Informação ou a Sociedade do 

Conhecimento, na qual a necessibilidade e o emprego dos 
recursos da Telemática, com suas tecnologias de ponta, são 
fundamentais para atrair os investidores e essenciais para 
buscar o desenvolvimento econômico e social, minimizando os 
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desequilíbrios regionais e alavancando 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, sendo os recursos da 
Telemática ferramenta imprescindível também para a difusão e 
o conhecimento da educação e da cultura e a integração do 
Estado enquanto unidade federativa. 

Pelo exposto, ênfase especial deve-se dar à expansão dos 
serviços telemáticos já implantados, de maneira a atender às 
demandas existentes e emergentes, bem como à modernização 
desses serviços com a adoção de tecnologias de ponta, tais 
como tecnologia digital, fibras ópticas e telefonia celular. 

Mesmo com os esforços de expansão do sistema nos últimos 
anos, a densidade telefônica de Minas Gerais é modesta se 
comparada com a de outros Estados. Minas ocupa o 9Q lugar no 
"ranking" nacional. 
A comunidade internacional de negócios dá sinais claros de 

privilegiar, ao tomar as suas decisões de investimento, as 
regiões com eficiente infra-estrutura básica, em particular 
a de telecomunicações. Na era da informação, é impossível 
pensar em negócios sem pensar em serviços de 
telecomunicações. 
Ressalte-se, ainda, o papel das telecomunicações como 

infra-estrutura básica para a melhoria das condições sociais 
de regiões mais carentes. 
Consciente dessa realidade, a ação governamental orienta-se 

no sentido de articular-se com o sistema federal visando 
atender tanto aos desafios de eficiência empresarial como às 
necessidades básicas das comunidades menos favorecidas. 
O sistema de telecomunicações no Estado é operado por 

empresa do sistema federal e pelo DETEL-MG, que têm como 
diretrizes, objetivos e metas os descritos a seguir. 

TELEMIG - diretrizes e metas 
Serviço telefônico básico: no período de 96 a 98 acontecerá 

a duplicação da planta de terminais convencionais. No que se 
refere a terminais celulares, a planta atingirá 808 mil 
acessos, incluindo atendimento de telefonia rural. No 
segmento de telefones públicos, haverá significativo 
crescimento, passando de 1,88 por 1.000 habitantes para 6,01 
por 1.000 habitantes. 
Serviços de comunicação de dados: no período de 96 a 98 

será dada prioridade aos investimentos para a ampliação das 
redes de alta velocidade (ATM) - Minas Pac e Minas Data 
Plus. 
Outros objetivos estratégicos: fim da espera para obtenção 

de serviços: relacionamento ágil e desburocratizado com 
clientes: anéis óticos interligando as 52 maiores 
localidades e os maiores centros de negócio da área de 
concessão da TELEMIG e instalação de um novo terminal ou 
mudança de endereço em prazos compatíveis com padrões 
internacionais. 

DETEL-MG 
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O setor de telecomunicações públicas em Minas Gerais sofreu 
impulso nos anos recentes com a criação de programas 
estaduais para a radiodifusão (Sinais-RV) e de telefonia 
rural. Constituem suas principais diretrizes e metas: 
-viabilizar fontes alternativas para financiamento do 

setor, sobretudo na área de telefonia celular móvel; 
- concluir a interiorização da TV-Minas; 
- expandir o programa de telefonia rural; 
- desenvolver ações visando à melhoria dos sinais de 

televisão. 
4.2- Política 
O PMDI visa a 

de renda e da 
vida tanto nas 
cidades. 

de Desenvolvimento Regional e Urbano 
atenuar os efeitos da concentração espacial 

riqueza. buscando a melhoria da qualidade de 
regiões mais pobres quanto nas grandes 

4.2.1 -Linhas Estratégicas 
Definem-se como estratégias da política de desenvolvimento 

regional e urbano: 
a) a inserção do planejamento regional e urbano no contexto 

do planejamento global e setorial; 
b) a consideração dos objetivos e das metas globais e 

setoriais sob o enfoque horizonta: em nível regional; 
c) o estabelecimento das bases para a abordagem da rede de 

cidades a partir da dimensão macroespacial do planejamento 
urbano; 
d) o estabelecimento das diretrizes locacionais para as 

atividades econômicas e sociais no contexto do ordenamento 
do espaço geográfico. 
4.2.2 - Diretrizes Gerais 
a) explorar a flexibilização introduzida pelo novo 

paradigma tecnológico na lógica da espacialização dos 
investimentos; 
b) maximizar as potencialidades endógenas de cada região; 
c) compatibilizar os investimentos sociais e de infra-

estrutura com as diretrizes do PMDI; 
d) buscar reverter ou atenuar o fluxo migratório campo-

cidade; 
e) adequar os sistemas tributários dos Estados e dos 

municípios aos objetivos da desconcentração espacial do 
desenvolvimento; 
f) promover a desconcentração administrativa; 
g) coordenar as ações que envolvam o setor público, a 

sociedade civil e a iniciativa privada. 
O PMDI busca um modelo de desenvolvimento mais justo, 

contemplando as reg1oes mais pobres, sem preJUlZO dos 
investimentos necessários para as regiões mais dinâmicas. 
Para isso, privilegiará três ações bàsicas: 
-transferência de renda regional via política fiscal; 
-tratamento privilegiado das ações setoriais relativas às 

regiões mais pobres; 
desenvolvimento de programas especiais dirigidos à 

mudança de condições sistêmicas. 
4.2.3- O PMDI e a Política Urbana 
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Com o objetivo de otimizar e racionalizar os investimentos 
públicos estaduais nos municípios, o PMDI recomenda: 
a) municipalizar os programas que possam ser mais bem 

executados pelos municípios; 
b) estimular as soluções consorciadas entre os municípios; 
c) aprimorar os critérios de distribuição entre os 

municípios das transferências obrigatórias; 
d) agilizar o projeto SOMMA; 
e) reduzir paulatinamente as transferências voluntárias a 

fundo perdido; 
f) coordenar e integrar as ações das agências públicas 

estaduais; 
g) apoiar e incentivar as iniciativas locais voltadas para 

instalação de processos de planejamento urbano; 
h) privilegiar os municípios que se destacaram na 

implementação de programas locais de planejamento urbano; 
i) criar mecanismos institucionais para a coordenação da 

política urbana e habitacional. 
4.2.4 - O PMDI e o Sistema Estadual de Estatística e 

Informação 
O PMDI considera imprescindível a consolidação de um 

sistema estadual de informação e estatística, coordenado 
pela Fundação João Pinheiro FJP , que integre as 
universidades, as Prefeituras, as organizações da sociedade 
civil, os organismos estaduais e o IBGE, na geração de 
indicadores econômicos e soc1a1s, colocando sua base de 
dados disponível para a sociedade mineira. 
4.3- Política de Desenvolvimento de Infra-Estrutura 
O apoio ao desenvolvimento da infra-estrutura, em seus 

vários componentes, constitui uma das prioridades do 
Governo, porque os investimentos nesse setor representam a 
base para o crescimento da economia e têm importância 
decisiva para a melhoria da qualidade de vida da população, 
especialmente os relacionados ao saneamento. 
Ressalte-se, ainda, que a questão ambiental será a 

referência básica das ações governamentais. A proteção ao 
meio ambiente constitui compromisso inalienável do Estado, 
portanto, constitui uma diretriz que deve balizar todas as 
políticas públicas e ações governamentais, incluindo as 
relacionadas à infra-estrutura. 
4.3. 1. -Transportes 
Minas Gerais detém significativa parcela da rede rodoviária 

brasileira: é o Estado com maior extensão de rodovias 
federais, conta com uma malha rodoviária estadual de 
20.000km, além de extensa rede de estradas municipais. O 
transporte rodoviário no Estado atende a grande parcela da 
demanda de transportes existente e permite a integração 
interregional, a descentralização industrial, o escoamento 
da produção agropecuária e, em boa parte, a crescente 
indústria do turismo. 
Nesse contexto, a ação governamental para o 

transportes priorizará as diretrizes e os 
explicitados a seguir, além das intervenções nos 

setor de 
objetivos 

três eixos 
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estratégicos de transportes- Fernão Dias, BR-381; Belo 
Horizonte-Ipatinga e corredor Centro-Leste. 
a) Transporte Rodoviário 
As premissas básicas para as ações do Governo baseiam-se na 

redução dos custos operacionais, na preservação ambiental e 
no estabelecimento de programas de concessões e parcerias. 
Objetivos 
-intensificação das ações políticas e administrativas 

junto ao Governo Federal, para viabilizar o aumento da 
capacidade das rodovias trancais no Estado, principalmente 
os grandes eixos; 

- expansão da malha rodoviária existente; 
intensificação de ações e procedimentos para a 

restauração da malha rodoviária; 
- implementação de medidas para o aumento do controle de 

segurança do tráfego aéreo; 
- estruturação e adequação da malha rodoviária da região 

Noroeste. 
b) Transporte Ferroviário 
O conjunto de ferrovias do Estado tem papel preponderante 

no desenvolvimento das atividades econom1cas do Estado. 
Estrategicamente, as linhas ferroviárias situadas em Minas 
Gerais fazem a integração de todo o sistema ferroviário 
nacional, sendo caminho obrigatório para acesso aos portos 
de Sepetiba e Angra dos Reis, RJ; Vitória e Tubarão, ES; 
Santos, SP; Paranaguá, PR; e Salvador, BA. 

Para a manutenção e a expansão do setor ferroviário em 
Minas Gerais, considerando-se o fato de ser este um sistema 
federal, o Estado articulará esforços para que sejam 
priorizados, naquela instância, investimentos nos processos 
de comunicação (fibra óptica); na redução do atual índice de 
imobilização da frota de locomotivas; na instalação de 
balanças dinâmicas para pesagem de comboios; e no aumento da 
velocidade comercial. 

Além da implantação do ramal Pirapora-Unaí, outra 
prioridade é a viabilização de estrutura que permita o 
acesso de produtores mineiros, atendidos pela bitola métrica 
da RFFSA, ao porto de Sepetiba. Os resultados consistirão na 
redução das rotas que tenham origem ou destino no Triângulo 
Mineiro, o que permitirá queda dos custos de transportes e 
tarifas e repercutirá no custo final dos produtos. 
4.3.2 - Energia 
Minas Gerais destaca-se no contexto nacional em virtude da 

disponibilidade de recursos hídricos adequados ao 
aproveitamento hidrelétrico. Além disso, o Estado passou a 
contar, recentemente, com importante alternativa energética 
- o gás natural. 

É prioridade do Governo assegurar o suprimento de energia 
requerido pela expansão e modernização da economia es:adual. 
a) Expansão da Oferta de Energia Elétrica 
A recente abertura do setor elétrico, aliada à escassez de 

recursos no setor público, tem viabilizado novas 
alternativas para a expansão da oferta de energia em Minas. 
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A principais diretrizes na área de expansão da geração de 
energia são as seguintes: 

incentivar a participação da iniciativa privada na 
produção de energia elétrica; 
-participar de licitações para a concessão de geração de 

energia, junto com a iniciativa privada, nos projetos de 
interesse do Estado; 

buscar, permanentemente, a redução dos custos 
operacionais; 

participar ativamente da busca de soluções para a 
expansão do parque gerador. 
Objetivos e Metas 
-concluir as obras de Miranda (390MW), de Pai Joaquim 

(23MW), da Usina do Consórcio Igarapava (210MW). 
-acompanhar as obras da Usina de Guilnan-Amorim (140MW), 

do Grupo Belga Mineira-Cauê, no rio Piracicaba, e assumir 
sua operação em meados de 1988. 

- celebrar acordos para a geração das Usinas de Sá Carvalho 
(ACESITA) e Sobragi (Paraibuna de Metais) e a formação de 
consórcio para a usina de Funil (CEMIG-Minasligas-Mineração 
Rio Novo). 
-viabilizar a construção da Usina de !rapé (360MW), no rio 

Jequitinhonha. 
-viabilizar a construção da Usina de Queimado (100MW), no 

rio Preto. 
-concluir os estudos sobre a viabilidade técnico-econômica 

da instalação de uma usina termelétrica a carvão na região 
de Ipatinga e de uma usina termelétrica a gás natural na 
região de Juiz de Fora. 
b) Expansão dos Sistemas de Transmissão e Distribuição 
Os projetos estruturantes priorizados pelo Governo terão os 

seus objetivos alcançados quando a demanda por energia 
elétrica for totalmente atendida. 

As seguintes diret~izes nortearão a implementação da infra-
estrutura dos siste~as de transmissão e distribuição: 
-buscar o equiliorio das regiões priorizadas quanto ao 

atendimento de consumidores existentes e de novos 
consumidores; 

- fazer com que a atratividade dos investimentos seja 
também medida pelos respectivos resultados econômicos 
esperados em médio e longo prazos; 

- incentivar o intercâmbio junto à administração pública e 
à privada e a entidades de fomento, visando à racionalização 
e à coordenação das ações; 
-assegurar a compatibilização das me:as propostas com 

outras ações que visem aos objetivos deseJados; 
executar os empreendimentos buscando atender 

permanentemente à redução de custos, à segurança de pessoas, 
instalações e equipamentos e à legislação ambiental; 
- expandir os sistemas de eletrificação rural. 
Metas para expansão dos sistemas de transmissão e 

distribuição de energia nas regiões impactadas pelos 
programas estruturantes 
- Rodovia Fernão Dias; 
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- Irrigação das bacias dos rios São Francisco, Verde, 
Paracatu, Entre-Ribeiros, Jequitinhonha e Pardo; 
-Ferrovia Pirapora-Unai. 
4.3.3 - Gás 
Há um grande esforço para diversificar a matriz energética 

estadual com a oferta de novos combustíveis, especialmente 
gás natural. 

As metas para o programa mineiro de gás natural são as 
seguintes: 

- distribuição de 200.000m3/dia de gás de refinaria; 
-distribuição do volume já contratado à PETROBRÁS no valor 

de 800.000m3/dia de gás da bacia de Campos; 
- construção de um gasoduto para o Vale do Aço; 
- distribuição de 900.000m3/dia, a serem incorporados ao 

sistema a partir de 1999. Essa etapa depende da 
concretização do gasoduto Brasil-Bolívia. 
4.3.4 - Recursos hídricos 
O Estado de Minas Gerais está comprometido com o 

desenvolvimento sustentável, implicando o manejo adequado 
dos recursos hídricos, nos seus diferentes usos, e o 
equilíbrio com o meio ambiente. 

Com o objetivo de melhorar o gerenciamento dos recursos 
hídricos e a oferta de água nas regiões carentes, prevenir 
ou minimizar os efeitos das enchentes e promover o uso 
racional dos recursos hídricos do Estado, definem-se as 
seguintes diretrizes: 

- implantar uma política de gestão ambiental no Estado; 
- incentivar o desenvolvimento e a adoção de tecnologias 

limpas; 
- levantar a rede potamográfica do Estado, por bacias 

hidrográficas específicas; 
examinar as bacias hidrográficas com problema de 

enchentes; 
assessorar as Prefeituras no estudo dos sistemas 

municipais de drenagem; 
- construir barragens de perenização com a gestão de usos 

das águas acumuladas. 
4.4- Política de Desenvolvimento Industrial e Comercial 
A política industrial e comercial de Minas Gerais prioriza 

a expansão, a consolidação e a modernização do parque 
industrial mineiro e sua inserção competitiva nos mercados 
nacional e mundial. As es:ratégias e diretrizes dessa 
política seguem duas verte~:es de atuação: a primeira, 
orientada no sentido da eficiência, produtividade e 
qualidade do parque industrial mineiro; a segunda, com o 
propósito de conciliar a interiorização do crescimento 
industrial com os requisite~ de expansão. eficiência e 
modernização do setor. 
4.4.1 -Linhas Estratégicas 
a) Seletividade e ação estratégica: a definição de 

prioridades e a observância de critérios de seletividade são 
fundamentais para a mais eficaz e eficiente utilização dos 
instrumentos de ação do Governo, consideradas a escassez de 
recursos, as limitações inerentes a uma esfera estadual de 



governo e a concorrência, 
investimentos produtivos. 

com outros 

594 

Estados, por 

b) Parcerias estratégicas: as parcerias com o setor privado 
constituem uma das ações prioritárias no processo de 
alavancagem do desenvolvimento industrial e comercial de 
Minas Gerais, caso da participação das entidades 
empresariais no Conselho de Industrialização- COIND- e da 
criação de agências municipais de desenvolvimento. 
c) Implantação de "novos setores": os chamados "novos 

setores" assumirão papel determinante em um novo ciclo de 
crescimento industrial. Prioritário o incentivo aos setores 
de base tecnológica. 
d) Modernização tecnológica: criação 

modernização tecnológica setoriais, 
aprimoramento de setores tradicionais de 
potencial das reg1oes. 

de centros 
voltados 
acordo com 

de 
ao 
o 

e) Consolidação de complexos industriais e setores-chave da 
economia mineira: a expansão e a modernização do parque 
industrial mineiro produzem efeitos positivos sobre o 
desempenho de outros setores da economia. Destaca-se a 
consolidação dos complexos metal-mecânico e agroindustrial, 
os de maior relevância e potencialidades no Estado. 
f) Interiorização da indústria: descentralização, redução 

dos desequilíbrios regionais e interiorização das atividades 
econômicas constituem planejamento governamental. A 
descentralização deve-se limitar às suas possibilidades e 
factibilidades. Deve-se levar em consideração: 
- a decisão locacional obedece a critérios específicos; 
- a RMBH, seus municípios vizinhos e algumas cidades de 

porte médio apresentam vantagens competitivas e locacionais; 
-a consolidação dos pólos industriais existentes ou em 

formação; 
- o aproveitamento das vantagens locacionais especificas de 

algumas regiões e do potencial dos eixos estratégicos de 
transportes. 
g) Tratamento especial a pequenas e microempresas: 

políticas específicas e programas de desenvolvimento. 
h) Necessidade de uma política mineral para o Estado: o 

setor mineral é a base de grande parte da estrutura 
industrial do Estado. 
i) Apoio ao desenvolvimento comercial: o Estado tem-se 

articulado com órgãos e entidades do setor público, 
representações empresariais, câmaras de comércio e outras 
organizações, nacionais e internacionais. 
j) Política integrada de meio ambiente: a redução dos 

impactos ambientais negativos, a melhoria das condições do 
meio ambiente e o fomento do desenvolvimento sustentável 
como diretrizes a permear todas as políticas e ações 
governamentais. 
4.4.2 - Diretrizes Setoriais 
Com o intuito de ordenar as ações de governo e otimizar a 

aplicação de seus esforços no desenvolvimento industrial e 
comercial do Estado, definem-se três grupos de indústrias, 
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prioritárias do ponto de vista da utilização de instrumentos 
de fomento: 

Grupo 1 os setores industriais de alto conteúdo 
tecnológico e os que requerem uma ação programática 
governamental para a sua implantação e desenvolvimento: 
indústria de base tecnológica, indústria automotiva e 
agroindústrias integradas; 

Grupo 2 - os "setores-chave" do parque industrial mineiro: 
complexo metal-mecânico, complexo têxtil e de calçados e 
indústria de base florestal; 
Grupo 3 - os setores de relevância na economia mineira, mas 

momentaneamente sem condições de assumir papel dinâmico em 
novo ciclo de desenvolvimento industrial: indústrias 
cimenteira, de materiais de construção, ferro-ligas e 
alumínio, ferro-gusa, açúcar, álcool e cachaça, 
fertilizantes, material e embalagens plásticas, de 
processamento de carne e laticínios. 
O papel do Estado concentra-se em uma estratégia de 

coordenação de ações e de parceria com os representantes do 
comércio, em todas as suas modalidades. 
4.4.3 - Diretrizes Espaciais 
a) consolidação de pólos industriais emergentes; 
b) aproveitamento de vantagens locacionais específicas, com 

ênfase para: a agricultura irrigada e de cerrado, a 
atratividade de regiões específicas do Estado, as bases para 
o desenvolvimento da pesquisa tecnológica e para a 
instalação de setores intensivos em tecnologia, os maciços 
florestais no Leste e no Centro-Oeste do Estado, a 
ocorrência de minerais estratégicos, de gemas e de 
pegmatitos e o pólo químico do Triângulo; 
c) aproveitamento das vantagens locacionais garantidas 

pelos eixos de transporte. 
4.4.4- Instrumentos de Política Industrial e Comercial 
a) assistência governamental - ágil e eficiente aparato 

institucional, em que se destaca a participação da SEIC, do 
INDI, da CDI-MG, do BEMGE e do BDMG; 
b) incentivos industriais e comerciais. 
A legislação tributária contempla amplo leque de benefícios 

e concessões. 
A promoção industrial orienta-se para o desenvolvimento de 

novas engenharias financeiras. Prioriza-se, também, a 
promoção de pesquisa e desenvolvimento, a difusão do 
conhecimento tecnológico adquirido e a implantação de 
parques ou núcleos tecnológicos ("incubadoras de empresas"). 
O incentivo às atividades de comércio internacional é 

fundamental para expansão e consolidação da economia 
mineira. Minas tornou-se o segundo Estado exportador do 
País, diversificando os produtos exportados. O Estado poss~~ 
um sistema articulado de promoção de negócios no âmbi:~ 
internacional, como as ações do "trade point" e as linhas ae 
financiamento e de serviços oferecidas pelas instituições 
oficiais de crédito. 
4.5- Política de Desenvolvimento da Agropecuária 
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Minas Gerais é um dos principais produtores agrícolas do 
Brasil. 
Por considerar o expressivo potencial do Estado e o 

importante papel desempenhado pela atividade agropecuária no 
processo de desenvolvimento econômico e social mineiro, a 
ação governamental terá como objetivo criar programas que 
promovam a modernização do setor, a melhoria da qualidade e 
da produtividade e o aprimoramento dos processos de 
organização da comercialização e do abastecimento dos 
produtos agrícolas. 
4.5.1 -Linhas Estratégicas 
As propostas para o setor agropecuário foram estabelecidas 

e aprovadas segundo os termos da Lei nQ 11.405, de 28/1/94, 
e suas prioridades estão explicitadas em seis programas, 
desdobrados conforme suas especificidades. 
a) Agridata - Informatização Agrícola 
Este programa pretende modernizar os sistemas de 

planejamento e gestão públicos e disponibilizar para o setor 
privado o acesso à base de dados e aos serviços demandados. 
Executado pela EMATER, será implementado por meio da Rede 
Rural. A operação do programa está a cargo das entidades 
vinculadas à Secretaria da Agricultura - SEAPA. 

b) Qualidade e Produtividade na Agricultura 
Este programa tem por finalidade apoiar o esforço de 

modernização da agricultura estadual por meio da melhoria da 
qualidade e da produtividade da produção agropecuária, para 
que atendam às exigências dos mercados estadual, nacional e 
internacional. Será implementado por meio de ações de 
adaptação do modelo gerencial para a agropecuária, formação 
de consultores, auditores de qualidade, facilitadores de 
qualidade e pesquisa de qualidade de produtos. 
c) Mecanização e Diversificação da Agropecuária Estadual 
Trata-se de programa baseado em sistema de parceria entre o 

Governo Estadual e as Prefeituras Municipais com vistas ao 
fomento da produção e ao aumento da produtividade agrícola 
por meio do desenvolvimento de programas municipais de 
mecanização agrícola destinados aos produtores rurais de 
pequeno e médio portes. 
d) Melhoria da Qualidade dos Alimentos e Segurança do 

Consumidor 
Este programa tem por finalidade fornecer estrutura 

laboratorial ao Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA - de 
modo a dotá-lo de melhor "performance" operacional por meio 
da modernização de suas instalações e da construção de novos 
imóveis e equipamentos de trabalho. 
e) Suporte à Produção Auto-Sustentada 
Visa ao aumento da produção e da produtividade agrícola 

para expandir a oferta de alimentos e matérias-primas, tendo 
como preocupação a proteção e a preservação dos recursos 
naturais. 
f) Reforço da Logística de Abastecimento e Comercialização 
Ações que visam a aprimorar a organização do abastecimento 

e da comercialização de produtos agrícolas, em especial os 
grãos. 
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4.6- Política de Desenvolvimento do Turismo 
O turismo, no Brasil, ainda é pouco significativo no que 

concerne à receita do turismo internacional, que representa 
menos de 5% do total das exportações brasileiras. O turismo 
interno tem grande potencial, ressaltando-se a crescente 
participação do turismo de negócios. 
4.6. 1 - Oportunidades para o Desenvolvimento do Turismo em 

MG 
Minas Gerais conta com atrações diversificadas como cidades 

históricas, estâncias hidrominerais, grutas, etc. para o 
desenvolvimento do turismo. Entretanto, a participação d~ 
Estado na divulgação turística ainda é incipiente pel~ 
ausência de planejamento estratégico. 
4.6.2 - Linhas Estratégicas 
A atuação governamental será executada de forma articulada 

com os diversos segmentos inseridos no campo do turismo. As 
iniciativas apoiadas com recursos públicos terão o 
compromisso com o retorno social. 
São ações prioritárias: 
a) reforçar os mecanismos de planejamento e gestão da 

política de turismo; 
b) criar condições de viabilidade para ampliação dos 

investimentos na melhoria da infra-estrutura e na expansão 
dos serviços turísticos; 

c) investir na formação e na qualificação de recursos 
humanos para as atividades de apoio ao turismo; 
d) apoiar atividades de desenvolvimento do eco-turismo; 
e) consolidar Belo Horizonte como importante centro de 

turismo de negócios no País. 
4.7- Política de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
Reconhece-se o caráter de interdependência entre o 

desenvolvimento global do Estado e o desenvolvimento 
científico e tecnológico. 
o fator competitividade da indústria tornou-se critico. O 

setor agropecuário está igualmente sujeito a esse processo 
concorrencial. 

Enquanto as grandes empresas buscam, por seus próprios 
meios, dominar os conhecimentos necessários às mudanças, as 
empresas de pequeno e médio portes necessitam de ação 
específica para ter acesso aos avanços tecnológicos. Assim, 
é papel do Estado assegurar ampla e rápida difusão de 
conhecimentos necessários à produção e à gestão do próprio 
desenvolvimento tecnológico. 

O desenvolvimento das atividades científicas e tecnológicas 
deve visar a criar condições para alterações significativas, 
tanto no conhecimento da verdade universal quanto nas bases 
técnicas e nas relações entre os diversos segmentos da 
sociedade. 
4.7. 1 -Linhas estratégicas 
A política de desenvolvimento científico e tecnológico 

estrutura-se a partir de quatro estratégias: 
articulação entre os agentes do 

desenvolvimento científico e tecnológico; 
processo de 
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- reformulação das estruturas institucionais conformadoras 
do sistema de ciência e tecnologia; 

- implantação de programas estaduais de desenvolvimento 
científico e tecnológico de caráter estruturante; 

- estímulo e aperfeiçoamento de mecanismos de disseminação 
da informação científica e de difusão tecnológica. 
4.7.2 Articulação entre os Agentes de Ciência e 

Tecnologia 
Para definir um amplo projeto de ciência e tecnologia no 

Estado, é necessária a articulação entre o governo, o 
sistema produtivo, as instituições de pesquisa e o sistema 
universitário. Esses agentes deverão atuar segundo as 
diretrizes: 
a) estabelecimento de prioridades de ação a partir da 

demanda em ciência e tecnologia; 
b) parceria entre o Estado e o empresariado; 
c) interiorização e descentralização do desenvolvimento 

científico e tecnológico; 
d) incremento da participação de Minas na produção nacional 

de ciência e tecnologia; 
e) monitoramento das atividades científicas e tecnológicas 

no Estado e avaliação dos resultados. 
4.7.3 Reformulação das Estruturas Institucionais do 

Sistema de Ciência e Tecnologia. 
As atribuições e as estruturas das instituições de ciência 

e tecnologia devem ser revistas e, mediante discussão ampla, 
deve-se decidir sobre as reformulações necessárias. 
4.7.4 Implantação de Programas Estaduais de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
O Programa Estruturante de Ciência e Tecnologia adotará a 

metodologia de missões tecnológicas para definir prioridades 
focalizadas em problemas- oportunidades, mercados, regiões. 
Essa metodologia permitirá identificar problemas e 
oportunidades regionais e sub-regionais vinculados à 
qualidade de vida das populações ou indicados pelo mercado. 
4.7.5 Estímulo e Aperfeiçoamento de Mecanismos de 

Disseminação da Informação Científica e de Difusão 
Tecnológica 
São necessárias a constituição e a atualização de um banco 

de dados e a compatibilização sistemática dos registros e 
informações. 
O banco de dados deverá estar apto a fornecer informações 

sobre a oferta estadual de ciência e tecnologia. 
Os dados estatísticos são fundamentais não apenas para 

subsídio à formulação de políticas públicas e diretrizes de 
atuação setorial, mas também como matéria básica para 
estudos e pesquisas na área das ciências sociais. 

Deve-se priorizar no âmbito do Governo do Estado a Feira de 
Ciências, que permite o incentivo e a valorização das 
atividades correlacionadas à educação e à pesquisa, e a 
Mostra Mineira de Ciência e Tecnologia, único evento em 
âmbito estadual difusor dos resultados na área de pesquisa e 
desenvolvimento. 
4.8- Política de Desenvolvimento Cultural 
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Com um sólido patrimônio cultural, consolidado ao longo de 
três séculos, Minas Gerais exibe uma cultura 
desenvolvimentista, de enorme significado, mas distribuída 
desigualmente pelo seu território. 
Observa-se que a preservação da tradição, 

manifestações culturais é maior nas 
desenvolvidas economicamente, pois é fator 
de sua gente. 

das expressões e 
regiões menos 

de sobrevivência 

A ação cultural do 
condições de vida da 
ajustamento social. 

Estado é necessar1a à melhoria das 
população, a sua integração e a seu 

Assim, o Estado se responsabilizará pela proteção e pelo 
incentivo à cultura, a fim de atender às necessidades da 
população e salvaguardar manifestações que caracterizam a 
região. 
4.8.1 -Linhas estratégicas 
a) Desenvolvimento Cultural: 

estabelecimento de mecanismos permanentes de 
investigação, recuperação e documentação de manifestações 
culturais e artísticas; 

- oferta dos meios necessários para que as manifestações 
tenham a desejada difusão; 

- criação de condições adequadas ao surgimento, à expansão 
e à organização de agentes promotores e produtores de 
cultura; 

- estimulo ao envolvimento das comunidades nas formas de 
expressão cultural e artística de suas regiões; 

- estabelecimento de mecanismos de irradiação e intercâmbio 
da ação cultural de entidades e órgãos do sistema e de 
outros organismos adequadamente equipados; 

divulgação, pelos meios de comunicação, dos perfis 
diversificados da população mineira; 

- revitalização dos acervos de bibliotecas, museus e do 
Arquivo Público Mineiro; 

implementação de programa-piloto de desenvolvimento 
regional no vale do Jequitinhonha; 
- implementação do banco de dados do censo cultural e 

promoção de sua atualização permanente; 
- congregação de emissoras de televisão do interior por 

meio da Rede Minas de Televisão; 
- produção de programas educativos, culturais e didáticos 

de rádio e televisão. 
b) Preservação, revitalização e divulgação do patrimônio 

cultural c: Estado: 
restrL:uração de imóveis que integram o patrimônio 

cultural; 
- restauração do acervo museológico da Superintendência de 

Museus e dos documentos do Arquivo Público Mineiro bem como 
de obras históricas da Biblioteca Pública Estadual; 
-realização do Inventário de Proteção do Acervo Cultural 

em municípios de todo o Estado; 
estabelecimento de procedimentos técnicos 

administrativos para a manutenção do patrimônio cultural. 
c) Estimulo à criação artística. 

e 
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d) Modernização e dinamização dos procedimentos técnicos, 
administrativos e gerenciais do setor cultural: 
- capacitação e treinamento de pessoal para atuar em 

produção, divulgação e promoção cultural; 
- preparação de pessoal para atuar em preservação do 

patrimônio cultural; 
adoção de uma política de incentivo financeiro às 

atividades culturais; 
revisão da estrutura administrativa dos órgãos que 

compõem o sistema estadual de cultura. 
4.8.2 - Diretrizes gerais 
Serão priorizados o estímulo à pesquisa, à documentação, à 

produção, à difusão cultural e à criação artística, a 
preservação, a revitalização e a divulgação do patrimônio 
cultural. 
A ação cultural contemplará todas as formas de manifestação 

artística, promovendo sua integração e complementação. 
Também será dada ênfase à modernização dos procedimentos 

técnicos e administrativos. 
4.9- Política de Assistência Social e Apoio ao Trabalhador 
O desenvolvimento social consiste no resgate da cidadania, 

que significa a garantia aos cidadãos de seus direitos 
fundamentais, conferidos pelas Constituições Federal e 
Estadual. 
4.9.1 -Linhas estratégicas 
A política de assistência social terá como referência a Lei 

Orgânica de Assistência Social, que prevê sua 
descentralização, assegurando a participação da população, a 
relação entre os três níveis de governo e a existência de 
conselhos e fundos. 
Serão contemplados: 
a) a proteção à família, à maternidade, à infância, à 

adolescência e aos portadores de deficiência; 
b) a implantação de uma nova política de assistência 

social, centrada na concepção de direito do cidadão e dever 
do Estado. 

A descentralização e a municipalização das ações objetivam: 
-a promoção da melhoria da qualidade de vida da população 

carente e do portador de deficiência; 
- o apoio aos pequenos e microempreendimentos; 
- o estímulo ao desenvolvimento de comunidades em regiões 

de extrema carência; 
-a busca de soluções criativas para problemas locais. 
4.9.2 - Diretrizes estratégicas 
A política de apoio ao trabalhador está embasada nas 

seguintes ações: 
- implantação do Sistema Público de Emprego e Trabalho; 
- adoção de um moderno sistema de qualificação 

profissional. 
* - Extrato do anexo ao Projeto de Lei nQ 506/95 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO 
NQ 539/95 

Comissão de Redação 
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O Projeto de Resolução nQ 539/95, de autoria da Comissão de 
Agropecuária e Política Rural, que aprova, em conformidade 
com o disposto no art. 62, XXXIV, da Constituição do Estado, 
as alienações das terras devolutas que especifica, foi 
aprovado nos turnos regimentais, sem emenda. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo 
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, 
nos termos do art. 270, § 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 539/95 

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

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1Q -Ficam aprovadas, em conformidade com o disposto 

no art. 62, XXXIV, da Constituição do Estado, as alienações 
das terras devolutas especificadas nos Anexos I e II 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, 20 de dezembro de 1995. 
Paulo Schettino, Presidente - João Leite, relator - José 

Maria Barros. 
Anexo I* 

(a que se refere o art. 1Q do Projeto de Resolução nQ 
539/95) 
Anexo II* 

(a que se refere o art. 1Q do Projeto de Resolução nQ 
539/95) 

* - A redação dos Anexos I e II do Projeto de Resolução nQ 
539/95 é a redação dos Anexos I e II da Resolução nQ 5.165, 
de 22/12/95, publicada nesta edição, excetuando-se a 
expressão "(a que se refere o art. 1Q da Resolução nQ , de 
de dezembro de 1995)". 

COMUNICAÇÕES 
- O Sr. Presidente despachou em 22/12/95 as seguintes 

comunicações: 
Do Deputado Miguel Martini, dando ciência de seu 

afastamento do território nacional no período de 29/1/96 a 
2/2/96, para participar do National Prayer Breakfast e de 
seminários em Washington, EUA. (-Ciente. Publique-se.) 

Do Deputado Bilac Pinto, notificando o falecimento doS~. 
Francisco Pio da Silveira, ocorrido em Areado, no :ia 
15/12/95. (- Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Wanderley Ávila 2), dando ciência do 
falecimento do Sr. Antônio Lopes Vaiente, ocorrido em Canaã, 
no dia 20/12/95, e do Sr. Antônio de Souza, ocorrido em 
Pírapora, no dia 3/12/95. (-Ciente. Oficie-se.) 
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 27 DE DEZEMBRO DE 1995 

ATAS 

ATA DA 75ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, 
EM 19 DE DEZEMBRO DE 1995 

Presidência do Deputado Agostinho Patrús 
SUMÁRIO: ABERTURA - 1a PARTE: Ata - 2a PARTE (ORDEM DO 

DIA): 2ª Fase: Questão- de ordem; chamadã para recomposição 
de "quorum"; existência de número regi menta 1 para 
continuação dos trabalhos Discussão e votação de 
proposições: Votação, em 1Q turno, do Projeto de Lei nQ 
402/95; votação do Substitutivo nQ 1; aprovação; votação da 
Emenda nQ 1; aprovação na forma da Subemenda nQ 1; votação 
da Emenda nQ 2; rejeição - Discussão, em 2Q turno, da 
Proposta de Emenda à Constituição nQ 13/95; requerimento do 
Deputado Carlos Pimenta; deferimento; questão de ordem; 
votação da proposta, salvo emendas e destaque; aprovação; 
votação da Emenda nQ 5; aprovação; votação das Emendas nQs 1 
a 3; rejeição; votação da Emenda nQ 4; discurso do Deputado 
Carlos Pimenta; rejeição Discussão, em 2Q turno, do 
Projeto de Resolução nQ 539/95; aprovação na forma do 
vencido em 1Q turno - 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-
Aílton Vilela - Ajalmar Silva- Alberto Pinto Coelho 
Alencar da Silveira Júnior -Almir Cardoso- Anderson Adauto 
- 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 Francisco Ramalho Geraldo 
Nascimento- Geraldo Rezende Geraldo Santanna Gil 
Pereira- Gilmar Machado Glycon Terra Pinto Hely 
Tarquínío- 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 Leonídio Bouças Luiz 
Antônio Zanto - Marcelo Cecé - Marcelo Gonçalves - Maria 
Olivia- Mauri Torres -Miguel Martini - Olinto Godinho-
Paulo Piau - Paulo Schettino- Péricles Ferreira - Raul Lima 
Neto- Romeu Queiroz -Ronaldo Vasconcellos Sebastião 
Costa- Sebastião Helvécio -Simão Pedro Toledo -Wilson 
Trópia. 

O Sr. Presidente (Deputado 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 
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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. 

Questão de Ordem 
o Deputado Durval Ângelo - De plano, é evidente que não há 

número suficiente para a votação desses projetos, pelo que 
solicito seja feita a chamada para recomposição de "quorum". 
o Sr. Presidente- É regimental. A Presidência solicita ao 

Sr. Secretário que proceda à chamada dos Deputados. 
A Sra. 2ª-secretãria (Deputada Maria José Haueisen) - (-

Faz a chamada.) 
o Sr. Presidente - Responderam à chamada 45 

Portanto, há "quorum" para prosseguimento 
trabalhos, com a votação da matéria constante na 

Discussão e Votação de Proposições 

Deputados. 
dos nossos 
pauta. 

o Sr. Presidente - Votação, em 1Q turno, do Projeto de Lei 
nQ 402/95, da Deputada Maria José Haueisen, que dispõe sobre 
a destinação de bens de valor histórico-cultural apreendidos 
por autoridade policial. A Comissão de Justiça concluiu pela 
constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo nQ 
1, que apresentou. A Comissão de Educação opinou pela sua 
aprovação na forma do Substitutivo nQ 1, da Comissão de 
Justiça, e com a Emenda nQ 1, que apresentou. Emendado em 
Plenário, voltou o projeto à Comissão de Educação, que opina 
pela rejeição da Emenda nQ 2 e pela aprovação da Emenda nQ 1 
na forma da Subemenda nQ 1, que apresenta. Em votação, o 
Substitutivo nQ 1, salvo emenda. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em 
votação, a Emenda nQ 1, que recebeu parecer pela aprovação 
na forma da Subemenda nQ 1. Os Deputados que aprovam a 
Emenda nQ 1 na forma da Subemenda nQ 1 permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovada. Em votação, a Emenda nQ 2, 
que recebeu parecer pela rejeição. Os Deputado~ que a 
aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Rejeitada. 
Fica aprovado, em 1Q turno, o Projeto de Lei nQ 402/95 na 
forma do Substit~-~vo nQ 1, com a Emenda no 1 na forma da 
Subemenda nQ 1. A :omissão de Educação. -

Discussão, em 2Q 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 de Minas Gerais (destinação, 
pelo Estado, de recursos da receita orçamentária à UEMG e à 
UNIMONTES). A Comissão Especial opina pela aprovação da 
proposta na forma do vencido em 1Q turno, pela rejeição das 
Emendas nQs 1 a 4, apresentadas em 2Q turno, e pela 
aprovação da Emenda nQ 5, que apresenta. Em discussão, a 
proposta. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. 
Em votação, a proposta. Vem à Mesa requerimento do Deputado 



604 

Carlos Pimenta, em que solicita a votação destacada da 
Emenda nQ 4 à Proposta de Emenda à Constituição nQ 13/95. A 
Presidência defere o requerimento nos termos do inciso XVII 
do art. 244 do Regimento Interno. Em votação, a proposta, 
salvo emendas e destaque. A Presidência vai submeter a 
matéria a votação pelo processo nominal, de conformidade com 
o art. 266, I, do Regimento Interno. Os Deputados que 
desejarem aprová-la responderão "sim", e os que desejarem 
rejeitá-la responderão "não". Em votação. Com a palavra, o 
1Q-Secretário, Deputado Rêmolo Aloise, para proceder à 
chamada dos Deputados. 

Questão de Ordem 
o Deputado Ronaldo Vasconcellos -Sr. Presidente. vamos 

votar a proposta na forma do vencido em 1Q turno? 
o Sr. Presidente - Sim, vamos votar a proposta na forma do 

vencido em 1Q turno. 
O Sr. 1Q-Secretário (Deputado Rêmolo Aloise) - (- Faz a 

chamada.) 
- Respondem."sim" à chamada os seguintes Deputados: 
Wanderley Avila Sebastião Navarro Vieira Paulo 

Pettersen - Rêmolo Aloise - Ibrahim Jacob - Ermano Batista -
Antônio Júlio - Aílton Vilela- Ajalmar Silva Alberto 
Pinto 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 Díniz - Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Geraldo 
Santanna- Gil Pereira - Hely Tarquínio- Irani Barbosa -
Ivair Nogueira -Jairo Ataíde- João Batista de Oliveira-
João Leite- Jorge Eduardo de Oliveira- Jorge Hannas- José 
Braga - José Henrique - Luiz Antônio Zanto - Marcelo Cecé -
Marcelo Gonçalves -Marco Régis- Maria Olívia Mauri 
Torres- Miguel Martini - Olinto Godinho- Paulo Piau 
Paulo Schettino - Raul Lima Neto - Romeu Queiroz - Ronaldo 
Vasconcellos- Sebastião Costa- Sebastião Helvécio- Simão 
Pedro Toledo- Wilson Trópia. 
- Respondem "não" à chamada os seguintes Deputados: 
Maria José Haueisen- Alencar da Silveira Júnior - Durval 

Ângelo- Gilmar Machado. 
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 55 Deputados; votaram 

"não" 4 Deputados. Portanto, está aprovada a Proposta de 
Emenda à Constituição nQ 13/95 na forma do vencido em 1Q 
turno. A Presidência vai colocar em votação, pelo processo 
nominal, a Emenda nQ 5, que recebeu parecer pela aprovação. 
Solicito ao 1Q- Secretário que proceda à chamada. 

O Sr. 1Q-Secretário- (-Faz a chamada.) 
- Respondem."sim" à chamada os seguintes Deputados: 
Wanderley Avila Sebastião Navarro Vieira Paulo 

Pettersen - Rêmolo Aloise - Maria José Haueisen - Ibrahim 
Jacob- Ermano Batista -Antônio Júlio- Aílton Vilela-
Ajalmar Silva -Alberto Pinto Coelho - Antônio Andrade-
Antônio Genaro - Antônio Roberto Arnaldo Canarinho 
Arnaldo Penna - Bilac Pinto- Bonifácio Mourão Carlos 
Murta - Carlos Pimenta - Clêuber Carneiro - Dílzon Melo -



z 
õ 

605 

Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Durval 
Ângelo - Francisco Ramalho - Geraldo Nascimento - Geraldo 
Rezende - Geraldo Santanna - Gil Pereira- Gilmar Machado-
Hely Tarquínio - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Ivo José -
Jairo Ataíde- João Batista de Oliveira- João Leite- Jorge 
Eduardo de Oliveira- Jorge Hannas -José Braga José 
Henrique - José Maria Barros Leonídio Bouças Luiz 
Antônio Zanto - Marcelo Cecé - Marcelo Gonçalves - Maria 
Olívia- Mauri Torres -Miguel Martini - Olinto Godinho-
Paulo Piau - Paulo Schettino- Péricles Ferreira - Raul Lima 
Neto- Romeu Queiroz -Ronaldo Vasconcellos Sebastião 
Costa - Sebastião Helvécio - Simão Pedro Toledo -Wilson 
Trópia. 

- Responde "não" ã chamada o seguinte Deputado: 
Alencar da Silveira Júnior. 
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 62 Deputados; votou "não" 

1 Deputado. Está, portanto, aprovada a Emenda nQ 5 ã 
Proposta de Emenda ã Constituição nQ 13/95. A Presidência 
vai colocar em votação as Emendas nQs 1 a 3, que receberam 
parecer pela rejeição. Com a palavra, o 1Q-Secretário, para 
proceder ã chamada dos Deputados. 
o Sr. lQ-Secretário- (-Faz a chamada.) 
- Respondem "sim" ã chamada os seguintes Deputados: 
Maria José Haueisen - Alencar da Silveira Júnior -Geraldo 

Nascimento - Ivo José. 
- Respondem "não" ã chamada os seguinte~ Deputados: 
Wanderley Ávila -Sebastião Navarro Vie~ra- Rêmolo Aloise 

- Ibrahim Jacob- Ermano Batista -Antônio Júlio- Aílton 
Vilela- Ajalmar Silva -Alberto Pinto 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 -
Francisco Ramalho- Geraldo Rezende- Geraldo Santanna- Gil 
Pereira - Hely Tarquínio - Irani Barbosa - Ivair Nogueira -
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 - ~arcelo Gonçalves - Maria 
Olívia- Mauri Torres -Miguel Martini - Olinto Godinho-
Paulo Piau - Paulo Schettino - Péricles Ferreira - Raul Lima 
Neto- Romeu Queiroz -Ronaldo Vasconcellos Sebastião 
Costa - Sebastião Helvécio - Simão Pedro Toledo. 

O Sr. Presidente - Votaram "não" 55 Deputados; votaram 
"sim" 4 Deputados. Portanto, estão rejeitadas as Emendas nQs 
1 a 3 ã Proposta de Emenda ã Constituição nQ 13/95. Em 
votação, a Emenda nQ 4, destacada. Para encaminhar, com a 
palavra, o Deputado Carlos Pimenta. 

O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
vamos apreciar agora uma emenda de nossa autoria ã Proposta 
de Emenda ã Constituição nQ 13/95, do Deputado Anderson 
Adauto. Essa emenda trata especificamente da questão do 
financiamento das nossas universidades. 
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Esta Casa deu uma demonstração de responsabilidade ao 
discutir ampla e detalhadamente as propostas de emenda à 
nossa Constituição. Dessa discussão fizeram parte as 
questões da UEMG e da UNIMONTES. Acontece que essas duas 
universidades não têm nenhuma garantia constitucional de seu 
financiamento. A única forma, a única oportunidade que temos 
para que se estabeleçam critérios claros para isso é por 
meio dessa proposta, na qual sugerimos que, a partir do ano 
que vem, a UEMG e a UNIMONTES tenham 0,6% do orçamento 
executado do Estado de Minas Gerais. Isso vem exatamente de 
encontro aos números que o Governo propõe no orçamento de 
1996. 

Em 1997, a nossa proposta estabelece 0,8%. A partir de 
1998, propomos .a equiparação com a FAPEMIG, para a qual é 
destinado 1%. E uma oportunidade ímpar que esta Casa tem de 
demonstrar maior responsabilidade para com o ensino superior 
no nosso Estado. 
Sabemos que Estados vizinhos, como São Paulo e Rio de 

Janeiro, destinam, no mínimo, 4% de seu orçamento. Enquanto 
isso, Minas Gerais fica sem proposta definida. Não podemos 
ficar à mercê de critérios do Poder Executivo. Confiamos no 
Governador Eduardo Azeredo. Sabemos de seu comprometimento, 
mas, a partir de 1998, nem esta Casa nem o povo de Minas 
sabem quem será o Governador do Estado. 
Peço aos senhores que analisem com critério a emenda e dêem 

uma chance para que esta Casa assuma, definitivamente, uma 
postura, propondo que, a partir de 1998, 1% do orçamento 
seja destinado ao ensino universitário de nosso Estado. 

Peço à minha bancada, aos Deputados do Norte de Minas e a 
todos - pois esta emenda trata da UNIMONTES e da UEMG, que 
tem unidades em 11 municípios, inclusive Belo Horizonte-
que analisem a proposta. Gostaria que esta Casa assumisse 
definitivamente a parceria de responsabilidade para com o 
ensino universitário em nosso Estado. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Em 
votação. Com a palavra, o 1Q-Secretário, para proceder à 
chamada dos Deputados. 
O Sr. lQ-Secretário- (- Faz a chamada.) 
-Respondem "sim" à chamada os seguintes Deputados: 
Maria José Haueisen - Ermano Batista -Alencar da Silveira 

Júnior - Carlos Pimenta - Clêuber Carneiro - Dimas Rodrigues 
-Dinis Pinheiro- Durval Ângelo- Geraldo Nascimento- Gil 
Pereira - Gilmar Machado - Ivo José - Jairo Ataíde - João 
Batista de Oliveira- José Braga - Olinto Godinho- Paulo 
Schettino- Raul Lima Neto- Ronaldo Vasconcellos. 

- Respondem."não" à chamada os seguintes Deputados: 
Wanderley Avila Sebastião Navarro Vieira Paulo 

Pettersen- Rêmolo Aloise- Ibrahim Jacob- António Júlio-
Aílton Vilela - Ajalmar Silva- Alberto Pinto Coelho 
António Andrade - António Genaro - António Roberto - Arnaldo 
Canarinho- Arnaldo Penna- Bilac Pinto- Bonifácio Mourão-
Carlos Murta - Dílzon Melo Djalma Diniz Francisco 
Ramalho Geraldo Rezende Geraldo Santanna Hely 
Tarquínio - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - João Leite -
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Jorge Eduardo de Oliveira -Jorge Hannas- José Henrique-
José Maria Barros - Luiz Antônio Zanto - Marcelo Gonçalves -
Maria Olívia - Mauri Torres- Miguel Martini -Paulo Piau-
Péricles Ferreira Romeu Queiroz Sebastião Costa 
Sebastião Helvécio- Simão Pedro Toledo- Wilson Trópia. 

O Sr. Presidente - Votaram "não" 42 Deputados; votaram 
"sim" 19 Deputados. Está, portanto, rejeitada a Emenda nQ 4 
à Proposta de Emenda à Constituição nQ 13/95. Fica aprovada, 
em 2Q turno, a Pr~posta de Emenda à Constituição nQ 13/95 
com a Emenda nQ 5. A Comissão de Redação. 

Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Resolução nQ 539/95, 
da Comissão de Agropecuária, que aprova, em conformidade com 
o disposto no art. 62, XXXIV, da Constituição do Estado, as 
alienações das terras devolutas que especifica. A Comissão 
de Agropecuária opina pela aprovação do projeto na forma do 
vencido em 1Q turno. Em discussão, o projeto. Não há 
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação. Os 
Deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Fica aprovado, em 2Q turno, o Projeto de 
Resolução nQ 539/95 na forma do vencido em 1Q turno. 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 logo mais. às 14 horas, com a 
ordem do dia já publicada, e para a e~traordinária, também 
de hoje, às 20 horas, nos termos do edital de convocação. 
Levanta-se a reunião. 

ATA DA 76ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, 
EM 19 DE DEZEMBRO DE 1995 

Presidência dos Deputados Agostinho Patrús e Wanderley Ávila 
SUMÁRIO: ABERTURA - la PARTE: Ata - 2a PARTE (ORDEM DO 

DIA): 2ª Fase: Suspens~o e reabertura da-reunião - Palavras 
do Sr. Presidente - Discussão e votação de proposições: 
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nQ 503/95; 
encerramento da discussão; requerimento do Deputado Gilmar 
Machado; deferimento; votação do projeto, salvo emendas e 
destaques; discurso do Deputado Gilmar Machado; aprovação; 
votação das emendas com parecer pela aprovação, salvo 
destaques; aprovação; votação das emendas com parecer pela 
rejeição, salvo destaques; rejeição; votação da Emenda nQ 
60, destacada; questão de ordem; leitura da emenda; 
rejeição; verificação de votação; ratificação da rejeição; 
votação da Emenda nQ 61, destacada; leitura da emenda; 
rejeição; verificação de votação; ratificação da rejeição; 
prejudicialidade das Emendas nQs 43, 56, 58, 59, 180, 211, 
212, 290, 426, 456, 498, 677, 678, 727, 729 a 733, 828, 845, 
849, 875, 891, 896 e 969 a 971 -Discussão, em 2Q turno, do 
Projeto de Lei nQ 103/95; aprovação na forma do vencido em 
1Q turno - Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 
210/95; aprovação - ENCERRAMENTO. 

ABERTURA 
-Às 20h15min, comparecem os :eputados: 

~ 
~ 
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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-
Antônio Andrade - Antônio Genaro - Antônio Roberto - Arnaldo 
Canarinho- Arnaldo Penna- Bilac Pinto- Bonifácio Mourão-
Carlos Murta - Carlos Pimenta - Clêuber Carneiro - Dílzon 
Melo - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
Durval Ângelo - Elbe Brandão - Elmo Braz - Francisco Ramalho 
- Geraldo Nascimento - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna -
Gil Pereira - Gilmar Machado- Glycon Terra Pinto- Hely 
Tarquínio - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Ivo José 
Jairo Ataide- João Batista de Oliveira- João Leite- Jorge 
Eduardo de Oliveira- Jorge Hannas- José 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- Miguel Martini - Olinto Godinho- Paulo Piau 
Paulo Schettino- Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Romeu 
Queiroz- Ronaldo Vasconcellos- Sebastião Costa- Sebastião 
Helvécio - Simão Pedro Toledo. 
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 - Em decorrência de o Projeto de Lei nQ 

568/95, do Governador do Estado, estar em fase de apreciação 
nas comissões, a Presidência suspende a reunião por 15 
minutos, para que tal apreciação seja concluída. Estão 
suspensos os nossos trabalhos. 

Reabertura da Reunião 
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) Estão 

reabertos os nossos trabalhos. 
Palavras do Sr. Presidente 

A Presidênc42 faz retirar da pauta da presente reun1ao o 
Projeto de Lei nQ 568/95, do Governador do Estado, que 
dispõe sobre a distribuição do ICMS, por falta de 
pressupostos processuais necessários à sua apreciação. 

Discussão e Votação de Proposições 
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O Sr. Presidente - Discussão, em turno único, do Projeto de 

Lei nQ 503/95, do Governador do Estado, que estima as 
receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal do Estado de 
Minas Gerais e do Orçamento de Investimento das Empresas 
Controladas pelo Estado para o exercício de 1996. A Comissão 
de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto 
com as Emendas nQs 812 a 814, 1.006 a 1.083; com as Emendas 
nQs 62, 64 e 815 na forma das Subemendas que receberam o no 
1; pela prejudicialidade das Emendas nQs 43, 56, 58, 59~ 
180, 211, 212, 290, 426, 456, 498, 677, 678, 727, 729 a 733, 
828, 845, 849, 875, 891, 896 e 969 a 971; e pela rejeição 
das Emendas ngs 1 a 42, 44 a 55, 57, 60, 61, 63, 65 a 179, 
181 a 210, 213 a 289, 291 a 425, 427 a 455, 457 a 497, 499 a 
676, 679 a 726, 728, 734 a 811, 816 a 827, 829 a 843, 846 a 
848, 850 a 874, 876 a 890, 892 a 895, 897 a 968, 973 a 
1.005. Foram retiradas as Emendas nQs 844 e 972. Em 
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se 
a discussão. Em votação, o projeto. Vem à Mesa requerimento 
do Deputado Gilmar Machado, em que solicita a votação 
destacada das Emendas nQs 60 e 61 ao Projeto de Lei nQ 
503/95. A Presidência defere o requerimento, de conformidade 
com o inciso XVII do art. 244 do Regimento Interno. Em 
votação, o projeto, salvo emendas e destaques. Para 
encaminhá-la, com a palavra, o Deputado Gilmar Machado. 

O Deputado Gilrnar Machado- Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
estamos aqui para encaminhar a votação do orçamento. 
Estaremos votando favoravelmente ao projeto e destacando, 
como já fizemos na Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária, as Emendas de nQs 60 e 61. Estivemos 
fundamentando nossas críticas em três aspectos básicos. Em 
primeiro lugar, era necessário modificar a questão do 
crédito suplementar. Entendíamos que 1/4 do orçamento, 
através de crédito suplementar, era exagerado, na medida em 
que temos um processo de estabilização económica. Em segundo 
lugar, julgávamos necessário garantir as emendas referentes 
às audiências públicas, porque foi um trabalho realizado por 
todos nós, desta Casa, que fomos ao interior discutir com a 
população, que acredita e espera que as prioridades 
definidas sejam cumpridas, uma vez que fomos nós mesmos que 
propusemos essa fórmula às comunidades. Elas foram 
contemp'adas; houve acatamento, por meio :e emendas 
coletiv~s dos parlamentares, por região, das prioridades 
definidas nas audiências públicas. No caso do crédito 
suplementar, houve a redução de 25% para 15%, o que já nos 
atende. 
Finalmente, discutimos sobre a terra. Julgamos fundamental 

que o Estado utilize as terras devolutas para realizar o 
assentamento de trabalhadores rurais. Infelizmente, o Estado 
não conhece suas terras, suas propriedades, e consideramos 
de suma importância que se faça a descrição, a identificação 
técnica, através do órgão responsável, que é a RURALMINAS, 
para que essas mesmas terras possam ser, a partir de sua 
identificação como terras devolutas, colocadas a serviço da 
reforma agrária. Apresentamos uma emenda que destacamos, na 

~ 
~ 
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qual propomos a destinação, no orçamento, de recursos para 
que sejam realizadas essas descrições. . 

No Estado inteiro, sabemos que não dá. E impossível fazer 
tudo ao mesmo tempo. Então, façamos no Noroeste de Minas, 
que é uma região que realmente possui grandes áreas e, já 
sabemos de antemão, possui um grande número de terras 
devolutas. São Paulo fez assim, definindo a região do 
Paranapanema como área para levantamento de terras 
devolutas. Entendemos que vários fazendeiros têm ocupado 
ilegalmente terras públicas, impedindo que os trabalhadores 
possam transformar essas mesmas terras em produtivas que 
venham, realmente, garantir a fixação do homem e, ao mesm9 
tempo, a diminuição dos problemas sociais nas cidades. E 
exatamente por isso que apresentamos essa emenda. 

Uma outra emenda diz respeito a uma correção no orçamento 
toda vez que a inflação atingir 51.. Então, são essas as 
emendas básicas e as razões que levaram a Bancada do PT a se 
posicionar favoravelmente aos relatórios apresentados com 
relação ao orçamento, apesar de não ser ainda o ideal. 
Enfim, é o que podemos ter para desenvolver no próximo ano, 
deixando claro que a maior parte dos investimentos depende 
dos projetos de privatização, que, no caso, são a venda do 
CREDIREAL, do BEMGE e da CEMIG. Somos levados a crer que, 
dificilmente, no ano que vem, teremos grandes recursos 
advindos dessas áreas. Isso porque, com o processo de fusão 
de bancos, vimos que ficou mais difícil obter um bom 
rendimento com o CREDIREAL e, ao mesmo tempo, com as vendas 
das ações do BEMGE e da CEMIG, na medida em que fica difícil 
a situação do mercado financeiro, quando vários setores 
estão quebrando ou estão em dificuldades financeiras. 

Então, vemos que a área de investimentos está comprometida, 
mas entendemos que, como já vimos orçar em projetos 
anteriores onde se definiam essas ações, não há como fazer 
agora um processo de modificação. Essas foram as razões que 
nos levaram a votar a favor, destacando essas emendas, às 
quais estaremos votando contrariamente. Muito obrigado, Sr. 
Presidente. 
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, salvo destaques. 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 60, destacada, que recebeu parecer 
pela rejeição. 

Questão de Ordem 
O Deputado Gilmar Machado -Solicito a leitura da emenda, 

Sr. Presidente. 
O Sr. Presidente - A 

Secretário que proceda à 
convida a Deputada Maria 

Presidência solicita ao Sr. 1Q-
leitura da emenda. Na sua ausência, 
José Haueisen. 
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A Sra. Secretária (Deputada Maria José Haueisen) - (- Faz a 
leitura da Emenda nQ 60, que foi publicada na edição de 
25/11/95, pág. 36, col. 2.). 

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda nQ 60, destacada, 
que recebeu parecer pela rejeição. Os Deputados que a 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. 

O Deputado Gilmar Machado Sr. Presidente, solicito 
verificação de votação. 

O Sr. Presidente- É regimental. Solicito aos Deputados que 
ocupem os 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 contra a emenda 39 
Deputados. Votaram a favor da emenda 8 Deputados. Está 
ratificada a rejeição da Emenda nQ 60. 
A Presidência vai colocar em votação a Emenda nQ 61, 

destacada. Solicito à Sra. Secretária, Deputada Maria José 
Haueisen, que proceda à leitura da emenda. 

A Sra. Secretária- (-Faz a leitura da Emenda nQ 61, que 
foi publicada na ediçao de 25/11/95, pág. 36, col. 2.). 

O Sr. Presidente- Em votação, a Emenda nQ 61, destacada, 
que recebeu parecer pela rejeição. Os Deputados que a 
aprovam queiram permanecer como se encontram. (- Pausa.) 
Rejeitada. 

O Deputado Durval Ângelo Sr. Presidente, solicito 
verificação de votação. 
o Sr. Presidente- É regimental. A Presidência solicita aos 

Deputados que ocupem os 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 9 Deputados. Votaram contra a emenda 38 
Deputados. Está rejeitada a Emenda ng 61. Fica, portanto, 
aprovado em turno único o Projeto de Lei nQ 503/95 com as 
Emendas nQs 812 a 814, 1.006 a 1.083; com as Emendas ngs 62, 
64 e 815, na forma das Subemendas que receberam o nQ 1; 
ficam prejudicadas as Emendas nQs 43, 56, 58, 59, 180, 211, 
212, 290, 426, 456, 498, 677, 678, 727, 729 a 733, 828, 845, 
849, 875, 891, 896, e 969 a 971; e rejeitadas as Emendas nQs 
1 a 42, 44 a 55, 57, 60, 61, 63, 65 a 179, 181 a 210, 213 a 
289, 291 a 425, 427 a 455, 457 a 497, 499 a 676, 679 a 726, 
728, 734 a 811, 816 a 827, 829 a 843, 846 a 848, 850 a 874, 
876 a 890, 892 a 895, 897 a 968, 973 a 1.005. Foram 
retiradas as Emendas nQs 844 e 972. À Comissão de Redação. 
Discussão, em 2Q 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 Fiscalização 
Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do 
vencido em 1Q turno. Em discussão, o projeto. Não há 
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o 
projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica o Projeto de Lei nQ 
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103/95 aprovado em 2Q turno na forma do vencido em 1Q turno. 
À comissão de Redação. 
Discussão, em 2Q 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 Educação 
opina 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. À Comissão de 
Redação. 

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

Presidência encerra a reunião, convocando os Deputados para 
as extraordinárias de amanhã, dia 20, às 9 e às 20 horas, 
nos termos do edital de convocação, e para a ordinária 
deliberativa, também de amanhã, às 14 horas, com a ordem do 
dia já anunciada. Levanta-se a reunião. 

ATA DA 77a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 20 DE DEZEMBRO DE 1995 

Presidência dos Deputados Agostinho Patrús e Wanderley 
. Ávila 

SUMARIO: 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 Lei nQ 568/95; 
requerimento do Deputado Jairo Ataíde; deferimento; votação 
do Substitutivo nQ 1; discursos dos Deputados Marcos 
Helênio, Gilmar Machado, Durval Ângelo e Clêuber Carneirc; 
aprovação; verificação de votação; questões de ordem; 
existência de número regimental para votação; anulação da 
votação; renovação da votação do Substitutivo nQ 1; 
aprovação; declarações de voto; votação da Emenda nQ 18; 
aprovação; votação das Emendas nQs 7 a 17 e 19; rejeição; 
votação da Emenda nQ 14; rejeição; prejudicialidade das 
Emendas nQs 1 a 6 - Discussão, em 2Q turno, do Projeto de 
Lei Complementar nQ 5/95; aprovação na forma do vencido em 
1Q turno - Registro de presença - Discussão, em 2Q turno, do 
Projeto de Lei nQ 492/95; Atordo de Lideranças encaminhando 
as Emendas nQs 1 a 3; decisão da Presidência; encerramento 
da discussão; requerimento do Deputado Gilmar Machado; 
deferimento; votação do projeto, salvo emendas e destaques; 
aprovação; votação da Emenda nQ 1; discursos dos Deputados 
Gilmar Machado e Marcos Helênio; aprovação; verificação de 
votação; ratificação da aprovação; declaração de voto; 
votação da Emenda nQ 2; discursos dos Deputados Raul Lima 
Neto e Durval Ângelo; aprovação; verificação de votação; 
ratificação da votação; votação da Emenda nQ 3; questão de 
ordem; discursos dos Deputados Dílzon Melo e Ajalmar Silva; 
aprovação; verificação de votação; ratificação da aprovação 
- Discussão, em 1Q turno, do Projeto de Lei nQ 499/95; 
aprovação na forma do Substitutivo nQ 1 - ENCERRAMENTO. 

ABERTURA 
-Às 9h15min, comparecem os Deputados: 



l 

"' ~ 
'"' E 
2 
E 

" "' "' E 
~ 
"' iii 
" "c 

"' "' ·<t 
"' a; 
c. 
o 
"' "' " c. 
.§ 

613 

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

Arnaldo Canarinho Arnaldo Penna Bilac Pinto 
Bonifácio Mourão - Carlos Murta - Carlos Pimenta - Clêuber 
Carneiro- Dílzon Melo- Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro-
Djalma Diniz - Durval Ângelo - Elbe Brandão - Elmo Braz -
Francisco Ramalho - Geraldo Nascimento - Geraldo Rezende -
Geraldo Santanna -Gil Pereira- Gilmar Machado Hely 
Tarquínio - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Ivo José 
Jairo Ataíde- João Batista de Oliveira- João Leite- Jorge 
Eduardo de Oliveira- Jorge Hannas -José Braga José 
Henrique - José Maria Barros Leonídio Bouças Luiz 
Antônio Zanto - Marcelo Cecé - Marcelo Gonçalves - Marco 
Régis- Marcos Helênio -Maria Olivia- Miguel Martini -
Olinto Godinho -Paulo Piau- Paulo Schettino - Péricles 
Ferreira Raul Lima Neto Romeu Queiroz Ronaldo 
Vasconcellos- Sebastião Costa- Sebastião Helvécio- Simão 
Pedro Toledo- Wilson Trópia. 

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

1ª PARTE 
Ata 

- 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 fase da 2ª parte da reunião, uma 
vez que não há matéria a ser apreciada na 1ª fase. 

Suspensão da Reunião 
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião 

por 30 minutos, para aguardar que seja trazido ao Plenário o 
processo do Projeto de Lei nQ 568/95, que se encontra nas 
Comissões. Estão suspensos os trabal~os. 

Reabertura da Reunião 
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) Estão 

reabertos os nossos trabalhos. 
Palavras do Sr. Presidente 

A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta 
os Projetos de Lei nQs 103, 210 e 503/95, por terem sido 
apreciados na reunião extraordinária de ontem à noite. 

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

nQ 568/95, do Governador do Estado, que dispõe sobre a 
distribuição da parcela da receita do ICMS, pertencente aos 
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municípios, de que trata o inciso II do parágrafo único do 
art. 158 da Constituição Federal e dá outras providências. A 
Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade, pela 
legalidade e pela juridicidade do projeto com as Emendas nQs 
1 a 3, que apresenta. A Comissão de Assuntos Municipais 
opinou por sua aprovação com as Emendas nQs 1 a 3, da 
Comissão de Justiça. A Comissão de Meio Ambiente opinou por 
sua aprovação com as Emendas nQs 1 a 3, da Comissão de 
Justiça, e as Emendas nQs 4 a 6, que apresenta. A Comissão 
de Fiscalização Financeira opinou por sua aprovação na forma 
do Substitutivo nQ 1, que apresenta, e pela prejudicialidade 
das Emendas nQs 1 a 3, da Comissão de Justiça, e das Emendas 
nQs 4 a 6, da Comissão de Meio Ambiente. Emendado em 
Plenário, voltou o projeto à Comissão de Assuntos 
Municipais, que opinou pela aprovação da Emenda nQ 18 e pela 
rejeição das Emendas nQs 7 a 17 e 19. Vem à Mesa 
requerimento do Deputado Jairo Ataíde, em que solicita, na 
forma regimental, a votação destacada da Emenda nQ 14. A 
Presidência defere o requerimento, em conformidade com o 
inciso XVII do art. 244 do Regimento Interno. Em votação, o 
Substitutivo nQ 1. Para encaminhá-la, com a palavra, o 
Deputado Marcos Helênio. . 
O Deputado Marcos Helênio Sr. Presidente, Sras. 

Deputadas, Srs. Deputados, com relação a esse projeto, temos 
ainda várias dúvidas que esperamos sejam sanadas na Comissão 
de Fiscalização Financeira, na parte da tarde. O projeto 
está ainda muito confuso. Não temos condições de dizer que 
temos conhecimento dele. 
Quero aproveitar a oportunidade para trazer as críticas que 

alguns funcionários públicos têm feito, tanto no caso de 
algumas Prefeituras quanto no caso do Estado e, 
principalmente, desta Assembléia. Eles estão lamentando, 
profundamente, não receber o 13Q salário integralmente, mas 
apenas parceladamente. Diante disso, queremos pedir ao 
Presidente da Casa, Deputado Agostinho Patrús, que foi 
Governador substituto, que faça o pagamento do décimo 
terceiro ao pessoal da Assembléia, pois a situação realmente 
está crítica em virtude de compromissos já assumidos pelos 
funcionários. Entendemos que o funcionalismo é uma 
prioridade e não pode ser sacrificado. 
Gostaríamos de fazer uma crítica forte às Prefeituras de 

Governador Valadares e de Contagem. São Governos 
coincidentemente do PSDB, que também não priorizaram os 
funcionários públicos. Pelo contrário, estão sacrificando-os 
com o parcelamento do décimo terceiro. Isso tinha de estar 
planejado. 
O Governador está propondo fazer uma redução de pessoal a 

partir do ano que vem. Alguns setores do Governo apresentam 
um inchaço nos seus quadros. Acho que o Governo poderia 
começar pela Secretaria da Criança e do Adolescente, pela 
Fundação João Pinheiro e por alguns cargos de confiança. 
Deixamos aqui nosso protesto e lamentamos que o Presidente 

da República se encontre em passeios na Malásia, na China e, 
hoje, na Espanha, enquanto o País está-se desmoronando em 
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corrupção - SIVAM, pasta rosa, pasta verde, financiamento 
para ACM, para José Sarney, para Eduardo Vieira, etc. -, ao 
mesmo tempo em que a Diretoria do Banco Central ameaça pedir 
demissão coletiva. Enfim, é um desmando total e o Presidente 
totalmente despreocupado na Europa. A punição deveria ser 
para quem comete o crime, e não, para quem investiga. 
Queremos fazer o nosso protesto, lamentar por essa atitude e 
protestar contra o desmando administrativo da Prefeitura de 
Governador Valadares, que tem à sua frente um ex-colega 
nosso, Paulo Fernando, que também está penalizando os 
funcionários públicos com uma administração desastrada. Isso 
nos preocupa. Tenho em mãos um artigo que diz: "Para cargos 
eletivos não se exige nada, a não ser a cara de pau e o 
bolso cheio para comprar votos. o resto, é explorar a 
massa". Contra esses políticos que vendem a legenda, como 
aconteceu com esses pequenos partidos, com o objetivo de 
angariar recursos, como o PMP, PTM, já fizemos uma 
representação no TRE-MG. Esperamos que haja mais moralização 
nesse sentido; que o Governador seja mais sensível; que o 
Presidente da Assembléia, o Prefeito de Contagem e o de 
Governador Valadares também o sejam. Ao mesmo tempo que faz 
uma convocação extraordinária para pagar mais R$17.000,00 
aos Vereadores daquela cidade, o Prefeito de Contagem alega 
não ter dinheiro para pagar o 13Q salário dos seus 
funcionários. Lamentamos que isso esteja ocorrendo num 
Governo que se diz pautar pela social democracia e que agora 
entra nesse parafuso, como também é o caso de Fernando 
Henrique, inclusive entrando no esquema PC Farias. Todas 
essas denúncias têm correlação. Não somos nós que estamos 
falando, é o Procurador-Geral da República. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação 
do projeto, o Deputado Gilmar Machado, que disporá de 5 
minutos. 
o Deputado Gilmar Machado -A Assembléia Legislativa se 

prepara, agora, para votar um projeto extremamente 
importante. Pena que não saibamos, a grande maioria não 
sabe, o que vamos votar. Temos um relatório, um substitutivo 
em que consta uma coisa e um anexo em que consta outra. Eu 
queria saber o que vou votar: se o que está escrito, se o 
anexo. Um não tem coerência com o outro. Isso nos preocupa 
muito. Fizemos uma discussão na Casa, porque precisávamos 
ter informações. Não somos contra o projeto. Estamos 
colocando que, à proposição original, apresentamos emendas, 
tentando aperfeiçoá-la, mas o substitutivo traz dificuldades 
e piora o projeto ainda mais, e com isso não podemos 
concordar. 

Vou ler o art. 4Q. A Secretaria da Fazenda vai fazer 
publicar, no dia 31 de dezembro, quais serão as perdas: 
"excepcionalmente, relativo ao exerc1c1o de 1996, as 
publicações a que se referem os§§ 3Q e 4Q do art. 1Q serão 
feitas até 30/12/95". O que dizem esses parágrafos? Dizem 
quais serão as perdas e os ganhos das cidades. Só vamos 
ficar sabendo qual será o impacto real desse projeto no dia 
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30 de dezembro. Vamos votar, então, um projeto cujo impacto 
desconhecemos. 

Ora, se qualquer um de vocês chegar à sua cidade e o 
Prefeito, as lideranças locais perguntarem qual será o 
impacto do projeto, o que dizer? Obviamente, vai-se 
responder: não sei. Está escrito aqui, ninguém sabe. Só 
ficaremos sabendo no dia 30 de dezembro. Então, como podemos 
votar um projeto se não sabemos que impacto ele vai trazer, 
se é benéfico, se prejudicial? 

Felizmente, o relator aceitou que isso seja alterado. Ele 
queria engessar a Casa em 1998, obrigando-nos a mexer nos 
10%, dizendo que não poderia ser utilizado o critério do 
VAF. Entramos com um requerimento há quase 20 dias, propondo 
sejam solicitadas à Secretaria da Fazenda informações sobre 
as irregularidades cometidas no cálculo do VAF das cidades 
de Varginha e Contagem, mas, infelizmente, até agora, o 
requerimento não foi votado, porque ainda não foi examinado 
pela Mesa. Esperamos que ele seja colocado em votação. 
Queremos transparência em todos os cálculos. Isso não 
justifica que não possamos utilizá-la. Há uma diferença 
enorme quando se trata dessa questão. 

Além disso, entendemos que precisamos, nesse projeto, 
alterar a cota única de 5,5%. Não me venham dizer que isso é 
por causa dos municípios mineradores, porque a legislação já 
mudou; portanto, todos os índices que existiam anteriormente 
deixaram de existir. Então, passa a vigorar, a partir de 
1996, um novo critério, que estabelece outros índices, e 
não, o de 5,5%, como cota mínima. Discordamos disso. 
Encerrando, queremos dizer que é difícil para a nossa 

Bancada participar de um processo de votação sem saber - e 
ninguém aqui sabe - quais serão os reflexos, as perdas, os 
impactos e os relatórios. Esperamos que, com as modificações 
no 2Q turno - já com as informações necessárias -, a nossa 
Bancada tenha condições de participar de um processo de 
votação consciente, sabendo exatamente o que vai fazer. Do 
jeito que está agora, é difícil. Portanto, vamos abster-nos 
desta votação. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação 
do projeto, o Deputado Durval Ângelo. 

O Deputado Durval Ângelo* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
neste final de primeiro ano de mandato, concluo que esta 
Casa sofre de uma doença muito grave, uma compulsão a 
"governite"; votam-se projetos do Governo de afogadilho, às 
pressas, de qualquer jeito, a toque de caixa, apesar de 
termos mais de uma dezena de parlamentares médicos. Essa 
doença compulsiva chamada "governite" é muito prejudicial à 
democracia e ao fortalecimento do Poder Legislativo e está 
acometendo a Casa agora, nesse projeto sobre a questão do 
ICMS. 
Primeiramente, o Governo faz um discurso dizendo que 

descobriu o fogo e inventou a roda. Estamos diante de um 
projeto que pretende ser a salvação de Minas Gerais; foi 
apresentado como algo inédito, como se outros Estados já não 
tivessem feito a cota de 25% do ICMS, a partilha, não pelo 
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VAF, mas por outros critérios, como se há anos não estivesse 
tramitando um projeto que trata desse assunto. Mas temos o 
grande descobridor Eduardo Azeredo ou Governo do PSDB, que, 
de novo, traz para nós a grande descoberta para vencer o 
subdesenvolvimento, a pobreza e a miséria de Minas Gerais, 
que é fazer a partilha dos recursos. 

Parece que, a partir do·próximo ano, Minas vai ter outra 
cara. Vamos acabar com a pobreza do velho Norte, do 
Jequitinhonha, com o abandono em que se encontra o Norte de 
Minas, com a seca. Vai até voltar a chover no Norte e em 
outras regiões. Tudo isso é milagre do Governo. 

Na realidade, sabemos que vivemos uma situação muito 
própria, que é a de se tirar do roto para se dar ao 
esfarrapado. Não se pode minorar a miséria com o discurso 
puro e simples de que o ICMS, no ano que vem, vai aumentar 
em 1001.. O que não se diz é que os municípios recebem de 
R$4.000,00 a R$8.000,00 e passarão a receber de R$11.000,00 
a R$15.000,00 no ano que vem. Isto não vai dar nem para 
comprar um novo carro para o Sr. Prefeito, que não.aceita 
carros populares: gosta de modelos mais arrojados. E o que 
vemos pelo interior de Minas. 

O maior absurdo é o que vemos: a maioria dos Deputados 
desta Casa está sendo acometida pela doença compulsiva da 
"governite". Esse substitutivo é um "samba do crioulo 
doido". A fundamentação não tem nada a ver com o projeto 
apresentado. Vemos que é um desencontro, um absurdo querer 
provar que dois e dois não são quatro, e sim, cinco. Penso 
que, na realidade, esta Casa está dando um mau exemplo para 
a democracia. Precisamos, urgentemente, discutir esse 
projeto com a maior transparência possível. Não se tem a 
projeção de município nenhum. Há um total desrespeito. Os 
documentos solicitados pelo Deputado Gilmar Machado não 
vieram. Srs. Deputados, Sras. Deputadas, V. Exas. estão 
criando, entre muitos municípios, a expectativa de que o ano 
que vem vai ser uma maravilha. Nós sabemos que isso não vai 
acontecer; a responsabilidade, então, pesa sobre esta Casa, 
sobre os Srs. Deputados. 
Gostaríamos de deixar esta 

Natal, o nascimento do Deus 
essa doença compulsiva da 
Legislativo. 

reflexão. Talvez possamos, com o 
menino, com o Ano Novo, extirpar 
"governite" da esfera do Poder 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar, a 
votação do projeto, Deputado Clêuber Carneiro, relator da 
matéria, que falará em último lugar. 

O Deputado Clêuber Carneiro Sr. Presidente e Srs. 
Deputados, parece que o PT acaba de arranjar um discurso 
para justificar como votar, nesta Casa, contra os municípios 
pequenos e pobres. Esse discurso não é samba de crioulo 
doido, porque foi feito pela discriminação racial do orador 
que me antecedeu. Um discurso que não chega a canto algum, 
eivado Que está de controvérsias, conveniências e até 
inverdades. A projeção que o nosso querido Durval Ângelo 
lamenta não existir, eu a tenho aqui nas mãos, a vi em todas 
as discussões de que participaram os Secretários da Fazenda, 
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do Planejamento, de Assuntos Municipais e tantos outros que 
aqui estiveram. Está nas minhas mãos a projeção para 1996, 
1997 e 1998. Estão discriminados aqui os municípios que mais 
ganham, os que menos ganham , por ordem alfabética e por 
ordem crescente de percentual. 

O Líder, Deputado Gilmar Machado, e o Deputado Durval 
Ângelo parecem querer, mas não vão conseguir que o 
substitutivo desse relator seja igual ao projeto do Governo. 
Substitutivo, nobres Deputados, é sucedâneo integral, 
modifica o projeto original, sob pena de não poder sê-lo. 

É claro que há mudanças, é claro que aqui há outras 
projeções, que os cálculos foram feitos e exaustivamente 
discutidos, diante de todas as nuances e todos os quadros 
que se apresentaram, ora pela pressão das mineradoras (que 
reabilitaram um pouquinho da perda desses três anos), ora 
pelo "lobby", que achamos válido, de Mateus Leme e de 
Mesquita, para não perderem abruptamente aquela parcela, ora 
pelo "lobby" dos grandes municípios, considerados as 
cidades-pólo. Aqui só não houve, Deputados, o "lobby" dos 
pobres, daqueles que recebem R$0,25 de ICMS ao mês; daqueles 
que não estamos todos defendendo. Envergonha-nos não 
estarmos, cada um de nós, fazendo discursos em defesa destes 
esquecidos e excluídos. Só ouvimos a defesa dos grandes e 
dos poderosos. Só ouvimos - e o PT foi quem mais levantou 
essa bandeira -a defesa dos privilegiados, dos que têm uma 
Fiat, Souza Cruz, ou PETROBRÁS; dos que tiveram a graça de 
ter isso ou aquilo, como se os carros da Fiat fossem 
privilégio de Betim, como se o produto da Gabriel Passos 
fosse consumido unicamente naquele município. 
Deputados, esse projeto anda nesta Casa há muitos anos; 

essa matéria foi exaustivamente discutida. Não tenho nenhum 
louvor e não peço, não quero e não aceito nada dirigido a 
este relator, que teve apenas a pretensão de ouvir os 
técnicos e de se aconselhar sobre onde estava a essência 
dessa matéria, nas Secretarias do Planejamento, da Fazenda e 
de Assuntos Municipais. Acolhemos a pretensão de vários 
Deputados. Comprometemo-nos a fazer e vamos fazer, aqui, 
três emendas, no 2Q turno. Quando o Deputado Gilmar Machado 
falou que a expressão "complexo industrial" estava mal 
colocada, quando achávamos que a consultoria e a assessoria 
haviam colocado "complexos industriais" em razão da 
estrutura do regimento do ICMS, tivemos a paciência e a 
humildade de consultar e, então retificar o texto. Hoje, já 
vamos falar em "estabelecimento de contribuinte de imposto", 
e não de "complexo industrial". 

Ele estava certo. Quando levantado pelo Deputado Leonídio 
Bouças esse engessame~•o tão falado aqui - o relator queria 
engessar a parte remanescente do ICMS , atendemos ao 
Deputado, vamos retirar do relatório aquele item que diz 
que, obrigatoriamente, em 1998, o VAF será de 75%; ele 
poderá ser de 80% ou mais, conforme decidirmos. 
Infelizmente, o VAF ainda poderá ser padrão de medida para 
nós; que soubemos, por meio do Governo Federal e da 
Constituição, que éramos competentes para legislar 
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integralmente sobre 1/4. Estamos decaindo desse nosso 
direito e dever. Mas o relator, sentindo que o impacto das 
perdas poderia ser grande, diluiu-as em três anos. 
Protelamos para 1998 a criação de uma nova lei e a indicação 
de sua validade no tempo e no espaço. 
Então, não houve, não há e não haverá, até o final dessa 

discussão, nenhuma intransigência. Mas reconheço: trata-se 
de um projeto polêmico, difícil e importante. Projeto de 
grande repercussão e alcance, que poderá modificar, ainda 
que não suficientemente desejado, o quadro de desequilíbrio 
entre os novos municípios. Isto é o início de uma longa 
caminhada, onde o fraterno espírito de justiça fará a 
comunhão integral dos mineiros. 

Nossa sensibilidade haverá de presidir nossa ação aqui, na 
certeza de que estamos votando, repito, o mais importante 
projeto que esta Casa já votou desde a Constituição do 
Estado. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - A Presidência vai colocar em votação o 
Substitutivo nQ 1, salvo emendas e salvo destaques. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado .. 
O Deputado Gilmar Machado 

votação. 
Solicito verificação de 

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência informa que 
votaram 31 Deputados e existem 15 Deputados nas comissões. 
~ortanto, está aprovado o Substitutivo nQ 1. 

Questões de Ordem 
O Deputado Durval Ângelo Com todo o respeito e 

consideração que tenho por V. Exa.. já estava suspensa a 
reunião da comissão há 3 minutos, e a verificação foi pedida 
anteriormente. O Líder Gilmar Machado recorreu em tempo. 
o Sr. Presidente - A informação que o Presidente teve, 

passada pela Assessoria, é de que havia 15 Deputados em 
reunião nas comissões. 
O Deputado Romeu Queiroz - Sr. Presidente, a reunião da 

comissão terminou, e os Deputados acabam de adentrar este 
Plenário. 

O Sr. Presidente Em vista da dúvida levantada, e na 
impossibilidade de a Presidência atender ao requerimento de 
verificação de votação do Deputado Gilmar Machado, uma vez 
que muitos Deputados entraram no recinto posteriormente à 
votação, a Presidência vai fazer a contagem dos Deputados 
presentes no Plenário. Se houver 39 Deputados, vamos repetir 
a votação tornando nula a votação anterior. 

- É feita a contagem. 
O Sr. Presidente A Presidência verifica que estão 

presentes 46 Deputados. Portanto, há "quorum" para a 
votação. A Presidência vai renovar a votação do Substitutivo 
nQ 1, salvo emendas e salvo destaques. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. 

Declarações de Voto 
O Deputado Geraldo Rezende - Quero apenas declarar o meu 

voto contrário ao Substitutivo nQ 1. 
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o Deputado Gilmar Machado -Só gostaria de justificar a 
nossa abstenção, pelas razões que Ja havíamos mencionado 
anteriormente, uma vez que o nobre relator, ao expor a 
matéria, também não deu as informações que havíamos 
solicitado. 
o Deputado Durval Ângelo Queria registrar a nossa 

abstenção e aproveito a oportunidade para responder ao nobre 
relator que o Samba do Crioulo Doido é uma peça figurativa 
da MPB, de autoria do saudoso Stanislaw Ponte Preta, e que 
não houve nada de racismo na colocação. 
Gostaria de dizer que a intervenção do Presidente só 

reforçou a minha tese da compulsão "governite", que continua 
sendo um samba realmente do crioulo doido, porque as 
explicações dele não foram fundamentadas. 
Tivemos conhecimento, numa intervenção do relator, num 

debate com os dois Secretários, de um outro projeto que ele 
tinha em mente, inclusive de uma discussão. No momento, eu o 
procurei e disse que naquela linha tinha muita coisa a ser 
feita de forma correta e, sendo assim, teria o nosso apoio 
no projeto. 
Queremos dizer que o substitutivo foi o inverso do que o 

próprio relator declarou na imprensa e do que ele debateu 
lá, mas isso deve ter sido a confusão entre a fundamentação 
e o substitutivo, o que é compreensível. mas a confusão 
permanece. 
O Sr. Presidente - Considerando as duas declarações de 

abstenção e o voto contrário do Deputado Geraldo Rezende, a 
Presidência considera aprovado o Substitutivo nQ 1, salvo 
emendas e destaques. Em votação, a Emenda nQ 18, que recebeu 
parecer pela aprovação. Os Deputados que a aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Em 
votação, as Emendas nQs 7 a 17 e 19, que receberam parecer 
pela rejeição. Os Deputados que as aprovam permaneçam como 
se encontram. (-Pausa.) Rejeitadas. Em votação, a Emenda nQ 
14, que recebeu parecer pela rejeição. Os Deputados que a 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. 
Aprovado, portanto, o Projeto de Lei nQ 568/95, na forma do 
Substitutivo nQ 1, com a Emenda nQ 18, e rejeitadas as 
Emendas.nQs 7 a 17 e 19. Ficaram prejudicadas as Emendas nQs 
1 a 6. A Comissão de Fiscalização Financeira. 
Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei Complementar nQ 

5/95, do Governador do Estado, que institui gratificação de 
tempo integral para o pessoal do Quadro da Polícia Civil. de 
que trata a Lei nQ 6.499, de 4/12/74, e dá outras 
providências. A Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária opina pela aprovação do projeto na forma do 
vencido em 1Q turno. Em discussão, o projeto. Não há 
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o 
projeto. A Presidência vai submeter a matéria a votação pelo 
processo de votação nominal, de conformidade com o art. 263. 
Os Deputados que desejarem aprová-lo deverão responder 
"sim", e os que desejarem rejeitá-lo deverão responder 
"não". Com a palavra, o Sr. 1Q-Secretário, para proceder á 
chamada nominal dos Deputados. 
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O Sr. Secretário (Deputado Rêmolo Aloise) (- Faz a 
chamada.) 

- Respondem "sim" ã chamada os Deputados: 
Wanderley Ávila -Sebastião Navarro Vieira- Rêmolo Aloise 

- Ibrahim Jacob- Antônio Júlio - Ailton Vilela- Ajalmar 
Silva- Alberto Pinto Coelho- Anivaldo Coelho -Antônio 
Andrade Antônio Genaro Antônio Roberto Arnaldo 
Canarinho- Arnaldo Penna- Bilac Pinto- Bonifácio Mourão-
Carlos Murta - Carlos Pimenta - Clêuber Carneiro - Dilzon 
Melo - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
Durval Ângelo - Elbe Brandão - Francisco Ramalho - Geraldo 
Rezende- Geraldo Santanna- Gil Pereira- Gilmar Machado-
Hely Tarquinio - Ivair Nogueira - Jairo Ataide - João Leite 
-Jorge Eduardo de Oliveira- Jorge Hannas- José Braga-
José Henrique - José Maria Barros - Leonidio Bouças - Luiz 
Antônio Zanto - Marcelo Gonçalves - Marco Régis Maria 
Olivia- Miguel Martini - Olinto Godinho- Paulo Piau 
Péricles Ferreira Raul Lima Neto Romeu Queiroz 
Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Simão Pedro Toledo. 

o Sr. Presidente - Votaram "sim" 53 Deputados. Não houve 
voto contrário. Portanto, está aprovado, em 2Q turno, o 
Projeto de Lei Complementar nQ 5/95 na forma do vencido em 
1Q turno. À Comissão de Redação. 

Registro de Presença 
O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença no 

Plenário do Deputado Federal Mauro Lopes, nosso ilustre 
representante na Câmara Federal, e o convida a fazer parte 
da Mesa. 

Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 492/95, do 
Deputado Leonidio BouÇas, que dispõe sobre atendimento 
prioritário às pessoas que menciona, nas repartições 
públicas do Estado. A Comissão de Administração pública 
opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1Q 
turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. 
- Vem à Mesa: 

ACORDO DE LIDERANÇA 
Os Deputados abaixo assinados, Líderes de Bancada com 

assento nesta Casa, acordam em receber as emendas ao Projeto 
de Lei nQ 492/95, apresentadas em anexo. 
Sala das Reuniões, 20 de dezembro de 1995. 
Romeu Queiroz, Líder do Governo - Péricles Ferreira, Líder 

da Maioria -Gil Pereira, Líder da Minoria- Irani Barbosa, 
Líder do PSD - Francisco Ramalho, Líder do PSDB - Sebastião 
Helvécio, Líder do PP - Dílzon Melo, Líder do PTB - Raul 
Lima Neto, Líder do PPR - Geraldo Santanna, Líder do PMDB -
Ronaldo Vasconcellos, Líder do PL- Jairo Ataide, Líder do 
PFL. 

EMENDAS AO PROJETO DE LEI NQ 492/95 
EMENDA NQ 1 

Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... -O cargo de Secretário Particular do Governador 

do Estado fica transformado no cargo de Secretário-Geral do 
Governador do Estado, mantido o mesmo código e a mesma 
remuneração prevista no§ 2Q do art. 5Q da Lei nQ 11.728, de 
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23 de dezembro de 
nQ 36.813, de 20 
atribuições.". 

1994, combinado com o art. 1Q do Decreto 
de abril de 1995, mantidas as mesmas 

Sala das Reuniões, 
Djalma Diniz 

de dezembro de 1995. 

EMENDA NQ 2 
Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... -Fica criado 1 (um) cargo de Chefe de Gabinete 

do Governador do Estado, código MG-38, com a mesma 
remuneração prevista no§ 2Q do art. 5Q da Lei nQ 11.728, de 
30 de dezembro de 1994, combinado com o art. 5Q do Decreto 
nQ 36.829, de 27 de abril de 1995, alterado pelo art. 1Q do 
Decreto nQ 36.895, de 23 de maio de 1995, para o cargo de 
Chefe de Gabinete de Secretário de Estado.". 
Sala das Reuniões, de dezembro de 1995. 
Romeu Queiroz 

EMENDA NQ 3 
Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... -O art. 6Q da Lei nQ 10.628, de 17 de janeiro 

de 1992, passa a vigorar com a seguinte redação: 
Art. 6Q A Secretaria de Estado do Planejamento e 

Coordenação Gerai SEPLAN caberão as funções de 
coordenação executiva do Conselho de Desenvolvimento 
Econ6mico e Social e a coordenação técnica da elaboração do 
Plano Mineiro Desenvolvimento Integrado - PMDI -, tendo como 
principais agentes o Secretário Executivo e o Coordenador 
Técnico do Conselho. 

§ 1Q - O Secretário Executivo e o Coordenador Técnico a que 
se refere o "caput" deste artigo serão designados pelo 
Secretário de Estado do Planejamento e Coordenação Geral e 
terão suas atribuições destinadas à operacionalização do 
Conselho e do acompanhamento da execução do PMDI, 
estabelecidas no regimento interno do órgão. 

§ 2Q - Fica assegurada aos servidores designados para 
exercerem as atribuições de que trata o parágrafo anterior a 
percepção de uma verba no valor de R$1.500,00 (um mil e 
quinhentos reais), a título de representação, que será 
revista na mesma data e no mesmo percentual de reajuste 
geral de vencimento concedido ao servidor público estadual e 
não constituirá base de cálculo de qualquer outra vantagem 
remuneratória nem se incorporará, para nenhum efeito, à 
remuneração ou ao provento do servidor.". 
Sala das Reuniões, de dezembro de 1995. 
Romeu Queiroz 

Decisão da Presidência 
A Presidência acolhe o Acordo de Lideranças. 
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência 

informa ao Plenário que, no decorrer da discussão, acolheu 
Acordo de Lideranças que encaminha as Emendas de nQs 1 a 3 e 
nos termos do§ 4Q do art. 196, do Regimento Interno, vai 
submetê-las a votação independentemente de parecer. Vem à 
Mesa requerimento do Deputado Gilmar Machado, solicitando a 
votação destacada das Emendas nQs 1 a 3. A Presidência 
defere o requerimento, em conformidade com o inciso XVII do 
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art. 244 do Regimento Interno. Em votação, o projeto, salvo 
emendas. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda nQ 1, 
do Deputado Djalma Diniz. Com a palavra, o Deputado Gilmar 
Machado, para encaminhar a votação. 
O Deputado Gilmar Machado Sr. Presidente, só para 

esclarecer, como eu poderia pedir destaque de uma emenda que 
não existia? Eu só posso apresentar destaque quando a emenda 
é apresentada. Ela chegou às mãos de v. Exa. agora. Então, 
se ela chegou agora, eu só posso pedir destaque agora. Eu 
não posso adivinhar se a emenda estará aqui. Procurei a 
assessoria e ela disse que a emenda não estava aqui; ela só 
chegou agora. Vou lê-la para que todo mundo tome 
conhecimento. 
-Lê a Emenda nQ 1, publicada nesta edição. 
Estamos discutindo um projeto do Deputado Leonídio Bouças 

que não tem nada a ver com isso. O Governador mandou para 
esta Casa o Projeto de Lei nQ 624/95, no dia 14, um dia 
antes do encerramento do período legislativo. O Governo, 
como ficou envergonhado de jogar tudo no "frankenstein", 
para tentar fazê-lo passar "goela abaixo" dos Deputados, 
como costuma fazer, timidamente separou duas questões, 
mandando essa e mais uma emenda, que cria cargos. Para quê? 
Para que a Assembléia possa votá-las, e muitos vão votá-las 
sem saber por quê. 

Entendemos que, no momento em que o Governo do Estado 
corta, confisca o décimo-terceiro do funcionalismo, quando 
esse Governo não assume e não honra o compromisso com a lei 
- porque a lei define que no dia 20 deve ser pago o décimo-
terceiro - e vem criar cargos, discordamos dele e desse 
"frankenstein". 
Imaginávamos que o PSDB teria mais seriedade quando 

estivesse no Governo. Inclusive, os Líderes do PSDB nesta 
Casa diziam que o comportamento seria outro, que essas 
emendas de última hora não aconteceriam e que não estaríamos 
sujeitos a votar emendas como essas. Não teríamos de receber 
projeto de carona, na véspera do Natal, quando os servidores 
estão sacrificados, para melhorar o salário de assessor 
direto do Governador. E, agora, ainda temos de agüentar o 
Governador do Estado dizer à imprensa que vai começar a 
demitir e a diminuir os cargos comissionados. Mas a prática 
do Governador Eduardo Azeredo é outra. O que está aqui 
desmonta o discurso e a entrevista dada ontem por S. Exa. o 
Governador Eduardo Azeredo. 

Nada melhor do que um dia após o outro para vermos que 
aqueles que fazem discurso para fora, na prática fazem 
exatamente o contrário. O Governador Eduardo Azeredo, com 
essas emendas, não tem mais moral para dizer que vai 
diminuir os cargos comissionados, porque está melhorando lá 
em cima enquanto reprime em baixo. 

Com isso não podemos concordar. Estamos indignados, sim, 
como estão os servidores do Estado, porque não terão o seu 
décimo-terceiro, como garante a lei, ao passo que há 
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dinheiro para melhorar o salário de assessor do Governador e 
de secretário particular. Para isso há dinheiro. 

Discordamos e lamentamos essa atitude do PSDB, adotando 
essa prática nefasta em véspera de Natal, pegando carona em 
projeto exatamente para fazer passar essas emendas "goela 
abaixo" do Legislativo, fazendo com que, infelizmente, ele 
se curve. 

Vamos continuar repudiando esse tipo de atitude. Não 
concordamos e vamos votar contra. Esperamos que os Deputados 
reflitam, porque depois terão que dizer, nas suas bases, 
qual tem sido o seu comportamento. Ao chegarem em suas 
cidades, como irão explicar para o funcionalismo que não há 
dinheiro para o décimo-terceiro, mas sim, para melhorar a 
vida dos assessores do Governador? Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Para encaminhar a votação da Emenda nQ 
1, com a palavra, o Deputado Marcos Helênio. 
O Deputado Marcos Helênio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

Sras. Deputadas, público presente, imprensa, também temos 
que repudiar emendas como essas, do tipo "frankenstein", 
apresentadas na última hora, e que já haviam sido execradas 
nesta Casa. Já tínhamos pedido, reiteradamente, que isso não 
ocorresse. 

Acompanhei esse projeto do Deputado Leonídio Bouças nas 
Comissões. Lutei por ele e votei a favor, mas para priorizar 
o atendimento às pessoas carentes e idosas. O que isso tem a 
ver com o aumento salarial para Chefe de Gabinete e não sei 
o que mais? 

Entendemos que essa atitude é prejudicial, principalmente 
quando vemos publicadas na imprensa ironias quanto a elas. 
O Governador foi pedir a bênção ao Papa para pagar o 13Q 

aos funcionários, pois era essa a sua vontade. Só que ficou 
apenas na vontade. Lamentamos mesmo que assim seja. É quase 
certo que hoje os funcionários estaduais estejam menos 
ansiosos e já tenham vencido a primeira etapa da expectativa 
frustrante do pagamento do 13Q salário. 
Aqueles que defendem o empresariado e nós também o 

defendemos - dizem que o "empresariado, embora viva a mais 
séria crise de nossa história econômica, tem de cumprir a 
CLT e o faz rigorosamente, sem tergiversar, ao passo que o 
Estado procede segundo os ditames de seus dirigentes, ainda 
que atropelando direitos." O Estado não cumpre o que está 
previsto na legislação, que é o pagamento do 13Q salário aos 
seus funcionários. É obrigação do Estado pagá-lo até o dia 
20 de dezembro de cada ano. 
O artigo destaca: " ... as mazelas administrativas continuam 

proliferando impunemente na cúpula dos três Poderes ... "E 
prossegue : "Essas coisas cansam os administradores, e a 
corte da. província transfere-se temporariamente para a 
Europa." E lá que está o Presidente, foi lá que esteve há 
pouco também o nosso Governador, e foi de lá que fizeram a 
ameaça de não pagar o 13Q. 

"Ah, se pudéssemos grampear, ainda que em preto-e-branco, 
as imagens dos flagrantes das compras de Natal d'além mar, 
tão ansiadas pelos parentes e correligionários da real 
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comitiva! E a gente fica a pensar: o governante tão longe, 
nesse santo itinerário, que os mares guiam por onde nunca 
está o funcionário." 

É isso Que nos preocupa: cometem abusos de gasto do 
dinheiro Público e não podem pagar o 13Q salário aos seus 
funcionários. 

Não podemos votar a favor de uma emenda imoral, de última 
hora e colocada de maneira tão inadequada. Somos totalmente 
contrários à emenda. 

O Sr. Presidente- Não havendo outros oradores inscritos, 
uma vez que dois oradores já encaminharam a Emenda nQ 1, 
vamos colocá-la em votação. Solicito aos Deputados que 
ocupem seus lugares. Os Deputados que aprovam a Emenda nQ 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. 
O Deputado Marco Ré9;s - Peço verificação de votação. 
O Sr. Presidente - E regimental. 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.) 
O Sr. Presidente - Votaram a favor da emenda 39 Deputados. 

Houve 1 voto em branco. Votaram contra 5 Deputados. 
Portanto, está aprovada a Emenda nQ 1. Com a palavra, para 
declaração de voto, o Deputado Marco Régis. 

Declaração de Voto 
O Deputado Marco Rég;s - o representante do PPS abstém-se 

de votar, não pelo teor da emenda, mas porque considera que 
emendas colocadas de "carona" em projetos ferem a nossa 
consciência. 

O Sr. Pres;dente Em votação, a Emenda nQ 2. Para 
encaminhá-la, com a palavra, o Deputado Raul Lima Neto. 
O Deputado Raul Lima Neto- Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

passo a ler a Emenda nQ 2 ao do Projeto de Lei nQ 492/95. 
-Lê a Emenda nQ 2, publicada nesta edição. 
Evidentemente, não tenho eu o direito de julgar o nosso 

Governador, nem qualquer autoridade que reivindique o cargo 
de Chefe de Gabinete. Entendo, entretanto, que essa pessoa 
que necessita de mais um assessor possa desempenhar com 
firmeza o cargo que lhe foi dado. 

Não me compete julgar o mérito das emendas, pois confio em 
nosso Governador. Ocupo esta tribuna, aproveitando esta 
oportunidade, para fazer um clame· a S. Exa. o Governador do 
Estado, para que fique aten:o às necessidades dos 
funcionários públicos. Gostaria até, quem sabe, de informá-
lo do atraso do pagamento do 13Q ao funcionalismo, pois, 
tendo tantos assessores, é provável até que essa medida 
tenha partido deles. 

Não temos o direito de mexer com o dinheiro do trabalhador. 
É prioridade de qualquer consciência cristã zelar pelos 
direitos das professoras, dos professores, dos 
trabalhadores, dos funcionários que recebem salários que 
podemos chamar de aviltantes. Em nosso País, os salários 
são, sem dúvida, aviltar:es, razão pela qual clamo por bom-
senso e acredito que neste Natal cumprir-se-á o direito 
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constitucional que tem o trabalhador e que o nosso 
Governador há de po~derar sobre a questão, e o 13Q salário 
do servidor não sera, de forma alguma, prorrogado. Nós 
cremos assim e rogamos assim. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, para manifestar-se contra 

a emenda, o Deputado Durval Ângelo. 
O Deputado Durval Ângelo* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

Sr. Deputado Mauro Lopes, realmente, hoje temos nesta Casa a 
síntese dos absurdos, como havia dito antes. 

No momento em que o Governo Estadual fala em dificuldades 
financeiras, fala em um aumento de gastos com a folha de 
pessoal, que pode chegar a 75%, no momento em que o Governo 
Estadual está privando milhares e milhares de famílias de 
servidores públicos, em todo o Estado de Minas Gerais, do 
seu 13Q salário, esse mesmo Governo quer que se aprove o 
monstrinho "frankenstein", chamado "trem da alegria", que 
reajusta símbolos e valores de servidores vinculados 
diretamente ao Gabinete do Governador e cria gratificações e 
novos cargos. 

Essa atitude revela uma terrível ironia para com as 
famílias dos servidores públicos de Minas Gerais. Nós do PT 
podemos falar sobre isso com absoluta tranqüilidade, porque 
a Prefeitura de Belo Horizonte já pagou o 13Q salário aos 
servidores municipais, embora o Prefeito Patrus Ananias, ao 
assumir a direção da PBH, tenha encontrado uma dívida de 
CR$100.000.000,00 deixada pelo tucano que o antecedeu. A 
Prefeitura de Betim, além de ter pago o décimo-terceiro, 
dará, amanhã, uma gratificação especial a todos os 
servidores municipais. Diante disso, reitero que podemos 
dizer, com tranqüilidade, que o salário do servidor é 
sagrado e é o que garante um pouco de dignidade à sua vida e 
a sobrevivência de sua família. 
Contrariamente a essa situação, além de pagar péssimos 

salários e do achatamento salarial que os servidores estão 
vivendo este ano, vemos o Governo dar-se ao luxo de criar 
novos cargos. Poderia, pelo menos, ter senso de 
oportunidade, deixando isso para outro momento. 

Assim, verificamos que esta Casa continua - como ocorreu 
durante toda a sessão legislativa acometida da pior 
compulsão que pode existir: a "governite", mostrando-se 
sempre ansiosa para votar com o Governo, mesmo sem levar em 
consideração o aspecto social da medida que está sendo 
proposta. 
Srs. Deputados, os servidores públicos de Minas Gerais não 

mereciam tal tratamento por parte desta Casa, e, 
principalmente, os servidores deste Poder, que ainda não têm 
definição sobre o recebimento do 13Q salário e das suas 
férias. 
O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda nQ 2. Os Deputados 

que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovada. 
o Deputado Gilmar Machado -Peço verificação de votação, 

Sr. Presidente. 
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O Sr. Presidente- É regimental. Solicito aos Deputados que 
se assentem em 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 
40 Deputados; votaram contra 5 Deputados; houve 1 voto em 
branco. Portanto, está aprovada a Emenda ng 2. Em votação, a 
Emenda nQ 3. Com a palavra, o Deputado Dílzon Melo, para 
encaminhar contra a emenda. 

O Deputado Dílzon Melo - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
quero, nesta oportunidade, manifestar-me contra essa emenda. 
Estamos vendo que o Governo não teve condições financeiras 
de arcar com o pagamento do 13Q salário dos funcionários, 
que já era esperado por todos. Quero fazer coro também com 
os reclamos dos funcionários desta Casa. 

Isso seria contribuir para que no ano que vem acontecesse a 
mesma coisa. Não se pode propor ~ma gratificação 
privilegiada a certos funcionários em c~~rimento da grande 
maioria, que está na expectativa de conciuir parte de seus 
sonhos ou parte da felicidade de seus filhos, com o 
recebimento do 13o salário. O Governo não paga, por falta de 
verbas, e a concordância com essa proposta seria premiar 
poucos, o que se repetiria no próximo ano. 
Assim, queremos nos manifestar contra essa emenda, porque 

ela não premia o funcionalismo como um todo. Esperamos que 
haja uma ampla reforma administrativa e que aqueles que 
estão marginalizados nesse processo possam, no ano que vem, 
estar sorridentes e satisfeitos com o Governo, por ele ter 
podido cumprir o compromisso de pagar o 13Q salário. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a favor 
da Emenda nQ 2, o Deputado Ajalmar Silva. 

O Deputado Ajalmar Silva- Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
somos favoráveis à emenda ora em discussão, que trata da 
função de coordenação executiva, através da Secretaria de 
Estado do Planejamento, do Conselho de Desenvolvimento 
Econômico e Social e da Coordenação Técnica da Elaboração do 
PMDI. É necessar1o que acompanhemos esse plano, tão bem 
elaborado pelo Governo e de extrema necessidade para nosso 
Estado. Que o PMDI possa realmente tirar o Estado da 
situação caótica em que se encontra e gerar mais recursos e 
melhores condições para que se possa, quem sabe já no 
próximo ano, cumprir aquilo que está sendo reclamado pelo 
funcionalismo. Achamos que é justa essa reclamação, mas 
entendemos que não é esse projeto que está inviabilizando o 
pagamento do 13Q ao funcionalismo público. 
O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda nQ 3. 

Questão de Ordem 
O Deputado Gilmar Machado -Sr. Presidente, solic·~o seja 

feita a leitura da Emenda nQ 3. 
O Sr. Presidente- A Presidência solicita ao Sr. 1Q-

Secretário que proceda à leitura da Emenda nQ 3. 
O Sr. Se=retãrio (Deputado Rêmolo Aloise) (- Lê a 

emenda.) 
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-A Emenda nQ 3, lida pelo Sr. Secretário, é a publicada 
nesta edição. 
o Sr. Presidente - Em votação, a Emenda nQ 3. Os Deputados 

que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovada. 
o Deputado Marcos Helênio -Verificação de votação, Sr. 

Presidente. 
O Sr. Presidente - É regimental. Os Deputados que votaram a 

favor da emenda queiram se levantar. (- Pausa.) Podem se 
assentar. Os Deputados que votaram contra queiram se 
levantar. Podem se assentar. Votaram a favor 40 Deputados; 
votaram contra 6 Deputados. Está aprovada a Emenda nQ 3. 
Fica, portanto, aprovado o Projeto de Lei nQ 492/95 na forma 
do vencido em 1Q turno com as Emendas nQs 1 a 3. À Comissãó 
de Redação. 

Discussão, em 1Q turno, do Projeto de Lei nQ 499/95, do 
Deputado Paulo Schettino, que torna obrigatória a cessão de 
armas e outros equipamentos de segurança aos policiais 
c1v1s. A Comissão de Justiça conclui pela 
constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo nQ 
1, que apresenta. As Comissões de Defesa Social e de 
Fiscalização Financeira opinam pela aprovação do projeto 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. Os Deputados 
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. Fica aprovado, em 1Q turno, o Projeto de Lei nQ 
499/95 na forma do Substitutivo nQ 1. À Comissão de 
Fiscalização Financeira. 

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

Presidência encerra a reunião, convocando 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. 
* - sem revisão do orador. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

RELATÓRIO DA VIAGEM REALIZADA À REGIÃO ONDE 
SE LOCALIZA A TRIBO DOS MAXACALIS 

Comissões de Direitos e Garantias Fundamentais e de Meio 
Ambiente 

Por meio do requerimento da Deputada Maria José Haueisen, 
as Comissões supracitadas efetuaram, em 10 de novembro do 
corrente ano, visita à região onde se encontram os índios da 
tribo Maxacalis. 
Participaram da viagem os Deputados João Leite, Presidente 

da Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais; Ivo José, 
Presidente da Comissão de Meio Ambiente; Maria José 
Haueisen, autora do requerimento, e Carlos Murta. 
A visita coincidiu com o início da Campanha Internacional 

pela Regularização do Território Maxacali, realizada em 
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conjunto com o Conselho Indigenista Missionário Leste 
CIMI-LESTE-, o Centro de Documentação Eloy Ferreira da Silva 
- CEDEFES-, a_juventude Católica da Áustria DKA e 
entidades da Austria, da Alemanha, da Itália, do Canadá, d2 
Holanda e do Brasil. A Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais, a Câmara Municipal de Belo Horizonte, a 
BELOTUR, a Prefeitura Municipal desta Capital e o Sindicato 
dos Jornalistas também dão apoio para que a referida 
regularização aconteça. 

Os Maxacalis, ou como se denominam "nós humanos", são 
seminómades, caçadores e coletores e conservam cultura e 
língua próprias, com seus universos simbólico e mitológico 
extremamente complexos. 

A área indígena é constituída atualmente por duas glebas 
descontínuas: Água Boa e Pradinho, que se encontram 
separadas por uma área intermediária de quase 2.000ha. 

A ocupação da faixa intermediária por brancos se respalda 
em títulos oficiais, fornecidos pelo Governo do Estado de 
Minas Gerais por meio da RURALMINAS. Por se tratar de terras 
indígenas, a titulação é ilegal e inconstitucional. A 
Portaria nQ 317, de 18/8/93, do Ministério da Justiça, 
reconhece a posse dos indígenas sobre essa área, mas até 
agora o processo de regularização encontra-se paralisado, 
pendente de homologação pelo Presidente da República e, em 
conseqüência, de registro no Departamento de Patrimônio da 
União, para que então possa ocorrer a retirada dos 
fazendeiros que ocupam tal faixa. 

A nulidade dos títulos se deve ao fato de a área ser 
tradicionalmente ocupada pelos índios, o que está garantido 
pela Constituição da República, conforme prevê o art. 231 
desse Diploma Legal: 

"Art. 231 -São reconhecidos aos índios sua organização 
social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os 
direitos originários sobre as terras que tradicionalmente 
ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer 
respeitar todos os seus bens. 

§ 1Q - São terras tradicionalmente ocuoadas pelos índios as 
por eles habitadas em caráter permanent~ as utilizadas para 
suas atividades produtivas, as imprescin~iveis à preservação 
dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as 
necessárias a sua reprodução física e cultural. segundo seus 
usos, costumes e tradições. 

§ 2Q - As terras tradicionalmente 
destinam-se a sua posse permanente, 
exclusivo das riquezas do solo, dos 
existentes. 

ocupadas pelos índios 
cabendo-lhe o usufruto 
rios e dos lagos nelas 

§ 4Q -As terras de que trata este artigo são inalienáveis 
e indisponíveis, e os direitos sobre elas, imprescritíveis. 

§ 6Q ~ao nulos e extintos, não produzindo efeitos 
jurídicos, os atos que tenham por objeto a ocupação, o 
domínio e a posse das terras a que se refere este artigo, ou 
a exploração das riquezas naturais do solo, dos rios e dos 
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lagos nelas existentes, ressalvado relevante interesse 
público da União, segundo o que dispuser lei complementar, 
não gerando a nulidade e a extinção direito a indenização ou 
a ações contra a União, salvo, na forma da lei, quanto às 
benfeitorias derivadas da ocupação de boa-fé. n 

No Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, o art. 
67 prevê: 

"Art. 67 -A União concluirá a demarcação das terras 
indígenas no prazo de cinco anos a partir da promulgação da 
Constituição." 

A morosidade no cumprimento do processo administrativo 
acarreta tensões e conflitos na área, e a existência dessa 
faixa separando os índios em seu próprio "habitat" traz-lhes 
a destruição de sua maior referência, que é a terra. 

Os grupos étnicos se definem principalmente pela sua 
cultura. No contato com outros grupos, a cultura indígena 
tende a perder suas características e a assimilar os valores 
e os costumes da mais forte. O álcool acarreta a perda da 
identidade tribal e da dignidade. A terra é o elemento de 
agregação entre os índios para sua busca de valorização e de 
reconhecimento como grupo na reconstrução da própria 
identidade. Os Maxacalis sofrem com a vida sedentária, 
contrária a sua forma tradicional de viver. Desdentados, 
vítimas de doenças, não demonstram no físico pequeno a sua 
enorme resistência ao extermínio e à violência. Numa 
história que inclui fuga, exploração, desorganização social 
e repúdio dos brancos. 

Ouvindo os indígenas, os membros desta Casa receberam 
solicitação unânime: a devolução de suas terras, que foram 
de seus antepassados e onde estes querem que seus filhos 
permaneçam. 
A necessidade de meio de transporte e de assistência 

médico-odontológica foram outras solicitações, mas a terra é 
a necessidade básica. A relação do indígena com a natureza 
se baseia num ritual sagrado, numa perspectiva de vida e não 
da propriedade. A terra é a mãe, pressuposto da vida, não um 
conceito puramente material. A luta pelo cumprimento dos 
direitos dos Maxacalis é a luta pelo respeito aos direitos 
das minorias, pela valorização de todas as etnias, pela 
consolidação da Nação brasileira. 

O CIMI, por intermédio de seu representante, Sr. Luiz Lobo, 
solicitou aos membros do Poder Legislativ~ apoio para as 
seguintes ações: 

- marcação de audiência com os chefes das Procuradorias 
Federal e Estadual para se implementarem a discussão e as 
ações que podem ser realizadas; 
-reavaliação e atualização do valor indenizatório a ser 

pago aos fazendeiros que ocupam as terras indígenas; 
emenda orçamentária para destinar recursos para 

indenização e imediata desocupação das terras indígenas. 
A campanha internacional objetiva sensibilizar a opinião 

pública para exigir do Governo Federal a imediata 
regularização do território e a retirada dos ocupantes 
ilegais. 
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Durante a campanha, haverá exposição itin~rante de fotos e 
artesanato e abaixo-assinado que sera entregue às 
autoridades. Esta campanha, que conta com o apoio desta Casa 
por meio de suas Comissões de Direitos e Garantias 
Fundamentais e de Meio Ambiente, pretende, usando uma 
palavra da moda, que todas as tribos, de todas as cores e 
etnias possam viver em comunidade, isto é, viver com e não 
contra. Que os nossos irmãos Maxacalis possam, portanto, ter 
seus direitos reparados e assegurados e um dia contem esta 
história, conforme sua tradição:" ... eu ouvi do meu pai e 
vou contar para o meu filho ... ". 

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 1995. 
João Leite, Presidente - José Braga, relator - Leonídio 

Bouças - Antônio RoQerto - Paulo Schettino. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

NQ 327/95 
Comissão de Redação 

O Projeto de L~i nQ 327/95, de autoria do Deputado Gilmar 
Machado, que altera dispositivos da Lei nQ 9.444, de 
25/11/87, que dispõe sobre as licitações e contratos da 
administração centralizada e autárquica do Estado 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 receber 
parecer de redação final, nos termos do art. 270, # 1Q, do 
Regimento Interno. 
Cumpre esclarecer que foi dada nova redação ao art. 4Q do 

projeto, para melhor adaptá-lo à técnica legislativa. 
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte 

redação final, que está de acorde com o aprovado. 
PROJETO DE LEI NQ 327/95 

Altera dispositivos da Lei nQ 9.444, de 
1987, que dispõe sobre as licitações 
administração centralizada e autárquica 
outras providências. 

25 de novembro de 
e contratos da 

do Estado e dá 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica acrescentado ao art. 59 da Lei nQ 9.444, de 

25 de novembro de 1987, o seguinte inciso XV: 
"Art. 59 - ................................ . 
XV - o prazo em que o fornecedor do bem ou o executor da 

obra ou serviço garantirá a reparação de vício verificado no 
objeto do contrato após a sua entrega definitiva para a 
administração.". 
Art. 2Q -Ficam revogados os incisos I e II do art. 22 da 

Lei nQ 9.444, de 25 de novembro de 1987, passando seu 
"caput" a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 22 -As modal1dades de licitação mencionadas nos 
incisos I a III do artigo anterior, bem como os casos de 
dispensa de licitação para obra e serviço de engenharia e 
para outro serviço e compra, serão determinados segundo os 
critérios e limites de valores utilizados pela União.". 

Art. 3Q -Ficam revogados os incisos I e II do art. 23 da 
Lei nQ 9.444, de 25 de novembro de 1987. 
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Art. 4Q - Fica revogado o disposto no art. 117 da Lei nQ 
9.444, de 25 de novembro de 1987, no que se refere aos arts. 
22 e 23 daquela lei. 
Art. 5Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 6Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 21 de dezembro de 1995. 
Paulo Schettino, Presidente - Elbe Brandão, relatora -

Bonifácio Mourão. 



BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 28 DE DEZEMBRO DE 1995 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 568/95 
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Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça, 
de Assuntos Municipais e Regionalização, de Meio Ambiente e 

de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em 

apreço 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. 

Publicada em 18/11/95, a proposição, que tramita em regime 
de urgência por solicitação do autor, nos termos do art. 69 
da Constituição do Estado, foi distribuída às Comissões 
acima mencionadas para, em reunião conjunta, receber 
parecer, em conformidade com o art. 222 do Regimento 
Interno. 

Ao ensejo, esta Comissão passa a apreciar os aspectos 
jurídicos, constitucionais e legais pertinentes à matéria, 
com base no art. 103, v, "a", do citado Diploma Regimental. 

Fundamentação 
Ao estabelecer as regras fundamentais pertinentes à 

repartição das receitas tributárias entre os entes 
federados, a Carta Magna de 1988 reservou aos municípios, em 
seu art. 158, IV, 25% do produto do ICMS arrecadado pelo 
Estado. Desse montante, segundo estatui o parágrafo único do 
mesmo artigo, 75% (ou 3/4), no mínimo, serão distribuídos na 
proporção do Valor Adicionado Fiscal - VAF - nas operações 
relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de 
serviços realizados no território do respectivo município. 
Os 25% restantes (ou 1/4), por sua vez, serão rateados 
segundo os critérios legais adotados peculiarmente pelos 
próprios Estados federados. 

A proposição em tela pretende, pois, instituir tais 
critérios legais, de modo a definir, no âmbito deste Estado, 
a maneira pela qual será distribuída a parcela disponível de 
que trata o inciso II do parágrafo único do art. 158 da 
Constituição da República. 

Precedido de estudos que levaram em consideração os fatores 
sócioeconómicos, populacionais e geográficos que 
caracterizam o diversificado território mineiro, este 
projeto procura implementar mecanismo de distribuição de 
receita que assegure o desenvolvimento regional de forma 
mais equilibrada e que privilegie os municípios que 
efetivamente invistam em áreas consideradas essenciais, tais 
como educação, saúde, meio ambiente e outras. 

Para alcançar metas tão difíceis, o art. 1Q do projeto em 
pauta apresenta um sistema complexo, no qual se atribuem 
percentuais específicos para o atendimento, pelos 
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municípios, de determinadas condições ali discriminadas, até 
que se atinja o total da parcela disponível de que trata 
esta proposição. 
Cumpre salientar que a distribuição das cotas municipais 

efetuadas com base no critério anteriormente descrito 
somente se dará a partir do exercício financeiro de 1997. 
Para o próximo exercício, o de 1996, prevalecerão as regras 
previstas no§ 1Q do art. 2Q da proposição em pauta, de modo 
que os municípios ainda poderão dispor de tempo hábil para 
ajustarem-se às novas exigências legais. 
A Constituição da República de 1988, no que tange à 

repartição de competência tributária, adotou modelo 
descentralizado, distribuindo, segundo se observa no art. 
24, I, e nos dispositivos constitucionais que tratam do 
sistema tributário nacional, competência entre todos os 
entes federados para a instituição de seus respectivos 
tributos, bem como para regulamentá-los, respeitadas as 
normas constitucionais e complementares pertinentes. Em 
vista dessa autonomia, era de se esperar, portanto, que a 
Carta Magna também outorgasse aos Estados membros a 
competência para fixar os seus próprios critérios de 
distribuição de parte de sua receita tributária para os 
municípios, conforme assegura o inciso II do parágrafo único 
do art. 158. Dessa forma, a Constituição Federal 
possibilitou que o poder público estadual formulasse 
políticas estratégicas de desenvolvimento sócioeconômico, 
tendo em vista as suas conveniências e peculiaridades. 

No tocante à iniciativa para desencadear processo 
legislativo dessa natureza, a matéria em apreço não está 
arrolada pela Carta Política mineira como sendo de 
iniciativa privativa de nenhum dos Poderes. 
Sendo assim, a proposição em apreço coaduna-se com os 

ditames constitucionais. 
Todavia, faz-se necessário proceder a alguns ajustes no 

projeto. 
O primeiro diz respeito ao comando constitucional 

consignado no art. 253, § 2Q, da Constituição Estadual, o 
qual não foi observado pela proposição em estudo. Segundo o 
referido dispositivo da Constituição, a lei que estabelecer 
o critério de rateio da parcela de que trata esse projeto 
deverá reservar percentual específico para os municípios 
mineradores. 

Convém lembrar que a proposição, ao revogar expressamente o 
art. 8Q da Lei nQ 9.758, de 10/2/89, com a redação dada pela 
Lei nQ 9.934, de 24/7/89, privou os municípios considerados 
mineradores do tratamento diferenciado que o dito § 2Q do 
art. 253 da Carta Estadual lhes assegura. 

Para atender ao ditame constitucional aludido, propomos, 
assim, ao final deste parecer, as Emendas nQs 1 e 2. 

Propomos, ainda, a Emenda nQ 3, com vistas a adequar 
tecnicamente as disposições do art. 4Q do projeto. 

Conclusão 
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Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela 
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
568/95 com as Emendas nQs 1 a 3, a seguir redigidas. 

EMENDA No 1 
Acrescente-se ao art. 1Q o seguinte inciso XII: 
"Art. 1Q- ................................... . 
XII 0,01% (um centésimo por cento) aos municípios 

mineradores.". 
EMENDA No 2 

Dê-se ao inciso XI do art. 1Q a seguinte redação: 
"Art. 1Q- ................................... . 
XI - 9,99% (nove vírgula noventa e nove por cento) 

nos critérios para cálculo da parcela de que trata 
I do art. 158 da Constituição Federal.". 

com base 
o inciso 

Dê-se ao art. 
"Art. 4Q -O 

prazo de 30 
publicação.". 

EMENDA No 3 
4Q a seguinte redaÇão: 

Poder Executivo regulamentará esta 
(trinta) dias contados da data 

Sala das Comissões, 23 de novembro de 1995. 

lei 
de 

Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna, relator 
Anivaldo Coelho - Carlos Murta. 

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização 
Relatório 

no 
sua 

O projeto de lei em exame, de autoria do Governador do 
Estado, dispõe sobre a distribuição da parcela de receita do 
ICMS pertencente aos municípios, de que trata o inciso II do 
parágrafo único do art. 158 da Constituição Federal, e dá 
outras providências. 

Tramita a matéria em regime de urgência, por solicitação do 
Chefe do Poder Executivo, consoante o disposto no art. 69 da 
Constituição mineira, devendo ser apreciada em reunião 
conjunta de comissões, nos termos dos arts. 220 e 222 do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição em análise visa a atender ao comando contido 

no art. 158, parágrafo un1co, II, da Constituição da 
República, que assegura o rateio, mediante lei estadual, de 
até 1/4 do produto da arrecadação do ICMS . 
Saliente-se que o Estado de Mina~ Gerais insere-se, até 

esta data, entre as poucas unidaG~s federativas que ainda 
não dispõem de legislação consolidada sobre a matéria e, por 
isso, utiliza instrumentos ultrapassados, que não contemplam 
as comunidades mais carentes. 

Observa-se que a proposta procura corrigir essas 
distorções, incentivando, ainda, os investimentos em 
programas de educação, saneamento, meio ambiente e 
agricultura, entre outros. Considera, outrossim, para 
cálculo da parcela a ser destinada a cada município, a 
densidade populacional e a área geográfica e implementa a 
arrecadação dos impostos de competência municipal. 

Com a apresentação de mecanismos sofisticados que demandam 
constante atualização e apuração de dados, a proposta contém 
nitida preocupação com o aspecto social. Proporciona maior 
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arrecadação por parte dos mun1c1p1os mais carentes e, 
especialmente, por aqueles que viabilizam programas sociais 
que trarão reflexos, sem dúvida, para a melhoria da 
qualidade de vida de milhares de cidadãos mineiros em curto 
espaço de tempo. 
O projeto ajusta, sobretudo, a distribuição da quota-parte 

do imposto, a qual, pelo método atual, contempla um 
município com parcela de R$0,25 "per capita", ao passo que 
outros, de maior potencial econômico, percebem até R$603,89. 

Há muito, a sociedade demanda distribuição mais justa dos 
impostos arrecadados, ressaltando-se as iniciativas já 
tomadas por esta Casa Legislativa, que redundaram em 
procedimentos judiciais por parte dos municípios até então 
grandemente privilegiados. 
A proposição em estudo reúne, em síntese, os maiores 

anseios da comunidade mineira e configura importante passo 
para desenvolvimento socioeconômico equilibrado. 

As emendas apresentadas pela Comissão de Constituição e 
Justiça visam apenas a ajustar a proposta aos termos 
constitucionais. 

Conclusão 
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação do Projeto 

de Lei nQ 568/95 com as Emendas nQs 1 a 3, da Comissão de 
Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 6 de dezembro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Sebastião Costa, relator -

Ivair Nogueira - Dimas Rodrigues- Ronaldo Vasconcellos-
Anivaldo Coelho - Arnaldo Penna. 

Comissão de Meio Ambiente 
Relatório 

De autoria do Governador do Estado, o 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. 
Publicado, o projeto passou a tramitar em regime de 

urgência, consoante a solicitação do autor, tendo sidc 
determinada sua distribuição às Comissões de Constituição e 
Justiça, de Assuntos Municjoais e Regionalização, de Meio 
Ambiente e de Fiscalização Finance·ra e Orçamentária. 

Procedendo ao exame preliminar :a matéria, a Comissão de 
Constituição e Justiça concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade e apresentou as Emendas nQs 
1 a 3. A Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização 
opinou pela aprovação do projeto com as Emendas nQs 1 a 3, 
da Comissão de Constituição e Justiça. Cumpre-nos, agora, 
nos termos regimentais, emitir parecer sobre a matéria. 

Fundamentação 
A proposição em tela reveste-se da maior importância, seja 

por sua abrangência, seja pela oportunidade de se 
regulamentar uma disposição constitucional. A distribuição 
da parcela de 251. do ICMS pertencente aos municípios poderá 
propiciar à grande maioria melhor equilíbrio orçamentário. 
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Reconhecemos que não é fácil estabelecer um denominador 
comum que responda perfeitamente à questão. Seja qual for, 
porém, não se pode deixar de priorizar e compensar os 
municípios com índices elevados de população e de extensão 
rural, assim como estimular os que investem em educação, 
saúde e conservação ambiental. 
Quanto ao aspecto ambiental, manifestamos contentamento em 

ver apoiada pelo Governador a proposta dos "royalties" 
ecológicos, por nós defendida já há algum tempo. 

A idéia, já incorporada à legislação de alguns Estados, 
teve a aprovação de muitos municípios que procuravam 
responder à questão: como é possível a um município 
preservar suas áreas verdes e, ao mesmo tempo, crescer 
economicamente? Alguns deles viam restringido o 
aproveitamento econômico de suas terras, que abrigavam, em 
grande parte, unidades de conservação. Em projeto de nossa 
autoria, tentamos solucionar a questão, estabelecendo que 1% 
da parcela tot2· do ICMS municipal seria distribuído, 
conforme permite a Constituição Estadual, para cumprir tal 
requisito. Não se definia, porém, a distribuição da parcela 
remanescente. 
O Governador negou sanção àquela proposição de lei, mas, 

nas razões do veto, prometeu enviar a esta Casa projeto 
global de reformulação da distribuição do ICMS aos 
municípios, que contemplaria a proteção ao meio ambiente. 

Os "royalties" ecológicos, de fato, estão inseridos no 
projeto, conforme alguns parâmetros por nós sugeridos. 
Acatou-se, inclusive, uma proposta constante em substitutivo 
apresentado pelo Deputado Ivo José à proposição 
anteriormente mencionada, de se incluírem, também, as 
reservas indígenas no rol das unidades de conservação. 
Tais unidades foram agrupadas, no Anexo III, com indices 

diferenciados, na proporção de sua 1mportância para a 
conservação. Os parâmetros vieram associados a fórmulas 
técnicas cuja especificidade não pudemos apreender na 
íntegra, parecendo-nos, até mesmo, contraditórias, se 
comparadas ao índice de conservação referido no item 6.8 da 
justificação do projeto. Assim, caso seja necessário, 
apresentaremos emendas para possíveis ajustes das fórmulas, 
durante a tramitação da matéria. 

O inciso IX, que trata do percentual relativo ao critério 
ambiental, dispõe que a Fundação Estadual do Meio Ambiente -
FEAM fornecerá os índices de conservação de cada 
município. Entendemos conveniente atribuir essa competência 
diretamente à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável - SEMAD -, que poderá tesignar, 
para tal fim, não só a FEAM, mas também outrc' órgãos 
envolvidos com a temática conservacionista. 

Merece alteração, também, a redação da alínea "c" do inciso 
IX, por não constar ali que os recursos a serem distribuídos 
conforme o critério de conservação ambiental tenham como 
base unidades de conservação efetivamente implantadas. 
Entendemos, ainda, que, no Anexo III, no quadro referente à 
jurisdição da unidade de conservação, deveria constar a 
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unidade de âmbito municipal. Esse é o espírito do "royalty 
verde": estimular os municípios a investirem na preservação 
e na proteção dos recursos naturais. 

Em razão dessas observações, propomos as Emendas nQs 4 a 6. 
Está previsto no projeto que, da parcela de 1% destinada à 

conservação ambiental, até 501. poderão ser distribuídos por 
critérios associados ao saneamento básico. Procurou-se 
privilegiar o bom desempenho municipal no tratamento e na 
disposição final do lixo e no atendimento da demanda de 
esgotos sanitários pela população. Tal medida contribui para 
a melhoria do meio ambiente e, portanto, merece o nosso 
apoio. 

Finalmente, observamos que as emendas da Comissão de 
Constituição e Justiça, ao possibilitarem a compensação aos 
municípios mineradores, não interferem nos critérios usados 
para atender o setor ambiental. 

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

Lei nQ 568/95 com as Emendas nQs 1 a 3, da Comissão de 
Constituição e Justiça, e 4 a 6, a seguir redigidas. 

EMENDA NQ 4 
Supri ma-se no inciso IX do art. 1Q a expressão 

... Fundação Estadual do Meio Ambiente- FEAM- da ... ". 
EMENDA NQ 5 

Dê-se à alínea "c" do inciso IX do art. 1Q a seguinte 
redação: 

"Art. 1Q- ................................ . 
IX - ...................................... . 
c) o restante dos recursos será distribuído conforme 

critério de conservação ambiental, calculado o Fator 
Ambiental na forma prevista no Anexo III, para unidades de 
conservação efetivamente implantadas.". 

EMENDA No 6 
Dê-se ao quadro de Jurisdição da Unidade de Conservação, 

constante no Anexo III, a seguinte redação: 
" 

Unidade de Conservação Muni c pal (Código UC)M 

Unidade de Conservação Estad al (Código UC)E 

Unidade de Conservação Feder 1 (Código UC)F 

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente Ronaldo Vasconcellos, 

relator- Wilson Trópia- António Roberto. 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em 

análise 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. 
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Em função de solicitação do Governador do Estado, feita por 
meio da Mensagem nQ 58/95, foi atribuído ao projeto regime 
de urgência, nos termos do art. 69 da Constituição Estadual, 
sendo ele apreciado em reunião conjunta das comissões às 
quais foi distribuído. 
Cumpridas as formalidades regimentais, a propos1çao 

recebeu, inicialmente, parecer da Comissão de Constituição e 
Justiça pela constitucionalidade, pela legalidade e pela 
juridicidade com as Emendas ngs 1 a 3. 

Em seguida, a Comissão de Assuntos Municipais e 
Regionalização emitiu parecer favorável ao projeto com as 
Emendas nQs 1 a 3, apresentadas pela Comissão de 
Constituição e Justiça. 

A Comissão de Meio Ambiente também manifestou-se 
favoravelmente à proposição, apresentando as Emendas de nQs 
4 a 6. 

Cabe agora a esta Comissão apreciar a matéria sob os 
aspectos financeiros, tributários e orçamentários. 

Fundamentação 
O projeto em análise regulamenta o inciso II do parágrafo 

único do art. 158 da Constituição Federal, repetido pelo 
art. 150, § 1Q, II, da Constituição Estadual e pelo art. 3Q, 
II, da Lei Complementar nQ 63, de 1990. 
Trata-se de definir em lei ordinária estadual os critérios 

de distribuição do montante da parcela de 1/4 do ICMS 
pertencente aos municípios, sendo de se registrar que o 
Estado de Minas Gerais era uma das únicas unidades 
federativas que ainda não editara tal lei, o que resultou em 
leis esparsas e projetos de lei em tramitação na Assembléia 
Legislativa dispondo sobre reserva de percentual do montante 
de 1/4 para determinados municípios, como é o caso dos 
mineradores e dos Municípios de Mateus Leme e Mesquita. 

O projeto em tela reserva, do montante total de 25%, 10% 
para serem distribuídos aos municípios na proporção do Valor 
Adicionado Fiscal VAF gerado em seus respectivos 
territórios, ou seja, o peso do VAF na distribuição total do 
ICMS passa a ser de 85%, sendo 75% já previstos no inciso I 
do parágrafo único do art. 158 da Constituição Federal e, 
agora, mais 10% reservados da parte disponível que o texto 
constitucional remete para a lei estadual ordinária, 
conforme o inciso XI do art. 1Q do projeto. 
Sabe-se que os índices de participação dos municípios 

mineiros pelo VAF são atribuídos pela Secretaria de Estado 
da Fazenda - VAF -, na forma de resolução, no final de cada 
exercício financeiro, para vigorar no subseqüente, observado 
o movimento apurado em cada município nos dois anos civis 
imediatamente anteriores. Na forma do§ 2Q do art. 1Q do 
projeto, o índice de 10% reservado do montante de 25% será 
publicado pela SEF até 30 de junho de cada ano, a partir de 
1997, e até 31 de dezembro deste ano, para 1996. 
O percentual de 1%, na forma prevista no inciso X do ar~. 

1Q, é assegurado como receita mínima a todos os municípios 
mineiros, eliminando-se uma situação comum na paisagem mais 
pobre do Estado, que é determinado município receber apenas 

~ 
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R$10,00 mensais, ou até menos, por sua participação no bolo 
tributário do ICMS. 

Os 14% restantes da parcela disponível obedecerão a 
critérios de: população - 4%, área geográfica - 1%, gastos 
com manutenção e desenvolvimento do ensino - 2%, receita 
tributária própria e transferências recebidas - 4%, área 
cultivada - 1%, preservação do patrimônio cultural - 1%, e 
conservação ambiental - 1%, com base em informações a serem 
fornecidas pelo IBGE, pelo IGA, pelo IEPHA, pela FEAM, pelo 
Tribunal de Contas do Estado e pelas Secretarias de Estado 
da Educação, de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. 
Tais critérios irão vigorar já a partir de 1Q/1/96. Ocorre 

que, para o próximo exercício financeiro, o rateio pelos 
critérios enumerados no projeto será calculado apenas sobre 
o montante de 12,5000%, sendo certo que 12,3384% serão 
rateados na proporção do VAF, assegurando aos Municípios de 
Mateus Leme e Mesquita o, 1116% e 0,0500%, respectivamente. 
A partir de 1Q/1/97, ficam mantidos exclusivamente os 

critérios previstos nos incisos I a XI do art. 1Q do 
projeto. 
Tratando-se de transferências de receitas tributárias e de 

parcelas de receita pertencentes aos municípios por 
determinação constitucional, nenhum impacto negativo ocorre 
no orçamento do Estado. 

Deve ser ressaltada ainda a preocupação do projeto em 
alcançar, o tanto quanto possível, distribuição mais justa 
da receita do ICMS, aumentando para a esmagadora maioria dos 
municípios o ICMS "per capita". 
Entretanto, apresentamos o Substitutivo nQ 1, que pretende 

atenuar os efeitos na receita dos municípios introduzidos 
pelo critério de distribuição do percentual de que trata o 
inciso II do parágrafo único do art. 158 da Constituição 
Federal, na forma do Projeto de Lei nQ 568/95. 
Assim, os objetivos inicialmente estabelecidos só teriam 

pleno reflexo a partir do exercício de 1998, com leves 
alterações nos dois anos anteriores. 

Incluem-se pequenas modificações nos critérios já 
estabelecidos, aperfeiçoando-os. Por outro lado, 
estabeleceu-se percentual de participação específico para os 
municípios mineradores, com índices diferenciados nos 
próximos três anos. 
Prevê-se, ainda, a redistribuição, a partir do exercício de 

1999, dos valores atribuídos pelo critério de VAF, devendo 
serem realocados na forma prevista em lei a ser 
obrigatoriamente editada em 1998, mantendo-se, no mínimo, os 
percentuais estabelecidos para o exercício de 1998 em 
relação aos demais critérios. 

As Emendas nQs 1 e 2, da Comissão de Constituição e 
Justiça, propõem a destinação de 0,01% aos municípios 
mineradores, reservando tal percentual do montante de 10% 
previsto no inciso XI do art. 1Q e cujo cálculo de 
participação de cada município terá por base o VAF. Tais 
emendas visam cumprir preceito contido no art. 253, § 2Q, da 
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Constituição Estadual, que manda reservar da parte 
disponível do ICMS percentual para os municípios 
considerados mineradores. As duas emendas, porém, restam 
prejudicadas em face do Substitutivo nQ 1. 
A Emenda nQ 3 visa suprir omissão do art. 4Q, estabelecendo 

a data de publicação da lei como delimitadora do prazo para 
sua regulamentação pelo Poder Executivo, medida acolhida 
pelo substitutivo. 

Igualmente, o substitutivo acolhe as Emendas nQs 4 a 6, da 
Comissão de Meio Ambiente, que promovem ajustes nas 
informações sobre o item de conservação ambiental a que se 
refere o inciso IX do art. 1Q, propondo, ainda, a inclusão 
de unidade de conservação municipal. 

O Substitutivo nQ 1 visa limitar o critério de distribuição 
pelo VAF ao percentual de 751,, remetendo para a lei 
ordinária estadual, em 1998, a tarefa de estabelecer novos 
critérios de modo a abranger efetivamente o montante de 1/4, 
retirando assim, a partir de 1999, o peso de 85% do VAF, 
conforme pretendido no projeto, uma vez que tanto o inciso I 
do parágrafo único do art. 158 da Constituição Federal 
quanto a Lei Complementar nQ 63, de 11/1/90, contêm normas 
de submissão obrigatória pelos Estados, determinando que 
apenas 3/4, ou 751,, do ICMS pertencente aos municípios sejam 
distribuídos pelo VAF, e o 1/4 restante, exclusivamente com 
base em outros critérios ditados pelo legislador estadual. 
O substitutivo assegura o percentual de 1,5% para os 

municípios mineradores em 1996, 0,75% em 1997 e 0,11% a 
partir de 1998, atendendo-se ao disposto no art. 253, § 2Q, 
da Constituição Estadual, bem como propõe seja atenuada a 
perda de receita dos Municípios de Mateus Leme e Mesquita, 
por meio de redução gradual dos índices de participação nos 
próximos seis anos, zerando-se os índices no exercício de 
2001, sendo certo que tais municípios perderam brutalmente 
suas receitas em razão da emancipação de distritos e, até 
então, vinham recebendo compensação financeira com base na 
Lei nQ 11.042, de 15/1/93, que fica expressamente revogada 
pelo art. 6Q do projeto. 

Propõe ainda o substitutivo abranger o complexo industrial 
situado no território de mais de um município, para fins de 
apuração do VAF, desde que tais municípios celebrem acordo a 
ser homologado pela Secretaria de Estado da Fazenda. 

Estendemos, por oportuno, até o dia 30/12/95, o prazo para 
serem prestadas e publicadas as informações necessárias à 
execução da proposição em estudo. 

Conclusão 
Diante do exposto, nosso parecer é pela aprovação do 

Projeto de Lei nQ 568/95, no 1Q turno, na forma do 
Substitutivo nQ 1, que apresentamos a seguir, e pela 
prejudicialidade das Emendas nQs 1 a 3, da Comissão de 
Constituição e Justiça, e 4 a 6, da Comissão de Meio 
Ambiente. 

SUBSTITUTIVO NQ 1 AO PROJETO DE LEI NQ 568/95 
Dispõe sobre a distribuição da parcela de receita 

pertencente aos municípios de que trata o inciso II do 

/ 
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parágrafo único do art. 158 da Constituição Federal, no 
produto da arrecadação do ICMS, e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerias decreta: 
Art. 1Q -A 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 Imposto 
sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e 
sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - será distribuída 
nos percentuais e nos exercícios indicados no Anexo I desta 
lei, conforme os seguintes critérios: 
I - Valor Adicionado Fiscal - VAF -, apurado com base nos 

critérios para cálculo da parcela de que trata o inciso I do 
parágrafo único do art. 158 da Constituição Federal; 

II - Área Geográfica: relação percentual entre a área 
geográfica do município e a área total do Estado, informada 
pelo Instituto de Geociências Aplicadas- IGA -, da Fundação 
Centro Tecnológico do Estado de Minas Gerais - CETEC -; 
III - População: relação percentual entre a população 

residente no município e a população total do Estado, medida 
segundo dados fornecidos pela Fundação Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística - IBGE -; 

IV População dos 50 (Cinqüenta) Municípios mais 
Populosos: relação percentual entre a população residente em 
cada um dos 50 (cinqüenta) municípios mais populosos e sua 
população total, medida segundo dados fornecidos pelo IBGE; 
V- Educação: relação entre o total de alunos atendidos e a 

capacidade mínima de atendimento 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; 
VI - Área Cultivada: relação percentual entre as áreas 

cultivadas do mun1c1p1o e do Estado, cujos dados serão 
publicados pela Secretaria de Estado de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento até o dia 30 de abril de cada ano, 
com base em dados fornecidos pelo IBGE; 
VII - Patrimônio Cultural: relação percentual entre o 

índice de patrimônio cultural do município e o 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 do disposto no 
Anexo II desta lei; 
VIII - Meio Ambiente, observado o seguinte: 
a) parcela de, no máximo, 501. (cinqüenta por cento) do 

total será distribuída aos municípios cujos sistemas de 
tratamento ou disposição final do lixo ou de esgoto 
sanitário, com operação licenciada pelo órgão ambiental 
estadual, atendam, no mínimo, respectivamente a 701. (setenta 
por cento) e a 501. (cinqüenta por cento) da população, sendo 
que o valor máximo a ser atribuído a cada município não 
excederá o respectivo investimento, estimado com base na 
população atendida e no custo médio "per capita", fixado 
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pelo Conselho Estadual de Política Ambiental, dos sistemas 
de aterro sanitário, usina de compostagem de lixo e estação 
de tratamento de esgotos sanitários; 

b) o restante dos recursos será distribuído com base no 
Índice de Conservação do Município, calculado de acordo com 
o Anexo IV desta lei, considerando as unidades de 
conservação estaduais, federais e particulares, bem como as 
unidades municipais que venham a ser cadastradas, observados 
os parâmetros e procedimentos definidos pelo órgão ambiental 
estadua 1 ; 

c) a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável fará publicar, até o dia 30 de 
abril de cada ano, os dados apurados relativamente ao ano 
civil imediatamente anterior, com a relação de municípios 
habi 1 itados segundo as alíneas "a" e "b"; 

IX - Gasto com Saúde: relação entre os gastos de saúde "per 
capita" do município e o somatório dos gastos de saúde "per 
capita" de todos os municípios do Estado, calculada por 
intermédio de dados relativos ao segundo ano civil 
imediatamente anterior, fornecidos pelo Tribunal de Contas 
do Estado; 

X - Receita Própria: relação percentual entre a receita 
própria do município oriunda de tributos de sua competência 
e as transferências de recursos federais e estaduais 
recebidas pelo município, baseada em dados relativos ao 
segundo ano civil imediatamente anterior, fornecidos pelo 
Tribunal de Contas do Estado; 

XI - Cota Mínima: para todos os municípios, e~ valores 
iguais; 
XII - Municípios Mineradores: percentagem média do Imposto 

Único sobre Minerais - IUM recebido pelos municípios 
mineradores em 1988, com base em índice elaborado pela 
Secretaria de Estado da Fazenda demonstrando a efetiva 
participação de cada um na arrecadação do IUM naquele 
exercício; 
XIII Compensação Financeira por Desmembramento de 

Distrito: compensação financeira aos municípios 
remanescentes de Mateus Leme e Mesquita, devido à 
emancipação de distritos deles desmembrados. 

§ 1Q - Para efeito do disposto no inciso V deste artigo, 
ficam excluídos os municípios cujo número de alunos 
atendidos não corresponda a, pelo menos, 90% (noventa por 
cento) da capacidade mínima de atendimento. 

§ 2Q - A participação de município em razão de critério 
previsto em determinado inciso não prejudica sua 
participação na distribuição na forma dos demais 
dispositivos. 

§ 3Q- A Fundação João Pinheiro fará publicar, até o dia 31 
de maio de cada ano, os índices de que tratam os incisos II 
a XIII deste artigo, bem como uma consolidação destes 
índices, por município. 

§ 4Q- 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 I deste artigo; 
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2 - o índice geral de distribuição da receita que pertence 
aos municípios, considerando juntamente as parcelas de que 
tratam os incisos I e II do parágrafo único do art. 158 da 
Constituição Federal. 
Art. 2Q- A partir do exercício de 2000, ficam assegurados, 

no mínimo, por critério de distribuição, os percentuais 
fixados para o ano de 1999, observado o seguinte: 

I - o resíduo relativo ao percentual fixado com base no 
critério de que trata o inciso I do art. 1Q desta lei será 
redistribuído na forma prevista em lei estadual a ser 
editada improrrogavelmente durante o exercício de 1998, de 
modo a totalizar o montante de 251. (vinte e cinco por cento) 
e limitar o critério do valor adicionado para que não 
ultrapasse 751. (setenta e cinco por cento), conforme 
previsto no inciso I do parágrafo único do art. 158 da 
Constituição Federal; 

II -os percentuais fixados com base no inciso XIII do art. 
1Q desta lei extinguem-se a partir do exercício de 2001, 
sendo que, a partir de 1999, os resíduos apurados em razão 
da perda anual serão incorporados ao índice de que trata o 
inciso XI do mesmo artigo, observado o disposto no Anexo I 
desta lei. 
Art. 3Q A apuração do valor adicionado relativo à 

produção e à circulação de mercadorias e serviços tributados 
pelo ICMS, quando o complexo industrial de contribuinte do 
imposto se estender pelos territórios de mais de um 
município, será feita proporcionalmente, mediante acordo 
celebrado entre os municípios envolvidos e homologado pela 
Secretaria de Estado da Fazenda. 

Art. 4Q - Excepcionalmente, relativamente ao exercício de 
1996, as publicações a que se referem os§§ 3Q e 4Q do art. 
1Q desta lei serão feitas até o dia 30 de dezembro de 1995. 
Art. 5Q- O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo 

de 30 (trinta) dias, a contar da data de sua publicação. 
Art. 6Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 7Q Revogam-se as disposições em contrário, 

especialmente a Lei nQ 10.690, de 15 de abril de 1992, 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 25 de junho de 1989. 
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Clêuber Carneiro, relator -

Romeu Queiroz Miguel Martini Gilmar Machado (voto 
contrário) - Ivair Nogueira. 

PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 596/95 
Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça, 
de Administração Pública e de Fiscalização Financeira e 

Orçamentária 
Comissão de Constituição e Justiça 

Por meio do Ofício nQ 756/95, o Presidente do Tribunal de 
Justiça do Estado encaminhou a esta Casa o Projeto de Lei nQ 
596/95, que dispõe sobre a criação e a extinção de cargos no 
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quadro de servidores da Secretaria do Tribunal de Justiça 
Militar e dá outras providências. 

Publicada em 2/12/95, a matéria foi distribuída às 
comissões competentes para receber parecer, nos termos do 
art. 195, c/c o art. 103, do Regimento Interno. 

Com fulcro nos arts. 129, III, e 274, I, do Regimento 
Interno, o Deputado Clêuber Carneiro apresentou, em 
Plenário, requerimento solicitando apreciação da matéria em 
reunião conjunta e em regime de urgência, os quais foram 
aprovados em 19/12/95. 

Preliminarmente, compete a esta Comissão o exame da 
proposição no tocante à sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade, o que fazemos com base nos 
termos que se seguem. 

Fundamentação 
A propos1çao objetiva, precipuamente, a criação de cargos 

no quadro específico de provimento em comissão da Secretaria 
do Tribunal de Justiça Militar, constante no Anexo III a que 
se refere o art. 1Q da Lei nQ 11.098, de 1993. Por outro 
lado, o projeto, também, visa à extinção do cargo de Chefe 
de Gabinete do Presidente, constante no quadro específico de 
provimento em comissão supracitado, bem como de cargos do 
quadro específico de provimento efetivo a que se refere o 
art. 1Q da Lei nQ 11.617, de 1994. 

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 
cargos, empregos e funções públicos na administração direta, 
autárquica e fundacional e a fixação da remuneração, 
observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias. 

Outra norma a observar é a do art. 104, II, do mencionado 
texto constitucional, que estabelece ser da competência do 
Presidente do Tribunal de Just~ça a inauguração do processo 
legislativo no que concerne à criação e à extinção de cargo 
e à fixação de vencimentos dos membros do referido Tribunal, 
dos Juízes, inclusive dos tribunais inferiores, dos serviços 
auxiliares e os dos juízos que lhes forem vinculados. 

Finalmente, cumpre destacar o§ 3Q do art. 3Q do projeto, o 
qual impõe a regra de que a escolha dos ocup2~tes dos cargos 
de recrutamento amplo não poderá reca~· em parentes 
consangüíneos ou afins, até o terceiro grau, em linha reta 
ou colateral, de membro do Tribunal de Justiça Militar. 
Trata-se de regra já estabelecida pelas Leis nQs 9.730 e 
9.749, ambas de 1988, para o provimento dos cargos em 
comissão e de recrutamento amplo de Assessor Judiciário III 
dos Tribunais de Justiça e de Alçada, respectivamente. 

Examinados, pois, os aspectos jurídico-constitucionais 
pertinentes à matéria, não vislumbramos óbices à sua 
tramitação nesta Casa. 

Conclusão 
Concluímos, portanto, pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
596/95. 



Sala das Comissões, 20 de dezembro de 
Geraldo Santanna, Presidente - Simão 

- Leonídio Bouças - Ivair Nogueira 
Arnaldo Penna. 
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1995. 
Pedro Toledo, relator 

Ant6nio Genaro 

Comissão de Administração Pública 
Relatório 

Por intermédio do Ofício nQ 756/95, o Presidente do 
Tribunal de. Justiça do Estado encaminhou o projeto de lei em 
apreço, que dispõe sobre a criação e a extinção de cargos no 
Quadro de Servidores da Secretaria do Tribunal de Justiça 
Militar e dá outras providências. 

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de 
Constituição e Justiça, esta concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade. 
Cumpre-nos, agora, proceder à análise do projeto sob o 

ponto de vista do mérito, atendendo ao disposto no art. 195, 
c/c o art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição em apreço visa a alterar a compos1çao do 

Quadro de Servidores da Secretaria do Tribunal de Justiça 
Militar, a que se refere o Anexo III da Lei nQ 11.098, de 
12/5/93, e o Anexo III da Lei nQ 11.617, de 5/10/94. 
Nesse sentido, propõe-se a criação de cinco cargos de 

recrutamento amplo e um de recrutamento limitado e a 
extinção de nove cargos de provimento efetivo. 

Para a criação, a extinção ou a transformação de cargos 
necessita-se de lei específica e deve-se ter em mira o 
serviço público prestado pelo Estado. 
O atual Quadro de Servidores do Tribunal de Justiça 

Militar, conforme foi demonstrado pelos estudos realizados 
pelos membros daquele órgão, está a merecer ajustes. 
Assim sendo, a medida ora proposta é oportuna e conveniente 

e - acrescente-se - não trará maiores gastos ao erário, 
porquanto extinguem-se dez cargos e criam-se apenas seis. 

É oportuno lembrar que a eficiência é um dos postulados a 
que a administração pública deve se curvar. Trata-se de 
princípio dirigido não só ao bom desempenho e à presteza do 
serviço público como também à estruturação dos órgãos 
estatais. 

Não podemos deixar de aplaudir a iniciativa daquele 
Tribunal de vedar a nomeação de parentes consangüíneos ou 
afins até o terceiro grau, em linha reta ou colateral, para 
os cargos de recrutamento amplo. Tal medida vai ao encontro 
dos anseios da população, contrária ao nepotismo. Cumpre 
ressaltar que essa sistemática já foi adotada pelos 
Tribunais de Justiça e de Alçada, em obediência às Leis nQs 
9.730 e 9.749, ambas de 1988, para os cargos de recrutamento 
amplo de Assessor Judiciário III, o que demonstra o firme 
propósito do judiciário mineiro de profissionalizar os 
quadros de servidores. Destarte, o projeto deve prosseguir 
seu curso. 

Todavia, estamos apresentando a 
aprimoramento da proposição. 

Conclusão 

Emenda nQ para 
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Isso posto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nQ 
596/95 com a Emenda nQ 1 , a seguir redigida. 

EMENDA No 1 
Substitua-se no art. 1Q a expr~ssão "TJM-CH-AI" por "TJM-

CH-AI-01". 
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 1995. 
Geraldo Santanna. Presidente - Arnaldo Penna, relator 

Ajalmar Silva- Bonifácio Mourão- Marcos Helênio. 
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 
e a extinção de cargos da Secretaria do Tribunal de Justiça 
Mi 1 itar. 

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça 
conclui pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela 
legalidade da matéria. 

Em seguida, a Comissão de Administração Pública manifestou-
se pela aprovação do projeto com a Emenda nQ 1. 

Agora, vem a matéria a esta Comissão para receber parecer. 
Fundamentação 

A proposição em tela tem como objetivo criar seis cargos e 
extinguir outros dez da Secretaria do Tribunal de Justiça 
Militar. 

As despesas decorrentes da execução da futura lei correrão 
por conta dos créditos orçamentários consignados àquela 
Corte. Não há, no projeto em comento, solicitação de 
autorização para abertura de créditos adicionais. Destarte, 
os gastos daquele órgão, considerando-se, também, as 
alterações em curso, terão que se submeter ao limite 
autorizado por este Poder. Portanto, a matéria não encontra 
óbice, do ponto de vista orçamentário, à sua aprovação. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 1Q turno, 

do Projeto de Lei nQ 596/95 com a Emenda nQ 1 da Comissão de 
Administração Pública. 
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Marcos Helênio, relator -

Romeu Queiroz - Antônio Roberto - Leonídio Bouças - Ajalmar 
Silva. 

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO 
NQ 565/95 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De iniciativa 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, as alienações de terras devolutas que especifica. 

A proposição foi aprovada no 1Q turno, com as Emendas nQs 1 
e 2, cabendo a esta Comissão apreciar a matéria para o 2Q 
turno de deliberação conclusiva, em atendimento ao que 
dispõe o Regimento Interno. 

Ainda em atendimento ao que prevê o art. 196 desse Diploma, 
elaboramos a redação do vencido, que é parte deste parecer. 
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Fundamentação 
A instrução 

alienação de 
Mineira 
RURALMINAS. 

dos autos de processos administrativos para 
terras devolutas está a cargo da Fundação Rural 
Colonização e Desenvolvimento Agrário 

Para a consecução desse fim, é feito o levantamento técnico 
do imóvel e o ajuntamento de documentação do posseiro, cujas 
despesas são cobertas, na quase totalidade, pelos recursos 
advindos do pagamento de taxas e emolumentos e da compra dos 
imóveis. 
Depreende-se, portanto, que, aprovada a legitimação em 

causa, serão irrelevantes as repercussões financeiro-
orçamentárias nos cofres estaduais. 

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

Resolução nQ 565/95 no 2Q turno, na forma do vencido no 1Q 
turno. 
Sala das Comissões, 14 de dezembro de 1995. 
Miguel Martini, Presidente Jairo Ataide, relator 

Ajalmar Silva- Geraldo Rezende. 
Redação do Vencido_no 1Q Turno 
PROJETO DE RESOLUÇAO NQ 565/95 

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

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. lQ -Ficam aprovadas, em conformidade com o disposto 

no art. 62, XXXIV, da Constituição do Estado, as alienações 
das terras devolutas especificadas nos termos dos Anexos I e 
li desta resolução, observada a enumeração dos respectivos 
beneficiários. 
Art. 2Q- Esta resolução 

publicação. 
entra em vigor na data de sua 

Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Anexo In* 

(a que se refere o art. 1Q do Projeto de Resolução nQ 
565/95) 
Anexo II* 

(a que se refere o art. 1Q do Projeto de Resolução nQ 
565/95) 

* - A redação dos Anexos I e li do Projeto de Resolução nQ 
565/95 é a redação dos Anexos I e II da Resolução nQ 5.167, 
de 27/12/95, publicada nesta edição, excetuando-se a 
expressão "(a que se refere o art. 1Q da Resolução nQ , de 
de dezembro de 1995)". 

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 568/95 

Comissão de Fiscalizaç~o Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em 
análise 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. 
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Aprovado no 1Q turno, na forma do Substitutivo nQ 1 e com a 
Emenda nQ 18, retorna o projeto a esta Comissão para receber 
parecer no 2Q turno. 

Nos termos do art. 196, f 1Q, do Regimento Interno, 
apresentamos a redação do vencido, que é parte deste 
parecer. 

Fundamentação 
O Substitutivo nQ 1 estabeleceu diversas alterações na 

redação original do projeto, destacando-se a destinação a 
todos os municípios mineiros, indistintamente, de cota 
mínima diferenciada nos próximos 3 anos , de modo que em 
1996 lhes fosse assegurado o percentual de distribuição de 
5,50% que vem sendo praticado atualmente por força do 
disposto na Lei nQ 10.690, de 15/4/92. 

O substitutivo também cuidou de reservar percentual para os 
municípios mineradores, atenuando a perda por parte destes e 
estabelecendo parcela fixa de 0,11% a partir de 1998. 

Também os municípios de Mateus Leme e Mesquita foram 
contemplados com reduções de suas respectivas perdas 
escalonadas nos próximos seis anos. 

Outra inovação do substitutivo com relação ao projeto 
original foi a de aplicar os critérios seletivos 
gradualmente nos próximos três anos, ficando já estabelecido 
que o resíduo correspondente ao critério do Valor Adicionado 
Fiscal - VAF - será redistribuído a partir de 1998, na forma 
a ser estabelecida em lei estadual. 

No entanto, de modo a não fixar critério rígido para fins 
de elaboração da futura lei ordinária estadual em 1998, 
apresentamos a Emenda nQ 1, que dá nova redação ao inciso I 
do art. 2Q do substitutivo. 

Outra regra instituída no substitutivo beneficia os 
municípios que abrigam sede de unidade componente de 
complexo industrial, de modo que o produto gerado em seus 
respectivos territórios também seja considerado para fins de 
apuração do VAF. 

Entretanto, a fim de evitar dubiedade no entendimento do 
conceito de complexo industrial, apresentamos a Emenda nQ 2, 
que dá nova redação ao art. 3Q do substitutivo. 

Por fim, apresentamos a Emend2 nQ 3, de modo a acrescentar 
ao§ 1Q do art. 1Q a expressão ~ede municipal". 

Diante do 
Projeto de 
1Q turno, 
seguir. 

Conclusão 
exposto, nosso parecer é pela aprovação do 

Lei nQ 568/95 no 2Q turno, na forma do vencido no 
com as Emendas nQs 1 a 3, que apresentamos a 

EMENDA NQ 1 
Dê-se ao inciso I do art. 2Q a seguinte redação: 
"Art. 2Q - ................................... . 
I - o resíduo relativo ao percentual fixado com base no 

critério de que trata o inciso I do art. 1Q será 
redistribuído na forma prevista em lei estadual a ser 
editada ímprorrogavelmente durante o exercício de 1998.". 

EMENDA No 2 
Dê-se ao art. 3Q a seguinte redaÇão: 
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"Art. 3Q -Para se estabelecer o valor adicionado relativo 
à produção e à circulação de mercadorias e à prestação de 
serviços tributados pelo ICMS, quando o estabelecimento de 
contribuinte do imposto se estender pelos territórios de 
mais de um munlClPlO, a apuração do valor adicionado será 
feita proporcionalmente, mediante acordo celebrado entre os 
municípios envolvidos e homologado pela Secretaria de Estado 
da Fazenda.". 

EMENDA No 3 
Dê-se ao§ 1Q do art. 1Q a seguinte redação: 
"Art. 1Q- ..••.•....••.••••••.•...••..•.•.•... 
§ 1Q -Para efeito do disposto no inciso V do art. 1Q, 

ficam excluídos os municípios cujo número de alunos da rede 
municipal atendidos não corresponda a, pelo menos, 901. 
(noventa por cento) da capacidade mínima de atendimento.". 
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 1995. 
Miguel Martini, Presidente- Clêuber Carneiro, relator-

Ivair Nogueira - Marcos Helênio - Romeu Queiroz. 
Redação do Vencido no 1Q Turno 

PROJETO DE LEI No 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. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -A 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 Imposto 
sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e 
sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS -, será distribuída 
nos percentuais e nos exercícios indicados no Anexo I, 
conforme os seguintes critérios: 

I - Valor Adicionado Fiscal - VAF -, apurado com base nos 
critérios para cálculo da parcela de que trata o inciso I do 
parágrafo único do art. 158 da Constituição Federal; 

II - área geográfica: relação percentual entre a área 
geográfica do município e a área total do Estado, informada 
pelo Instituto de Geociências Aplicadas- IGA -, da Fundação 
Centro Tecnológico do Estado de Minas Gerais - CETEC -; 
III - população: relação percentual entre a população 

residente no município e a população total do Estado, medida 
segundo dados fornecidos pela Fundação Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística- IBGE -; 

IV população dos 50 (cinqüenta) mun1c1p10S mais 
populosos: relação percentual entre a população residente em 
cada um dos 50 (cinqüenta) municípios mais populosos e a 
população total destes, medida segundo dados fornecidos pelo 
IBGE; 
V - educação: relação entre o total de alunos atendidos, 

incluídos os alunos da pré-escola, e a capacidade mínima de 
atendimento pelo município, publicada pela Secretaria de 
Estado da Educação até o dia 30 de abril de cada ano, 
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relativamente aos dados do ano civil imediatamente anterior, 
observado o disposto no § 1Q; 

VI - área cultivada: relação percentual entre a área 
cultivada do mun1c1p1o e a área cultivada do Estado, cujos 
dados serão publicados pela Secretaria de Estado da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento até o dia 30 de abril 
de cada ano, com base em dados fornecidos pelo IBGE; 
.VII - patrimônio cultural: relação percentual entre o 
Indice de Pa:rimônio Cultural do município e o 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; 
VIII - meio ambiente, observado o seguinte: 
a - parcela de, no máximo, 50% (cinqüenta por cento) do 

total será distribuída aos municípios cujos sistemas de 
tratamento ou disposição final do lixo ou de esgoto 
sanitário, com operação licenciada pelo órgão ambiental 
estadual, atendam, no mínimo, respectivamente a 70% (setenta 
por cento) e a 50% (cinqüenta por cento) da população, sendo 
que o valor máximo a ser atribuído a cada município não 
excederá o respectivo investimento, estimado com base na 
população atendida e no custo médio "per capita", fixado 
pelo Conselho Estadual de Política Ambiental, dos sistemas 
de aterro sanitário, usina de compostagem de lixo e estação 
de tratamento de esgotos sanitários; 

b - o restante dos recursos será distribuído com base no 
Índice de Conservação JO Município, calculado de acordo com 
o Anexo IV, considerando-se as unidades de conservação 
estaduais, federais e particulares, bem como as unidades 
municipais que venham a ser cadastradas, observadcs os 
parâmetros e os procedimentos definidos pelo órgão ambiental 
estadual; 

c a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável fará publicar, até o dia 30 de 
abril de cada ano, os dados apurados relativamente ao ano 
civil imediatamente anterior, com a relação de municípios 
habilitados segundo as alíneas "a" e "b"; 

IX - gasto com saúde: relação entre os gastos com saúde 
"per capita" do município e o somatório dos gastos com saúde 
"per capita" de todos os municípios do Estado, calculada por 
meio de dados relativos ao segundo ano civil imediatamente 
anterior, fornecidos pelo Tribunal de Contas do Estado; 

X - receita própria: relação percentual entre a receita 
própria do município oriunda de tributos de sua competência 
e as transferências de recursos federais e estaduais 
recebidas pelo município, baseada em dados relativos ao 
segundo ano civil imediatamente anterior, fornecidos pelo 
Tribunal de Contas do Estado; 

XI - cota mínima: para todos os municípios, em valores 
iguais; 

/ 
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XII - mun1c1p1os mineradores: percentagem média do Imposto 
Único sobre Minerais - IUM recebido pelos municípios 
mineradores em 1988, com base em índice elaborado pela 
Secretaria de Estado da Fazenda, demonstrando a efetiva 
participação de cada um na arrecadação do IUM naquele 
exercício; 
XIII compensação financeira por desmembramento de 

distrito: compensação financeira aos municípios 
remanescentes de Mateus Leme e Mesquita, devido à 
emancipação de municípios deles desmembrados. 
~ 1Q -Para o efeito do disposto no inciso V do art. 1Q, 

ficam excluídos os municípios cujo número de alunos 
atendidos não corresponda a, pelo menos, 90% (noventa por 
cento) da capacidade mínima de atendimento. 
~ 2Q -A participação de município em razão de critério 

previsto em determinado inciso não prejudica sua 
participação na distribuição na forma dos demais 
dispositivos. 
~ 3Q- A Fundação João Pinheiro fará publicar, até o dia 31 

de maio de cada ano, os índices de que tratam os incisos II 
a XIII, bem como uma consolidação dos mesmos, por município. 
~ 4Q- 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 I; 
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- A partir do exercício de 2000, ficam assegurados, 

no mínimo, por critério de distribuição, os percentuais 
fixados para o ano de 1999, observado o seguinte: 

I - o resíduo relativo ao percentual fixado com base no 
critério de que trata o inciso I do art. 1Q será 
redistribuído na forma prevista em lei estadual a ser 
editada improrrogavelmente durante o exercício de 1998, de 
modo a totalizar o montante de 25% (vinte e cinco por cento) 
e limitar o critério do valor adicior.ado para que não 
ultrapasse 75% (setenta e cinco por cento), conforme 
previsto no inciso I do parágrafo único do art. 158 da 
Constituição Federal; 
II -os percentuais fixados com base no inciso XIII do art. 

1Q extinguem-se a partir do exercício de 2001, sendo que a 
partir de 1999 os resíduos apurados em razão da perda anual 
serão incorporados ao índice de que trata o inciso XI do 
art. 1Q, observado o disposto no Anexo I. 
Art. 3Q- Para se estabelecer o valor adicionado relativo à 

produção e à circulação de mercadorias e aos serviços 
tributados pelo ICMS, quando o complexo industrial de 
contribuinte do imposto se estender pelos territórios de 
mais de um município, a apuração do valor adicionado será 
feita proporcionalmente, mediante acordo celebrado entre os 
municípios envolvidos e homologado pela Secretaria de Estado 
da Fazenda. 
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Art. 4Q - Excepcionalmente, relativamente ao exercício de 
1996, as publicações a que se referem os§§ 3Q e 4Q do art. 
1Q serão feitas até o dia 30 de dezembro de 1995. 
Art. 5Q - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo 

de 30 (trinta) dias a contar da data de sua publicação. 
Art. 6Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 7Q Revogam-se as disposições em contrário, 

especialmente a Lei ~Q 10.690, de 15 de abril de 1992, a Lei 
nQ 11.042, de 15 o~ 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 25 de junho de 1989. 

Anexos I a IV* 
*- Os Anexos I a IV são os publicados no Parecer de 

Redação Final do Projeto de Lei nQ 568/95, nesta edição. 
PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 596/95 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
De autoria do Tribunal de Justiça, por intermédio de seu 

Presidente, a proposição em epígrafe dispõe sobre criação e 
extinção de cargos da Secretaria do Tribunal de Justiça 
Militar. 

No 1Q turno, foi o projeto aprovado com a Emenda nQ 1, da 
Comissão de Administração Pública. 

Agora, volta a matéria a esta Comissão a fim de ser 
examinada no 2Q turno. Em anexo, apresentamos a redação do 
vencido, que integra este parecer. 

Fundamentação 
Conforme nos manifestamos anteriormente, a propos1çao em 

comento, aperfeiçoada com a referida emenda, não encontra 
óbice :~ ponto de vista orçamentário à sua aprovação. As 
despesas decorrentes da execução da futura lei correrão por 
conta aos créditos orçamentários consignados àquela Corte, 
não havendo solicitação de créditos adicionais. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 2Q turno, 

do Projeto de Lei nQ 596/95 na forma do vencido no 1Q turno. 
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 1995. 
Miguel Martini, Presidente - João Leite, relator - Marcos 

Helênio - Jorge Hannas . 
* - A redação do vencido do Projeto de Lei nQ 596/95 é a 

redação final do referido projeto, publicada nesta edição . 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR NQ 

5/95 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei Complementar nQ 5/95, de autoria 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, 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 COMPLEMENTAR NQ 5/95 

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 de dezembro de 1994, e dá 
outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica instituída gratificação de tempo integral, 

no percentual de 101. (dez por cento), incidente sobre a 
remuneração inerente ao cargo efetivo do servidor do Quadro 
da Polícia Civil, de que trata a Lei nQ 6.499, de 4 de 
dezembro de 1994. 

Parágrafo único- Os efeitos deste artigo retroagem a 1Q de 
julho de 1995. 
Art. 2Q -Ficam instituídas, para 

natureza estritamente policial 
gratificações, incidentes sobre a 
cargo: 

os ocupantes de cargo de 
civil, as seguintes 

remuneração inerente ao 

I - gratificação de 301. (trinta por cento) para Delegado de 
Policia, Médico-Legista e Perito portadores de título de 
doutorado; 

II - gratificação de 251. (vinte e cinco por cento) para 
Delegado de Polícia, Médico-Legista e Perito portadores de 
título de mestrado; 
III - gratificação de 201. (vinte por cento) para Delegado 

de Polícia, Médico-Legista e Perito não detentores de 
títulos citados nos incisos I e II deste artigo; 

IV - gratificação de 151. (quinze por cento) para Detetive, 
Escrivão, Carcereiro, Identificador, Vistoriador de Veículos 
e Auxiliar de Necropsia que possuam curso superior. 

Parágrafo único - Os servidores mencionados neste artigo 
perceberão a gratificação inerente ao título, sendo a menor 
suprimida pela maior, defesa a cumulatividade. 
Art. 3Q- O inciso IV do art. 4Q da Lei Complementar nQ 30, 

de 10 de agosto de 1993, fica acrescido da seguinte alínea 
ucu: 
"Art. 4Q - ................................... . 
IV - ......................................... . 
c) Centro de Cálculo, Liqüidação e Avaliação.". 
Art. 4Q -Compete ao Centro de Cálculo, Liqüidação e 

Avaliação, criado por esta lei na estrutura da Procuradoria-
Geral do Estado, a elaboração de cálculos de liqüidação e 
laudos em processos judiciais ou extrajudiciais em que o 
Estado figure como autor, réu, litisconsorte, assistente ou 
opoente, além da prestação de assistência técnica ao 
Procurador do Estado em casos de perícia. 
Art. 5Q - Para atender ao disposto no art. 3Q 

ficam criados, no quadro constante no Anexo III 
nQ 16.409, de 10 de julho de 1974, 1 (um) cargo 
II, código MG-05, símbolo S-02, e 2 (dois) 

desta 1 e i, 
do Decreto 
de Diretor 
cargos de 
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Assessor II, código AS-02, símbolo S-03, destinados ao 
Quadro Especial da Procuradoria-Geral do Estado, constante 
no Quadro II do Anexo II-C do Decreto nQ 36.033, de 14 de 
setembro de 1994. 

Parágrafo un1co - Os cargos criados neste artigo são de 
provimento em comissão e de recrutamento amplo, sendo o de 
Diretor II privativo de economista, contador ou matemático. 
Art. 6Q -Ficam criados, na estrutura da Secretaria de 

Estado da Justiça, no âmbito do Conselho Penitenciário do 
Estado, 1 (um) cargo de Diretor III, 1 (um) cargo de Diretor 
II, 3 (três) cargos de Assessor II e 3 (três) cargos de 
Supervisor III. 

Art. 7Q -Para atender às despesas decorrentes da execução 
desta lei complementar, fica o Poder Executivo autorizado a 
abrir crédito suplementar de R$6.014.000,00 (seis milhões e 
quatorze mil reais), observado o disposto no art. 43 da Lei 
Federal nQ 4.320, de 17 de março de 1964. 
Art. 8Q -Esta lei complementar entra em vigor na data de 

sua publicação. 
Art. 9Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 1995. 
Paulo Schettino, Presidente- Elbe Brandão, relatora-

Bonifácio Mourão. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

No 103/95 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei nQ 103/95, de autoria do Deputado Jorge 
Hannas, que autoriza o Poder Executivo a doar a~ Município 
de Santana do Manhuaçu imóvel que especifica, 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 103/95 

Autoriza o Poder Executivo a doãr ao Município de Santana 
de Manhuaçu imóvel que especifica. 

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

Município de Santana do Manhuaçu imóvel constituído por um 
terreno de 1.861m2 (mil oitocentos e sessenta e um metros 
quadrados) :2 área, situado naquele município, na Rua José 
de Assis, é registrado com o nQ 7.310, a fls. 156 do livro 
2-X do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 
Manhuaçu, com os seguintes limites e confrontações: na 
estaca 0-1, numa extensão de 42,90m (quarenta e dois metros 
e noventa centímetros) e deflexão de 90o à esquerda, a Rua 
José de Assis; na estaca 1-2, numa extensão de 29m (vinte e 
nove metros) e deflexão de 94o à esquerda, propriedade de 
Luiz Bento da Silva; na estaca 2-3, numa extensão de 30m 
(trinta metros) e deflexão de 38o à esquerda, a Rua José de 
Assis; na estaca 3-4, numa extensão de 25m (vinte e cinco 
metros) e deflexão de 63o à esquerda, a Rua José de Assis; 
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na estaca 4-5, numa extensão de 17m (dezessete metros) e 
deflexão de 88o à esquerda, propriedade de Jacinto de Souza 
e espólio de José Miguel Sobrinho; na estaca 5-6, numa 
extensão de 28m (vinte e oito metros) e deflexão de 13o à 
direita, propriedade de Maria Lina dos Reis e João Batista 
de Souza. 

Parágrafo único - O imóvel descrito neste artigo destina-se 
à construção de um terminal rodoviário. 
Art. 2Q - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao 

patrimônio do Estado se, findo o prazo de 3 (três) anos, ~ão 
lhe tiver sido dada a destinação prevista no art1go 
anterior. 
Art. 3Q Esta lei entra em vigor na data 

publicação. 
Art. 4Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 1995. 

de 

Paulo Schettino, Presidente - Elbe Brandão, relatora 
Bonifácio Mourão. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 
No 206/95 

Comissão de Redação 

sua 

O Projeto de Lei ng 206/95, de autoria do 
Godinho, que acrescenta dispositivos à Lei 
3/8/94, que dispõe sobre a ação do Estado 
favorecimento da realização de transplantes, 
2Q turno, na forma do vencido no 1Q turno. 

Deputado Olinto 
nQ 11 . 553, de 
com vistas ao 

foi aprovado no 

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 206/95 

Acrescenta dispositivos à Lei nQ-11.553, de 3 de agosto de 
1994, que dispõe sobre a ação do Estado com vistas ao 
favorecimento da realização de transplantes. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Ficam acrescentados ao art. 2Q da Lei nQ 11.553, 

de 3 de agosto de 1994, os seguintes dispositivos: 
"Art. 2Q - ................................. . 
VIII - oferecer, no ato da requisição, ao requerente de 

Carteira de Identidade ou de Carteira Nacional de 
Habilitação, maior de idade e capaz, formulário autorizativo 
de doação de órgãos, assim como requerimento de inclusão da 
expressão "doador de órgãos" no documento, nos termos da 
legislação vigente; 
IX- oferecer ao servidor público, no ato de sua posse, 

formulário autorizativo de doação de órgãos e de inclusão da 
expressão."doador de órgãos" em sua carteira funcional. 

§ 1Q - E facultativa a assinatura dos formulários e do 
requerimento a que se referem os incisos VIII e IX, não 
podendo a sua recusa acarretar prejuízo algum ao servidor 
público ou ao requerente da carteira de habilitação. 

§ 2Q Caso a disposição para doação de órgãos seja, a 
qualquer tempo, alterada, os documentos de que tratam os 



z 
(3 

.. .g ... 
§ 
2 
-= 
Q) 

"' "' E 
Cl 

Vi 
Vi 
Q) 

"O .. 
Q) 

·~ .. a; 
c. 
o 
"' "' Q) 

c. 
E 

657 

incisos VIII 
substituídos.". 

e IX serão imediata e gratuitamente 

Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 1995. 
Paulo Schettino, Presidente - Elbe Brandão, relatora 

Bonifácio Mourão. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

No 210/95 
Comiss~o de Redação 

O Projeto de 
assegura a 
providências, 
emenda. 

Lei nQ 210/95, do Deputado Marcos Helênio, que 
livre organização estudantil e dá outras 
foi aprovado nos turnos regimentais, sem 

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 210/95 
Assegura a 

providências. 
livre organização estudantil e dá outras 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -É livre a organização e o funcionamento de 

grêmios estudantis ou entidades similares nos 
estabelecimentos de ensino de 1Q e 2Q graus, públicos ou 
privados. 

Parágrafo único -As entidades de que trata este artigo, 
entre outras funções, representarão os interesses dos alunos 
e expressarão suas reivindicações. 
Art. 2Q - Compete exclusivamente aos estudantes dispor 

sobre a criação, a estruturação normativa, a organização, o 
funcionamento e as modificações das entidades mencionadas no 
artigo anterior. 
Art. 3Q Fica vedada a interferência externa nas 

atividades próprias das entidades de que trata esta lei. 
Art. 4Q A direção dos estabelecimentos de ensino 

garantirá, na esfera de sua unidade: 
I local para realização de reun1oes e atividades 

assemelhadas, desde que solicitado com antecedência mínima 
de 7 (sete) dias; 

II - espaço para divulgação das atividades e das promoções 
do grêmio estudantil em local de grande circulação de 
alunos; 
III- livre circulação 

grem1os estudantis e 
estudantes, de âmbito 
naciona 1 . 

e expressão dos dirigentes 
das entidades representativas 
municipal, estadual, regional 

dos 
de 
ou 

Art. 5Q -É garantida a matrícula dos membros dos grêmios 
estudantis, exceto quando: 
I- o aluno, ou seu responsável legal, fizer opção por 

deixar a instituição escolar; 
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II - o aluno praticar ato incompatível com sua condição de 
estudante, comprovado em processo administrativo em que lhe 
seja assegurada ampla defesa. 
Art. 6Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 7Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 1995. 
Paulo Schettino, Presidente - Elbe Brandão, relatora -

Bonifácio Mourão. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

No 310/95 
Comissão de Redação 

o Projeto de Lei nQ 310/95, de autoria do Deputado Luiz 
Antônio Zanto, que obriga o Estado a adotar medidas de 
prevenção da cárie, da doença periodontal e do câncer bucal 
e dá outras providências, foi aprovado no 2Q turno, na forma 
do vencido no 1Q turno. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo 
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, 
nos termos do art. 270, 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 310/95 

Obriga o Estado a adotar medidas-de prevenção da car1e, da 
doença periodontal e do câncer bucal e dá outras 
providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica o Estado obrigado a adotar medidas de 

prevenção da cárie, da doença periodontal e do câncer bucal. 
Parágrafo único - As medidas de prevenção de que trata o 

"caput" deste artigo serão adotadas em creches, asilos, 
estabelecimentos de ensino e demais órgãos públicos, 
observadas as especificidades de cada doença. 

Art. 2Q -As medidas de prevenção da cárie 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; 
VI -utilização de dieta alimentar adequada. 
Art. 3Q -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 em paciente submetido a 

cirurgia mutilante; 
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V - aco~~anhamento psicológico ou psiquiátrico de paciente 
em tratamento, quando indicado pelo profissional assistente; 

VI - reabilitação, por meio de prótese, 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 
câncer bucal notificará o órgão competente, 
dimensionamento dos índices de morbidade e 
relativos à doença. 

diagnóstico do 
com vistas ao 

de mortalidade 

Art. 4Q -O Estado oferecerá cooperação técnico-financeira 
aos municípios para a implementação das medidas 
estabelecidas nesta lei. 
Art. SQ -As despesas decorrentes aa aplicação desta lei 

correrão por conta de: 
I - recursos orçamentários das Secretarias de Estado da 

Saúde e da Educação; 
II - doações e legados de pessoas físicas ou jurídicas, 

públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras; 
III - outras fontes. 
Art. 6Q- O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo 

de 120 (cento e vinte) dias contados da data de sua 
publicação. 
Art. 7Q Esta lei entra em vigor na data 

publicação. 
Art. 8Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 1995. 

de 

Paulo Schettino, Presidente - Elbe Brandão, relatora -
Bonifácio Mourão. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 
No 492/95 

Comiss~o de Redação 

sua 

O Projeto de Lei nQ 492/95 de autoria do Deputado Leonídio 
Bouças, que torna obrigatór~o o atendimento prioritário, nas 
repartições públicas do Estado, às pessoas que menciona, foi 
aprovado no 2Q turno com as Emendas nQs 1 a 3 ao vencido no 
1Q turno. 
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 final, 
opinamos por se dar à proposição a seguinte 
que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI No 492/95 
Torna obrigatório o atendimento prioritário, nas 

repartições públicas do Estado, às pessoas que menciona. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -É obrigatório o atendimento prioritário nas 

repartições públicas do Estado: 
I- aos aposentados por tempo de serviço ou invalidez; 
II - às pessoas com mais de 65 (sessenta e cinco) anos de 

idade; 



III - aos portadores de deficiência física; 
IV - aos doentes graves; v - às grávidas. 
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Art. 2Q -As repartições públicas deverão afixar, em local 
visível, placas informativas sobre a prioridade de 
atendimento de que trata esta lei. 
Art. 3Q - Fica o cargo de Secretário Particular do 

Governador do Estado transformado no de Secretário-Geral do 
Governador do Estado, com as mesmas atribuições, mantido o 
código e a remuneração previstos no§ 2Q do art. 5Q da Lei 
nQ 11.728, de 30 de dezembro de 1994, combinado com o art. 
1Q do Decreto nQ 36.813, de 20 de abril de 1995. 
Art. 4Q -Fica criado 1 (um) cargo de Chefe de Gabinete do 

Governador do Estado, código MG-38, com a mesma remuneração 
do cargo de Chefe de Gabinete de Secretário de Estado, 
prevista no § 2Q do art. 5Q da Lei nQ 11.728, de 30 de 
dezembro de 1994, combinado com o art. 5Q do Decreto nQ 
36.829, de 27 de abril de 1995, alterado pelo art. 1Q do 
Decreto nQ 36.895, de 23 de maio de 1995. 
Art. 5Q -O art. 6Q da Lei nQ 10.628, de 16 de janeiro de 

1992, passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 6Q A coordenação executiva do Conselho de 

Desenvolvimento Econômico e Social e a coordenação técnica 
da elaboração do Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado 
- PMDI -competem à Secretaria de Estado do Planejamento e 
Coordenação Geral - SEPLAN , que terá como principais 
agentes o Secretário Executivo e o Coordenador Técnico do 
Conselho. 

§ 1Q- O Secretário Executivo e o Coordenador Técnico a que 
se refere o "caput" deste artigo serão designados pelo 
Secretário de Estado do Planejamento e Coordenação Geral e 
terão suas atribuições, destinadas à operacionalização do 
Conselho e do acompanhamento da execução do PMDI, 
estabelecidas no regimento interno do órgão. 

§ 2Q - Fica assegurada aos servidores designados para 
exercerem as atribuições de que trata o parágrafo anterior, 
a título de representação, a percepção de verba no valor de 
R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), que será reajustada na 
mesma data e com o mesmo percentual de reajuste geral de 
vencimento concedido ao servidor público estadual e não 
constituirá base de cálculo de nenhuma outra vantagem 
remuneratória nem se incorporará, para nenhum efeito, à 
remuneração ou ao provento do servidor.". 
Art. 6Q- O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo 

de 90 (noventa) dias a contar da data de sua oublicação. 
Art. 7Q Esta lei entra em vigor né data de sua 

publicação. 
Art. 8Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 1995. 
Paulo Schettino, Presidente - Elbe Brandão, relatora -

Bonifácio Mourão. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 503/95, QUE 

ESTIMA AS RECEITAS E FIXA AS DESPESAS DO ORÇAMENTO FISCAL DO 
ESTADO DE MINAS GERAIS E DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS 
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EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO PARA O EXERCÍCIO DE 1996, 

* - O Anexo 
28/12/95. 

PARECER 

PUBLICADO EM 22/12/95* 
VI foi publicado no Diário do Legislativo de 

DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO 
No 565/95 

Comiss~o de Redação 
O Projeto de Resolução nQ 565/95, de autoria da Comissão de 

Agropecuária e Política Rural. que aprova, em conformidade 
com o disposto no art. 62, XXXIV, da Constituição do Estado, 
as alienações das terras devolutas que especifica, 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 RESOLUÇÃO NQ 565/95 

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

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1Q -Ficam aprovadas, em conformidade com o disposto 

no art. 62, XXXIV, da Constituição do Estado, as alienações 
das terras devolutas especificadas nos Anexos I e II 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, 20 de dezembro de 1995. 
Paulo Schettino, Presidente - João Leite, relator - José 

Maria Barros. 
Anexo I * 

(a que se refere o art. 1Q do Projeto de Resolução nQ 
565/95) 

Anexo II * 
(a que se refere o art. 1Q do Projeto de Resolução nQ 

565/95) 
* - A redação dos Anexos I e II do Projeto de Resolução nQ 

565/95 é a redação dos Anexos I e II do Projeto de Resolução 
nQ 5. 167, de 27/12/95, publicada nesta edição, excetuando-se 
a expressão "(a que se refere o art. 1Q da Resolução nQ 
de de dezembro de 1995)" . 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 
No 568/95 

Comiss~o de Redação 
de Lei nQ 568/95, de autoria do Governador do 
dispõe sobre a distribuição da parcela de 

O Projeto 
Estado, que 
receita do produto da arrecadação do ICMS pertencente aos 
municípios, de que trata o inciso II do parágrafo único do 
art. 158, da Constituição Federal, e dá outras providências, 
foi aprovado no 2Q turno com as Emendas nQs 1 a 3 ao vencido 
no 1Q turno. 
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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 final, 
opinamos por se dar à proposição a seguinte 
que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI No 568/95* 
Dispõe sobre a distribuição da- parcela de receita do 

produto da arrecadação do ICMS pertencente aos municípios, 
de que trata o inciso II do parágrafo único do art. 158 da 
Constituição Federal, e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q- A parcela de receita do produto da arrecadação do 

Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de 
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS 
pertencente aos municípios, de que trata o inciso II do 
parágrafo único do art. 158 da Constituição Federal, será 
distribuída nos percentuais e nos exercícios indicados no 
Anexo I desta lei, conforme os seguintes critérios: 

I - Valor Adicionado Fiscal - VAF: valor apurado com base 
nos critérios para cálculo da parcela de que trata o inciso 
I do parágrafo único do art. 158 da Constituição Federal; 
II - área geográfica: relação percentual entre a área 

geográfica do município e a área total do Estado, informada 
pelo Instituto de Geociências Aplicadas- IGA -, da Fundação 
Centro Tecnológico do Estado de Minas Gerais - CETEC -; 
III - população: relação percentual entre a população 

residente no município e a população total do Estado, medida 
segundo dados fornecidos pela Fundação Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística - IBGE -; 

IV população dos 50 (cinqüenta) municípios mais 
populosos: relação percentual entre a população residente em 
cada um dos 50 (cinqüenta) municípios mais populosos do 
Estado e a população total destes, medida segundo dados 
fornecidos pelo IBGE; 
V - educação: relação entre o total de alunos atendidos, 

inclusive os alunos da pré-escola, e a capacidade mínima de 
atendimento 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, 
calculada de acordo com o Anexo II desta lei, observado o 
disposto no f 1Q; 

VI - área cultivada: 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 de abril 
de cada ano, com base em dados fornecidos pelo IBGE; 
VII - patrimônio cultural: relação percentual entre o 

Índice de Patrimônio Cultural do município e o 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 
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ano civil imediatamente anterior, observado o disposto no 
Anexo III desta lei; 
VIII - meio ambiente, observado o seguinte: 
a - parcela de, no máximo, 501. (cinqüenta por cento) do 

total será distribuída aos municípios cujos sistemas de 
tratamento ou disposição final de lixo ou de esgoto 
sanitário, com operação licenciada pelo órgão ambiental 
estadual, atendam, no m1n1mo, a, respectivamente, 701. 
(setenta por cento) e a 501. (cinqüenta por cento) da 
população, sendo que o valor máximo a ser atribuído a cada 
município não excederá o respectivo investimento, estimado 
com base na população atendida e no custo médio "per 
capita", fixado pelo Conselho Estadual de Política 
Ambiental, dos sistemas de aterro sanitário, usina de 
compostagem de lixo e estação de tratamento de esgotos 
sanitários; 

b - o restante dos recursos será distribuído com base no 
Índice de Conservação do Município, calculado de acordo com 
o Anexo IV desta lei, considerando-se as unidades de 
conservação estaduais, federais e particulares, bem como as 
unidades municipais que venham a ser cadastradas, observados 
os parâmetros e os procedimentos definidos pelo órgão 
ambiental estadual; 

c a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável fará publicar, até o dia 30 de 
abril de cada ano, os dados apurados relativamente ao ano 
civil imediatamente anterior, com a relação de municípios 
habilitados segundo as alíneas "a" e "b"; 

IX - gasto com saúde: relação entre os gastos com saúde 
"per capita" do município e o somatório dos gastos com saúde 
"per capita" de todos os municípios do Estado, calculada com 
base nos dados relativos ao segundo ano civil imediatamente 
anterior, fornecidos pelo Tribunal de Contas do Estado; 

X - receita própria: relação percentual entre a receita 
própria do município oriunda de tributos de sua competência 
e as transferências de recursos federais e estaduais 
recebidas pelo município, baseada em dados relativos ao 
segundo ano civil imediatamente anterior, fornecidos pelo 
Tribunal de Contas do Estado; 

XI - cota mínima: parcela a ser distribuída em igual valor 
para todos os municípios; 
XII - municípios mineradores: percentagem média do Imposto 

Único sobre Minerais - IUM recebido pelos municípios 
mineradores em 1988, com base em índice elaborado pela 
Secretaria de Estado da Fazenda, demonstrando a efetiva 
participação de cada um na arrecadação do IUM naquele 
exercício; 

XIII compensação financeira por desmembramento de 
distrito: compensação financeira aos municípios 
remanescentes de Mateus Leme e Mesquita, devido à 
emancipação de distritos deles desmembrados. 

§ 1Q - Para o efeito do disposto no inciso V 
ficam excluídos os municípios cujo número 
atendidos pela rede municipal não corresponda a, 

do art. 1Q, 
de alunos 

pelo menos, 
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90% (noventa por cento) de sua capacidade mínima de 
atendimento. 

§ 2Q - A participação de município em razão de critério 
previsto em determinado inciso não prejudica sua 
participação na distribuição na forma dos demais 
dispositivos. 

§ 3Q- A Fundação João Pinheiro fará publicar, até o dia 31 
de maio de cada ano, os índices de que tratam os incisos II 
a XIII, bem como uma consolidação destes, por município. 

§ 4Q- 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 I; 
2) o índice geral de distribuição da receita que pertence 

aos municípios, englobando as parcelas de que tratam os 
incisos I e II do parágrafo único do art. 158 da 
Constituição Federal. 

Art. 2Q A partir do exerc1c10 do ano 2000, ficam 
assegurados, no mínimo, por critério de distribuição, os 
percentuais fixados para o ano de 1999, observado o 
seguinte: 

I - o resíduo relativo ao percentual fixado com base no 
critério de que trata o inciso I do art. 1Q será 
redistribuído na forma prevista em lei estadual a ser 
editada improrrogavelmente durante o exercício de 1998; 

II -os percentuais fixados com base no inciso XIII do art. 
1Q extinguem-se a partir do exercício do ano 2001, sendo 
que, a partir de 1999, os resíduos apurados em razão da 
perda anual serão incorporados ao índice de que trata o 
inciso XI do art. 1Q, observado o disposto no Anexo I desta 
lei. 
Art. 3Q- Para se estabelecer o valor adicionado relativo à 

produção e à circulação de mercadorias e à prestação de 
serviços tributados pelo ICMS, quando o estabelecimento do 
contribuinte do imposto se estender pelos territórios de 
mais de um município, a apuração do valor adicionado será 
feita proporcionalmente, mediante acordo celebrado entre os 
municípios envolvidos e homologado pela Secretaria de Estado 
da Fazenda. 
Art. 4Q - Excepcionalmente, em relação ao exerc1c1o de 

1996, as publicações a que se referem os§§ 3Q e 4Q do art. 
1Q serão feitas até o dia 30 de dezembro de 1995. 
Art. 5Q- O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo 

de 30 (trinta) dias a contar da data de sua publicação. 
Art. 6Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 7Q Revogam-se as disposições em contrário, 

especialmente a Lei nQ 10.690, de 15 de abril de 1992, 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 25 de junho de 1989. 
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 1995. 
Paulo Schettino, Presidente - Bonifácio Mourão, relator -

Elbe Brandão. 
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*- Os anexos e a tabela foram publicados na edição do 

Diário do Legislativo de 28/12/95. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

NQ 596/95 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei ng 596/95, de autoria do Tribunal de 
Justiça do Estado, que dispõe sobre a criação e a extinção 
de cargos no Quadro de Servidores da Secretaria do Tribunal 
de Justiça Militar e dá outras providências, foi aprovado no 
2Q turno, na forma do vencido no 1Q turno. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo 
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, 
nos termos do art. 270, § 1Q, do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte 
redação final, que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI No 596/95 
Dispõe sobre a criação e a extinÇão de cargos no Quadro de 

Servidores da Secretaria do Tribunal de Justiça Militar e dá 
outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Ficam criados, no quadro a que se refere o Anexo 

III da Lei nQ 11.098, de 11 de maio de 1993, 1 (um) cargo de 
Assessor Judiciário II, TJM-CH-AI-01, padrão B-23, de 
recrutamento amplo; 1 (um) cargo de Coordenador de Serviço, 
TJM-CH-AI-02, padrão S-04, de recrutamento limitado; e 4 
(quatro) cargos de Assistente Especializado, TJM-EX-02, 
padrão A-23, de recrutamento amplo. 
Art. 2Q- Ficam extintos: 
I -no quadro a que se refere o Anexo III da Lei nQ 11.098, 

de 11 de maio de 1993, 1 (um) cargo de Chefe de Gabinete do 
Presidente, TJM-DAS-02, padrão S-01; 
II - no quadro a que se refere o Anexo III da Lei nQ 

11.617, de 4 de outubro de 1994, 4 (quatro) cargos de 
Técnico Judiciário A, TJM-GS, padrões C-01 a C-30; 1 (um) 
cargo de Técnico de Apoio Judicial IV, TJMA-GS, padrões G-01 
a G-13; 3 (três) cargos de Oficial Judiciário A, TJMA-SG, 
padrões B-01 a B-30; e 1 (um) cargo de Agente Judiciário A, 
TJMA-PG, padrões A-01 a A-30. 

Art. 3Q -Os cargos integrantes do Quadro Especifico de 
Provimento em Comissão são de livre nomeação e exor.eração 
pelo Presidente do Tribunal de Justiça Militar e pooem ser 
de recrutamento amplo ou limitado, atendidos os requisitos e 
as qualificações da respectiva especificação, conforme 
estabelecido em lei e em resolução daquele Tribunal. 

Parágrafo único Para o provimento dos cargos de 
recrutamento amplo, a escolha não pode recair em parentes 
consangüíneos ou afins até o terceiro grau, em linha reta ou 
colateral, de membro do Tribunal de Justiça Militar. 

Art. 4Q -As despesas decorrentes da execução desta lei 
correrão por conta dos créditos orçamentários consignados ao 
Tribunal de Justiça Militar. 

Art. 5Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
Art. 6Q- Revogam-se as disposições em contrário. 

~ 
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Sala das Comissões, 21 de dezembro de 1995. 
Paulo Schettino, Presidente - Elbe Brandão, relatora 

Bonifácio Mourão. 
PARECER SOBRE AS EMENDAS Nos 7 A 19, APRESENTADAS EM 

PLENÁRIO, AO PROJETO DE LEI 
NQ 568/95 

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização 
Relatório 

O projeto de lei em análise, de autoria do Governador do 
Estado, dispõe sobre a distribuição de parcela de receita do 
ICMS pertencente aos municípios de que trata o inciso II do 
parágrafo único do art. 158 da Constituição da República e 
dá outras providências. 

Publicada, a matéria foi distribuída à Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade com as Emendas nQs 1 a 3, 
que apresentou, e a esta Comissão, que opinou pela aprovação 
do projeto com as Emendas nQs 1 a 3. A seguir, a Comissão de 
Meio Ambiente opinou pela aprovação da matéria com as 
Emendas nQs 1 a 3, da Comissão de Constituição e Justiça, e 
4 a 6, que apresentou. Finalmente, a Comissão de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária opinou pela aprovação 
do projeto na forma do Substitutivo nQ 1, tendo sido 
rejeitadas as Emendas nQs 1 a 6. 
Durante a discussão da proposição em Plenário, foram 

apresentadas as Emendas nQs 7 a 19, sobre as quais, nos 
termos do art. 195, § 2Q, emitimos este parecer. 

Fundamentação 
A divisão da quota-parte do ICMS pertencente aos municípios 

sempre gerou discussões, tendo em vista a dificuldade de 
contemplar eqüitativamente os diversos municípios mineiros. 
Por essa razão não é de se estranhar o grande número de 
propostas de alterações como as apresentadas nas emendas que 
apreciamos nesta oportunidade. 

É verdade que, tratando-se de redistribuição de verba 
oriunda do imposto arrecadado pelo Estado, o que reflete 
diretamente no orçamento dos 756 municípios mineiros, a 
proposta parece dar ensejo, numa análise mais imediata, à 
apresentação de alterações específicas, visando a proteger 
presumidos interesses específicos de determinados municípios 
ou regiões. 
Saliente-se, no entanto, que a proposta original foi objeto 

de minucioso estudo comparativo e visa a beneficiar o 
mun1c1p1o que apresente maiores investimentos em áreas 
prioritárias, tais como educação, saúde, agricultura e 
preservação do meio ambiente, entre outras. Essa proposta, 
fruto de inúmeros debates e discussões, deu origem ao 
Substitutivo nQ 1, apresentado pela Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária, que promoveu, de forma global e 
com boa sistematização, as alterações cabíveis no projeto. 

Numa análise das emendas apresentadas, constata-se que 
muitas delas, a pretexto de aprimorarem o projeto, visam ao 
atendimento de questões regionais e que, admitida a hipótese 
da aprovação, desfigurar-se-ia sobremaneira a proposta 
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apresentada, que, a nosso ver, visa a desenvolvimento 
econômico equilibrado e, sobretudo, à implementação de maior 
justiça social. 
A Emenda nQ 7 não nos parece pertinente, uma vez que versa 

sobre apuração do Valor Adicionado Fiscal - VAF -, a que se 
refere o inciso I do parágrafo único do art. 158 da 
Constituição Federal, ao passo que a proposição sob comento 
dispõe sobre a parcela a que se refere o inciso II do artigo 
mencionado, ou seja, a quota-parte do imposto pertencente 
aos municípios. 

As Emendas nQs 8 a 10 e 16 procuram privilegiar municípios 
específicos, ao passo que as Emendas ngs 11 a 13, 17 e 19 
tomam como referência, para o cálculo das parcelas, os 
valores absolutos, quer seja relativamente à arrecadação 
tributária municipal, quer seja ao ensino, aos bens 
culturais tombados ou à saúde. 

As propostas mencionadas desvirtuam sobremaneira a 
iniciativa originária, que visa exatamente a tomar como 
referência os municípios como um todo e a definir parâmetros 
que dizem respeito às relações percentuais entre os diversos 
dados coletados, conforme está previsto no projeto. 

A propósito, ao se considerarem valores absolutos 
relativamente às questões de saúde, número de alunos, 
patrimônio histórico e meio ambiente, entre outros, 
estaríamos não apenas mantendo as distorções existentes e 
que o projeto visa a corrigir, como também criando outras 
situações incompatíveis com a proposta de melhor 
distribuição da renda e de justiça social. 
Contra as Emendas nQs 14 e 15, em que pese ao seu justo 

objetivo, pois procuram privilegiar regiões menos 
favorecidas do Estado, como a do vale do Jequitinhonha, pesa 
o fato de que não podemos, no exame da matéria, desvincular 
os índices e os percentuais destinados a uma região do total 
a ser distribuído entre todas as demais, sob pena de termos 
números incompatíveis, o que viria macular e tornar 
inaplicável o projeto. 
Finalmente, quanto à Emenda nQ 18, consideramos o seu 

conteúdo pertinente em relação ao texto do projeto, razão 
pela qual opinamos por sua aprovação. Trata-se tão-somente 
da definição de conceitos, fato que não tem repercussão nos 
percentuais globais de distribuição de parcelas de receita. 

Conclusão 
Pelas razões aduzidas, opinamos pela rejeição das Emendas 

nQs a 17 e 19 e pela aprovação da Emenda nQ 18, 
apresentadas em Plenário ao Projeto de Lei nQ 568/95. 
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 1995. 
José Henrique, Presidente - Sebastião Costa, relator 

Dílzon Melo- José Maria Barros- Ivair Nogueira. 

( 
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 29 DE DEZEMBRO DE 1995 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÃO 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 
No 371/95 

Comiss~o de Redação o Projeto de Lei nQ 371/95, de autoria do Deputado José 
Henrique, que dispõe sobre estágio para estudante em órgão e 
entidade da administração pública, 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, 

redação final, 
opinamos por se dar à proposição a seguinte 
que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI No 371/95 
Dispõe sobre estágio para estudante em órgão e entidade da 

administração pública. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q - É facultado aos órgãos e às entidades das 

administrações pública direta e indireta conceder estágio a 
aluno matriculado em curso regular de ensino mantido pelo 
poder público ou pela iniciativa privada, com funcionamento 
autorizado ou reconhecido pelos órgãos competentes. 
Parágrafo único -A concessão de que trata o "caput" deste 

artigo fica condicionada à existência, no órgão ou na 
entidade, de estrutura que assegure ao estagiário a 
aquisição de experiência prática em sua área de formação, 
sob supervisão e orientação de profissional habilitado. 
Art. 2Q Para obtenção do estágio, o aluno deverá 

comprovar freqüência e bom aproveitamento em curso de nível 
superior, profissionalizante de 2Q grau ou de educação 
especial. 
Parágrafo único Considera-se bom aproveitamento a 

obtenção de média global igual ou superior a 60% (sessenta 
por cento) dos pontos previstos para as matérias cursadas no 
período letivo imediatamente anterior ao da concessão do 
estágio. 

Art. 3Q - O estágio não cria vinculo empregatício de 
qualquer natureza, podendo o estagiário receber bolsa, ajuda 
de custo ou outra forma de contraprestação acordada em 
instrumento especifico, ressalvado o disposto na legislação 
previdenciária. 
Art. 4Q -Na contratação de estudante estagiário, serão 

observadas as seguintes condições: 
I - celebração de convênio entre o órgão ou a entidade 

pública e a instituição de ensino; 
II - assinatura de termo de compromisso 

se menor de 21 (vinte e um) anos, 
responsável, pelo representante do órgão 
pública concedente do estágio e pelo 
instituição de ensino; 

pelo estudante e, 
também por seu 
ou da entidade 

representante da 
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III - pagamento, pelo órgão ou pela entidade concedente, de 
bolsa de estudos ou outra forma de contraprestação 
especificada no convênio e no termo de compromisso; 

IV - prestação, pelo estagiário, das atividades definidas 
no termo de compromisso, em jornada máxima limitada a 6 
(seis) horas diárias e horário compatível com o da sua 
jornada escolar; 
V - correlação comprovada entre as atividades desenvolvidas 

no estágio e a área de formação escolar do estagiário. 
Parágrafo único - O convênio referido no inciso I deste 

artigo estabelecerá a forma e os critérios de seleção dos 
candidatos ao estágio. 

Art. 5Q -As instituições de ensino poderão recorrer aos 
serviços de agentes de integração, nas condições acordadas 
em instrumento jurídico adequado. 
Art. 6Q- Compete aos agentes de integração: 
I - identificar as oportunidades de estágio existentes e 

divulgá-las junto às instituições de ensino; 
II - prestar serviços administrativos, providenciando o 

cadastramento de instituições de ensino e de estudantes e 
pesquisando oportunidades de estágio; 
III - observados os requisitos relacionados no art. 2Q e a 

forma e os critérios fixados no convênio referido no art. 
4Q, selecionar os estudantes e encaminhá-los ao órgão ou à 
entidade concedente do estágio; 

IV - representar a instituição de ensino nos atos previstos 
no art. 4Q, I e II, quando expressamente autorizado; 
V promover, nos termos do convênio ou quando 

expressamente autorizado pela instituição de ensino, o 
pagamento das bolsas e das demais formas de contraprestação 
acordadas. 

Parágrafo un1co - É vedada a cobrança ao estudante de taxa 
relativa a providências administrativas para a obtenção e a 
realização do estágio. 
Art. 7Q -O órgão ou a entidade concedente do estágio fará 

seguro contra acidentes pessoais em favor do estagiário. 
Art. 8Q -O estágio terá duração máxima de 1 (um) ano, 

permitida uma renovação por igual período, mediante novo 
termo de compromisso, desde que não haja candidatos 
disponíveis, selecionados consoante o disposto nesta lei, 
que ainda não tenham estagiado. 

§ 1Q- Extingue-se o estágio: 
I - pela desistência, por escrito, do estudante; 
II - pela não-renovação do termo de compromisso até a data 

de seu vencimento; 
III - pelo abandono ou pela conclusão do curso; 
IV por iniciativa do órgão concedente, a qualquer 

momento, no caso de conduta inadequada ou descumprimento das 
obrigações assumidas pelo estagiário, comunicados, nessas 
hipóteses, os fundamentos da decisão à instituição de ensino 
e ao agente de integração. 

§ 2Q A renovação do termo de compromisso fica 
condicionada à comprovação, pelo estagiário, de seu bom 
rendimento escolar, nos termos do art. 2Q. 

•/ 
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Art. 9Q -o convênio poderá prever a prestação de serviços 
pelo estagiário nos períodos de férias e recessos escolares. 
Art. 10 O órgão ou a entidade concedente emitirá 

certificado de conclusão do estágio, no qual deverá constar 
a especificação de sua natureza, a carga horária global e a 
avaliação do aproveitamento do estudante. 

Parágrafo único O agente de integração, quando 
expressamente autorizado no convênio, poderá emitir o 
certificado de conclusão do estágio, ouvido o concedente no 
que se refere ao desempenho do estudante. 
Art. 11 -O disposto nesta lei não se aplica ao menor 

aprendiz vinculado a empresa pública ou sociedade de 
economia mista por contrato de aprendizagem, nos termos da 
legislação trabalhista. 
Art. 12 -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 
CSAP - mantido pela Escola de Governo da Fundação João 
Pinheiro. 

§ 1Q - O estágio terá, no mínimo, a duração prevista na 
grade curricular do Curso Superior de Administração - CSAP. 

§ 2Q - O encaminhamento dos estagiários para as vagas 
disponíveis será feito em conjunto pela Escola de Governo e 
pelo órgão ou pela 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 o artigo 
encaminharão, semestralmente, à Escola de Governo, previsão 
de vagas disponíveis para preenchimento no semestre 
subseqüente. 
Art. 13 Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 14 Revogam-se as disposições em contrário, 

especialmente a Lei nQ 10.141, de 24 de abril de 1990. 
Sala das Comissões, 21 de dezembro de 1995. 
Paulo Schettino, Presidente - Elbe Brandão, relatora 

Bonifácio Mourão. 



BELO HORIZONTE, SÁBADO, 30 DE DEZEMBRO DE 1995 

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE 
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- O Sr. Presidente despachou, em 29/12/95, as seguintes 
comunicações: 

Da Deputada Maria Olívia, comunicando que estará ausente do 
País no período compreendido entre 20/1 e 28/1/96. 

Do Deputado Paulo Schettino, comunicando a eleição do Sr. 
José de Souza Lacerda e demais companheiros de chapa para, 
respectivamente, Presidente e Conselheiros da Associação dos 
Servidores da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. 
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