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Belo Horizonte, sexta-feira, 3 de março de 1995 

ATA 

ATA DA 3a REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, EM 24 DE FEVEREIRO DE 1995 

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

Oradores Inscritos: Discurso do Deputado Sebastião Helvécio - 2ª 
Fase: Registro de presença - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA. 

ABERTURA 
- Às 9h15min, comparecem os Deputados: 
Agostinho Patrús -Wanderley Ávila- Sebastião Navarro Vieira-

Paulo Pettersen - Rêmolo Aloise - Maria José Haueisen Ermano 
Batista - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho- Anderson Adauto-
Anivaldo Antônio Antônio Andrade Carlos Pimenta Dimas 
Rodrigues- Dinis Pinheiro - Djalma Diniz- Gil Pereira- Gilmar 
Machado- Ivair Nogueira -João Batista de Oliveira- João Leite-
José Braga -Luiz Antônio Zanto -Marco Régis- Maria Olívia 
Miguel Barbosa -Miguel Martini - Olinto Godinho -Paulo Piau-
Paulo Schettino - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Sebastião 
Helvécio. 
o Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) A lista de 

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

1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE) 
1ª Fase 

Ata 
- o Deputado Gilmar ~achado, 2Q-Secretário "ad hoc", procede à 

leitura da ata da reun~ão 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 a 1ª fase do Pequeno Expediente. 

Oradores Inscritos 
~ o Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Sebastião Helvécio. 

o Deputado Sebastião Helvécio* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o 
~ motivo que nos traz à tribuna, nesta manhã de sexta-feira, 24/2/95, 
i é fazer uma saudação especial ao jornal "Hoje em Dia". 
§ O jornal "Hoje em Dia" comemora hoje seu 7Q ano de atividade na 
c imprensa mineira. Ao longo desse período, pela seriedade editorial, 
m imparcial idade e principalmente pelo seu compromisso com a sociedade 
~ mineira, vem ganhando simpatia e é hoje, sem sombra de dúvida, um 
~ ponto de referência para todos nós que militamos em Minas Gerais. 
~ Queremos, neste momento, fazer uma saudação à diretoria do jornal 
~ "Hoje em Dia", ao seu Diretor-Presidente, Reinaldo Tito, e, de modo 
~ muito especial. ao Carlos Lindemberg, jornalista que conhecemos 
.~nesta Casa por sua militância e que atualmente ocupa o cargo de 
~ Diretor de Redação desse jornal. 
~ Queremos registrar a nossa homenagem ao "Hoje em Dia", que chega ao 
~ seu 7Q aniversário com uma circulação de 37.500 exemplares, com 
~ m a 
E 
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perspectivas de atingir, até dezembro de 1995, a tiragem de 70.000 
exemplares. 
Este é o registro que fazemos ao comemorarmos o 7Q aniversário do 

jornal "Hoje em Dia". Muito obrigado. 
* - Sem revisão do orador. 

2ª Fase 
o Sr. Presidente Não havendo outros oradores inscritos. a 

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

Registro de Presença 
O Sr. Presidente - Esta Presidência registra a presença do ex-

Deputado Agostinho Valente, ex-Líder da Bancada do PT nesta Casa e 
ex-Deputado Federal. que honra a Assembléia Legislativa com sua 
visita. 

Ao mesmo tempo, registra a presença da nossa 2a-Secretária. 
Deputada Maria José Haueisen, que, apesar de estar se 
restabelecendo, aqui comparece nesta sexta-feira. 

ENCERRAMENTO 
O Sr. Presidente- Não havendo comunicações a serem lidas _íderes 

inscritos nem oradores para o Grande Expediente, a Pre~~dência 
encerra a reunião e convoca os Deputados para a ordinária de quinta-
feira próxima, dia 2 de março, ás 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. 
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Belo Horizonte, sábado, 4 de março de 1995 

ATAS 

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, 
EM 2 DE MARÇO DE 1995 

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

Correspondência: Mensagem nQ :.95 (Projeto de Lei nQ 26/95), do 
Governador do Estado - Oficio - Apresentação de Proposições: Projeto 
de Lei nQ 27/95 - Requerimentos nQs 29 a 33/95 - Requerimentos dos 
Deputados Ermano Batista, Wanderley Ávila (8), Elbe Brandão, Ivair 
Nogueira, Maria José Haueisen, Anderson Adauto, Francisco Ramalho 
(5), Marcos Helênio, Bonifácio Mourão e Alencar da Silveira Júnior-
Comunicações: Comunicações dos Deputados Romeu Queiroz e Marcelo 
Gonçalves- Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Gilmar 
Machado, Durval Ângelo e Raul Lima Neto - 2ª PARTE (ORDEM DO DIA): 
1ª Fase: Leitura de comunicações apresentadas Requerimentos: 
requerimentos dos Deputados Ivo José, Ivair Nogueira, Paulo 
Pettersen, Ibrahim Jacob e Elbe Brandão; deferimento - Requerimento 
do Deputado Paulo Pettersen; aprovação; questão de ordem 
Requerimento da Deputada Maria José Haueisen; discurso do Deputado 
Gilmar Machado; aprovação Requerimentos dos Deputados Paulo 
Pettersen, Anderson Adauto, Francisco Ramalho (5), Marcos Helênio, 
Bonifácio Mourão e Alencar da Silveira Júnior; aprovação 
ENCERRAMENTO. 

ABERTURA 
- Às 14h15min, comparecem os Deputados: 
Wanderley Ávila - Rêmolo Aloise- Maria José Haueisen- Ermano 

Batista- Antônio Júlio -Alberto Pinto Coelho -Almir Cardoso-
Anivaldo Antônio - Antônio Genaro - Arnaldo Canarinho Arnaldo 
Penna- Bilac Pinto - Durval Ângelo- Elbe Brandão Francisco 
Ramalho- Geraldo Santanna -Gil Pereira- Gilmar Machado- Glycon 
Terra Pinto - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Ivo José - Jairo 
Ataíde- João Batista de Oliveira- João Leite- Jorge Hannas- José 
Bonifácio - José Maria Barros Luiz Antônio Zanto Marcelo 
Gonçalves- Marcos Helênio -Maria Olívia- Mauri Torres- Miguel 

~ Martini - Olinto Godinho -Paulo Schettino- Péricles Ferreira-
, Raul Lima Neto- Romeu Queiroz -Ronaldo Vasconcellos- Sebastião 
~ Costa- Wilson Trópia . 
• o Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) A lista de 
~ comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro 
c aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, 
m 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 
m - A Deputada Maria José Haueisen, 2ª-Secretária, procede à leitura 
~ da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. J Correspondência 
~ o Deputado Rêmolo Aloise, 1Q-Secretário, lê a seguinte 
g correspondência: 
~ "MENSAGEM NQ 2/95* 
~ Belo Horizonte, de de 1995. n 
E 
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Senhor Presidente, 
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame dessa 

egrégia Assembléia Legislativa, o incluso projeto de lei que cria a 
Secretaria de Estado da Criança e do Adolescente, reestrutura a 
Secretaria de Estado de Esportes, Lazer e Turismo e dá outras 
providências. 
A criação da Secretaria de Estado da Criança e do Adolescente, com 

o objetivo fundamental de responder pela coordenação e execução das 
ações do Governo do Estado de Minas Gerais destinadas a cumprir os 
direitos da população infanto-juvenil, em observância ao que dispõe 
o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal nQ 8.069, de 13 
de julho de 1990), a par de constituir um dos compromissos 
prioritários por mim assumido como meta do meu Governo, destaca-se 
também como medida de ordem administrativa de relevante importância, 
pois que, centralizando as diversificadas atribuições a cargo da 
administração pública estadual neste importante setor, reunirá em 
uma mesma Secretaria, e sob a sua responsabilidade e comando 
diretos, as atividades atualmente desempenhadas pelos órgãos e 
entidades que serão absorvidos, uns de imediato e outros 
gradativamente, pela nova Pasta. 
Por se tratar de matéria urgente, solicito a Vossa Excelência que o 

projeto de lei seja apreciado no prazo referido no artigo 69, § 1Q, 
da Constituição do Estado. 
Sirvo-me da oportunidade para reiterar a Vossa Excelência as 

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

PROJETO DE LEI No 26/95* 
Cria a Secretaria de Estado da- Criança e do Adolescente, 

reestrutura a Secretaria de Estado de Esportes, Lazer e Turismo e dá 
outras providências. 

Capitulo I 
Da Secretaria de Estado da Criança e do Adolescente 

Seção I 
Da Finalidade e da Competência 

Art. 1Q -Fica criada a Secretaria de Estado da Criança e do 
Adolescente, com o objetivo de responder pela coordenação e execução 
das ações do Governo do Estado de Minas Gerais destinadas a cumprir 
e fazer cumprir os direitos da população infanto-juvenil, 
consubstanciados nas Constituições Federal e Est~:ual, na Convenção 
Internacional dos Direitos da Criança, na Lei F~Jeral nQ 8.069, de 
13 de julho de 1990, que contém o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, e na Lei Estadual nQ 10.501, de 17 de outubro de 1991. 
Art. 2Q- Para consecução de seus objetivos, compete à Secretaria: 
I- participar da formulação da política estadual de atendimento, 

promoção e defesa dos direitos da criança e do adolescente; 
II- apoiar programas de ação social especializada para execução 

das medidas sócio-educativas determinadas pela Justiça da Infância e 
da Juventude em relação aos adolescentes em conflito com a lei, em 
razão de cometimento de ato infracional, observadas as de sua 
competência; 
III - executar supletivamente as 

adolescente e apoiar técnica e 
entidades não governamentais na 
medidas; 

medidas de proteção à criança e ao 
financeiramente os municípios e 
execução e implementação dessas 
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IV - apoiar serviços espec1a1s de prevenção e atendimento médico e 
psicossocial às vítimas de negligência, maus tratos, exploração, 
abuso, crueldade e opressão, conforme o disposto no inciso III do 
artigo 87 da Lei nQ 8.069, de 13 de julho de 1990, que contém o 
Estatuto da Criança e do Adolescente; 

V manter serviço de identificação e localização de pais, 
responsáveis, crianças e adolescentes desaparecidos; 

VI - coordenar as ações de articulação nas áreas de Segurança 
Pública, Judiciário, Ministério Público e Assistência Social, com a 
finalidade de implantar o Plantão Interinstitucional Integrado para 
atender ao adolescente a quem se at~'jui autoria de ato infracional; 

VII - promover e apoiar o treina~ento e encaminhamento para o 
trabalho de adolescentes carentes; 
VIII - articular-se com órgãos federais, estaduais, mun1c1pais, 

organismos internacionais e entidades não governamentais, no âmbito 
de suas atribuições, com vistas ao estabelecimento de cooperação em 
programas, projetos e ações em favor da criança e do adolescente; 
IX- promover, apoiar e incentivar a realização de estudos e 

pesquisas e a produção de material instrucional para subsidiar os 
processos de formulação de políticas e de capacitação do pessoal que 
atua na área; 

X - apoiar as ações de mobilização social em favor dos direitos da 
criança e do adolescente; 

XI - apoiar técnica e finance ·amente os programas governamentais e 
não governamentais de defesa jurídico-social da criança e do 
adolescente e de apoio sócio-educativo às famílias. 

Seção II 
Da Estrutura Orgânica 

Art. 3Q -A Secretaria de Estado da Criança e do Adc~escente tem a 
seguinte estrutura orgânica: 

I - Gabinete; 
II - Assessoria Técnica; 
III - Assessoria de Comunicação Social; 
IV - Superintendência Administrativa; 
IV.a - Diretoria de Recursos Humanos; 
IV.b - Diretoria de Material; 
IV.c - Diretoria de Transportes; 
IV.d - Diretoria de Patrimônio; 
IV.e - Diretoria de Serviços e Manutenção; 
v - Superintendência de Finanças; 
v.a - Diretoria de Administração Financeira; 
V.b- Diretoria de Contabilidade; 
V.c - Diretoria de Controle Interno; 
VI - Superintendência de Planejamento e Coordenação; 
VI.a - Centro de Planejamento; 
VI.b- Centro de Orçamento; 
VI.c- Centro de Modernização Administrativa e Informática; 
VII - Superintendência de Atendimento; 
VII.a- Diretoria de Identificação, Registro e Cadastro; 
VII.b- Diretoria de Orientação e Acompanhamento; 
VII.c- Diretoria de Programas Integrados; 
VII.d- Diretoria de Ações de Saúde; 
VIII - Superintendência de Programas de Proteção; 
VIII.a- Unidades de Atendimento; 



VIII.a.1 -Divisão de Administração e Finanças; 
VIII.a.2 - Divisão de Atividades Pedagógicas; 
VIII.a.3- Divisão de Atendimento Biopsícossocial; 
VIII.a.4 - Divisão de Produção; 
IX - Superintendência de Apoio Técnico: 
IX.a - Diretoria de Apoio Operacional; 
IX.b - Diretoria de Projetos; 
IX.c - Diretoria de Apoio aos Municípios e ONGs; 
X -Superintendência de Projetos e Programas Especiais: 
x.a - Coordenadoria do Programa Vida Nova; 
X.a. 1 - Divisão de Acampamento Pedagógico; 
x.a.2 - Divisão de Lares-Substitutos; 
X.a.3 - Divisão de Oficinas-Escolas; 
X.b - Diretoria de Programas Especiais; 
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x.c - Diretoria de Treinamento e Encaminhamento Profissional; 
XI - Superintendência de I~tegração Social; 
XI.a- Centros de Recreação e Esportes Curumim; 
xr.a. 1 -Divisão de Administração e Finanças; 
XI.a.2- Divisão de Atividades Pedagógicas. 
Parágrafo único A descrição e a competência das unidades 

administrativas mencionadas neste artigo serão estabelecidas em 
decreto. 

Seção III 
Do Órgão Subordinado 

Art. 4Q 
Adolescente, 
Criança e do 

Integra a Secretaria de Estado da 
por subordinação, o Conselho Estadual 
Adolescente. 

Criança e do 
dos Direitos da 

Seção IV 
Dos Cargos 

Art. 5Q -O cargo de Secretário de Estado Extraordinário criado no 
artigo 11 da Lei nQ 10.637, de 16 de novembro de 1992, e a que se 
refere o Decreto nQ 36.643, de 16 de janeiro de 1995, fica 
transformado em cargo de Secretário de Estado, da Secretaria de 
Estado da Criança e do Adolescente. 
Art. 6Q -Fica criado o cargo de Secretário Adjunto de Estado, na 

Secretaria de Estado da Criança e do Adolescente. 
Art. 7Q- Ficam criados nos Anexos I e III do Decreto nQ 

10 de julho de 1974, os cargos de provimento em comissão 
no Anexo I desta lei, destinados ao Quadro Setorial de 
Secretaria de Estado da Criança e do Adolescente - nQ 
Decreto nQ 16.686, de 27 de outubro de 1974. 

16.409, de 
constantes 
Lotação da 
XLVI, do 

§ 1Q - Os cargos, de provimento em comissão constantes no Anexo II 
desta lei, atualmente lotados no Quadro Setorial da Secretaria de 
Estado de Esportes, Lazer e Turismo, cujos novos códigos serão 
identificados em decreto (II.a), e os cargos criados no artigo 46 da 
Lei nQ 11.050, de 19 de janeiro de 1993, (Anexo II.b), a que se 
refere o Decreto nQ 36.669, de 9 de fevereiro de 1995, ficam 
transferidos para o Quadro Setorial da Secretaria de Estado da 
Criança e do Adolescente - nQ XLVI, do Decreto nQ 16.686, de 27 de 
outubro de 1974. 

§ 2Q Os cargos de provimento em comissão transferidos no 
parágrafo anterior estão incluídos nos quantitativos fixados no 
Anexo I desta lei. 

Capítulo II 



Da Secretaria de Estado de Esportes, Lazer e Turismo 
Seção I 

Da Finalidade e da Competência 
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Art. 8Q -A Secretaria de Estado de Esportes, Lazer e Turismo, 
criada pela Lei nQ 8.502, de 19 de dezembro de 1983 e alterações 
posteriores, tem por finalidade planejar, organizar, dirigir, 
coordenar, executar e controlar as atividades setoriais, a cargo do 
Governo do Estado, que visem ao desenvolvimento social por meio de 
ações relativas ao esporte, ao lazer e ao turismo. 

Art. 9Q -Para a consecução de sua finalidade compete à Secretaria 
de Estado de Esportes, Lazer e Turismo: 

I - subsidiar a formulação de políticas, diretrizes e planos 
governamentais no que se refere ao esporte, ao lazer e ao turismo; 

II - compatibilizar programas, projetos e atividades de esportes, 
lazer e turismo estaduais com os das esferas federal e municipal; 
III - estabelecer as políticas do desporto amador, da recreação e 

do lazer no Estado; 
IV - criar ou fomentar a criação de um sistema de esportes, lazer e 

recreação que se destine, preferencialmente, às classes de menores 
rendas; 
v- promover a descentralização e a interiorização de suas ações de 

modo a permitir que os municípios do Estado usufruam dos benefícios 
a serem gerados; 

VI - articular-se com instituições públicas e privadas, visando à 
cooperação técnica e à integração de ações que facilitem a 
consecução dos objetivos da Secretaria; 

VII promover entendimento e negociação junto a organismos 
internacionais, organizações não governamentais, Governo Federal e 
órgãos de fomento e desenvolvimento visando à captação de recursos; 

VIII - promover a realização de eventos objetivando a participação 
dos estudantes, jovens e idosos nas atividades de esporte, lazer e 
turismo. 

IX - exercer outras atividades correlatas. 
Seção II 

Da Estrutura Orgânica 
Art. 10- A Secretaria de Estado de Esportes, Lazer e Turismo tem a 

seguinte estrutura orgânica: 6 I - Gabinete; 
II - Assessoria de Comunicação Social; 
III - Assessoria Técnica; .. 

~ ... 
E o c 
VI .. 
E 
"' v; 
V) 

"' "C .. 
C> 

-~ .. 
Ci a 
o 
VI 
VI 
C> c. 
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IV - Superintendência de Planejamento e Coordenação; 
IV.a - Centro de Planejamento e Orçamento; 
IV.b - Centro de Modernização Administrativa e Informática; 
v - Superintendência Administrativa; 
v.a - Diretoria de Recursos Humanos; 
V.b - Diretoria de Material e Patrimônio; 
v.c - Diretoria de Transportes e Serviços; 
VI - Superintendência de Finanças; 
VI.a- Diretoria de Administração Financeira; 
VI.b- Diretoria de Contabilidade; 
VI.c- Diretoria de Controle Interno; 
VII - Superintendência de Esportes; 
VII.a- Diretoria de Promoções Esportivas; 
VII.b- Diretoria de Apoio às Atividades Esportivas; 
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VIII - Superintendência do Lazer; 
VIII.a- Diretoria de Eventos; 
VIII.b- Diretoria de Articulação Social; 
IX - Superintendência Operacional; 
IX.a - Diretoria de Acompanhamento Técnico; 
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IX.b - Diretoria de Registro de Entidades de Esportes, Lazer e 
Turismo; 
X - Superintendência de Turismo; 
X.a - Diretoria de Articulação Institucional; 
X.b - Diretoria de Turismo Social. 
§ 1Q -A descrição e a competência das unidades administrativas 

mencionadas neste artigo serão estabelecidas em decreto. 
§ 2Q - A denominação, a descrição e a competência das unidades 

integrantes da estrutura complementar da Secretaria de Estado de 
Esportes, Lazer e Turismo serão estabelecidas em decreto, observados 

·os quantitativos dos cargos criados. 
Seção III 

Dos órgãos Subordinados e das Entidades Vinculadas 
Art. 11 - Integram a Secretaria de Estado de Esportes, Lazer e 

Turismo: 
I - por subordinação: 
a) Conselho Estadual de 
b) Conselho Estadual de 
c) Conselho Estadual de 
II - por vinculação: 

Lazer - CEL; 
Turismo - CET; 
Desportos; 

a) Administração de Estádios de Minas Gerais - ADEMG; 
b) Empresa Mineira de Turismo - TURMINAS; 
c) Companhia Mineira de Promoções - PROMINAS. 

Seção IV 
Dos Cargos 

Art. 12- Ficam criados nos Anexos I e III 
do Decreto nQ 16.409, de 10 de julho de 1974, 1 (um) cargo de 
Diretor 1, 7 (sete) cargos de Assessor II, símbolo S-02, e 14 
(quatorze) cargos de Assessor I, símbolo NQP-X, de provimento em 
comissão, destinados ao Quadro Setorial de Lotação da Secretaria de 
Estado de Esportes, Lazer e Turismo. 

Capítulo III 
Das Disposições Transitórias e Finais 

Art. 13 -Fica extinta a Oficina-Escola de Mobiliário Escolar e 
suas unidades da estrutura orgânica da Secretaria de Estado do 
Trabalho e Ação Social, criada no artigo 25 da Lei nQ 11.050, de 19 
de janeiro de 1993. 

§ 1Q - Ficam absorvidos pela Secretaria 
Adolescente as atividades desenvolvidas 
Mobiliário Escolar, bem como seus bens, 
pessoal efetivo. 

de Estado da Criança e do 
pela Oficina-Escola de 

dotações orçamentárias e 

§ 2Q -Ficam extintos 1 (um) cargo de Diretor I!, símbolo S-02, 
código MG-05, e 2 (dois) cargos de Diretor I, símbolo S-03, código 
MG-06, do Quadro Setorial de Lotação da Secretaria de Estado do 
Trabalho e Ação Social, a serem identificados em decreto. 
Art. 14- Ficam transferidos para a Secretaria de Estado da Criança 

e do Adolescente pessoal, recursos orçamentários, contratos, 
conven1os, acordos e outras modalidades de ajustes celebrados pela 
Secretaria de Estado do Trabalho e Ação Social e pela Secretaria de 
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Estado de Esportes, Lazer e Turismo, em razão das atividades das 
unidades extintas por esta lei. 
Art. 15 -Serão absorvidas pela Secretaria de Estado da Criança e 

do Adolescente as atividades da Fundação Estadual do Bem-Estar do 
Menor - FEBEM, ficando autorizada a sua extinção, que se dará após a 
transferência definitiva de suas atribuições para a Secretaria de 
Estado criada nesta lei. 

9 1Q - O pessoal da FEBEM, quando de sua extinção, será posicionado 
em Quadro Suplementar no âmbito da Secretaria de Estado de Recursos 
Humanos e Administração para posterior redistribuição, nos termos de 
regulamento. 

9 2Q - Até sua efetiva absorção, serão garantidos à FEBEM os 
recursos orçamentários e financeiros necessários para manutenção de 
suas atividades. 

9 3Q - O Governador do Estado criará, mediante decreto, Comissão de 
Trabalho com poderes para examinar a situação da FEBEM, visando a 
transferência do patrimônio, atividades, obrigações contratuais e 
pessoal, além de providenciar os atos necessários à efetivação da 
medida prevista no "caput" deste artigo. 

9 4Q - A Comissão de Trabalho a que se refere o parágrafo anterior 
realizará, até 31 de dezembro de 1995, a absorção da FEBEM pela 
Secretaria de Estado da Criança e do Adolescente, sem que haja 
solução de continuidade das suas atividades. 

9 5Q - Os cargos de provimento em comissão da FEBEM extinguir-se-ão 
com a vacância, de acordo com o plano de absorção da Fundação, a ser 
definido pela Comissão de Trabalho referida. 

Art. 16 -Fica criado o Conselho Estadual de Desportos, órgã? 
colegiado de caráter consultivo e normativo, subordinado a 
Secretaria de Estado de Esportes, Lazer e Turismo, com a finalidade 
de auxiliar na organização do desporto no Estado e especialmente 
cooperar com o Conselho Superior de Desportos. 

Parágrafo único A composição, competência e demais normas 
necessárias para o funcionamento do Conselho criado neste artigo 
serão estabelecidas em decreto. 
Art. 17 -Fica extinto o Conselho Regional de Desportos do Estado 

de Minas Gerais - CRD. 
z Art. 18 -A Secretaria de ~stado de Esportes, Lazer e Turismo, no 
5 prazo de 120 dias, a contar da publicação desta lei, definirá o 
· Sistema Estadual do Desporto, conforme o disposto no artigo 15 da 
~ Lei Federal ng 8.672, de 6 de julho de 1993, a ser aprovado em 
] d~~~~t~9do_Ggve~~~~~~ ~~ ~~t~~~-nQ 10.501, de 17 de outubro de 1991, 
c passa a ter a seguinte redação: 
m "Art. 8Q -O Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do 
~ Adolescente é composto por 18 (dezoito) membros que representarão, 
~ paritariamente, o poder público e a sociedade civil. á 9 1Q- Serão representantes do poder público: 
~ I - Secretaria de Estado da Criança e do Adolescente; 
~ II - Secretaria de Estado do Trabalho e Ação Social; 
~ III -Secretaria de Estado da Educação; 
~ IV - Secretaria de Estado da Saúde; 
~ v - Secretaria de Estado da Justiça; 
~ VI -Secretaria de Estado da Segurança Pública; 
~ VII - Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral; 
~ 
E 
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VIII - Secretaria de Estado da Fazenda; 
IX- Policia Militar do Estado de Minas Gerais.". 
Art. 20 -O Fundo para Infância e Adolescência, criado pelo artigo 

19 da Lei nQ 10.501, de 17 de outubro de 1991, passa a ser gerido 
pela Secretaria de Estado da Criança e do Adolescente, ficando a ela 
transferidas as competências atribuídas à Secretaria de Estado do 
Trabalho e Ação Social no regulamento aprovado pelo Decreto nQ 
36.400, de 23 de novembro de 1994. 
Art. 21 - No prazo de 90 (noventa) dias, a partir da vigência desta 

lei, o Governador do Estado, mediante decreto, disciplinará o 
processo de desativação das unidades administrativas extintas, bem 
como adotará as medidas necessárias para a transferência de pessoal, 
identificando os cargos de provimento efetivo para a sua 
redistribuição, do acervo patrimonial e das obrigações contratuais 
e, ainda, o levantamento da situação e das atividades dessas 
·Unidades para que se proceda a sua absorção pela Secretaria de 
Estado da Criança e do Adolescente. 
Art. 22 -O Quadro Setorial de Lotação de cargos efetivos da 

Secretaria de Estado da Criança e do Adolescente e o 
redimensionamento deste mesmo quadro da Secretaria de Estado de 
Esportes, Lazer e Turismo serão estabelecidos mediante 
redistribuição de cargos vagos e de remanejamento de servidores de 
outros órgãos da administração direta. 
Art. 23 -Para atender às despesas decorrentes da execução desta 

lei, fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial de 
até R$41.000.000,00 (quarenta e um milhões de reais), observado o 
disposto na Lei Federal nQ 4.320, de 17 de março de 1964. 
Art. 24- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 25- Revogam-se as disposições em contrário. 
**- Os anexos mencionados foram publicados na edição do Diário do 

Legislativo de 4/3/95. 
Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de 

Administração Pública e de Fiscalização Financeira para parecer, nos 
termos do art. 195, c/c o art. 220 do Regimento Interno. 
*-Publicado de acordo com o texto original. 

OFÍCIO 
Do Sr. José Maria Caldeira, Juiz Presidente do Tribunal Regional do 

Trabalho da 3ª Região, em exercício, informando que este tribunal 
encaminhará ao Congresso Nacional um anteprojeto de lei visando à 
criação de novas Juntas de Conciliação e Julgamento no Estado de 
Minas Gerais e solicitando a indicação dos municípios a serem 
contemplados nessa proposta. 

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 27/95 

Dispõe sobre 
municípios que 
ambiental. 

o repasse de recursos tributários compensatórios aos 
abriguem em seu território unidade de conservação 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q- Sem prejuízo da compensação financeira de que trata a 

nQ 11.042, de 15 de janeiro de 1993, ficam destinados 41. (quatro 
Lei 
por 
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cento) dos recursos de que trata o inciso II do§ 1Q do art. 150 da 
Constituição Estadual aos municípios que abriguem em seu território, 
no todo ou em parte, unidade de conservação ambiental. 
Parágrafo único -Para efeito do disposto nesta lei, entende-se 

como unidade de conservação ambiental aquela criada pelo poder 
público federal, estadual ou municipal com a finalidade de 
resguardar atributos excepcionais da natureza ou de conciliar a 
proteção integral da flora e da fauna com sua utilização para 
objetivos educacionais, recreativos e científicos, em especial a 
categoria de uso indireto definida no art. 10 da Lei ng 10.561, de 
1991, que dispõe sobre a política florestal mineira. 
Art. 2Q -Fica instituído o Cadastro Estadual de Municípios com 

Unidades de Conservação Ambiental, sob a responsabilidade do órgão 
gestor da política de meio ambiente do Estado. 
Art. 3Q Os municípios que abrigam unidades de conservação 

federais, estaduais ou municipais deverão inscrever-se no cadastro a 
que se refere o artigo anterior junto ao órgão competente, mediante 
apresentação de cópia do decreto ou da lei que institui a unidade, 
com indicação da área municipal por ela abrangida. 

Parágrafo único - Nos casos de unidades instituídas pelo poder 
municipal, cabe ao órgão ambiental do Estado emitir laudo técnico de 
vistoria que comprove a existência de atributos naturais relevantes 
que justifiquem sua criação, de acordo com as diretrizes da política 
estadual de meio ambiente. 
Art. 4Q- Dentro de 120 (cento e vinte) dias contados da publicação 

desta lei, decreto do Poder Executivo definirá o critério de 
participação de cada município no recebimento dos recursos de que 
trata o art. 1Q, ouvido o órgão gestor da política ambiental do 
Estado. 
Art. 5Q- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 6Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 2 de março de 1995. 
Ronaldo Vasconcellos 
Justificação: A partir da Declaração de Estocolmo, em 1972, a 

questão ambiental assumiu grande importância para as diversas 
nações. O Brasil foi um dos países que absorveram bem as novas 
idéias relativas à proteção ambiental e ao desenvolvimento 

~ sustentável, haja vista o realce excepcional dado ao meio ambiente 
· na Constituição Federal. ·ª Esses princípios, exemplarmente recepcionados por Minas, ajudaram-
~ nos a estabelecer uma legislação ambiental avançada. 
~ Entretanto, a par da louvável intenção de proteção aos atributos 
~ excepcionais da natureza, de preservação dos recursos naturais para 
o a presente e as futuras gerações, precisamos desenvolver os 
~ mecanismos sem os quais não se concretizarão tais objetivos. 
~ o setor público, por ser o principal gestor da política de meio á ambiente, responsável que é pela administração dos bens públicos, 
~ ~~~u;~~~c~~~;~~o~~ e~~~m~u~~~ort~~~m~~s~osa~~~~~~~~~~~~ ~s~~~c~~~so~ 
J população. 
~ A aliança entre o desenvolvimento econômico-social e a política de 
~proteção ambiental somente terá êxito com a participação efetiva do 
~ município, sobre o qual quase sempre recai o ônus de arcar com os e custos de políticas decididas no âmbito de outras esferas 
a 
E 
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governamentais. O município, sendo o ponto central para a fixação 
dos valores da Nação, não poderá ver-se impedido de cumprir o seu 
relevante papel, também na preservação de seu patrimônio natural. 
Este projeto de lei tem o escopo principal de garantir recursos 

monetários compensatórios aos municípios que abriguem, em seu 
território, unidades de conservação ambiental. A Constituição 
Estadual, seguindo o que estabeleceu a Carta Magna, definiu a 
repartição aos municípios de parte da receita tributária referente 
ao ICMS, sendo que até 1/4 desse valor será distribuído de acordo 
com o que dispuser a lei (art. 150, § 1Q, II). Minas é um Estado com 
reconhecido potencial minerário, por isso já se garantiu, em nossa 
legislação, repasse financeiro compensatório aos municípios 
mineradores, fixado em 5,61% da cota total do ICMS devida aos 
municípios, quando da extinção do Imposto Único sobre Minerais. 
Portanto, voltamo-nos para a outra vertente em questão: a destinação 
de parte dos recursos para a compensação financeira aos municípios 
que arcam com os custos da preservação de áreas destinadas à 
proteção ambiental. Nesse caso, ao município é exigido dispor de uma 
porção significativa de seu território, da qual não poderá fazer uso 
econômico. 

Ao destinar para esses mun1c1p1os a distribuição de 4% do valor 
estabelecido constitucionalmente - o que perfaz 1% do total do ICMS 
-, estamos dando grande passo para a verdadeira proteção ambiental, 
pois seu custo estará compensado, e grande estímulo será dado para a 
recuperação ecológica de nosso Estado. Tal procedimento, aliás, já 
~eve acolhida pioneira no Estado do Paraná, cuja política ambiental 
e reconhecidamente das mais avançadas. Esperamos, também em Minas, 
deixar para a presente e as futuras gerações um meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida. 
Esse é o objetivo do projeto de lei que apresento. 
-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. 

REQUERIMENTOS 
NQ 29/95, do Deputado Bonifácio Mourão, solicitando seja formulado 

apelo ao Governador do Estado com vistas a que se dê ao contorno 
rodoviário do Município de Governador Valadares a denominação de 
Anel Rodoviário Deputado Pedro de Tassis, no trecho que faz a 
ligação entre a BR-381 e a BR-259. (-À Comissão de Administração 
Pública.) 

NQ 30/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando seja consignado 
nos_anais da Casa voto de congratulações com a Loja Maçônica Moral e 
Razao pela passagem de seu 52Q ano de existência. 

NQ 31/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando seja consignado 
nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja Maçônica União 
Fraternal pelos seus 72 anos de existência. 

NQ 32/95, do Deputado Wanderley Ávila, em que pede se consigne nos 
anais da casa voto de congratulações com a Loja Maçônica Fidelidade 
Escocesa por seus 67 anos de existência. 

NQ 33/95, do Deputado Wanderley Ávila, em que pede se consigne nos 
anais da Casa voto de congratulações com a Loja Maçônica Ciência e 
Trabalho por seus 47 anos de existência. (- Distribuídos a Comissão 
de Educação.) 
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Do Deputado Ermano Batista, solicitando o desarquivamento do 

Projeto de Lei nQ 1.953/94. 
Do Deputado Wanderley Ávila (8), solicitando o desarquivamento dos 

Projetos de Lei nQs 2. 184, 2.221, 2.183, 2. 136, 2.120, 2.097, 2.080 
e 2.038/94. 

Da Deputada Elbe Brandão, solicitando seja a 1ª parte da reunião 
ordinária de 8/3/94 destinada a homenagear o Dia Internacional da 
Mulher. 

Do Deputado Ivair Nogueira, solicitando o desarquivamento do 
Projeto de Lei nQ 1.509/93. 

Da Deputada Maria José Haueisen, solicitando a convocação do 
Secretário da Fazenda para, na Comissão de Fiscalização Financeira, 
prestar esclarecimentos sobre decisões do Governo em relação à 
Mendes Júnior e sobre o Encontro de Contas autorizado pela Lei nQ 
10.863, de 6/8/92. 

· Do Deputado Anderson Adauto, solicitando seja formulado convite aos 
Secretários da Indústria e Comércio e da Fazenda para prestarem 
esclarecimentos sobre o Projeto Pró-Indústria. 

Do Deputado Francisco Ramalho (5), solicitando o desarquivamento 
dos Projetos de Lei nQs 1.683/93, 1.979, 1.988, 2.023 e 2.215/94. 

Do Deputado Marcos Helênio, solicitando o desarquivamento do 
Projeto de Lei nQ 2.234/94. 

Do Deputado Bonifácio Mourão, solicitando o desarquivamento do 
Projeto de L:· nQ 1.401/93. 

Do Deputa Alencar da Silveira Júnior, solicitando o 
desarquivamento do Projeto de Lei nQ 2.163/94. 

COMUNICAÇÕES 
- São também encaminhadas 

Queiroz e Marcelo Gonçalves. 
à Mesa comunicações dos Deputados Romeu 

Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente -Com a palavra, o Deputado Gilmar Machado. 
o Deputado Gilmar Machado -Sr. Presidente, Sr. Secretário, Srs. 

Deputados, Sras. Deputadas, dois assuntos me trazem hoje à tribuna. 
Em primeiro lugar, gostaria de fazer um apelo, para tentar 
sensibilizar os Deputados para as questões que vamos abordar. 

Tenho certeza de que não só a Bancada do Partido dos Trabalhadores 
mas também a maioria dos parlamentares têm grande preocupação com 

~ uma obra que é extremamente importante para o Estado de Minas Gerais 
' mas vem atravessando, nesses últimos meses, dificuldades e 
.~ problemas. Estou me referindo à Rodovia BR-381. Não podemos ficar 
~ passivos em relação a isso, principalmente agora, neste período de 
~ carnaval. 
~ Um outro assunto que quero abordar é que, lamentavelmente, Minas 
m Gerais quebrou um recorde: foi um dos Estados onde o indice de 
~ acidentes nas rodovias foi dos mais altos do Brasil, inclusive com 
~ número de mortes surpreendente. Segundo dados da policia, tivemos, 
~neste carnaval, um aumento de três vezes no número de acidentes, 
~ incl~sive ~os fatais, nas rodoviats de MinaslGerais. prov,·de'nc,·as. E" 
~ Entao, ha necessidade de ornarmos a gumas 
.~ necessária a recuperação urgente das rodovias do Estado, de forma 
~ geral. Na minha região, temos alguns trechos em reforma, mas a 
g grande maioria das estradas continua com problemas seriissimos. A 
~ ligação Uberlândia-Araxá, onde passo praticamente toda semana, tem 
~ m 
~ 
E 
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buracos enormes e os acidentes são provocados pela má conservação. A 
ligação Uberlândia-Patrocínio é impraticável em alguns trechos. 
Gostaríamos de fazer um apelo ao Governo e às lideranças: cobrar do 

Governo providências urgentes com relação a essa situação que existe 
nas nossas rodovias, porque não é mais possível assistirmos a 
acidentes e mais acidentes sem nos sensibilizar. Tenho certeza de 
que há uma preocupação geral desta Casa com relação a essa questão. 

Com relação à BR-381, o jornal "Diário da Tarde" de hoje mostra o 
Governo dizendo que, nos próximos 10 dias, vai fechar acordo com as 
empreiteiras. Tenho ouvido e visto essas conversas, tanto nas 
entrevistas do Governo Hélio Garcia quanto no Governo Azeredo, há 
mais de 6 meses, e o acordo nunca acontece, e as obras continuam 
paralisadas. 
Além disso, o jornal "Hoje em Dia" traz uma grande entrevista, na 

pág. 5, com o Direto~ do DNER, o ex-Deputado Tarcísio Delgado, que 
demonstra sua grande preocupação e a intenção do Governo de não 
aceitar rever os reajustamentos dos contratos. A iniciativa privada 
é muito gozada; a ineficiência é sempre do setor público, que é 
incompetente. Quando eles erram grosseiramente, como fizeram, não 
querem assumir o ônus do seu erro e querem que o Estado banque isso. 
É muito fácil ser competente desse jeito: na hora que acontece o 
erro, o Estado vem e cobre e a iniciativa privada sai como perfeita. 

Na parte de economia do jornal "Estado de Minas", do dia 26 de 
fevereiro, há uma longa matéria mostrando áreas da BR-381 com 
buracos enormes. O grande canteiro de obras, que deveria existir 
nessas áreas, hoje está paralisado. 
A sugestão que gostaríamos de deixar é que a Assembléia Legislativa 

pudesse, não de maneira formal, ir até a BR-381. Temos o microônibus 
da Assembléia e poderíamos levar uma comissão de Líderes e 
Deputados, não só de Deputados da região do Sul de Minas mas de 
todos os Deputados, para que possamos ver, rapidamente, qual é a 
situação da BR-381, principalmente o canteiro de obras paralisado. 
Segundo dados do próprio Governo, nos próximos 10 anos, teríamos 

ali a aplicação de mais de 10 bilhões de dólares, a criação de mais 
de 5 mil empregos e a previsão de que a obra, em dois anos, estaria 
pronta. 

Estamos vendo que nada disso está ocorrendo e poderemos ter um 
grande desgaste, um grande prejuízo nessa obra para o Estado de 
Minas e para o País. 
O apelo que aqui fazemos tem o sentido de sensibilizar o Governo, 

reunindo uma grande caravana e mobilizando todo o povo mineiro para, 
juntos, solucionarmos esse problema e não permitir que a pressão das 
empreiteiras consiga inviabilizar nosso trabalho e trazer mais 
prejuízos para o povo, em termos de acidentes e de atraso no 
desenvolvimento da região. Necessitamos ter os contratos respeitados 
para que empresas como a Mendes Júnior não se apossem de lotes 
enormes sem a menor condição de administrar as obras. Precisamos que 
essas obras não sejam apenas repassadas, mas que se proceda a novas 
concorrências, que eliminem os incompetentes e os proíbam de nova 
participação em obras públicas. É preciso que haja seriedade porque 
o povo não mais suporta obras inacabadas, dilapidadoras do dinheiro 
público. Aqui estamos fazendo esse apelo e logo estaremos 
conversando com todos os líderes, na tentativa de realizar uma 
visita àquele canteiro de obras e de fazer um grande movimento em 
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Minas para que possamos ter o reinício urgente das obras da BR-381 e 
sua duplicação definitiva, que trará o desenvolvimento tão 
necessário para Minas Gerais e para o Brasil. 

O Sr. Presidente - Çom a palavra, o Deputado Durval Ângelo. 
o Deputado Durval Angelo* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, é com 

alegria que vemos uma presença expressiva no Plenário desta Casa, 
hoje, quando a imprensa apostava num feriado branco neste Poder. 
O que nos traz a esta tribuna é a abertura, que se deu ontem, da 

32ª Campanha da Fraternidade, promovida pela Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil - CNBB. É importante que es~~ campanha tenha 
seu tempo forte durante os 40 dias da Quaresma, e que ela traga um 
chamado a todos os homens de boa vontade, neste País, no tocante a 
problemas que afligem a Nação e o povo brasileiro. 

Nós, que há muito acompanhamos os desenvolvimentos das Campa~,as da 
Fraternidade, observamos que nas primeiras a preocupação era com 
temas mais internos, relativos à estrutura da Igreja Católica no 
Brasil. Notamos que após os anos 70, a partir da própria repressão 
militar e do engajamento de setores da Igreja na questão sócio-
política do País, os temas passaram a ser mais ligados à realidade 
brasileira, à vida do povo. Assistimos, nos anos anteriores, à 
abordagem da problemática da moradia, do menor, do trabalho, da 
terra. da questão da justiça, da saúde, da educação, temas tratados 
por todas as comunidades cristãs do Brasil. 

Neste ano, dentro da mesma ótica, vemos que é colocada, para 
reflexão da sociedade, a questão da fraternidade e dos excluídos. 
Realmente, numa sociedade que cada vez mais vai produzindo seus 
excluídos, situações de miséria, de marginalizações, é importante a 
reflexão sobre esse tema. E o lema deste ano, "Eras tu, Senhor?", 
baseado em Mateus, capítulo 25, onde Jesus se identifica com os que 
têm fome e sede, o peregrino, o doente. Então, é importante essa 
reflexão sobre o tema da exclusão social e essa identificação plena 
do Mestre maior. Gostaria de trazer aqui algumas das reflexões que 
são tratadas no "Texto Básico da Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil", que julga a ótica do Evangelho e propõe algumas 
alternativas para agir diante da exclusão social. o texto trata, inicialmente, do problema da moradia. Hoje, vivemos 
numa sociedade onde 15 milhões de famílias não têm onde morar. g Vimos, durante anos e anos, que o que era para ser finalidade 

, principal do Governo Federal, o dinheiro do fundo de garantia a ser 
~ destinado à construção de moradias a preços populares, passa a ser 
-~ usado para financiar os Governos Municipais, Estaduais e o próprio 
~ Governo Federal, que se tornaram inadimplentes. Vimos, também, o 
c financiamento de casas para as classes média alta e alta. 
m Presenciamos o escândalo da CPI da corrupção no Brasil, onde o 
~ dinheiro que seria destinado ao financiamento de casas populares era 
~ desviado para outros fins, como vimos, também, quando o Ministro 
~ Magrí trocou informações por 30 míl moedas em dólar. 
m o problema é grave, e assistimos, cada vez mais, o Governo ficar 
! inoperante frente a esse problema que atinge 15 milhões de famílias 
J que não têm onde morar. 
~ Outro problema é o da terra. Doze milhões de famílias de 
~ trabalhadores rurais não têm terra para plantar, enquanto vemos a 
~especulação com a terra rural, mantida em nome de poucos, e o 
~Governo promete uma tímida medida de assentar 100 mil famílias neste 
~ 
E 



16 

ano e, depois, por meio do próprio Ministro, dizer que isso não 
seria possível. 

Outro grande problema da exclusão é o número de pessoas que passam 
fome neste País. Vimos os dados do IPEA, que indicavam que 30 
milhões de indivíduos não têm o que comer de manhã, ao meio-dia e à 
noite. E o mai~ triste disso tudo é que Minas Gerais ocupa o 2Q 
lugar entre os c.a não têm o que comer neste Pais. 
Outro dado bás~co é que 60 milhões de brasileiros vivem abaixo da 

linha de pobreza. Têm uma renda familiar "per capita" de meio 
salário mínimo. Trinta milhões dos que estão no mercado de trabalho 
não têm carteira assinada. É importante uma reflexão trazida pelo 
texto básico: de cada 100 brasileiros, 30 estão empregados, 30 não 
trabalham por não terem atingido a idade exigida no mercado, 22 
estão no subemprego, e 18 desempregados. 

Os dados também informam que 500 menores vivem em situação de 
p~ostituição. Vimos, há pouco tempo, na "Folha de S. Paulo", 
reportagem sobre esse assunto, a prostituição infantil. Poderíamos 
continuar tratando dos dados da estatística sobre exclusão neste 
País, apresentando a situação de 7 milhões de deficientes que são 
excluídos do mercado de trabalho. 
Existe também o caso alarmante dos aidéticos, e uma falta de 

política governamental na questão da saúde. Estamos vendo no Brasil 
a volta de doenças que julgávamos erradicadas, como a hanseníase, a 
febre amarela e outras. O documento da CNBB apresenta, como causa 
dessa exclusão social, a cultura sócio-económica que sempre vigorou 
no País, agora agravada por um modelo neoliberal. Apesar de o Sr. 
Fernando Henrique Cardoso achar que essa é uma questão de 
nhenhenhém, o que a gente vê é que essas questões são do próprio 
Governo Federal, que continua, cada vez mais, nesse processo de 
segregação. 
O modelo neoliberal se fundamenta no lucro e num processo de 

1 distanciamento do Estado das causas sociais. Por isso, trazemos aqui 
essa reflexão. Nós, enquanto agentes políticos do poder público em 
Minas Gerais, devíamos pensar seriamente nessas questões. A ação do 
Poder Legislativo deverá traduzir essas preocupações apresentadas, 
transformando as soluções em política pura. 
Para terminar, gostaria de citar uma frase lembrada por o. Lucas, 

em seu artigo de ontem no "Estado de Minas", do filósofo 
contemporaneo Jacques Maritain, quando disse que "enquanto a 
sociedade moderna continuar a segregar párias (e nós poderíamos 
dizer "excluir"), o cristão não pode dormir tranqüilo". Portanto, o 
estado de miséria e de pobreza do País não deve servir apenas para 
uma indignação momentanea durante a campanha ou quando vemos os 
dados alarmantes dessa miséria, mas que, realmente, a questão da 
exclusão social sirva para que não durmamos tranqüilos enquanto 
existirem tantas pessoas sem onde morar, abandonadas pelas ruas, sem 
terra e sem condições mínimas de sobrevivência. 
Queremos, portanto, saudar a CNBB, que trouxe esse tema tão 

importante para nossa reflexão. Esse tema vem na seqüência de outros 
de exclusão social e, no ano que vem, a CNBB trará para reflexão a 
fraternidade política, levando-nos a refletir como a política pode 
ser um instrumento de transformação da sociedade, para modificar 
essa situação de exclusão. 

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

~ 
~ 

o Deputado Raul Lima Neto* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 
Deputadas, estou ocupando a tribuna por um pequeno período, apenas 
para chamar a atenção dos nobres companheiros para uma injustiça 
terrível que estamos vivendo e que está florescendo em nossos dias, 
às nossas vistas, na Casa em que trabalhamos. Ao me dirigir ao meu 
gabinete, hoje, pela manhã, perguntei a uma das pessoas que prestam 
serviços no elevador há quanto tempo trabalhava nesta Casa. Ela 
disse que há três anos. Perguntei, então, qual era o seu salário. 
Era o salário mínimo, ou seja, R~70,00. Alguns trabalham para a 
ASSPROM, outros para a ADSERVIS. E necessário que tenha fim esse 
fenômeno que está acontecendo em nosso País, chamado de "companhia 
de terceirização", que não passa da institucionalização da 
injustiça, da iniqüidade, da escravatura, doê salários vis, do 
aproveitamento da mão-de-obra do trabalhador, (" detrimento de todo 
o povo brasileiro. 

É um absurdo! É gritante! Creio que já é hora de darmos um grito. 
Se preciso, vamos fazer passar, na reforma da Constituição, uma 
emenda que venha a acabar com a exploração da mão-de-obra por essas 
empresas de terceirização, que estão tornando o nosso povo 
verdadeiramente escravo. Com isso, há uma diminuição do poder 
aquisitivo da população brasileira. 

Apenas para lembrar a mais séria e imbatível argumentação sobre o 
assunto, quero citar três versículos da Bíblia Sagrada. O primeiro 
está no Salmo 90,17- Moisés ora a Deus dizendo: "Valoriza as obras 
das nossas mãos, sim, Senhor, valoriza e confirma as obras das mãos 
do trabalhador". 

Em seguida, temos em Isaías, 10,1 - Deus fala pelo profeta dizendo: 
"Ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem leis de 
opressão, para negarem justiça aos pobres, para arrebatarem o 
direito aos trabalhadores, aos aflitos do meu povo, a fim de os 
despojarem, roubando, assim, o semelhante, as viúvas e os órfãos". 

Finalmente, no capítulo 3, versículo 5, de Malaquias, chamado o " 
Profeta dos Ministros" o último dos profetas, o profeta 
escatológico, Deus diz assim: "Chegar-me-ei a vós outros para juízo, 
serei testemunha veloz contra os que def~audam o salário do 
trabalhador e oprimem e torcem o direito". 5 Jesus, na parábola do homem que pagou aos trabalhadores para 

, trabalharem em sua vinha, dizia que o salário m1n1mo que se deve 
3 pagar a um trabalhador é aquele suficiente para que ele possa morar, 
~ vestir e comer e que a nação que faz o contrário é amaldiçoada por 
E õ natureza. 
c Às vezes, não compreendemos os problemas que nos cercam e por que 
o uma nação tão grande como esta tem os maiores níveis de sofrimento 
~ do mundo. Isso nada mais é do que a injustiça e a escravidão que não 
~acabaram no Brasil, pelo contrário, foram institucionalizadas com 
] este salário mínimo que temos hoje. Basta! Sobretudo no momento em 
o que estamos percebendo o surgimento de uma indústria em cima da 
~ exploração do indivíduo, feito à imagem e semelhança de Deus. Essas 
.~ empresas de terceirização não recolhem o fundo de garantia, 
~ portanto, não é recolhido para os trabalhadores o que lhes é de 
~direito. Acima de tudo, aviltam a mão-de-obra, a ponto de os 
~ empresários, cegos pela idolatria - e Deus compara a avareza à 
~ idolatria - não perceberem que, na verdade, estão trabalhando a 
E 
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contra eles mesmos, porque não são 
por altos muros, por cães bravos e 
serem assaltados ou seqüestrados. 
neste País. 

felizes vivendo em casas cercadas 
por guardas de segurança, temendo 
Tudo isso porque não há justiça 

Mas estaremos orando, e cremos que, nesta Legislatura, Deus nos 
ajudará e, sobretudo, a você, ao senhor e a v. Exa. Deputado, para 
que um grito seja dado a fim de que, no Brasil, seja arrancada pela 
raiz essa indústria da exploração do individuo que são as companhias 
de terceirização. 
Subi a esta tribuna apenas para informar que já estamos com um 

projeto em elaboração para ser apresentado à Casa, com o objetivo de 
proibir que no território de nosso Estado indústrias de 
terceirização possam continuar escravizando, perpetuando a injustiça 
e pecando severamente contra Deus. Muito obrigado. 
* - Sem revisão do orador. 

2ª PARTE (ORDEM DO DIA) 
la Fase 

O Sr. Presidente Não havendo outros oradores inscritos, a 
Presidência passa à 2a parte da reunião, com a 1ª fase da Ordem do 
Dia, compreendendo a discussão e a votação de pareceres e a votação 
de requerimentos. Estão abertas as inscrições para o expediente da 
próxima reunião ordinária. 

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

comunicações apresentadas nesta reun1ao pelos Deputados Romeu 
Queiroz, Líder do Governo - indicação dos Deputados José Bonifácio e 
Geraldo Rezende para atuarem como Vice-Líderes do Governo (Ciente. 
Cópia às Lideranças e à Gerência-Geral de Apoio ao Plenário); e 
Marcelo Gonçalves - falecimento do Sr. Rodrigo Alves de Carvalho, em 
Pedro Leopoldo (Ciente. Oficie-se.). 

Requerimentos 
-A seguir, a Presidência defere, nos termos do inciso VIII do art. 

244 do Regimento Interno, requerimentos dos Deputados Ivo José, 
Ivair Nogueira, Paulo Pettersen e Ibrahim Jacob, em que solicitam, 
respectivamente, desarquivamento dos Projetos de Lei nQs 2.190/94, 
1.509/93, 2.168/94 e 852/92. 
O Sr. Presidente - Requerimento da Deputada Elbe Brandão, em que 

solicita seja destinada a 1ª parte da reunião ordinária do dia 
8/3/95 a homenagear o Dia Internacional da Mulher. A Presidência 
defere o requerimento, nos termos do inciso XXII do art. 244 do 
Regimento Interno. 
Requerimento do Deputado Paulo Pettersen, em que pleiteia o 

desarquivamento do Projeto de Lei nQ 2.280/94. Em votação, o 
requerimento. 

Questão de Ordem 
O Deputado Ivo José- Sr. Presidente, gostaria de solicitar a esta 

Presidência que, quando se tratar de requerimento a se~ votado, seja 
lido também o objeto do requerimento, para que ~:ssamos tomar 
conhecimento do seu teor, e não apenas do número do p:~jeto. 

O Sr. Presidente - A Presidência deixa de submeter a votação o 
requerimento anunciado e solicita à assessoria que providencie cópia 
da ementa do projeto a ser desarquivado para que o Plenário seja 
informado do seu teor. 
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Requerimento da Deputada Maria José Haueisen, em que postula a 

convocação do Secretário da Fazenda, João Heraldo Lima, para, em 
reunião da Comissão de Fiscalização Financeira, presta~ 
esclarecimentos sobre decisões que o Estado tomará em relação a 
Mendes Júnior, bem como sobre o encontro de contas autorizado. Com a 
palavra, para encaminhar a votação do requerimento, o Deputado 
Gilmar Machado. 

O Deputado Gilmar Machado -Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 
Deputadas, essa solicitação que fazemos é extremamente necessária. 
Há uma lei votada por esta Casa que autoriza o nosso acompanhamento 
nos casos de prestações de contas. Há uma soma considerável de 
recursos que envolve Bancos do Estado como o CREDIREAL. A Mendes 
Júnior participou de processos de privatização e, agora, se encontra 
em situação difícil. Por isso, por intermédio da Deputada Maria José 
Haueisen, fazemos esse requerimento sobre o ajuste de contas da 
Mendes Júnior e solicitamos que os Deputados o aprovem, pois é 
extremamente importante para o nosso Estado. 

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Em votação. Os 
Deputados que aprovam o requerimento permaneçam como estão. (-
Pausa.) Aprovado. 

Requerimento do Deputado Paulo Pettersen que tem por objeto a 
questão de ordem do Deputado Ivo José que trata da declaração de 
utilidade pública da Associação Comunitária dos Moradores do Bairro 
Júlia Kubitscheck, em Coronel Fabriciano. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como estão. (-Pausa.) Aprovado. 

Requerimento do Deputado Anderson Adauto, em que solicita, nos 
termos regimentais, seja formulado convite aos Secretários de 
Indústria e Comércio, Regínaldo Arcuri, e da Fazenda, João Heraldo 
Lima, para que venham até esta Casa prestar informações e 
esclarecimentos sobre o Projeto Pró-Indústria. Em votação, o 
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como estão. (-
Pausa.) Aprovado. 

- A seguir, são submetidos a votação e aprovados, cada um por sua 
vez, na forma regimental, requerimentos dos Deputados Francisco 
Ramalho (5) - desarquivamento do Projeto de Lei nQ 1.979/94, de sua 
autoria, que declara de utilidade pública o Conselho Central de 
Itaúna da Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no Município 

~de Itaúna; desarquivamento do Projeto de Lei nQ 1.683/93, de sua 
, autoria, que declara de utilidade pública a Associação de Pais e 
.~ Amigos dos Excepcionais de Iguatama - APAE -, com sede no Município 
~ de Iguatama; desarquivamento do Projeto de Lei nQ 2.023/94, de sua 
~ autoria, que declara de utilidade pública a Sociedade de Amparo à 
c Maternidade e à Infância Olinto Diniz, com sede no Município de 
m Carmo da Mata; desarquivamento do Projeto de Lei nQ 1.988/94, de sua 
~ autoria, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária 
~ Bela Vista, no Bairro Recanto da Lagoa e Bairro Novo, com sede em 

~ :~~~r~~.M~8~s;d~~~~~~u~~am~~~~í~~d=r~~~~~c~e ~~io~~a~· 2i~~~:te~~i~~~ 
~ Padre Augusto Cerdeira, com sede no Município de Carmo do Cajuru; 
.~ Marcos Helênio - desarquivamento do Projeto de Lei nQ 2.234/94, que 

Q autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de Resende 
g Costa; Bonifácio Mourão - desarquivamento do Projeto de Lei nQ 
~ 1.401/93, que dispõe sobre a contratação de serviços de bolsas de 
e mercadorias pelos órgãos das administrações direta e indireta do 
a 
E 
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Estado; e Alencar da Silveira Júnior - desarquivamento do Projeto de 
Lei nQ 2. 163/94. 

ENCERRAMENTO 
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a esta fase e não 

havendo proposições a serem apreciadas na 2a fase da Ordem do Dia 
nem oradores inscritos para o Grande Expediente, a Presidência 
encerra a reunião e convoca os Deputados para a reunião ordinária de 
debates de amanhã, dia 3, às 9 horas. Levanta-se a reunião. 

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 22 DE FEVEREIRO DE 1995 

Presidência dos Deputados Agostinho Patrús 
e Wanderley Ávila 

SUMÁRIO: ABERTURA - 1ª PARTE: Ata - 2ª PARTE (ORDEM DO DIA): 
Questão _ ordem; chamada para recompos1çao de "quorum''; 
·inexistêr· ~ de número regimental - 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- Ailton Vilela- Ajalmar 
Silva- Alencar da Silveira Júnior -Almir Cardoso- Álvaro Antônio 
- Anderson Adauto - Anivaldo Antônio - Antônio Andrade - Antônio 
Genaro- Antônio Roberto -Arnaldo Penna- Bilac Pinto- Bonifácio 
Mourão- 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-
Hely Tarquinio - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Ivo José - Jairo 
Ataide- João Batista de Oliveira- João Leite- Jorge Hannas- José 
Braga - José Henrique - José Maria Barros - Leonidio Bouças - Luiz 
Antônio Zanto - Marcelo Cecé - Marcelo Gonçalves - Marco Régis -

/ Maria 01 ívia - 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. 

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) 
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - Nos termos do edital 

de convocação, a Presidência passa à 2a parte da reunião, com a 
discussão e votação da matéria constante na pauta. 

Questão de Ordem 
O Deputado Sebastião Helvécio Sr. Presidente, solicito a 

recomposição de "quorum", para apreciação do veto. 
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O Sr. Presidente -
fazer a chamada. Na 
Haueisen que proceda 

A Sra. Secretária -
o Sr. Presidente -

não há "quorum" para 

É regimental. Convoco o Sr. 1Q-Secretário para 
sua ausência, solicito à Deputada Maria José 

à chamada. 
(- Faz a chamada.) 
Responderam à chamada 25 Deputados. Portanto, 

a continuação de nossos trabalhos. 
ENCERRAMENTO 

O Sr. Presidente A Presidência encerra a 
Deputados para as extraordinárias de amanhã, 
horas, nos termos do edital de convocação, e 
também de amanhã, às 14 horas, com a ordem do 
Levanta-se a reunião. 

reunião e convoca os 
dia 23, às 9 e às 20 

para a ordinária, 
dia a ser publicada. 

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, EM 23 
DE FEVEREIRO DE 1995 

Presidência dos Deputados Agostinho Patrús e Wanderley Ávila 
SUMÁRIO: ABERTURA - 1ª PARTE: Ata - 2ª PARTE (ORDEM DO DIA): 

Questão de ordem- Discussão e votação de proposições: Votação, em 
turno único, do Veto Total à Proposição de Lei nQ 12.455; discursos 
dos Deputados Gilmar Machado, Sebastião Helvécio, Ermano Batista, 
Marcos Helênio, Raul Lima Neto, Marco Régis, Carlos Pimenta, Durval 
Ângelo, Paulo Schettino, Alencar da Silveira Júnior e João Batista 
de Oliveira; rejeição- Questões de ordem- Discussão, em turno 
único. do Veto Total à Proposição de Lei nQ 12.456; manutenção -
ENCERRAMENTO. 

ABERTURA 
- Às 9h15min, compa~ecem 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- Álvaro Antônio 
- Anderson Adauto - Anivaldo Antônio - Antônio Andrade - Antônio 
Genaro- Antônio Roberto- Arnaldo Canarinho- Arnaldo Penna- Bilac 
Pinto - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Clêuber Carneiro 
Dílzon Melo - Dimas Rodrigues- Dinis Pinheiro - Djalma Diniz-
Durval Ângelo - Elmo Braz - Francisco Ramalho - Geraldo Nascimento -
Geraldo Rezende -Geraldo Santanna- Gil Pereira- Gilmar Machado-5 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 B2-~os - Leonídio Bouças - Luiz Antônio Zanto 
~ - Marcelo Cecé - Marcel~ 3onçalves - Marco Régis - Marcos Helênio -
c Maria Olívia - Mauri Torres- Miguel Barbosa -Miguel Martini-
Q Olinto Godinho -Paulo Piau- Paulo Schettino- Péricles Ferreira-
~ Raul Lima Neto- Romeu Queiroz -Ronaldo Vasconcellos- Sebastião 
g Costa - Sebastião Helvécio- Simão Pedro Toledo- Toninha Zeitune -ã Wilson Trópia. 
m 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, 

ro iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, a Sra. 2ª-Secretária, 
g para proceder à leitura da ata da reunião anterior. 
~ 1ª PARTE 
~ Ata a 
E 
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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) 
o Sr. Presidente (Deputãdo Agostinho Patrús) - Nos termos do edital 

de convocação, a Presidência passa à 2ª parte da reunião, com a 
discussão e votação da matéria constante na pauta. 

Questão de Ordem 
O Deputado Gilmar Machado -Sr. Presidente, Deputados, Deputadas, 

antes de formularmos a nossa intervenção, referente ao 
encaminhamento desta votação, solicitamos à Mesa uma questão de 
ordem na qual gostaríamos de indagar da Presidência e da Mesa acerca 
do seguinte fato: hoje, pela manhã, iniciam-se os trabalhos das 
comissões, quando os membros da Bancada do PT e os outros 
parlamentares estarão escolhendo os Presidentes das comissões, como 
já foi aqui acordado. Porém, fomos surpreendidos ao encontrar, em 
todas as salas das comissões, vidros blindex que inviabilizam o 
contato da população com os Deputados. Portanto, em primeiro lugar, 
gostaríamos de obter informações para, a partir delas, discutirmos a 
solução. 

Pelo que consta, na legislatura passada, não tivemos nenhuma 
discussão com as Lideranças sobre a colocação de blindex nas 
comissões. Dessa forma, não teremos contato com a população e, ao 
mesmo tempo, torna-se-á difícil a assistência, por parte da nossa 
assessoria, ao nosso trabalho legislativo. Gostaríamos de saber, 
portanto, por quem foi definido o projeto. Quando foi discutida a 
colocação de blindex aqui, no Plenário, chegamos à conclusão de que 
isso era inviável. Agora, fomos surpreendidos com esses blindex nas 
comissões. Isso é injustificável. As manifestações que aqui ocorrem 
são democráticas. Nunca tivemos maiores problemas nesta Casa. 
Teremos, sim, se permanecerem os blindex. Realmente, é uma forma 
antidemocrática de trabalharmos. Em lugar algum, nem no Congresso 
Nacional nem em nenhuma Assembléia Legislativa temos blindex que 
impossibilitem a participação das pessoas, que querem apenas 
dialogar com os parlamentares. Sinceramente, estamos assustados. 
Gostaríamos que os Líderes desta Casa fossem ouvidos a respeito 
desse tema, para que não tenhamos dificuldades no andamento e na 
condução dos trabalhos. 

Deixamos, portanto, esta questão de ordem à Mesa, esperando uma 
resposta urgente para que não tenhamos a Assembléia de Minas 
estampada em todos os jornais do País como a primeira a impedir o 
contato das pessoas com os parlamentares. Isso seria muito ruim, 
visto que a Mesa vem fazendo um grande trabalho no sentido de 
ampliar o processo de democratização. Queremos parabenizá-la por 
permitir maior abertura e participação no processo de revisão do 
Regimento Interno, mas a utilização do blindex nas comissões é 
injustificável. Tenho certeza que a Mesa vai ter sensibilidade para 
resolver a questão de ordem que colocamos. 
O Sr. Presidente - A Presidência va~ examinar a questão de ordem 

levantada pelo Deputado Gilmar Machado é posteriormente, responderá 
a ela. 

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

Proposição de Lei nQ 12.455, que torna obrigatória a emissão de nota 
fiscal de entrada de mercadoria nas operações de compra efetivadas 
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por desmontes - ferros-velhos e sucata. A Comissão Especial opina 
pela manutenção do veto. Com a palavra, para encaminhar a votação, 
os Deputados inscritos. 

O Deputado Gilmar Machado -Quanto ao encaminhamento da votação 
desse veto, gostaria de, mais uma vez, reafirmar a nossa posição em 
defesa do projeto. Gostaria de argumentar que existe uma lei federal 
que estabelece a necessidade de emissão de nota fiscal na venda das 
peças, mas não na compra dos equipamentos que são levados para o 
ferro-velho. 
O Governo diz que reconhece a importância da medida e que vai 

elaborar um decreto para regularizar a questão. Recordo-me do nosso 
primeiro pronunciamento desta Legislatura, quando aqui afirmamos que 
era preciso recuperar o nosso poder de elaboração de leis, o nosso 
poder de legislar. Se abrirmos mão da elaboração dos projetos e das 
leis, estaremos relegando ao esquecimento um preceito constitucional 
que nos pertence. Se já temos um projeto que satisfaz, por que não 
votar a derrubada do veto e manter o projeto, ao invés de deixar que 
o Executivo legisle em nosso lugar? Se não elaborarmos as leis, o 
Governo fará decretos, e perderemos uma das nossas prerrogativas. 
Isto é sério e não deverá ocorrer nesta legislatura, como ocorreu na 
passada. 

Por entender que a lei é correta é que o Partido dos Trabalhadores 
estará votando favoravelmente à derrubada desse veto. Estaremos, 
assim, cumprindo as nossas atribuições e usando a nossa capacidade 
de legislar. Muito obrigado, Sr. Presidente, e aguardo a resposta à 
nossa questão de ordem. 
o Deputado Sebastião Helvécio* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o 

veto que vamos apreciar, referente à Proposição de Lei nQ 12.455, é 
de suma importância para a sociedade mineira. Pretendo, nesse espaço 
de tempo, esclarecer aos Deputados o andamento dessa proposição de 
lei, já que ela surgiu na última legislatura. Exatamente no dia 6 de 
abril de 1993, começamos a discutir nesta Casa, uma tentativa para 
impedir as ações das quadrilhas que se instalaram visando ao 
desmonte de carros seminovos em todo o Pais. 

Levantamentos de dados feitos colhidos na Secretaria de Segurança e 
no DETRAN mostraram-nos uma grande divergência entre a atividade 
mercantil desenvolvida pelas oficinas de ferro-velho, de grande 

~ valia para a sociedade, e o aparecimento dessas quadrilhas que 
, prejudicam, de forma bastante clara, a ação dos comerciantes 
.~ honestos, que se dedicam a essa atividade tão importante para a 
~ sociedade. O dado que mais nos chamou a atenção foi o da reciclagem 
g do material. Nos pr~~os de automóveis, de modo geral, o gasto com 
E energia elétrica ass ~ia índices entre 35% e 37%. Sob o ponto de 
o vista do reaproveitamento das peças, neste momento em que toda a 
~ sociedade mineira, brasileira ou mundial se preocupa com a 
~ reciclagem de material, a opção pelo uso de peças usadas representa á um grande avanço para a sociedade, sem falar na questão do preço, já 
o que todos sabem das dificuldades existentes para a reposição de 
~ peças de automóveis e a diferença de preço de compra de uma peça 
.~ nova e uma adquirida em ferro-velho. 
~ o caminho encontrado, a partir de abril de 1993, foi a promoção de 
~encontros sucessivos entre as autoridades policiais e os 
~ comerciantes de ferros-velhos e sucata. Elaboramos o Projeto de Lei 
~ nQ 1.327, apresentado nesta Casa. Em seguida, foi ele encaminhado à a 
E 
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Comissão de Constituição e Justiça, que emitiu parecer favorável à 
sua tramitação. Encaminhado a Comissão de Defesa do Consumidor, 
nesta foi feito um trabalho extraordinário para o aprimoramento do 
projeto. Vários Deputados da Comissão, principalmente o seu 
Presidente, à época, o Deputado Marcos Helênio, dedicaram-se ao 
aprimoramento da proposição, acrescentando-lhe novos artigos e uma 
emenda que deu maior abrangência à pretensão do Legislativo mineiro. 
O projeto recebeu também parecer favorável das demais comissões 
temáticas a que foi distribuído e foi votado nos dois turnos. 

No estudo feito pelo Executivo foi dito que há uma coincidência do 
projeto com a lei federal que regulamenta o assunto. O que 
encontramos foi simplesmente o art. 231 da lei, que diz o seguinte : 
"0 contribuinte emitirá nota fiscal de entrada - modelo 3 - sempre 
que no estabelecimento entrar mercadoria nova ou usada, remetida a 
qualquer título por particular, produtor rural, microempresa ou 
pessoa não obrigada à emissão de documento fiscal." O art. 231 não 
contempla o que pretendemos neste caso, que é exatamente impedir a 
ação das quadrilha~ je desmonte. 

Nesta Casa, o projeto de lei foi aprimorado e decidiu-se pela 
inclusão da obrigatoriedade da identificação daqueles que fornecem a 
matéria-prima ao ferro-velho ou sucata. Demos, portanto, no dia 23 
de agosto, a seguinte redação, aprovada em 1Q turno, para esse 
projeto de lei: "Art. 1Q- Os desmontes ficam obrigados a emitir 
nota fiscal de entrada de mercadoria a cada operação de compra. A 
nota fiscal de entrada de mercadoria conterá os seguintes dados: a 
razão social da empresa (pessoa jurídica) ou o nome (pessoa física); 
a inscrição estadual (pessoa jurídica) ou o número do cad2~:ro de 
inscrição do contribuinte (pessoa física); o CGC (pessoa jL·ídica) 
ou o número do registro geral da carteira de identidade (pessoa 
física); o endereço; a descrição detalhada do material comprado e o 
respectivo quantitativo, e o valor total pago pela mercadoria. Art. 
2Q - O desmonte de ferro-velho é o responsável pela correta 
identificação do vendedor da mercadoria. Art. 3Q- A nota fiscal de 
entrada da mercadoria conterá espaço para a assinatura do vendedor e 
somente terá validade com a assinatura deste. Art. 4Q- Pelo menos 
uma via da nota fiscal de entrada será entregue ao vendedor. § 1Q -
Quando a venda for efetuada por pessoa jurídica, essa nota será 
contabilizada. Art. SQ- Quando se tratar de mercadoria sujeita a 
controle específico, como veículos, o desmonte fornecerá, além da 
via normal, outra via, que trará, anexado pelo diretor, o registro. 
Essa será enviada ao DETRAN, no prazo máximo de trinta dias, para a 
efetiva baixa do cadastro." Essas situações de identificação e 
comunicação ao DETRAN, para a baixa do veículo danificado, não são 
contempladas no art. 231 da lei federal. 

"Art 7Q - O não-envio, pelo vendedor, da nota fiscal de entrada da 
mer~adoria, com registro, ao órgão competente, no prazo estipulado, 
sera de responsabilidade civil e criminal pelo mau uso do bem 
emitido, acarretando multa a ser estipulada pelo Poder Executivo. 
Art. 8Q -Os desmontes deverão conter 1 ivro próprio para registro 
das operações que envolvem peças automobilísticas, registrando o 
número do chassi do veículo negociado, o nome e a identificação do 
proprietário, a especificação das peças envolvidas, a data e o valor 
da negociação. § 1Q- O não-cumprimento do disposto no "caput" deste 
artigo implicará multa de 300 UPFs-MG e interdição do 
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estabelecimento pelo prazo de 90 (noventa) dias. § 2Q - Em caso de 
reincidência, computar-se-ão em dobro as penalidades. 
Art. 9Q -Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Art. 

10- Revogam-se as disposiç6es em contrário." 
~sse foi o sentimento desta Casa ao apresentar para a sociedade 

mineira, depois de praticamente um ano e meio de estudos sobre o 
assunto, esse projeto de lei. Encaminhado ao Governador para a 
sanção, recebeu veto, sob a argumentação de que o art. 231 já 
regulamenta a matéria e de que não haveria necessidade de se 
acrescentar á legislação federal esse texto legislativo elaborado 
pela Casa. 
Assim, Srs. Deputados, o apelo que fazemos desta tribuna é no 

sentido de :ue hoje possamos derrubar esse veto. Não que isso seja 
um confronto entre o Legislativo e o Executivo; longe disso. O que 
pretendemos é exatamente seguir as palavras do nosso nobre 
Presidente, na abertura desta sessão legislativa, quando disse que 
deveríamos procurar legislar com qualidade sobre temas importantes. 
Ora, para a sociedade de hoje, um assunto da maior importância, que 
não podemos fingir que não existe, é a operação das quadrilhas que 
se especializaram em desmonte de carros. Votando contra o veto, 
votando pela rejeição do veto, esta Casa estará dando ao povo de 
Minas uma lei que dará condiç6es a que nossas autoridades policiais 
e fazendárias possam, realmente, fiscalizar de perto essa ação que 
preocupa a todos. É por isso que peço encarecidamente aos 
companheiros que, nesta matéria, votem pela rejeição do veto, para 
que possamos dar à nossa sociedade um projeto de lei compatível com 
os dias que estamos vivendo. Muito obrigado. 
o Deputado Ermano Batista - Sr. Presidente, Srs. Deputados, ocupo 

neste instante a tribuna para tornar pública minha posição com 
relação ao veto discutido. Embora Deputado aliado ao Governo, que me 
proponho a defender as teses dele oriundas que beneficiem o povo de 
Minas, minha convicção leva-me, neste instante, com relação a esse 
veto, à insurreição. 

Esta Casa trabalhou com esmero e dedicação a fim de dotar não 
apenas o fisco de um meio de arrecadar mas a população de Minas de 
um instituto legal que pelo menos dificultará a ação criminosa das 

g ~~~~~~~:~~0d~ar~ux~~~~~~-c~~sa~s ~~~~~~~~~s d~êmcr~~~- dj~~~~~~~a u~ 
, Governo, para opor esse veto, que existem leis que regulam o 
] assunto, as quais dependem apenas de regulamentação por ato do Poder 
·~ Executivo, através do Secretário da Fazenda. 
§ Acontece, Srs. Deputados, que a Lei Sebastião Helvécio é completa, 
c é auto-aplicável. Independe da vontade do Executivo. Se vetarmos 
m esta lei, vamos deixar a regulamentação à vontade do Secretário da 
~ Fazenda. Ele é um homem coberto de boas intenç6es e já anunciou a 
~ esta Casa, pelo Líder Romeu Queiroz, homem acreditado nesta 
~Assembléia, que pretende regulamentar a lei, colocando nesta 
~ portaria todos os dispositivos da Lei Sebastião Helvécio. Mas, Srs. 
~ Deputados, se está em lei e esta é auto-aplicável, seu cumprimento é 
.~ obrigatório. Sendo um regulamento por via de portaria feito hoje 
~ pode ser desfeito amanhã. Por isso é que me insurjo contra o veto. 
~ Não significa uma insubordinação ao Governo ao qual pertenço, mas 
~ apenas o cumprimento da vontade e do desejo do povo mineiro. Isto 
~ m 
~ 
E 
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não ofende o Governo, mas ajuda-o a atender aos reclamos de nossa 
gente. 
o Deputado Marcos Helênio -Sr. Presidente, Srs. Deputados, povo 

presente nas galerias, gostaria de fazer também o encaminhamento, 
apesar de não ter sabido que este veto seria colocado em votação 
agora, na parte da manhã. 

Tivemos uma intervenção junto à Comissão de Defesa do Consumidor, 
analisando detidamente o projeto de autoria do nobre Deputado 
Sebastião Helvécio. Entendo que uma coisa é a questão formal do 
projeto, e outra questão é a relação entre a Assembléia, o Poder 
Legislativo, e o Poder Executivo. Para iniciar, penso que poderíamos 
começar esta nova legislatura sem a submissão, que é histórica nesta 
Casa. Por que o projeto tem que ser regulamentado por decreto? 

A lei vigente é incompleta, não prevê a regulamentação, não 
normaliza a relação entre atravessadores, quadrilhas e desmontes, 
.;nclusive com o envolvimento de parte da policia- todos nós sabemos 
disso. Abrimos uma CPI sobre carros roubados, que não foi para 
frente porque, entre outros motivos, os Deputados tiveram medo de 
participar dela. Quando um Delegado declarou que não havia controle 
sobre o número de carros roubados e que a prioridade de recuperação 
desses carros era para aqueles que tinham seguro, a comissão começou 
a se esvaziar. 

Acho que é o momento de resgatarmos a autonomi2 do Poder 
Legislativo. A questão foi bem colocada pelo autor do projeto e nós 
a complementamos na nossa comissão. Não tenho os estudos em mão, mas 
lembro-me de que a identificação do negociador do carro não ficou 
muito clara. Qualquer cidadão que roubar um carro pode levá-lo a um 
desmonte, tranqüilamente, porque não há identificação. Naquela 
oportunidade, propusemos a criação de um livro de registro, onde se 
colocasse o número do chassi e maiores detalhes sobre o vendedor, 
como o endereço, o número do CPF, etc. Para mim, a questão está 
muito clara, e a informação que nos chegou foi a de que já havia um 
entendimento e o projeto seria corrigido na regulamentação por parte 
do Governo. A pergunta que faço é por que tem de ser feito pelo 
Poder Executivo e o Legislativo tem de ser subserviente. É hora de 
darmos credibilidade ao Governo, vamos apoiá-lo, mas não vamos ficar 
de joelhos. · 

Vou dar um exemplo. Iniciamos uma discussão sobre o parcelamento de 
IPVA. Veio aqui um representante do Governo que disse, de maneira 
peremptória, que era absolutamente impossível fazer parcelamento de 
IPVA. Argumentei que isso já era feito em vários Estados e que, em 
vez de se concentrar o pagamento em uma ou duas vezes, que se 
cobrasse de acordo com o final da placa. Apresentamos o projeto, e 
nada. Depois, o governo tomou a iniciativa e fez a norma. 

Um outro exemplo que posso citar é o projeto de lei de minha 
autoria que propôs a abertura do Palácio da Liberdade ao público, 
porque lá não havia atividade, uma vez que o Governador trabalhava 
no Palácio dos Despachos (agora isso se alterou) e residia no 
Palácio das Mangabeiras. Todos os palácios, no mundo inteiro, são 
abertos à visitação, mas aqui a nossa pobreza cultural é muito 
grande e isso não era possível. Discutimos o assunto aqui na Casa, 
falaram que era impossível, e agora o Governador abriu o Palácio da 
Liberdade, e o povo está fazendo fila para visitá-lo, aprendendo um 
pouco mais da nossa história. 
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Mas, por que tudo tem de ser feito através do Executivo? Tudo tem 
de ser submetido ao Executivo. Com relação ao imposto, vamos manter 
o veto do Governador e lá ele corrige - um assessor disse que tem de 
ser assim. Queremos ter uma relação de respeito com o Governador 
Eduardo Azeredo, mas não queremos ser submissos. Enquanto ele tiver 
bons propósitos, terá o apoio do Partido dos Trabalhadores, mas 
naquilo que ele prejudicar a população, com artimanhas e atropelos, 
ele vai ter a rejeição e a denúncia do nosso partido nesta Casa. 

Portanto, vamos melhorar o projeto e derrubar o veto, mantendo o 
projeto de lei com as emendas que foram aprovadas. É o que queremos 
para iniciarmos um bom relacionamento nesta legislatura. Muito 
obrigado. 

O Deputado Raul Lima Neto* - Sr. Presidente, Deputado Agostinho 
Patrús, Srs. Deputados membros da Mesa, Sras. e Srs. Deputados, não 
poderia deixar de dizer que tenho pelo Governador Eduardo Azeredo 
profunda amizade e admiração. Entendo que o Governador nem mesmo 
tinha examinado esse projeto, uma vez que foi vetado pelo 
administrador anterior. Na verdade, creio que nem o ex-Governador 
Hélio Garcia o tinha examinado. Talvez um funcionário da Fazenda 
tenha emitido o veto, tomando como base a existência de uma lei que 
reza sobre o mesmo assunto. Entretanto, temos que compreender que 
fazemos parte de uma casa legislativa, que procura aprimorar as 
leis, a fim de que haja segurança e bem-estar social para nosso 
povo. Este projeto do nobre companheiro Deputado Sebastião Helvécio 
é mais especifico. Ele se dirige exatamente aos donos de ferros-
velhos e às firmas de desmontes. 
Certa feita, um dos nossos assessores esteve em uma firma de ferro-

velho e voltou admirado, dizendo que viu um Santana Quantum ser 
desmontado em apenas 10 minutos. Mas como é que desmontaram? Na 
verdade, sabemos que a maioria dos carros furtados são levados para 
os ferros-velhos, para as companhias de desmontes, que se tornaram 
receptadores profissionais isentos. Esse projeto di~~culta o 
recebimento de qualquer objeto roubado. 

Bem citou aqui o Deputado Marcos Helênio, que me antecedeu, que há 
conivência da polícia. Não poderia deixar de falar que isso 
entristece muito o nosso coração, ainda mais porque sabemos que essa 
conivência, às vezes, tem nossa participação, porque não atentamos 

~ para a dificuldade, para o problema, para a miséria, para a pobreza 
. e para a injustiça que lhes impõe o salário recebido pelos policiais 
~ civis ou militares. 
~ Interessante que, na mais célebre de todas as leis, a Lei do 
~ Senhor, Davi disse certa feita: "Terei que devolver o que não furtei 
c e restituir o que não roubei". E ele conseguiu, na sua época, fazer 
m uma coisa interessante, que alguns estados americanos que o copiaram 
~ viram que dá certo. Fico imaginando como seria bom se déssemos a 
g cada policial um salário de R$3.000,00, que não é muito, e se 
~ houvesse uma lei no sentido de que, para todo objeto furtado em 
m nossa Capital, se não fosse recuperado em 60 dias e o bandido preso, 
~ o Estado se comprometeria a restituí-lo, descontando este valor do 
-~salário de todos os policiais, do mais baixo ao mais alto escalão, 
~ em pouco tempo o índice de furtos cairia vertiginosamente. 
~ Mas, se isso não acontece, o projeto dificulta a receptação de 
~ objetos e carros roubados. Entendemos que o Governador não ter~ 
~ nenhum ressentimento a esta Casa, pois verá que ela esta 
~ 
E 
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contribuindo para que tenhamos projetos mais justos e para que a 
sociedade goze com mais tranqüilidade da paz que temos o dever de 
proporcionar ao nosso povo. Por isso, declaro que sou favorável à 
derrubada do veto. 
o Deputado Marco Régis Sr. Presidente, Srs. Deputados, na 

modéstia e na desimportância numérica do único representante do PPS 
nesta Casa, quero trazer algumas considerações a respeito do projeto 
ora em exame, sobre o qual nos interessamos desde os primeiros dias 
dos nossos trabalhos. Não se trata de nenhuma insubordinação contra 
o Governo do Estado de Minas Gerais. Trata-se, sim, de esta Casa 
fazer valer seu ponto de vista, mostrar que tem dignidade e 
consc1encia para analisar este projeto. Na nossa modéstia e ainda 
como um partido aliado ao Governo do Estado, dentro de uma postura 
de apoio simpático ao Governo do Dr. Eduardo Azeredo, queremos 
desfazer o equívoco de que este projeto está em confronto com o 

·Governo do Estado. Trata-se de adotarmos uma postura de 
independência neste caso. Temos de nos colocar diante do crime e do 
banditismo. O crime e o banditismo se fazem por outros caminhos e 
como Deputados temos de combatê-los confiando nas leis. 
Queremos, nesta oportunidade, dizer que nosso ponto de vista vai ao 

encontro da necessidade de se procurar cada vez mais a moralidade e 
a dignidade nesta Casa, para que não sejamos vilipendiados, como 
fomos hoje, em manchete do todo-poderoso jornal "Estado de Minas", 
que manipula dados ac dizer que os Deputados recebem R$2.000,00 por 
dia. Na verdade, Sr. ?residente, Srs. Deputados, nosso mandato 
iniciou-se no dia 1Q ae fevereiro e, por um dispositivo legal, esta 
Casa se encontrava em recesso. Sua paralisação era, pois, devida a 
um dispositivo legal, que faculta o não-comparecimento dos Deputados 
nesse período. Mas, a partir da instalação da legislatura, a 
Assembléia Legislativa está realmente discutindo os problemas de 
nosso Estado. Não podemos aceitar manipulação de dados. Não é 
verdade que o Deputado ganhe R$2.000,00 por dia. Seria o mesmo se 
pegássemos o lucro de um empresário e disséssemos que ele trabalhou 
só dez dias, ganhando tanto nesse espaço de tempo. O calendário 
estabelece 30 dias e, se este mês tem 28, é por imposição do próprio 
calendário. O Governo Federal também manipulou dados da balança 
comercial, como mostramos há poucos dias. Quando procura impor a 
quebra da estabilidade do servidor público também manipula dados, 
pois sabemos que a União só despende 25% de sua receita com o 
salário do servidor público federal. Não podemos aceitar também que 
a imprensa nos vilipendie, deturpando dados. É o que tínhamos a 
dizer, Sr. Presidente. 

O Deputado Carlos Pimenta* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. 
Deputados, imprensa e auditório, o local de debate das leis de nosso 
Estado é este Plenário. Tenho alergia quando fatos concretos e 
importantes, como o que está sendo discutido, são decretados por 
atos de gabinete. Fomos eleitos pelo povo de Minas Gerais, para que 
possamos representá-lo. E esta Assembléia tem uma representação das 
mais legítimas. Acredito que fatos iguais a este têm de ser 
exaustivamente debatidos em Plenário, com a participação efetiva da 
população. Parabenizamos o Deputado Sebastião Helvécio pelo seu 
projeto, que estabiliza e normatiza a questão dos desmontes, que tem 
levado muita preocupação à população de nosso Estado. Não podemos 
ficar contra um projeto dessa natureza, quando observamos, por 
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exemplo, que a própria PMMG tem feito todos os esforços no sentido 
de levar policiamento e tranqüilidade ao povo de nosso Estado. 
Esta Casa Legislativa é uma casa de debates, de maneira que, 

publicamente, manifestamos o nosso apoio ao projeto. Virão outros 
projetos do Governo, com os quais concordaremos ou dos quais 
discordaremos. A nossa consciência é livre e vai ditar a nossa 
conduta neste Plenário. Peço aos Srs. Deputados que realmente 
analisem o projeto. Tivgmos a preocupação de consultar todas as leis 
que regiam a matéria, seus decretos e despachos, principalmente da 
Secretaria da Fazenda. Se esse projeto não é perfeito, pelo menos é 
adequado, sobretudo aos dias que estamos vivendo no nosso Estado. 
Muito obrigado. 

O Deputado Durval Ângelo* Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
acredito que, quanto ao mérito, os Deputados que me antecederam já 
fizeram uma explanação suficiente. 

A questão que queremos levantar aqui refere-se ao processo 
legislativo e ao poder desta Casa. Durante os seis anos em que fui 
Vereador em Contagem, o que sempre achei inconcebível é que um 
projeto, aprovado pela Casa Legislativa e vetado pelo Executivo, 
tivesse, posteriormente, o veto mantido pelo Poder Legislativo. 
Acredito que, se alguém pudesse ter um procedimento diferente na 
questão desse projeto, seríamos nós, os 33 Deputados novatos, que 
não participamos da sua votação. E, diga-se de passagem, o projeto 
foi aprovado por unanimidade pelas comissões, e também, por 
unanimidade, no Plenário, pelos 44 colegas antigos que aqui estão. 
A questão que estou levantando trata de respeito à Casa 

Legislativa, trata de método de procedimento. Como alguém que votou 
o projeto em novembro do ano passado, quando ele tramitou em 
comissões e em Plenário, pode hoje mudá-lo? Acredito eu que o 
projeto já conta com 44 apoios, que são os 44 Deputados antigos, que 
votaram favoravelmente a ele. Nós, os 33 novatos, precisaríamos, 
sim, de ouvir essa explanação. Entendi que o Deputado Sebastião 
Helvécio. ao fazer uso da palavra, dirigiu-se aos Deputados novatos 
para nos explicar, com clareza, toda a profundidade do projeto. 

Por isso, quero deixar bem claro que o nosso procedimento tem que 
ser. ao tramitar um projeto nesta Casa, o de analisá-lo à exaustão 

z e, se nosso voto for contrário, mantê-lo posteriormente ao veto; se 
5 for favorável. derrubar, posteriormente, o veto. Esse é o 

procedimento correto. É uma forma também de resgatar o poder desta 
~ Casa e de resgatar a dignidade, o que é uma questão de princípio 
~ mínimo do Poder Legislativo. § Finalmente, gostaria de esclarecer um mal-entendido. O Deputado 
c Raul Lima Neto, ao se referir à fala do companheiro Marcos Helênio, 
m disse que ele teria afirmado, de forma generalizada, a corrupção dos 
~ policiais. O Deputado Marcos Helênio pede que esclareça que ele 
g falou que alguns policiais é que têm essa postura, inclusive, á registra que, na própria Comissão de Defesa do Consumidor, um 
~ delegado convidado, res~onsável pela questão do trânsito, fez, ele 
~ próprio, essa afirmação . 

. ~ Assim, passo aos senhores os esclarecimentos do Deputado Marcos 
~ Helênio e afirmo que, como um dos 33 novatos que não participou da 
~ tramitação do projeto, sinto-me convencido o suficiente para 
~ derrubar o veto do Governador, por entender que o projeto tem um 
~ significado de coibir a questão do roubo de carros. a 
E 
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o Deputado Paulo Schettino - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 
Deputadas, demais presentes primeiramente, gostaria de comentar o 
que foi dito aqui por alguns companheiros que me antecederam, com 
relação ao problema da polícia, da corrupção na área de trânsito, 
uma série de afirmações nesse sentido. 

É preciso ficar bem claro que na polícia civil, na polícia militar, 
no Legislativo, na justiça, na imprensa, entre os médicos e entre os 
advogados, existem os bons e os maus, é óbvio. Não podemos nunca 
generalizar. Na polícia, graças a Deus, permanecem os bons. Os maus, 
todas as vezes que põem as mangas de fora e há condição de serem 
punidos, eles o são e exemplarmente. Respondem, inclusive, a 
sindicância, são colocados na rua. Não se passa a mão na cabeça de 
pessoas desonestas. Sempre foi assim, e deverá sempre ser. 

É necessário prestar esse esclarecimento, porque as coisas foram 
colocadas de tal forma, que quem chega no meio do caminho fica 
pensando que na polícia só há gente desonesta, principalmente na 
área de trânsito, e que ninguém teria interesse de apurar o furto de 
veículos. 
Quanto à proposição de lei em si, em que pese eu apoiar o Governo, 

e ter o maior apreço a todos os meus companheiros, coloco-me na 
mesma posição do Deputado Ermano Batista. Baseado em minha 
experiência de 35 anos na polícia, acho que esse projeto vai ajudar 
imensamente a sociedade. Não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. 
Os senhores podem ter certeza: a lei que existe é segura com 

relação à pessoa jurídica, mas não o é em relação à pessoa física. A 
pessoa física chega ao ferro-velho, vende algum farol, uma buzina, 
um pneu de um carro roubado, e fica por isso. Agora, com essa lei, o 
interessado que for ao ferro-velho terá que fornecer seu CPF, sua 
carteira de. identidade e endereço. Isso facilitará muito a 
fiscalização da polícia. Por isso, peço aos meus companheiros, com a 
minha experiência, que aprovem esse projeto, que é muito salutar à 
sociedade. 

O Deputado Alencar da Silveira Júnior* Sr. Presidente, Srs. 
Deputados, ocupo esta tribuna para fazer coro aos companheiros que 
me antecederam a respeito do valor desse projeto e também para 
relembrar o que aconteceu ontem nesta Casa, quando me foi pedido que 
retirasse algumas expressões que usei nesta tribuna. 
Hoje recebi telefonemas de vários Vereadores, ex-colegas da Câmara 

Municipal de Betim, que me pediram que deixasse claro que na festa 
de fim de ano, no gabinete da Prefeita de Betim, estavam pessoas 
despidas, praticando atos sexuais, e que foram demitidos 
funcionários de recrutamento amplo, de cargos de confiança da 
Prefeita de Betim. Se fossem funcionários concursados, seria aberto 
um inquérito administrativo. 
Quero deixar claro que a minha vida sempre foi um livro aberto. Não 

tenho nada preso com ninguém. Defendo aqui, defendi na Câmara 
Municipal e defenderei no meu programa de rádio e nas matérias que 
escrevo para os jornais a minha conduta, que sempre foi séria e 
respeitosa com os companheiros. Faço, desta tribuna, essas 
denúncias, porque alguns Vereadores de Betim já sofreram humilhações 
na Câmara Municipal, porque o Poder Legislativo não era respeitado 
pela chefe do Executivo. Muito obrigado. 
O Deputado João Batista Oliveira*- Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

a partir das colocações do Deputado Paulo Schettino, gostaria de 
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dizer que fiquei muito feliz, porque militamos na Comissão de 
Direitos Humanos da Câmara Municipal, por 12 anos, acompanhamos sua 
atuação como Delegado de Polícia e sempre tivemos suas ações como 
referencial de qualidade dentro da polícia de Minas Gerais. 
Fiquei satisfeito porque, na verdade, nosso apbio a esse projeto, 

ainda que o Executivo possa fazer uma regulamentação boa, é um ato 
solitário. Esta Casa é caixa de ressonância de toda a sociedade. 
Votaremos pela rejeição do veto para preservar e dar garantias aos 
comerciantes honestos, que hoje estão pagando por alguns atos 
ilícitos cometidos por colegas seus, também comerciantes. Esse 
projeto, além de oferecer condições para que a sociedade tenha mais 
garantia e segurança - sabemos que, hoje, o cidadão é indefeso, e 
quem tem um veículo roubado não sabe o que fazer -, irá legitimar o 
comerciante honesto. Certamente, sua clientela aumentará, pois 
muitas pessoas não freqüentam certas lojas de peças com medo de 
haver batida policial no momento que lá estiverem. Ressalto esse 
aspecto, porque há pessoas honestas que atuam no setor e querem 
contribuir com impostos e participar licitamente do mercado. 
Sr. Presidente, aproveitando a oportunidade, gostaria de deixar 

registrada a minha solidariedade à Prefeita de Betim. O Deputado 
Alencar da Silveira Júnior exagerou em sua manifestação. 

Penso que o Executivo, ao despedir um funcionário de recrutamento 
amplo, demite parte do seu coração, pois a decisão de se demitir 
alguém de sua própria escolha é m~' :~ mais doída. Isso torna 
exemplar a atitude 
da Prefeita de Betim, que deveria ter sido exaltada pelo Deputado 
Alencar. Se ela tivesse demitido funcion~ ·;o admitido por outro 
prefeito ou por adversários, poder-se-ia Jizer que se tratava de 
perseguição. Como~-; demitida pessoa de sua própria indicação, nada 
há a ser censuradc Todos nós sabemos que os fatos ocorridos não se 
deram por determinação da Prefeita. 

Ao registrar, novamente, a minha solidariedade a ela, quero também 
dizer que temos de fazer política no campo das idéias, não no campo 
pessoal e com a abordagem de fatos questionáveis. Devemos abrir mão 
disso, especialmente um parlamentar talentoso como o Deputado 
Alencar Silveira que, certamente, possui idéias muito melhores e 
mais significativas para trazer a esta Casa. 5 o Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, encerra-

, se a discussão. A Presidência vai submeter a matéria a votação por 
~ escrutínio secreto, nos termos do art. 234 do Regimento Interno. 
·~ Antes, porém, a Presidência esclarece ao Plenário que os Deputados 
~ que desejarem manter o veto deverão votar "sim", e os que desejarem 
c rejeitá-lo deverão votar "não". Convido para servirem como 
o escrutinadores os Deputados Ermano Batista e Arnaldo Penna. Com a 
~ palavra, o 1Q-Secretário, para proceder à chamada dos Deputados. 
g o Sr. Secretário-(- Faz a chamada.) á - Depositam seus votos na urna os seguintes Deputados: 
o 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- Álvaro Antônio 
g - Anivaldo Antônio - Antônio Andrade - Antônio Roberto - Arnaldo 
~Canarinho- Bilac Pinto- Carlos Pimenta- Clêuber Carneiro- Dílzon 
~ Melo - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Durval Ângelo - Elmo Braz -
a 
E 
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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 Hannas- José Braga 
- José Henrique - José Maria Barros - Leonídio Bouças - Luiz Antônio 
zanto- Marcelo Cecé- Marco Régis- Marcos Helênio- Maria Olívia-
Miguel Martini - Olinto Godinho- Paulo Piau - Pa~lo Schettino-
Péricles Ferreira -Raul Lima Neto Romeu Que~-oz Ronaldo 
Vasconcellos- Sebastião Costa Sebastião Helvécio Toninho 
Zeitune- Wilson Trópia. 
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. 

- Os escrutinadores procedem à conferência das sobrecartas. 
O Sr. Presidente - Votaram 62 Deputados. Foram encontradas na urna 

·62 sobrecartas. Os números conferem. A Presidência solicita aos 
escrutinadores que procedam à apuração dos votos. 

- Os escrutinadores procedem à apuração dos votos. 
o Sr. Presidente - Votaram "sim" 19 Deputados; votaram "não" 43 

Deputados. Está, portanto, rejeitado o Veto Total à Proposição de 
Lei nQ 12.455. À promulgação. 

Questões de Ordem 
o Deputado Irani Barbosa- O envelope de votação, Sr. Presidente, é 

transparente e deixa o voto a descoberto. Gostaria de sugerir a v. 
Exa. que providenciasse, para os próximos trabalhos da Casa, um 
envelope mais encorpado. Com o envelope que usamos atualmen: :odos 
sabem quem votou "sim" e quem votou "não". ~preciso qu~ sejam 
tomadas as providências para que não precisemos anular, em outras 
ocasiões, as votações secretas. 

O Sr. Presidente - A Presidência informa que tomaremos as devidas 
providências. 
O Deputado Marcos Helênio - O melhor seria colocarmos o painel 

eletrônico em funcionamento. 
O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado Marcos Helênio 

que, para colocar o painel eletrônico em funcionamento, serão 
necessárias algumas modificações regimentais. A Mesa já colocou os 
Deputados Maria José Haueisen e Sebastião Navarro Vieira à 
disposição para receberem sugestões nesse sentido. 

Discussão, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei nQ 
12.456, que torna obrigatório o registro, na conta de consumo, do 
percentual do aumento tarifário praticado por empresas 
concessionárias de serviços públicos. A Comissão Especial opina pela 
rejeição do veto. Em discussão, o projeto. Não há oradores 
inscritos. Encerra-se a discussão. Com a palavra, o Sr. 1Q-
Secretário, para proceder à chamada dos Deputados. 

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

Aloise- Maria José Haueisen- Ermano Batista -Antônio Júlio-
Aílton Vilela -Antônio Genaro- Arnaldo Penna- Bonifácio Mourão-
Carlos Pimenta - Clêuber Carneiro- Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro 
-Geraldo Santanna- Gil Pereira Glycon Terra Pinto Hely 
Tarquínío - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jairo Ataíde - João 
Batista de Oliveira- João Leite- Jorge Hannas- José Braga- José 
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Maria Barros - Leonídio Bouças - Luiz Antônio Zanto Marcelo 
Gonçalves- Marco Régis -Maria Olívia- Miguel Martini - Olinto 
Godinho - Paulo Piau - Paulo Schettino - Péricles Ferreira - Raul 
Lima Neto - Romeu Queiroz - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio -
Toninha Zeitune- Wilson Trópia. 

O Sr. Presidente- Solicito aos escrutinadores que abram a urna e 
confiram o número de sobrecartas com o de votantes. 

- Os escrutinadores procedem à abertura da urna. 
O Sr. Presidente - Votaram 43 Deputados e foram encontradas na urna 

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

- Os escrutinadores procedem à apuração dos votos. 
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 30 Deputados; votaram "não" 13 

Deputados. Está mantido o veto à Proposição de Lei nQ 12.456. 
Oficie-se ao Governador. 

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

inexistência de "quorum" para continuação dos trabalhos, encerra a 
reun1ao e convoca os Deputados para a ordinária de logo mais, às 14 
horas, com a ordem do dia já publicada, bem como 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 

PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI 
No 12.549 

Comissão Especial 
Relatório 

O Governador do Estado, no uso da atribuição que lhe confere o art. 
90, VII~. c/c o art. 70, II, da Constituição Estadual, opôs veto 
total a Proposição de Lei nQ 12.549, que estabelece a 
obrigatoriedade da realização de exame odontológico gratuito em 
alunos da pré-escola e do 1Q grau da rede pública estadual de ensino 
e dá outras providências. 

Por meio da Mensagem nQ 17/45, encaminhou S. Exa. à apreciação 
~ desta Casa as razões do veto sobre a totalidade da proposição. 

Na forma do disposto no art. 234, c/c o art. 112, I, "b", do 
~ Regimento Interno, foi o veto distribuído a esta Comissão Especial 
~ para receber parecer. 
g Fundamentação 
c Na mensagem citada, o Governador do Estado apresenta razões de 
m interesse público para opor veto à Proposição de Lei nQ 12.549. 
~ o objetivo a que se propõe a matéria motivo do veto em exame é de 
~ grande valia, uma vez que visa a atender a massa estudantil carente á da pré-escola e do 1Q grau da rede pública estadual de ensino, que 
~ necessita de tratamento odontológico gratuito, sobretudo o que se 
~ destina a correção de deficiência ou de lesão apresentada. 
-~ Todavia, o que norteia a linha condutora da política de diretrizes 
~ e bases da educação é a municipalização do ensino fundamental, tal 
g como ocorre com as ações e os serviços públicos de saúde, em virtude 
~ da implantação do Sistema Único de Saúde. 
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A Proposição de Lei nQ 12.549 não só contraria o princípio 
mencionado como acarreta ônus para o Estado, pois não define a fonte 
de recursos para a execução dos serviços odontológicos pretendidos. 
Portanto, apesar de ser reconhecidamente meritória a pretensão do 

autor da proposição de lei vetada quanto à criação de tão benéficos 
serviços, concordamos com as razões apresentadas para a oposição do 
veto. 

Conclusão 
Pelo exposto, opinamos pela manutenção do Veto Total à Proposição 

de Lei nQ 12.549. 
Sala das Comissões, 2 de março de 1995. 
João Leite, Presidente - Romeu Queiroz, relator - Almir Cardoso 

(voto contrário) - Mauri Torres. 
PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE 

LEI COMPLEMENTAR No 38 
Comissão Especiãl 

Relatório 
Usando da atribuição que lhe confere o art. 90, VIII, c/c o art. 

70, II, da Constituição Estadual, o Governador do Estado opôs veto 
parcial à proposição de lei complementar em apreço, que organiza a 
Procuradoria-Geral da Fazenda Estadual, dispõe sobre a carreira de 
Procurador da Fazenda Estadual e dá outras providências. 
Por meio da Mensagem nQ 782/94. o Chefe do Executivo encaminhou a 

esta Casa as razões do veto. 
Nos termos do art. 234, c/c o art. 112, I, "b", do Regimento 

Interno, foi o veto encaminhado a esta Comissão Especial para 
receber parecer. 

Fundamentação 
O Chefe do Poder Executivo Estadual vetou o art. 45 e parágrafos e 

o art. 46 da supracitada proposição, alegando motivos de ordem 
const ituciona 1. 
Trata o referido art. 45 de instituir a pensão por morte de 

Procurador da Fazenda Estadual, Defensor Público, Delegado de 
Polícia e Procurador do Estado, no valor correspondente à totalidade 
dos vencimentos ou dos proventos desses servidores. 
O dispositivo define, ainda, os beneficiários e os critérios para o 

recebimento da dita pensão. 
O art. 46, por sua vez, estende o mesmo benefício aos dependentes 

de servidores do Quadro de Tributação, Fiscalização e Arrecadação. 
Segundo alega o Governador do Estado, tais medidas, inseridas na 

proposição por meio de emenda parlamentar, oneram o Tesouro, 
acarretando inevitável aumento da despesa pública, o que não se 
coaduna com os preceitos do art. 68, I, da Carta Política mineira. 
Assiste razão ao Governador. Nos termos do dito preceito 

constitucional, emendas tendentes a aumentar a despesa prevista em 
projetos de iniciativa reservada ao Chefe do Poder Executivo não 
serão admitidas sem a devida comprovação da existência de receita. 

Conclusão 
Pelas razões expostas, somos pela manutenção do veto parcial oposto 

à Proposição de Lei Complementar nQ 38. 
Sala das Comissões, 2 de março de 1995. 
Ronaldo Vasconcellos, Presidente- Romeu Queiroz, relator- Bilac 

Pinto - Mauri Torres. 
PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI 



No 12.551 
Comissão Especial 

Relatório 
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Usando da atribuição que lhe confere o art. 70, II, c/c o art. 90, 
VIII, da Constituição Estadual, o Governador do Estado encaminhou a 
esta Casa Legislativa a Mensagem nQ 786 com as razões do veto 
parcial oposto à proposição de lei em apreço, que dispõe sobre os 
valores do soldo do pessoal da Polícia Militar do Estado de Minas 
Gerais e dá outras providências. 

Nos termos do art. 234, c/c o art. 112, I, "b", do Regimento 
Interno, foi constituída esta Comissão Especial para apreciação da 
matéria, a cuja fundamentação passamos. 

Fundamentação 
Por razões de interesse público, o Chefe do Poder Executivo 

Estadual opôs veto parcial à proposição de lei em epígrafe, o qual 
incidiu sobre o art. 2Q, resultante de emenda parlamentar. 
o referido artigo tem por escopo dispensar do registro de 

escolaridade os candidatos com mais de 24 meses de serviços 
prestados ao Estado, aprovados no concurso público para os cargos da 
classe de Ajudante de Serviços Gerais/Serviçal, a que se refere o 
Edital nQ 15/94, do Instituto Estadual de Desenvolvimento de 
Recursos Humanos - IEDRHU. 
Acolhemos a exclusão do dispositivo em apreço por corroborarmos o 

entendimento de que o requisito de escolaridade constante no edital 
supracitado foi um dos meios de que a administração se utilizou para 
obter eficiência e aperfeiçoamento no serviço público, uma vez que a 
realização de concurso visa à seleção de candidatos mais capazes. 
Ademais, ainda que a dispensa do requisito de escolaridade fosse 

concedida a candidatos aprovados, tal medida criaria desigualdade 
entre os concorrentes, pois muitas pessoas deixaram de se candidatar 
por não atenderem ao requisito da escolaridade. 

Assim, considerando a moralidade administrativa como regra de 
conduta imposta ao administrador público, apresentamos a conclusão 
seguinte. 

Conclusão 
Opinamos pela manutenção do veto oposto à Proposição de Lei nQ 

2.228/94, incidente sobre o seu art. 2Q. 
~ Sala das Comissões, 2 de março de 1994. 

Bilac Pinto, Presidente- Romeu Que~·~z. relator- Mauri Torres. 
"' u ... 
E o 

-;:: 
C> 

"' "' E 
"' .; 
Vl 
C) ., 
"' .. 
-~ 
"' c; 
a 
o 
"' "' .. c. 
E 



/ 

Belo Horizonte, terça-feira, 7 de março de 1995 

ATA 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA EM 3 DE MARÇO DE 1995 

Presidência do Deputado Wanderley Ávila 
SUMÁRIO: COMPARECIMENTO- Falta de "quorum". 

36 

COMPARECIMENTO 
-Às 9h15min, comparecem os Deputados: 
Wanderley Ávila - Rêmolo Aloise- Maria José Haueisen- Ermano 

Batista - Anivaldo Antônio - Carlos Murta - Clêuber Carneiro 
Geraldo Santanna - Gilmar Machado- Ivair Nogueira- Jairo Ataíde-
João Batista de Oliveira- João Leite- Jorge Hannas- José Braga-
José Henrique- José Maria Barros- Marcelo Gonçalves- Maria Olívia 
-Miguel Martini - Olinto Godinho- Paulo Schettino- Raul Lima Neto 
-Sebastião Costa -Wilson Trópia. 

O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) A lista de 
comparecimento não registra a existência de número regimental. A 
Presidência deixa de abrir a reun1ao, por falta de "quorum", e 
convoca os Deputados para a ordinária de debates de segunda-feira, 
dia 6, às 20 horas. 



Belo Horizonte, quarta-feira, 8 de março de 1995 

ATA 

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 6 DE MARÇO DE 1995 

. Presidência do Deputado Agostinho Patrús 
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SUMARIO: ABERTURA - 1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): 1ª Fase: Atas 
(2) - Correspondência: Mensagens nQs 3/95 (Projeto de Lei nQ 28/95) 
e 4/95 (Projeto de Lei nQ 29/95), do Governador do Estado- Ofícios, 
telegrama e cartão - Apresentação de Proposições: Projeto de Lei nQ 
30/95 Comunicações: Comunicações dos Deputados Ronaldo 
Vasconcellos e Carlos Murta - 2ª Fase: Leitura de comunicações 
apresentadas - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA. 

. ABERTURA 
- Às 20h15min, comparecem os Deputados: 
Agostinho Patrús -Wanderley Ávila - Rêmolo Aloise -Maria José 

Haueisen- Ibrahim Jacob- Ermano Batista- Aílton Vilela- Alberto 
Pinto Coelho - Álvaro Antônio - Anivaldo Antônio - Antônio Andrade -
Arnaldo Canarinho - Bilac Pinto- Carlos Murta- Carlos Pimenta-
Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Durval Ângelo -
Elbe Brandão - Geraldo Nascimento Geraldo Rezende Geraldo 
Santanna- Gilmar Machado- Irani Barbosa- Ivo José- Jairo Ataíde 
- João Leite - José Braga - José Henrique - José Maria Barros -
Marcelo Gonçalves- Maria Olivia- Miguel Martini- Olinto Godinho-
Paulo Piau - Paulo Schettino - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto -
Ronaldo Vasconcellos- Sebastião Costa- Sebastião Helvécio. 

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

1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE) 
1ª Fase 
Atas 

A Deputada Maria José Haueisen, 2ª-secretária, procede à leitura 
z das atas das duas reuniões anteriores, que são aprovadas sem 
~ restrições. 

Correspondência 
~ o Deputado Rêmolo 
• correspondência: E 

Aloise, 1Q-Secretário, 

o c 
"MENSAGEM NQ 3/95* 

Belo Horizonte, 24 de fevereiro de 1995. 
Senhor Presidente: 

lê a seguinte 

~ Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para ser submetido 
§ao exame e deliberação dessa egrégia Assembléia Legislativa, o 
~ projeto de lei incluso, que dispõe sobre a transferência de recursos 
~ para as Caixas Escolares das Escolas Estaduais. 
ro A medida de que trata o projeto tem por finalidade excluir do 
.~comando normativo da Lei nQ 11.815, de 24 de janeiro de 1995, as 
~ Caixas Escolares das Escolas Estaduais. Ocorre que, com a autonomia 
g pedagógica, administrativa e financeira da escola pública, as Caixas 
~ Escolares, que são associações civis sem fins lucrativos, passaram a 
~ a a 
E 
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desempenhar, por delegação dos colegiados, atribuições 
administrativas diversas, além da compra da merenda escolar. 
Observa-se, assim, que as Caixas Escolares tiveram ampliadas as 

suas atividades, cumprindo tarefas complementares à do Poder 
Público, com excelente aproveitamento, eis que o seu trabalho é todo 
voltado para a comun·~ade a que servem, já que as suas diretrizes 
são traçadas pelos respectivos Colegiados. 

Os recursos financeiros com que contam para a realização daqueles 
serviços são provenientes de subvenções sociais, que lhes são 
repassadas, anualmente, em quatro etapas, pela Secretaria de Estado 
da Educação. 

Diante de tal realidade, é fácil perceber que a submissão das 
Caixas Escolares às normas da citada Lei nQ 11.815 dificultará ou, 
até mesmo, inviabilizará o recebimento daqueles recursos, sabido que 
a sua concessão por meio de convênio implicaria a assinatura de mais 

·de 16.000 (dezesseis mil) instrumentos anuais, pois no Estado estão 
em funcionamento mais de 4.000 (quatro mil) Caixas Escolares. 
Acrescente-se, além disso, que o reconhecimento de utilidade pública 
exigido no seu artigo 2Q como condição para o repasse de subvenção 
social não é exeqüível, pois as Caixas não são detentoras daqueles 
diplomas. 

Do exposto e atento a que as subvenções soc1a1s destinadas às 
Caixas Escolares revestem-se de características singulares, que não 
se confundem com as demais, é que proponho a exclusão delas do 
regime estabelecido naquele diploma legal. 
Tratando-se de matéria urgente, solicito a Vossa Excelência que 

atribua ao projeto de lei o regime de urgência a que se refere o 
artigo 69 da Constituição do Estado. 

Nesta oportunidade, renovo a Vossa Excelência a manifestação do meu 
alto apreço e especial consideração. 

Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais. 
PROJETO DE LEI No 28/95 

Dispõe sobre a transfe-~ncia de recursos para as Caixas Escolares 
das Escolas Estaduais. 
Art. 1Q -A Lei nQ 11.815, de 24 de janeiro de 1995, que dispõe 

sobre a concessão de subvenções sociais no Estado, não se aplica às 
transferências de recursos efetuadas pela Secretaria de Estado da 
Educação em favor das Caixas Escolares das escolas que integram a 
rede estadual de ensino. 
Art. 2Q- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contràrio." 
-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. 220, do Regimento Interno. 
*-Publicado de acordo com o texto original. 

"MENSAGEM No 4/95* 
Belo Horizonte, 24 de fevereiro de 1995. 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para ser submetido 

ao exame dessa egrégia Assembléia Legislativa, o incluso Projeto de 
Lei que altera dispositivo da Lei nQ 11.717, de 27 de dezembro de 
1994, que institui o Adicional de Local de Trabalho para o servidor 
em efetivo exerc1c1o em estabelecimento penitenciário e dà outras 
providências. 
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A proposta objetiva incluir o Centro de Internação Provisória do 
Adolescente - CEIP, em Belo Horizonte, recentemente criado através 
da Lei nQ 11.713, de 23 de dezembro de 1994, no elenco do artigo 10 
da Lei nQ 11.717, de 27 de dezembro de 1994, que estabelece a 
classificação, por categoria de porte, dos estabelecimentos 
penitenciários integrantes da estrutura orgânica da Secretaria de 
Estado da Justiça, a fim de possibilitar que o servidor do novo 
Centro, que satisfaça os pressupostos do artigo 1Q da Lei nQ 11.717 
citada, possa beneficiar-se com a percepção da vantagem instituída 
neste mesmo dispositivo legal, ou seja o Adicional de Local de 
Trabalho. 
Solicitando a Vossa Excelência que atribua ao Projeto de Lei a 

tramitação prevista no artigo 69 da Constituição do Estado, sirvo-me 
da oportunidade para reiterar-lhe as expressões do meu elevado 
apreço e distinta consideração. 

Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais. 
PROJETO DE LEI No 29/95 

Altera dispositivo da Lei nQ 11.717,' de 27 de dezembro de 1994, que 
institui o Adicional de Local de Trabalho para o servidor em efetivo 
exercício em estabelecimento penitenciário e dá outras providências. 
Art. 1Q -O inciso IV do artigo 10 da Lei nQ 11.717, de 27 de 

dezembro de 1994, fica acrescido da alínea "d", com a seguinte 
redação: 

"Art. 10- .............................................. . 
IV - .................................................... . 
d) Centro de Internação Provisória do Adolescente José Adolfo 

Vieira Assad, em Belo Horizonte." 
Art. 2Q- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário." 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Defesa 

Social e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 
195, c/c o art. 220, do Regimento Interno. 
*-Publicado de acordo com o texto original. 

OFÍCIOS 
Do Sr. Tarcizo Telino de Lacerda, Deputado à Assembléia Legislativa 

do Estado da Paraíba, agradecendo o envio do relatório dos projetos 
z apresentados nesta Casa no período de 1989 a 1994 e solicitando lhe 
~ sejam encaminhadas as proposições que menciona. 

Do Sr. Ant6nio Lima Bandeira, Coordenador do Fórum de Dirigentes 
~ das Instituições Federais de Ensino Superior de Minas Gerais, 
·~ comunicando a criação do referido fórum, ocorrida no dia 3/2/95, no 
~ Município de Viçosa. (-À Comissão de Educação.) 
E TELEGRAMA 
o Do Sr. Amilcar Martins, Secretário da Casa Civil, agradecendo o 
~ convite para a reunião de instalação da 13ª Legislatura desta Casa e 
~ apresentando o motivo de sua ausência à solenidade. 
~ CARTÃO 
~ Do Sr. Luiz Ant6nio Athayde Vasconcelos, Secretário-Adjunto da 
~ Fazenda, agradecendo o convite para a reunião de instalação da 13ª 
.~ Legislatura desta Casa e apresentando o motivo de sua ausência à 
~ solenidade. 
~ o Sr. Presidente - A Presidência passa a receber proposições e a 
~ conceder a palavra aos oradores inscritos para a 1ª fase do Pequeno 
~ Expediente. 
~ 
E 
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Apresentação de Proposições 
- Nessa oportunidade, é encaminhada à Mesa a seguinte proposição: 

Dispõe sobre 
portadoras de 
A Assembléia 
Art. 1Q- Os 

Minas Gerais 
públicos de 
deficiência. 

PROJETO DE LEI NQ 30/95 
a reserva de vagas e empregos públicos para as pessoas 
deficiência. 
Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
órgãos da administração direta e indireta do Estado de 
reservarão 5% (cinco por cento) dos cargos e empregos 
provimento efetivo para as pessoas portadoras de 

Parágrafo único - Para os fins desta lei, pessoa portadora de 
deficiência é aquela que apresenta, em caráter permanente, disfunção 
de natureza física, sensorial ou mental, que gere incapacidade para 
o desempenho de atividade segundo um padrão considerado normal para 
o ser humano. 
Art. 2Q- Os órgãos da administração direta e indireta do Estado de 

Minas Gerais aplicarão provas especiais para o preenchimento das 
vagas reservadas nesta lei. 

§ 1Q -As provas serão aplicadas por professores com habilitação 
nas matérias constantes no edital do cor.~~~so. 

§ 2Q Se o número de candidatos :~rtadores de deficiência 
aprovados for menor que o número das vagas reservadas, as 
remanescentes serão ocupadas pelos demais concorrentes, obedecida a 
ordem de classificação. 
Art. 3Q -Os concursos públicos realizados após a publicação desta 

lei reservarão 10% (dez por cento) das vagas oferecidas para as 
pessoas portadoras de deficiência, até o preenchimento do percentual 
constante no art. 1Q. 
Art. 4Q- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 16 de fevereiro de 1995. 
João Batista de Oliveira 
Justificação: O art. 28 da Constituição do Estado assegura que "a 

lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para 
provimento com portador de deficiência" e de suas entidades 
representativas, que trabalham, desde os primórdios da 
redemocratização de nosso País, para abrir o mercado formal de 
trabalho para os integrantes desse segmento social. 
O conteúdo do dispositivo constitucional acima citado foi 

encaminhado pelas entidades representativas de portadores de 
deficiência aos Deputados constituintes mineiros de 1989 e foi por 
eles aproveitado no novo texto constitucional. A inclusão se deu 
devido ao reconhecimento de que, no processo de integração da 
pessoa portadora de deficiência no mercado formal de trabalho, o 
poder público tem que, necessariamente, dar o exemplo. Isso, no 
presente caso, significa incentivar o ingresso dos trabalhadores 
portadores de deficiência nos quadros do Estado. 
Apesar da enorme conquista que representa, a reserva de percentual 

de empregos e cargos públicos para deficientes, tal como está no 
mencionado art. 28, não tem efetividade. O próprio dispositivo 
atribui à lei ordinária o detalhamento do direito básico que 
institui, sem o qual não pode adquirir eficiência. 

Com a apresentação deste projeto de lei, produto de calorosos 
debates com representantes das associações de portadores de 



deficiência, fica aberto, nesta Casa Legislativa, o debate sobre 
esse tema, que é de grande relevância, pois, pelo menos, 10% da 
população do Estado, de acordo com estimativa da Organização Mundial 
de Saúde, é portadora de algum tipo de deficiência. Além de 
necessar1o, esse debate é, também, urgente. São muitos os 
deficientes que estão à espera de uma oportunidade de trabalho, de 
uma chance de realizar o seu projeto de vida; eles esperam do Estado 
não o privilégio, mas a atitude exemplar, que tenha para a 
iniciativa privada e o restante da sociedade o efeito sinalizador de 
que o aproveitamento do trabalhador portador de deficiência é 
possível. Essa sinalização deve provocar, por extensão, a abertura 
de mais oportunidades de realização profissional e pessoal para os 
deficientes. 

Debater e legislar sobre esse tema é, portanto, fazer política de 
inclusão social; é possibilitar ao trabalhador portador de 
deficiência o exercício pleno da cidadania. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Saúde e 

Ação Social para parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 103 do 
Regimento Interno. 

COMUNICAÇÕES 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados Ronaldo 

Vasconcellos e Carlos Murta. 
2a Fas: 

O Sr. Presidente- Não havendÕ o-~~ores inscritos, a Presidência 
passa à 2ª fase da 1ª parte da reun1ao, destinada à leitura de 
comunicações e a pronunciamento de Líderes inscritos. Estão abertas 
as inscrições para a próxima reunião ordinária. 

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

comunicações apresentadas nesta reun1ao pelos Deputados Ronaldo 
Vasconcellos- falecimento da Sra. Mariana Duarte, mãe do ex-
Deputado Homero Duarte, em Alfenas; Carlos Murta - falecimento do 
Dr. José Serra dos Santos Barão, em Vespasiano, e solicitando sejam 
enviadas condolências à família (Ciente. Oficie-se.). 

ENCERRAMENTO 
o Sr. Presidente - Não havendo outras comunicações a serem feitas, 

Lideres inscritos nem oradores para o Grande Expediente, a 
~ Presidência encerra a reun1ao e convoca os Deputados para a 
, ordinária deliberativa de amanhã, dia 7, 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. E 
~ 
c 
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Belo Horizonte, quinta-feira, 9 de março de 1995 

ATAS 

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 7 DE MARÇO DE 1995 

Presidência dos Deputados Agostinho Patrús e 
Wanderley Ávila 

SUMÁRIO: ABERTURA 1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata 
Apresentação de Proposições: Projeto de Lei nQ 31/95 - Requerimentos 
nQs 34 a 55/95 - Requerimentos da Comissão de Agropecuária ~ dos 
Deputados Marcos Helênio (8), José Bonifácio (11), Wanderley Avila 
(9), Ronaldo Vasconcellos, João Batista de Oliveira e Glycon Terra 
Pinto - Comunicações: Comunicações dos Deputados Romeu Queiroz, 
Mauri Torres e Carlos Pimenta - Oradores Inscritos: Discursos dos 

·Deputados Elbe Brandão, Raul Lima Neto, João Batista de Oliveira, 
Paulo Schettino, Carlos Pimenta, Ronaldo Vasconcellos e Ivo José-
2ª PARTE (ORDEM DO DIA): 1ª Fase: Palavras do Sr. Presidente 
Designação de comissões: Comissões Especiais para Emitirem Pareceres 
sobre o Veto Parcial à Proposição de Lei Complementar nQ 41 e sobre 
a Proposta de Emenda à Constituição nQ 1/95 Leitura de 
comunicações apresentadas Requerimentos: Requerimentos dos 
Deputados Ermano Batista, Wanderley Ávila (7), João Batista de 
Oliveira, Ronaldo Vasconcellos, José Bonifácio (3), Marcos Helênio 
(2); deferimento Requerimento do Deputado Marcos Helênio; 
discursos dos Deputados Álvaro Antônio e Alencar da Silveira Júnior; 
aprovação Requerimentos da Comissão de Agropecuária e. dos 
Deputados Marcos Helênio (5), José Bonifácio (8), Wanderley Avila 
(10) e Glycon Terra Pinto; aprovação- 2ª Fase: Discussão e votação 
de proposições: Discussão, em turno único, do Veto Total à 
Proposição de Lei nQ 12.464; questões de ordem; chamada de 
recomposição de "quorum"; existência de número regimental; 
manutenção do veto - Discussão, em turno único, do Veto Total à 
Proposição de Lei nQ 12.465; manutenção do veto - ENCERRAMENTO -
ORDEM DO DIA. 

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

Paulo Pettersen - Rêmolo Aloise - Maria José Haueisen - Ibrahim 
Jacob- Ermano Batista -Antônio Júlio- Ailton Vilela- Ajalmar 
Silva- Alberto Pinto Coelho- Alencar da Silveira Júnior- Almir 
Cardoso - Álvaro Antônio - h~derson Adauto - Anivaldo Antônio 
Antônio Andrade Antônio Genaro Antônio Roberto Arnaldo 
Canarinho- Arnaldo Penna- Bilac Pinto- Bonifácio Mourão- Carlos 
Murta- Carlos Pimenta - Clêuber Carneiro- Dilzon Melo - Dimas 
Rodrigues - Dinis Pinheiro - Ojalma Diniz - Durval Ângelo- Elbe 
Brandão- Francisco Ramalho- Geraldo Nascimento- Geraldo Rezende -
Geraldo Santanna- Gil Pereira- Gilmar Machado- Glycon Terra Pinto 
- Hely Tarquínio - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Ivo José - Jairo 
Ataíde- João Batista de Oliveira -João Leite- Jorge Eduardo de 
Oliveira- Jorge Hannas -José Bonifácio José Braga José 
Henrique - José Maria Barros - Leonídio Bouças - Luiz Antônio Zanto 
- Marcelo Cecé - Marcelo Gonçalves - Marco Régis - Marcos Helênio -
Maria Olívia - Mauri Torres- Miguel Martini - Olinto Godinho-



Pau1~ ?iau - 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. 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. 

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: 
PROJETO DE LEI NQ 31/95 

Declara de utilidade pública a Associação Brasileira de Agências de 
Viagens de Minas Gerais - ABAV-MG -, com sede no Município de Belo 
Horizonte. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas 
Ar- 1Q Fica declarada de utilidade 

Bra" ieira de Agências de Viagens de Minas 
seae no Município de Belo Horizonte. 

Gerais decreta: 
pública a Associação 

Gerais - ABAV-MG -, com 

Art. 2Q- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 3 de março de 1995. 
Ronaldo Vasconcellos 
Justificação: A Associação Brasileira de Agências de Viagens de 

Minas Gerais é uma i-:tituição civil sem fins lucrativos, destinada 
a congregar as agênc· s de turismo do Estado, com a finalidade de 
defender os direitos ~ os interesses da classe e de trabalhar pelo 
desenvolvimento do turismo através do intercâmbio com entidades 
congêneres no País e no exterior. 

Por promover atos que incrementam as atividades do turismo, 
~ importante fonte de divulgação e de renda para o Estado, e por 
' preencher os requisitos legais, a entidade merece ser declarada de 
~ utilidade pública. 
~ -Publicado, vai o projeto as Comissões de Justiça, para exame 
~ preliminar, e de Educação, para deliberação, nos termos do art. 195, 
c c/c o art. 104, inciso I, do Regimento Interno. 
~ REQUERIMENTOS 
~ NQ 34/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando seja consignado 
~ nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja Maçônica José 
] Garibaldi, do Município de Nova Lima, por seus 96 anos de 
o existência. 
! No 35/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando seja consignado 
.~ nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja Maçônica Filhos 
~ da Acácia, do Município de Caratinga, por seus 15 anos de 
~ existência. 
~ NQ 36/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando seja consignado 
~ nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja Maçônica 
~ 
E 
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Lealdade e Justiça, do Município de Montes Claros, por seus dois 
anos de existência. 

NQ 37/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando seja consignado 
nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja Maçônica 
Professor Francisco Nora, do Município de Tarumirim, por seus 23 
anos de existência. 

NQ 38/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando 
nos anais da Casa voto de congratulações com a 
Perfeita União, do Município de Além Paraíba, por 
existência. 

seja consignado 
Loja Maçônica 

seus 60 anos de 

NQ 39/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando seja consignado 
nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja Maçônica Luzes 
da Conquista, do Município de Itaguara, por seus sete anos de 
existência. 

NQ 40/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando seja consignado 
nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja Maçônica 
Fraternidade Riobranquense, do Município de Visconde do Rio Branco, 
por seus 45 anos de existência. 

NQ 41/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando seja consignado 
nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja Maçônica Deus, 
Caridade e Justiça nQ 18, do Município de Pirapora, por seus 58 anos 
de existência. 

NQ 42/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando seja consignado 
nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja Maçônica 
Aquarius I, desta Capital, por seus seis anos de existência. 

NQ 43/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando seja consignado 
nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja Maçônica Mestre 
Gentil, do Município de Coroaci, por seus 11 anos de existência. 

NQ 44/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando seja consignado 
nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja Maçônica Sol 
Nascente, do Município de Guanhães, por seus 12 anos de existência. 

NQ 45/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando seja consignado 
nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja Maçônica 
Fraternidade, Justiça e Trabalho, do Município de Guaxupé, por seus 
42 anos de existência. 

NQ 46/95. do Deputado Wanderley Ávila, solicitando seja consignado 
nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja Maçônica Fênix, 
do Município de Araguari, por seus 20 anos de existência. 

NQ 47/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando seja consignado 
nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja Maçônica Deus e 
Liberdade, do Município de Taiobeiras, por seus 16 anos de 
existência. 

NQ 48/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando seja consignado 
nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja Maçônica 
Professor Paulo dos Santos, do Me· 'cípío de Gurinhatã, por seus 11 
anos de existência. 

NQ 49/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando 
nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
de Minas, do Município de Contagem, por seus 
existência. 

seja consignado 
Maçônica Águias 
oito anos de 

NQ 50/95, do Deputado Wanderley Ávila, 
nos anais da Casa voto de congratulações 
Rio Grande, do Município de Iturama, por 
(- Distribuídos à Comissão de Educação.) 

solicitando seja consignado 
com a Loja Maçônica Vale do 
seus 16 anos de existência. 
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NQ 51/95, do Deputado Ivair Nogueira, solicitando seja formulado 

apelo ao Governador do Estado e ao Secretário da Saúde com vistas à 
aquisição de equipamentos e materiais necessários à instalação e ao 
funcionamento do Hospital Regional, no Município de Betim. (- À 
Comissão de Saúde e Ação Social.) 

NQ 52/95, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando seja formulado 
apelo ao Secretário da Fazenda com vistas a que se isentem os 
produtores de alho da região Norte de Minas da arrecadação do ICMS 
sobre esse produto no período de março a junho do corrente ano. 

NQ 53/95, do Deputado Carlos Pimenta, solicitando seja formulado 
apelo ao Governador do Estado com vistas a que se isentem os 
produtores de alho do Município de Francisco Sá da arrecadação do 
ICMS sobre esse produto no período de março a junho do corrente ano. 
(-Distribuídos à Comissão de Agropecuária.) 

NQ 54/95, do Deputado Carlos Murta, solicitando seja formulado 
apelo ao Reitor da UEMG com vistas à criação e à instalação de uma 
unidade dessa instituição de ensino no Município de Araçuaí. (- À 
Comissão de Educação.) 

NQ 55/95, do Deputado Ermano Batista, solicitando seja formulado 
apelo ao Gove~nador do Estado e ao Secretário de Transportes e Obras 
Públicas com vistas à construção de ponte que ligue o Município de 
Conselheiro Pena à BR-259. (-À Comissão de Administração Pública.) 

Da Comissão de Agropecuária e Política Rural, solicitando o 
desarquivamento do Projeto de Resolução nQ 2.277/94. 

Do Deputado Marcos Helênio (8), solicitando o desarquivamento do 
Projeto de Lei nQ 2.068/94 e do Projeto de Lei Complementar nQ 
15/91, audiência da Comissão de Defesa do Consumidor para emitir 
parecer sobre os Projetos de Lei ncs 14, 13 e 7/95, audiência da 
Comissão de Saúde e Ação Social, para emitir parecer sobre o Projeto 
de Lei nQ 16/95, e o desarquivamento dos Projetos de Lei nQs 1.394 e 
1.326/93. 

Do Deputado José Bonifácio (11), solicitando o desarquivamento dos 
Projetos de Lei nQs 1.973, 2.118 e 2.130/94, 1.640/93, 2.274/94, 
382/91, 2.025/94, 829 e 790/92, 2.033 e 1.972/94. 

Do Deputado Wanderley Ávila (9), solicitando o desarquivamento dos 
Projetos de Lei ncs 2.255/94, 1.577/93, 2.254/94, 908 e 1.007/92, 
1. 231 , 1. 246 e 1. 658/93 e 1. 888/94. 6 Do Deputado Ronaldo Vasconcellos, solicitando o desarquivamento do 

, Projeto de Lei nQ 2.238/94. 
~ Do Deputado João Batista de Oliveira, solicitando o desarquivamento 
• do Projeto de Lei nc 1.714/94. 
~ Do Deputado Glycon Terra Pinto, solicitando o desarquivamento do 
c Projeto de Lei nc 2.178/94. 

COMUNICAÇÕES Q) 

~ - São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados Romeu 
~ Queiroz, Mauri Torres e Carlos Pimenta. 
~ Oradores Inscr;tos 
~ o Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Elbe Brandão. 
~ A Deputada Elbe Brandão* -Sr. Presidente, imprensa, público aqui 
.~presente, colegas:(- Lê:) 

ro "Montes Claros, 3 de outubro de 1978. 
~ Ensinem a nossas crianças que a terra é nossa mãe. Tudo aquilo que 
~ acontecer à terra, acontecerá ao filho da terra. 
"' C) 

õ. 
E 
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Se os homens cospem no solo, estão cuspindo em si mesmos. (Seattle, 
1854) 
Caro companheiro ruralista: 
É da terra que com muito suor, muito trabalho, muito sacrifício e 

sobretudo com muito amor tiramos o nosso sustento e o sustento de 
nossos patrícios. 

Mas nem sempre, infelizmente, somos bem compreendidos nessa nossa 
árdua luta pelo pão nosso de cada dia do povo brasileiro. Tiram o 
preço justo do nosso produto, oneram esse produto com altos 
impostos, negam-nos crédito, impõem-nos, sem piedade, encargos 
superiores às nossas capacidades. 

Como conseqüência, muitos dos nossos, principalmente o mais fraco, 
desiludido e cansado, têm abandonado o campo em busca de melhor 
sorte nas cidades, no último anseio de salvação. 

Mas o filho da terra, o homem do campo nada pode encontrar nas 
·cidades senão o tédio, a tristeza, o desemprego e a marginalização. 

Há que lutar pelo campo, pelo homem do campo, pelas coisas do 
campo. 

É o que venho fazendo há 20 anos na esperança de melhores dias para 
a nossa classe, na esperança de um efetivo reconhecimento do 
trabalho do agricultor e pecuarista, tanto o grande como o pequeno. 
E é por isso que venho solicitar a sua ajuda, se achar por bem e 

reconhecer em mim capacidade de lutar pela classe, no sentido de 
ocupar uma tribuna livre na Assembléia do Estado, para continuar 
lutando, gritando, se preciso for, na defesa dos interesses da nossa 
tão esquecida, sofrida e espezinhada classe rural. 
Edílson Brandão Guimarães." 
Isso foi dito há 16 anos e, hoje, como filha de Edílson Brandão, 

espero que Deus ilumine o meu coração e a minha dignidade para que 
sempre que subir a esta tribuna possa fazê-lo de maneira livre. 
Edílson Brandão Guimarães: homem público por opção, amou o Norte de 

Minas e, por ele, quando não mais tinha forças para lutar, apenas 
viveu para se transformar no guardião da terra que sonhou ser a 
Califórnia brasileira. 
Projeto que trata da transposição do São Francisco para o Vale do 

Gorutuba, efetuando a retenção das águas das enchentes do rio. Esta 
proposta aproveita os rios Verde Grande, Gorutuba e Quem-Quem como 
calhas naturais, seguidos de barragens em todo o percurso, 
garantindo assim a produção. 

A tese defendida por Brandão, que dizia "Brasil, o País que 
contraria até a vontade de Deus", embasa-se na crença de que o 
desenvolvimento produtivo do mundo se encontra nas margens dos rios 
Tigre, Eufrates, Nilo, Tâmisa, Reno, Pó e Missúri, esse último tem 
apenas a terça parte da extensão do ~ão Francisco e faz da 
Califórnia a 6a economia do mundo. 

Brandão marca a história mineira quando, em entrevista, lhe 
perguntaram: "Diante de um quadro tão critico de sua saúde, como 
fará para enfrentar mais esta luta da Califórnia brasileira". Com o 
espírito forte que tinha respondeu apenas: "O homem que sonha não 
morre". 

E assim, 
marcando a 
gorutubano 

o sonhador que guardou o sapato do Presidente Sarney, 
primeira ida de um Presidente da República aos solos 

e janaubense, partiu tranqüilo na certeza do dever 
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cumprido. Foi-se, lutando contra a morte nos últimos 10 anos, com 
uma espada de ouro cravada, iluminado por Deus. 
Assim sendo, Sr. Presidente, permita-me entregar-lhe a cópia do 

Projeto Califórnia Brasileira, para que seja repassado à biblioteca 
desta Casa, às Comissões de Agricultura, Recursos Hídricos, bem 
como, ao Parlamento das Águas. 
Estou certa que não é a solução definitiva, mas é a semente desta 

àrvore maior, cujo tronco é o "Velho Chico", os galhos, seus 
afluentes subterrâneos e de superfície, e os frutos, a ação política 
de dizer "sim" para a população miseràvel e indigna, que traz 
repugnância aos seres que se dizem racionais e humanos. 
~ necessàrio, é preciso, é urgente que se diga "sim" ao Norte de 

Minas e ao vale do Jequitinhonha, sob o risco de, em futuro próximo, 
sermos os verdadeiros responsàveis por um genocídio de corpos e de 
almas em minha região. 

* - Sem revisão da oradora. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Raul Lima Neto. 
O Deputado Raul Lima Neto* -Sr. Presidente, Agostinho Patrús, Srs. 

Deputados, meus senhores, minhas senhoras, é com honra e alegria que 
subo a este lugar, mas é com imenso pesar que, mais uma vez, faço 
uso desta tribuna do Poder Legislativo do Estado de Minas Gerais 
para fazer uma denúncia, como se o eco das minhas palavras aqui 
proferidas pudessem penetrar no coração do executivo màximo desta 
Nação, o Presidente Fernando Henrique Cardoso, e conduzi-lo ao bom 
senso, desviando-o de rotas que, se não forem mudadas, poderão levar 
nosso País a sofrimentos e decepções ainda maiores. Longe de mim e 
de minha vontade ser crítico irresponsàvel, opositor sistemàtico ou 
bajulador do perverso. Antes, rogo a Deus, que a todos que lhe pedem 
dà liberalmente e não lança na face, que me dê humildade e 
discernimento para que, com sabedoria não a terrena, que é 
facciosa, partidarista, vaidosa, amargurada, invejosa e animal, mas 
aquela que vem là do alto, que é primeiramente pura, depois 
pacífica, indulgente, tratàvel, plena de misericórdia, de bons 
frutos e imparcial, sem fingimentos - mediante condigno proceder, em 
mansidão, possa eu, de alguma forma, sensibilizar o coração de quem 
critico e contribuir para o exercício da justiça em nossa Nação, em 

§ ~~~s~sEs~~~~·De6~~~d~~~ic~~~~~se~~a~~~soe P~~~~ni~~ m~o~ 1 e1~~~r~~~~~ 
• justos. 
~ Estarreceu-me a noticia publicada no jornal "0 Globo" do dia 24/2 
~ do corrente, cuja cópia està aqui em nossas mãos, com a seguinte 
~manchete: "Governo Quer Igrejas Pagando Impostos." . 
~ Sei que pagar impostos é dever de todo cidadão e o fazemos. E 
o cumprimento de uma obrigação cívica e até de um mandamento divino. 
~ Em Romanos, 3.7, està escrito: "Pagai a todos o que lhes é devido: 
~ àquele tributo, tributo; àquele imposto, imposto; àquele respeito, 
~ respeito, aquela honra, honra." Foi o próprio filho de Deus, o Verbo 
~ que se fez carne e habitou entre nós, o sumo criador dos céus e da 
~ terra junto com o Pai e o Espírito Santo, Jesus Cristo, que, quando 
-~ interpelado maliciosamente pelos fariseus sobre se devia ou não o 
~ povo judeu pagar tributos a César, respondeu: "Dai a César o que é 
& de César e a Deus o que é de Deus." Ao povo é licito e é dever pagar 
~ impostos, mas não à Casa de Deus. Nem César, nem Alexandre, nem 
~ Ataxerxes, nem Ciro, nem Dario, nem Nabucodonosor, nem qualquer rei. n 
E 
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imperador, déspota ou presidente, em toda a his~ória da humanidade, 
ousou tamanho acinte, irreverência, desrespei::, demonstração de 
ceticismo e falta de temor a Deus. Antes, pelo contrário, governos 
viram nações e terras serem abençoadas. Quantos tesouros racionais 
foram enviados, por decretos e projetos aprovados, quantas verbas 
para construções e reconstruções de templos do Senhor e manutenção 
de obras sacerdotais. 

Vejam Srs. Deputados, leiam os livros históricos das sagradas 
escrituras. Também o livro de Esdras e de Elias. Vejam os exemplos 
da Suíça, com João Galdino, da Alemanha, com Lutero, e dos Estados 
Unidos, com Abraham Lincoln. Vejam Portugal e Espanha, quando 
governados por reis fiéis, tementes a Deus, submissos ao Evangelho e 
aliados da Igreja, subjugaram o mundo com a cultura e os 
descobrimentos. Bem disse, certa feita, o Rei Davi: "Se Deus não 
edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Bem-
aventurada a nação cujo Deus é o Senhor." 

Os pastores, os padres, os leigos, os crentes, todos os membros da 
Igreja são contribuintes; declaram e pagam o Imposto de Renda. E, se 
são realmente crentes, jamais sonegam, pois isso é pecado; é furtar 
a Nação. Mas, na Igreja, como pessoa jurídica, no templo do Senhor, 
os dízimos e as ofertas são doados por contribuintes de impostos 
para obras missionar1as, para que não falte mantimento na Casa do 
Senhor, para doar aos membros mais carentes, às v1uvas, para a 
construção de templos e a manutenção de obreiros em tempo integral, 
que declaram ao fisco e ao Imposto de Renda o que recebem como 
salário pessoal da Igreja. 

A palavra "igreja", Srs. Deputados, vem do vocábulo "egledir", que 
significa chamada para fora. Taxar as verbas que advêm dos atos de 
louvor ao Senhor, levadas ao templo por cristãos que são 
contribuintes, é um absurdo. 

Para terminar, com todo o respeito e construtivamente, gostaria de 
/ alertar o nosso honrado Presidente pelo qual oramos e temos o dever 

de interceder a Deus para que seja integro, bondoso, justo, sábio, 
compromissado com o bem-estar geral de todo o povo e não com algumas 
centenas de empresários, que, por não terem concorrentes, aumentam o 
preço dos seus produtos, pagam mal ao trabalhador, tornando quase 
impossível a oportunidade para todos os que começam a consumir e a 
comprar o que antes não podiam. Com isso, forçam o Governo a tomar a 
hedionda medida de combate ao consumo, para não correrem o risco de 
terem uma sadia competição, ainda que o obrigue a melhorar os seus 
produtos, a aumentar os salários e a baixar os preços, 
possibilitando assim que outros brasileiros se tornem produtores e 
venham ameaçar seus monopólios, mesmo oprimidos por tantos impostos. 
Somos a Nação que mais paga impostos no mundo. Mas eles preferem 
assim. Preferem pagar mais impostos, pois estes também 
impossibilitam a iniciativa do povo e, conseqüentemente, a 
competição. 
Gostaria de terminar, avisando o nosso Presidente, pelo qual oro, 

que a sabedoria de Deus, em Provérbios 29-4, da Bíblia Sagrada, diz 
assim: "Que o governo justo ampara a terra, mas o arbítrio dos 
impostos degrada e transtorna uma nação." E, concluindo, nos diz a 
mais perfeita contribuição, a lei do Senhor, em Esdras 7-24, citando 
um decreto de Ataser: "Também nos fazemos saber. Quanto à Casa de 
Deus, não será lícito aos homens imporem-lhe nem defeitos, nem 
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impostos e nem pedágios." A Igreja, Srs. Deputados, é a maior 
instituição do Brasil e da face da Terra. Ela tira uma pessoa 
embriagada ou uma prostituta da sarjeta e integra essa pessoa a 
sociedade, tornando-a um contribuinte, um cidadão honesto, íntegro. 

A Carta das Nações, da qual o Brasil é signatário, e que tornou-se 
lei entre nós, é totalmente contra essa atitude do Presidente, que 
insiste em mandar para o Congresso uma emenda tributária à 
Constituição, querendo que as igrejas e templos religiosos paguem 
impostos sobre dízimos e ofertas. 
Essa é a razão pela qual encaminharemos ao Presidente moção de 

pesar e repúdio por atitude de tamanha irreverência, mas 
esperançosos de que a prudência fale mais alto ao seu coração e que 
seja, por sua atitude de arrependimento e mudança, grandemente 
abençoado por Deus e, com ele, todos os seus planos e toda a Nação 
brasileira. Foi Salomão quem disse: "Se Deus não edificar a casa, em 
vão trabalham aqueles que a edificam. Se o Senhor não guardar a 
cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil é levantar de madrugada, 
deitar tarde, comer o pão que com dores o povo granjeia, porque 
àqueles que temem a Deus e aos seus filhos Deus dá a terra enquanto 
dormem." 
Que Deus abençõe nossa Nação e 

dessa atitude tão vil, que tenta 
obrigado. 
* - Sem revisão do orador. 

que nosso Presidente se arrependa 
impor à igreja do Senhor. Muito 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Batista de 
Oliveira. 
o Deputado João Batista de Oliveira Sr. Presidente, 

Secretário, Sras. e Srs. Deputados, pessoas que nos visitam 
galerias, dentre as quais quero registrar a presença 
representante da Federação Brasileira de Instituições 
Excepcionais - Seção Minas Gerais. 

Sr. 
nas 

de 
de 

Sr. Presidente, trago um requerimento de minha autoria e gostaria 
de fazer sua leitura, permitindo-me, posteriormente, um pequeno 
comentário. 
-Lê requerimento em que solicita seja encaminhado ofício ao 

Governador do Estado com vistas à realização de gestões junto aos 
Ministérios do Planejamento e da Previdência e Assistência Social, 

~em Brasília, a fim de assegurar às instituições especializadas na 
' habilitação e na reabilitação de deficiências o pagamento pelos 
~ serviços contratados pela extinta - LBA - no âmbito do Programa de 
~ Apoio à Pessoa Portadora de Deficiência, bem como pela continuidade 
~ dessa iniciativa governamental de relevante importância social. 
c A justificação do requerimento é a que se segue. 
o "As instituições especializadas na habilitação e na reabilitação de 
~ pessoas portadoras de deficiências são responsáveis pelo tratamento 
~de cerca de 20 mil crianças com deficiência no Estado de Minas 
~ Gerais. Esse tratamento, gratuito para os portadores de 
~ deficiências, era financiado pela extinta LBA, por meio do Programa 
~ de Apoio à Pessoa Portadora de Deficiência . 
. ~ o fechamento desta agência federal tornou mais difícil a situação 
~ das instituições de reabilitação. Antes, as instituições conviviam 
~ com a irrisória remuneração paga pela LBA por criança atendida, uma 
~ remuneração sempre insuficiente para cobrir a complexidade do 
~ tratamento oferecido, para remunerar condignamente os profissionais 
a 
E 



envolvidos e até mesmo para atender as numerosas 
agência. Agora, com o fechamento da LBA, as 
conseguem receber pelos serviços prestados nos 
janeiro e fevereiro e, muito menos, ter garantia 
programa. 
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exigências daquela 
instituições não 

meses de dezembro, 
da continuidade do 

A situação das instituições de reabilitação está seriamente 
comprometida. Não recebendo do governo federal, as instituições 
ficaram sem ter como arcar com seus custos operacionais e, muito 
menos, como pagar em dia seus impostos e seus qualificados 
profissionais. 

Sem receber pelos serviços prestados ao governo federal, a cada dia 
diminuem as chances de sobrevivência das instituições de 
reabilitação e habilitação de portadores de deficiências. Caso 
venham a cerrar as portas, um grande problema social será, então, 
criado: os cerca de 20 mil portadores de deficiência hoje atendidos 
·ficarão sem o tratamento especializado de que tanto necessitam para 
poderem se integrar à sociedade e exercerem sua condição de cidadão. 

Como é de todos sabido, o Estado de Minas Gerais não tem condição 
de absorver imediatamente, na sua rede especializada, a grande 
demanda hoje atendida pelas instituições outrora conveniadas com a 
LBA. Assim, a sobrevivência do Programa de Apoio à Pessoa Portadora 
de Deficiência e das instituições que o executam sob convênio é de 
extrema importância para Minas Gerais, e somente a intervenção 
direta do Exmo Sr. Governador do Estado e da administração estadual 
será capaz de reverter essa triste situação, garantindo o pagamento 
das faturas em atraso e a continuidade de uma iniciativa 
governamental séria, que traz uma contribuição inestimável, não só 
para os portadores de deficiências de nosso Estado, mas de todo o 
País." 
Sr. Presidente, gostaria de tecer alguns comentários, trazendo 

informações a este Plenário. Para cada criança excepcional que 
dispõe de tratamento, hoje, no Brasil, existem 20 crianças sem o 
mínimo tratamento. A LBA sempre foi a nossa FUNAI. A FUNAI acabou 
com a vida dos índios brasileiros e a LBA vem fazendo o mesmo com os 
excepcionais. 

Recentemente, como Ministro da Fazenda, o Sr. Fernando Henrique 
Cardoso cortou todas as verbas de reabilitação e, agora, como 
Presidente da República, extinguiu a LBA (extinção que era por todos 
reclamada), mas deixou de pagar suas contas. Existem 120 cidades, 
cada uma com uma unidade da APAE, que atendem a milhares de crianças 
no interior do Estado de Minas Gerais, enfrentando situação 
d if i c í 1 i ma . 

Na Grande BH existem, aproximadamente, 60 instituições conveniadas 
que necesc :am verbas. Gostaria, para conhecimento dos senhores, de 
dizer que a LBA paga uma média de 20 reais por mês, por 80 horas de 
atendimento na área de reabilitação. Ainda assim, essa é a única 
referência existente no Brasil. 
Gostaríamos de contar com o apoio do Plenário, levando nossa 

preocupação ao Presidente da República, homem cuja trajetória sempre 
se pautou pela luta em prol dos direitos humanos. Impossível vermos 
o Presidente Fernando Henrique Cardoso omitir-se, deixando os 
excepcionais e portadores de deficiências física, no Brasil, . 
entregues à própria sorte. Eu não consigo, nós não conseguimos 
entender essa omissão. Muito obrigado. 
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O Sr. Pres;dente - Com a palavra, o Deputado Paulo Schettino. 
O Deputado Paulo Schett;no - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. 

Deputados, representantes da imprensa, ocupantes das galerias, volto 
a ocupar esta tribuna com grande satisfação. v. Exas. têm 
testemunhado a minha preocupação, em oportunidades anteriores, de 
vir aqui trazer aos colegas desta Casa a verdadeira imagem da 
Polícia Civil, à qual dediquei mais de 35 anos de minha vida. Tenho 
reiteradamente procurado demonstrar que a nossa instituição é séria, 
operosa, dedicada, digna, voltada sempre para bem servir e defender 
a sociedade. Tem suas dificuldades, em seu seio existem integrantes 
que não a dignificam, como aliás em todo segmento profissional, mas, 
felizmente, posso assegurar-lhes, representam estes uma minoria 
pouco significativa. E quando comprovada a sua conduta ilícita, são 
prontamente adotadas as providências pertinentes, com a punição 
exemplar dos infratores. 

Mas hoje aqui compareço muito feliz para me expressar sobre o 
artigo escrito pelo eminente mestre, magistrado e homem de bem 
AntOnio Álvares da Silva, publicado pelo jornal "Estado de Minas", 
em 18/2/95 sob o título "Sobre a Missão do Policial". A propósito, 
lembro-me das palavras proferidas pelo Delegado de Polícia da Bahia 
AntOnio de Matos, a respeito da atividade policial: "Não sei de 
ofício mais nobilitante. Não sei, por outro lado, de tarefa mais 
ingrata. Não sei de mister mais elevado. Não sei, também, de labor 
mais incompreendido. Não sei de labuta que exige maiores 
sacrifícios. Não sei, ao revés, de lida tão mal recompensada". 

Nada mais correto. Enur- ·ada por um Delegado de carreira, a 
afirmação torna-se mais efetiva, pois vivenciada pessoal e 
intensamente por um profissional autêntico. 

No entanto, avulta de importância, sem sombra de dúvida, a análise 
isenta e desapaixonada da função policial, feita por um cidadão da 
estatura moral do Prof. AntOnio Álvares, estranho aos quadros 
policiais, portanto sem eiva de corporativismo, mas homem do seu 
tempo, atualizado, profissional brilhante e independente. 
Seus conceitos, pela pertinência, oportunidade e justeza, de um 

lado valem como um renovado alento e um estímulo aos sacrificados 
policiais, por sentirem que seu trabalho está sendo reconhecido; de 

~ ~~~ros~ado~vi~~~~~~ d~nd~~~~~~n~~s d~ov~~~~~~~s ~~~a ~~~v~~~~~s~ri~~ 
· providências eficazes e urgentes não forem adotadas em prol da 
~ instituição. 
~ Repassemos alguns desses conceitos extraídos de trechos do 
~ inspirado artigo mencionado: "Acontecido o crime, nada poderá fazer 
c o magistrado, se não houver apuração rápida e adequada dos fatos. E 
~aqui entra a importância da investigação policial. Para prevenir os 
~delitos, a presença eficiente do policial é proteger os mais fracos 
§e indefesos. Nós que lidamos com o ensino universitário e 
~ participamos da formação jurídica e profissional de inúmeros membros 
! ~~sr~~~~~~~~il~~~~~-e ~~li~~~~d~on~~~~~~~.des~~rt~;~~~ã~~ev~~~b~~ns~ 
-~ conscientes da relevante função que desempenham. Devemos, pois, 
~valorizar estes servidores públicos que exercem atividade social tão 
~ importante, perigosa e estressante, ~nde o risco de vida é sempre 
~uma constante inseparável e permanent~. A quantos lares de policiais 
~ não falta o chefe tombado no cumprimento da difícil missão. Um a 
E 
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enxugamento de quad~os e uma remuneração adequada é o que se deve 
fazer com mais urgencia. Nada pode justificar que os agentes 
policiais, fardados ou civis, ganhem menos do que qualquer outra 
classe de servidor público, nem que seus membros de cúpula tenham 
salário inferior aos que ocupam iguais posições no Judiciário ou no 
Executivo. A costumeira desculpa da falta de verbas não convence. 
Salário justo e decente é um ônus que cabe a todos nós, 
contribuintes, se quisermos prevenir o crime e punir os criminosos". 

Como vêm, Sr. Presidente, Srs. Deputados, palavras tão procedentes 
e de tamanho vigor dizem por si mesmas. Pessoalmente, nutro fundada 
esperança em que o nosso digno Governador, Dr. Eduardo Azeredo, 
vitorioso em memorável pleito com o consagrado apoio do povo 
mineiro, materializará em ações concretas e prementes as referências 
elogiosas que ele tem dispensado à Polícia Civil. E a recente 
entrega de 100 viaturas à Secretaria de Segurança parece-me 
·indicativo claro dessa disposição governamental. Confiante nisso, 
espero contar com o apoio e a compreensão dos meus ilustres pares 
quando essas ações vierem ter a esta Assembléia. 

Desejo, Sr. Presidente, Srs. Deputados, anexar a este 
pronunciamento o artigo do Prof. Antônio Álvares, em seu inteiro 
teor, e também a manifestação do Dr. Santos Moreira, ilustre 
Secretário de Estado da Segurança Pública, a propósito do mesmo 
assunto, publicado no "Estado de Minas" de 3 de março do corrente, a 
fim de que fiquem registrados nos anais desta Casa. Gostaria que se 
desse ciência do teor deste discurso ao eminente Prof. Antônio 
Álvares, da UFMG, bem como ao digno Secretário de Estado de 
Segurança Pública, Delegado Santos Moreira. Muito obrigado. 

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

Patrús, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, Senhoras e Senhores que nos 
prestigiam, imprensa, tenho em mão um relatório minucioso de 25 
Prefeituras do Norte de Minas, que decretaram, de janeiro para cá, 
estado de calamidade pública e de emergência. Esses decretos todos 
foram acompanhados de um levantamento, também minucioso, dos efeitos 
da ~eca no Norte de Minas, mostrando que, em média, 801. da safra 
agr1cola dessa região já está comprometida. Existem municípios - de 
acordo com esses relatórios poderemos constatar facilmente- que 
perderam, praticamente, 1001. da safra. 

Mas, o mais estarrecedor, Sr. Presidente, Srs. Deputados, é que 
esses relatórios, esses decretos já chegaram à Secretaria de Defesa 
Civil do Governo do Estado há mais de dois meses, e nenhuma 
providência séria e eficaz foi tomada para socorrer esses 25 
municípios a~ém de outros 25, que também estão em es~ado de 
emergência. E necessária uma ação do Governo do Estado. E triste 
observarmos que, em Belo Horizonte, principalmente os Prefeitos do 
Norte de Minas, têm que fazer uma verdadeira via-sacra. Eles chegam 
esperançosos em conseguir recursos, convênios ou a mínima ajuda, mas 
obtêm sempre a mesma resposta: "devem aguardar, porque não existem 
recursos, nem verbas para socorrer o Norte de Minas. Já sol i citamos, 
por meio desta Casa, com aprovação dos companheiros Deputados, não 
só a instituição de frentes de trabalho mas também a elaboração de 
um projeto específico para o Norte de Minas, sem paternalismo mas 
específico para a região. São os excluídos que lutam, trabalham e 
fazem, no dia-a-dia, a história do sertanejo do Norte de Minas. 



É necessar1o que esta Casa se irmane com esse 
necessidade. Conclamo os companheiros Deputados, 
bancada do Norte de Minas, para que, juntos, 
partidária, possamos cumprir, fielmente, o nosso 
que é lutar por aquela gente. 
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pensamento e essa 
principalmente a 

sem a bandeira 
propósito maior, 

Quero mostrar para os companheiros um recorte do jornal "Hoje em 
Dia", de 15/2/95, que mostra: "Morador Deixa Espinosa em Busca de 
Sobrevivência". Nessa mesma reportagem, o repórter, em boa hora, 
mostra que tem quadruplicado o número de pessoas que deixam a 
região. Talvez o maior trabalho, hoje, dos Prefeitos norte-mineiros 
seja meter a mão no bolso e dar passagens para que as pessoas venham 
para os grandes centros. Assim, acontece o que está acontecendo em 
Belo Horizonte, em São Paulo e em outras grandes cidades. 

Precisamos ter o propósito e o pulso firme. Não é mais possível a 
situação ficar como está. 

Tenho um outro documento da Câmara Municipal de Francisco Sá, em 
que seus vereadores nos solicitam que entremos em contato com o 
Executivo para pedir a isenção de ICMS sobre a venda de alho, no 
período de março a junho do corrente ano. Cerca de 751. da safra de 
alho da cidade, ou seja, da maior produtora de alho de Minas Gerais 
e, talvez, do Brasil, está com sua produção toda estocada, sem preço 
e sem comércio. Se esse alho não for comercializado, dentro de 30 
dias, estará apodrecido, não servindo para o consumo. 

São fatos iguais a esses que nos levam a pensar. Podem ter a 
certeza de que não descansaremos. Já disse uma vez e repito: farei 
desta tribuna a trincheira do Norte de Minas Gerais. Enquanto aquele 
povo não for respeitado e ouvido, e seus clamores não tiverem, aqui 
em Belo Horizonte, a ressonância devida, vamos buscar a lei. Sempre 
saberemos denunciar os desmandos e descasos, seja do Governo do 
Estado ou do Governo federal, contra aquele povo sofredor, mas que 
até hoje não perdeu a esperança. Muito obrigado. 
* - Sem revisão do orador. 
o Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Ronaldo Vasconcellos. 
O Deputado Ronaldo Vasconcellos- Sr. Presidente, Sras. Deputadas, 

Srs. Deputados, assessoria, galeria e imprensa, no mandato passado, 
apresentei a esta Casa um projeto de lei que criava, em Minas 
Gerais, aquilo que a imprensa convencionou chamar de ICMS ecológico, 

~ ou seja, "royalty" verde, nos mesmos moldes daquele que existe no 
, Estado do Paraná. Esta Casa aprovou meu projeto em três comissões e 
~ o Plenário o aprovou por duas vezes. Na época, contactei com os 
·~ técnicos da Secretaria da Fazenda, tentando sensibilizá-los para 
§ essa questão. Mas, na verdade, o Governo passado achou por bem vetar 
c o nosso projeto de lei. Achei por bem, para não criarmos um 
m confronto maior com a tecnoburocracia da Secretaria da Fazenda, 
~ insensível a qualquer mudança ou a qualquer tipo de modernidade, não 
~ apresentar mais aquele projeto no ano passado. Mas decidi que o 
~ apresentaria na 1ª Sessão Legislativa da 13ª Legislatura. 
~ Caros colegas Deputados e prezadas Deputadas, hoje, apresento 
~ novamente esse projeto de lei, não de maneira quieta e tranqüila . 

. ~ Quero pedir a reflexão de V. Exas. sobre essa questão, para que cada 
~ um, após uma análise minuciosa do projeto, se posicione e traga suas 
~ idéias e pensamentos, para depois votarem. O que queremos é 
~ distribuir, de acordo com o que rege o art. 150 da Constituição do 
~ Estado, parte do ICMS para todas aquelas cidades que têm em seus 
~ 
E 
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territórios unidades de conservação ambiental. Esclareço melhor: o 
Deputado pode legislar sobre 25% da arrecadação do ICMS, desde que 
consiga sanção governamental para seu projeto. Ou seja, desde que 
vire lei, aqueles municípios deverão receber aquelas parcelas de 
ICMS. Nossa intenção é pegar esses 25% do ICMS e distribuir p2-~~ 
deles àquelas cidades que abriguem, em seu território, no todc :~ 
parcialmente, unidades de conservação ambiental. O que queremos é 
conceder compensação financeira tributária a esses municípios. Cito, 
por exemplo, o caso do Município de Marliéria, onde não sou votado, 
não faço política, não tenho parentes e onde nunca fui. Mas, Srs. 
Deputados e Sras. Deputadas, o Município de Marliéria tem 
praticamente a metade de seu território ocupado pelo Parque 
Florestal do Rio Doce. O município cede parte de seu território para 
o Parque Florestal do Rio Doce, que beneficia aquela região, Minas 
Gerais, o Brasil e até o mundo. 
Qual será então a compensação financeira para o Mu~:cipio de 

Marliéria, que não pode desenvolver-se economicamente, não pode usar 
parte de seu território para a exploração da agricultura ou para a 
criação de animais, porque ali se encontra um parque florestal do 
Estado? 
Gostaria de citar também o exemplo de outras cidades ali perto, 

como Dionísio e São José do Goiabal, lembrando-me, inclusive, da 
presença do ilustre Deputado António Roberto, que conhece aquela 
região muito melhor do que eu, pois, ali, faz pol itica e tem muitos 
votos, pode~do, portanto, emitir sua opinião sobre o que estamos 
comentando. Assim sendo, há um sacrifício de parte do território de 
diversos municípios mineiros e, mesmo assim, não há nenhuma 
compensação financeira para eles. 
Outro fato que gostaria de comentar se refere aos municípios 

mineradores, que, na verdade, exploram os recursos naturais e têm 
uma compensação financeira de 5,61% distrit~idos entre as cidades 
mineradora~ do Estado de Minas Gerais, pele ·ato de haverem perdido 
o Imposto Unico Sobre Minerais. 

Por outro lado, as cidades que lidam com a questão ambiental não 
têm nenhum tipo de compensação financeira. Em outras palavras: se 
degradar, se poluir, existe uma compensação financeira; se, pelo 
contrário, a cidade criar condições para que sejam feitas pesquisas, 
para que haja lazer e recreação, em unidades de conservação 
reconhecidas pelo poder público estadual, nenhuma compensação é 
dada. 

Faço justiça também e registro a presença do companheiro Deputado 
Ivo José, Presidente da Comissão de Meio Ambiente, conhecedor 
daquela região, que está sendo citada apenas como exemplo, porque 
poderia também citar outras tantas. 

Da mesma maneira que as cidades mineradoras, duas cidades em Minas, 
Mesquita e Mateus Leme, recebem compensação financeira tributária 
dentro desses mesmos 25%, pelo fato de terem perdido muito da 
arrecadação de ICMS com a emancipação de Juatuba, aqui, na região 
metropolitana, e de Santana do Paraíso, na Zona Metalúrgica mineira. 
Portanto, queremos incluir também as cidades que possuam unidades 

de conservação ambiental volto a repetir, cadastradas e 
reconhecidas pelo poder público estadual -, para que possam receber 
também uma compensação financeira por isso, o que nós chamamos de 
ICMS ecológico. 
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Esclareço, ainda, para conhecimento dos Deputados e Deputadas, que 

o Estado não vai pagar nem um tostão a mais por essa distribuição; o 
Estado não irá arcar com nenhuma despesa a mais, pois isso faz parte 
do bolo tributário já definido, isto é, 25% do ICMS. Esses 25% que 
vão para os municípios continuarão sendo os mesmos 25%; a 
distribuição desse bolo para cada município mineiro é que mudará ou 
será acrescida de novo critério. Gostaria de colocar aqui o 
percentual de 4% dos 25%, o que, para o bom entendedor de 
matemática, significa 1% de todo o ICMS do Estado de Minas Gerais 
para recompensar, tributariamente, as cidades que têm seus solos 
ocupados por unidades de conservação ambiental. 

Queremos dizer que não adianta fazermos leis ambientais rigorosas, 
exigentes, modernas, justas e necessárias. É preciso também dotar a 
questão ambiental de recursos financeiros, pois a questão ambiental 
é também uma questão de investimentos, já que, não havendo 
investimentos, não haverá questão ambiental bem tratada em nosso 
Estado e em nosso País. 

Peço, portanto, aos Deputados 
150, § 1Q, II, da Constituição 
nos dêem sugestões sobre tal 
introduzida no Estado de Minas 
Paraná. 

que consultem essa questão no art. 
Estadual, e que conversem conosco, 

questão, que considero deva ser 
Gerais, a exemplo do Estado do 

Vamos distribuir o ICMS com os municípios, pois eles têm direito. E 
não vamos tomar nenhum tostão do Estado. Se os mineradores depredam 
e agridem o meio ambiente e recebem esse benefício, por que não os 
municípios que cuidam com competência da questão ambiental? Volto a 
repetir, mais uma vez, competência reconhecida ~?lo poder público 
estadual. 

Peço aos companheiros que nos façam críticas, comentários e 
sugestões. Peço também o seu apoio à aprovação desse projeto. Eu 
falo de 4%, de 25%, ou seja, apenas 1% do ICMS para compensar os 
municípios. Procurarei o Governo do Estado com muita paciência e 
persistência, conversarei com o Secretário da Fazenda, com os 
Superintendentes da Receita Estadual, para tentar sensibilizá-los 
para que coloquem essa idéia em suas cabeças, idéia que não é nossa, 
que surgiu no Paraná, e que merece ser estudada por nós Deputados. 
Continuo na minha luta e na minha trincheira, trabalhando com muita 

~ humildade e persistência. Muito obrigado. 
o Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ivo José. 

~ o Deputado Ivo José* - No dia 24 de fevereiro, demos o primeiro 
·~ passo na conquista de uma antiga reivindicação das cidades do Vale 
~do Aço. Depois de ouvir lideranças comunitárias e políticas, 
c técnicos e especialistas, concluímos o projeto de lei complementar 
m que cria a Região Metropolitana do Vale do Aço. 
~ São, inicialmente, 13 cidades que i~ão participar desta 
~ experiência, que tornou-se possível apos a promulgação da 
~ Constituição Estadual. Esta será a segunda reg1ao metropolitana 
~ criada no País que integra apenas cidades do interior. As outras, em 
~ geral, são formadas por cidades em torno de uma capital . 
. ~ Mas a diferença básica entre a Região Metropolitana do Vale do Aço 
~ e as outras já existentes no País excede o texto do projeto de lei. 
~ Basicamente, o projeto se direciona para permitir o planejamento 
~ para soluções de problemas comuns entre os municípios, procurando a 
"' C) 

c. 
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melhor forma de compatibilizar vocações regionais com 
desenvolvimento social e econômico. 

A diferença, a meu ver, está na forma de constituição deste 
aglomerado urbano. As outras regiões metropolitanas foram criadas 
sob a pressão econômica e social imposta pelo crescimento. Vieram 
com o objetivo de dar soluções para os problemas gerados pela 
concentração populacional. 

Nc nosso caso, apesar de já constatarmos alguns indícios desta 
sityação, temos o privilégio de poder antecipar soluções, de 
planejar o convívio entre as cidades, que se sustentarão mutuamente, 
cada uma delas dando a sua parcela de contribuição de acordo com o 
seu porte econômico. 

Para nós, a criação da região metropolitana está acima dos 
interesses partidários e se traduz na resposta que as populações 
esperam de seus políticos e dos administradores públicos. 

Temos a certeza de que estamos dando um passo em direção ao futuro. 
Um futuro em que a parceria solidária será a mola mestra na solução 
dos impasses criados por nós mesmc:. ao promover o desenvolvimento 
sem controle e sem planejamento. 

E uma cidade não se encerra nela mesma. Precisa alargar o horizonte 
do possível, procurando respostas além de sua dimensão econômica ou 
~opulacional. Já se esgotaram as propostas paliativas aos problemas 
urgentes. 
A nós, políticos e administradores públicos, nos foi dada a tarefa 

de antecipar o futuro. E, particularmente a nós, do Vale do Aço, nos 
está sendo oferecida a oportunidade de dar um exemplo de gestão 
compartilhada, provando que diferenças regionais de qualquer 
espécie, ao invés de distanciar, podem estreitar os laços da 
integração e da solidariedade. 
Para se ter uma idéia da dimensão do projeto que agora 

apresentamos, basta lembrar que Ipatinga, uma cidade tipicamente 
urbana. polariza pelo menos mais 13 outros municípios, que 
representam nada menos do que uma população de 600 mil pessoas. Em 
Ipatinga, apenas 1500 pessoas vivem no meio rural, com produção 
agropecuária insuficiente. 

Por que então não utilizar, de forma planejada, a potencialidade 
agrícola das cidades situadas na bacia do rio Doce para abastecer de 
alimentos a região do Vale do Aço, que tem peso considerável no 
contexto estadual? 

Por que não investir em programas habitacionais, em melhorias 
urbanas em cidades próximas a Ipatinga, Timóteo e Coronel 
Fabriciano, ampliando as opções de moradia e, conseqüentemente, 
melhorando a qualidade de vida na região? 

Por que não planejar um sistema de transporte único. facilitando o 
acesso entre as cidades e evitando a concentração populacional? 
Poderemos estabelecer uma única tarifa para o transporte coletivo, 
beneficiando trabalhadores, estudantes e população. 
Por que não utilizar também o transporte ferroviário, uma espécie 

de trem metropolitano, como alternativa de baixo custo para os 
usuários? 
O que nos impede, com a Região Metropolitana do Vale do Aço 

consolidada, melhorar o sistema de telefonia, implantando a tarifa 
única regional, como já existe em outras localidades? 
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O aprimoramento desse sistema, de forma abrangente, pode facilitar 
a vida de inúmeros pequenos comerciantes e produtores rurais, além 
de ser fator que estimula a integração regional. 

Por que não distribuir os benefícios do desenvolvimento econômico, 
já que os verdadeiros executores são pessoas desta imensa região do 
Vale? 
A duplicação da BR-381 de Belo Horizonte até 

representa novo alento para todas as cidades do 
a malha viária já não comporta o volume do 
principal fator que impede a instalação de 
região. 

Governador Valadares 
Leste mineiro. Hoje, 
trânsito, sendo o 

mais indústrias na 

A Rodovia Fernão Dias duplicada, além de diminuir o índice de 
acidentes de trânsito, pode iniciar um novo ciclo de 
desenvolvimento, possibilitando a ~riação de mais empregos e 
melhorando qualitativamente a vida dê ~opulação. 
Planeja-se, na Região Metropolitana do Vale do Aço, a participação 

solidária de todos os municípios integrantes que, através de seus 
representantes, sentarão lado a lado para compartilhar soluções 
comuns, de acordo com as vocações de suas cidades. 
Chama-se isso de democracia. Uma democracia despojada de interesses 

momentâneos, mas alicerçada na vontade permanente da maioria. 
Teremos uma grande universidade no Vale do Aço, não uma 

universidade de Coronel Fabriciano ou de Ipatinga apenas, mas a 
Universidade Estadual de Minas Gerais, com o seu "campus" no Vale do 
Aço, que é o sonho de milhares de jovens da região. 

Depois de implantada, ampliaremos a oferta de cursos, oferecenc: 
formação acadêmica compatível com a exigência tecnológica do mundG 
moderno e atendendo às demandas da própria região e adjacências. 

Criaremos programas de incentivo às pequenas e médias empresas, 
promovendo na região o crescimento do número de empregos e da massa 
salarial. Criaremos um grande centro de abastecimento regional, 
facilitando o acesso dos produtores rurais aos centros consumidores, 
sem os vícios da intermediação especulativa. 

É enorme a avenida que se abre para abrigar inúmeras propostas com 
a criação da Região Metropolitana do Vale do Aço. 

Mas não podemos cometer os mesmos erros das outras experiências. 
Para isso, é necessário que a região metropolitana contribua para o 

~ fortalecimento dos municípios, dando-lhes mais autonomia 
, administrativa e gerencial . 
. ~ É preciso afastar as mãos pesadas do Estado, desfazendo-se desta 
·ro concepção centralizada que prevalece na constituição das regiões 
~metropolitanas. 

a Assembléia 
e o Fundo de 
recursos para 

c É preciso criar canais institucionais, como 
m Metropolitana, que dará transparência às decisões, 
~ Desenvolvimento Metropolitano, que capitalizará 
~ investimentos nos projetos compartilhados. 
~ v~r~~~ci~~osfo~~~~;~~~n~~~it~~~~en~~ve~n~eg~~~ad~~lva~~ ~~m~~~~ 
~ distribuição das verbas orçamentárias, deixando o encargo 
.~ investimento social única e exclusivamente nos ombros 

há 
da 
do 

ro prefeituras municipais. 
~ Por isso, é fundamental a cooperação mútua. 
o 
"' "' CJ c. 
E 

das 
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A Região Metropolitana do Vale do Aço terá o êxito proporcional à 
participação dos Prefeitos, Vereadores e entidades da sociedade 
c i vi 1. 

Temos que acreditar na nossa capacidade de extrair dos problemas 
presentes as soluções futuras. 
A região metropolitana, tal qual foi concebida em nosso projeto de 

lei complementar, pode se tornar um mecanismo eficiente no 
planejamento de um sistema eficaz de transporte coletivo municipal e 
intermunicipal, na ampliação e na conservação das rodovias ou 
ferrovias, na preservação do meio ambiente e dos recursos naturais 
em uma política regionalizada de saúde, no saneamento básico, no 
abastecimento e no fortalecimento da rede de ensino público, 
técnico-profissionalizante e superior. 

Podemos não saber ao certo a dimensão dos problemas que nos 
aguardam, mas estamos certos de que só existirá solução que for 
compartilhada, solidária, participativa. É através da parceria que 
estaremos trilhando o mesmo caminho em direção a um futuro melhor 
para todos. 
* - Sem revisão do orador. 

2ª PARTE (ORDEM DO DIA) 
1a Fase 

O Sr. Presidente (Deputado AgÕstinho Patrús) - Esgotacé a hora 
destinada à la parte, a Presidência passa à 2a parte da reunião, com 
a la fase da Ordem do Dia, comoreendendo a discussão e a votação de 
pareceres e a votação de reque<imentos. Estão abertas as inscrições 
para o expediente da próxima reunião ordinária. 

Palavras do Sr. Presidente 
A Presidência passa a ler, neste momento, a seguinte deliberação da 

Mesa: 
_ "DELIBERAÇÃO DA MESA NQ 1. 190 

Dispoe sobre o funcionamento do p~.nel eletrônico. 
A Mesa da Assembléia, no uso de suas atribuições, especialmente da 

estabelecida no art. 80, inciso I, do Regimento Interno, delibera: 
Art. 1Q O painel eletrônico será usado, a critério da 

Presidência, na votação de proposições pelos processos simbólico ou 
nominal. 
Parágrafo único -No processo simbólico o uso do painel se 

restringirá às verificações de votação. ' 
Art. 2Q -O registro das presenças será verificado pelo Presidente 

da Assembléia, através do quadro sinótico, e constará no painel na 
2a parte da reunião, ao iniciar-se a votação da matéria da Ordem do 
Dia. 
Art. 3Q -A verificação de 

presidente, ou por chamada, 
constará no painel. 

"quorum" será feita, de plano, pelo 
e, só ao final desta, o resultado 

Art. 4Q -A presente deliberação entra em vigor na data de sua 
publicação. 
Art. 5Q -Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a 

Deliberação da Mesa nQ 943, de 8 de junho de 1993. 
Mesa da Assembléia, 22 de fevereiro de 1995. 
Agostinho Patrús, Presidente- Wanderley Ávila- Sebastião Navarro 

Vieira - Paulo Pettersen - Rêmolo Aloise- Maria José Haueisen -
rDrahim Jacob- Ermano Batista- Antônio Júlio.". 

Designação de Comissões 

-
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O Sr. Presidente - A Presidência vai designar a Comissão Especial 

para Emitir Párecer sobre o Veto Parcial a Proposição de Lei 
Complementar nQ 41, que contém a organização e a divisão judiciárias 
do Estado de Minas Gerais. Pelo PMDB: efetivo - Deputado Bonifácio 
Mourão; suplente -Deputado Antônio Andrade; pelo PP: efetivo 
Deputado Carlos Murta; suplente -Deputado Gil Pereira; pelo PTB: 
efetivo Deputado Ajalmar Silva; suplente Deputado José 
Bonifácio; pelo PSDB: efetivo - Deputado José Maria Barros; suplente 
- Deputado Miguel Martini; pelo PFL: efetivo - Deputado Clêuber 
Carneiro; suplente - Deputado Sebastião Costa. Designo. À Gerência-
Geral de Apoio às Comissões. 

A Presidência vai designar a Comissão Especial para Emitir Parecer 
sobre a Proposta de Emenda à Constituição nQ 1/95, do Deputado Gil 
Pereira, que dá nova redação ao "caput'' do art. 201 da Constituição 
do Estado de Minas Gerais (aplicação de 30% da receita na manutenção 
e no desenvolvimento do ensino). Pelo PMDB: efetivos -Deputados 
Jorge Eduardo de Oliveira, Antônio Andrade e José Henrique; 
suplentes- Deputados Kemil Kumaira, Geraldo Rezende e Antônio 
Roberto; pelo PP: efetivos -Deputados Luiz Antônio Zanto e Antônio 
Genaro; suplentes - Deputados Alberto Pinto Coelho e Carlos Murta; 
Pelo PTB: efetivos - Deputados Dílzon Melo e Simão Pedro Toledo; 
suplentes - Deputados Ajalmar Silva e José Bonifácio; pelo PFL: 
efetivos - Deputados Bilac Pinto e Paulo Piau; suplentes - Deputados 
Jorge Hannas e Leonídio Bouças; pelo PSDB: efetivos Deputados 
Arnaldo Penna e Francisco Ramalho; suplentes - Deputados Arnaldo 
Canarinho e João Leite; pelo PT: efetivos - Deputados Almir Cardoso 
e Gilmar Machado; suplentes -Deputados Durval Ângelo e Ivo José; 
pelo PDT: efetivo- Deputada Elbe Brandão; suplente- Deputado Ivair 
Nogueira; pelo PL: efetivo - Deputado Carlos Pimenta; suplente -
Deputado Ronaldo Vasconcellos. 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 Romeu 
Queiroz, Líder do Governo - indicação do Deputado Sebastião Costa 
para Vice-Líder do Governo; Mauri Torres, Líder do PMDB- indicação 
do Deputado Toninha Zeitune para Vice-Líder do PMDB (Ciente. Cópia 

~ às Lideranças e à Gerência-Geral de Apoio às Comissões.); e Carlos 
' Pimenta- falecimento do Sr. Wilson Athayde, em Montes Claros 
~ (Ciente. Oficie-se.). 
~ Requerimentos 
~ - A seguir, são deferidos, cada um por sua vez, nos termos do 
c inciso I do art. 185 do Regimento Interno, requerimentos dos 
~ Deputados Ermano Batista- desarquivamento do Projet9 de Lei nQ 
~ 1.953/94, do Deputado Tarcísio Henriques; Wanderley Avila (7) 
~ desarquivamento dos Projetos de Lei nQs 2.221, 2.183, 2. 120, 2.038 e 
~ 2.255/94, 1.577/93 e 2.254/94, todos do Deputado José Militão; João 
m Batista de Oliveira- desarquivamento do Projeto de Lei nQ 1.714/94; 
~ Ronaldo Vasconcellos desarquivamento do Projeto de Lei nQ 
.~ 2.238/94, de sua autoria; José Bonifácio (3) - desarquivamento dos 

ro Projetos de Lei nQs 1.973, 2.118 e 2. 130/94; e Marcos Helênio (2) -
~ desarquivamento do Projeto de Lei nQ 2.068/94 e do Projeto de Lei 
~ Complementar nQ 15/91. 
~ m 
~ 
E 
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o Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Marcos Helênio, em que 
solicita, ouvido o Plenário, seja realizada reunião da Comissão de 
Saúde e Ação Social para emitir parecer sobre o Projeto de Lei nQ 
16/95, do Deputado João Batista de Oliveira, que estabelece 
critérios para a implantação dos centros profissionalizantes 
previstos no art. 224 da Constituição. Em votação, o requerimento. 
o Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Alvaro Antônio. 
O Deputado Álvaro Antônio* - Sr. Presidente, demais membros da 

Mesa, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, prezados visitantes, 
imprensa, inicialmente, o que me traz a esta tribuna é o apoio ao 
requerimento do Deputado Marcos Helênio, que trata da implantação 
dos centros profissionalizantes, previstos no art. 224 da 
Constituição do Estado. 

Em segundo lugar, gostaria de fazer algumas considerações a 
respeito da Comissão de Política Energética, Hídrica e Minerária 
desta Casa. Quero, também, agradecer aos Deputados Bilac Pinto, 
Anivaldo Antônio, Sebastião Helvécio e Kemil Kumaira, pela confiança 
em mim depositada, para que eu pudesse trabalhar, neste biênio, de 
1995/96, como Presidente daquela Comissão. Gostaria de evidenciar a 
importância que a Comissão de Energia pode ter nesta Casa. Sem 
dúvida alguma, ela vem ao encontro do potencial hídrico de Minas 
Gerais, que detém, no Pais, a segunda bacia hidrográfica e ocupa o 
segundo lugar em termos de potencialidade futura para o transporte 
hidroviárío. 
Lembro-me de que, em 197: ou mesmo antes disso, Tancredo Neves 

demonstrava sua preocupação ~om o transporte em nosso Estado. Quando 
assumiu a Secretaria de Estado dos Transportes, a primeira 
deliberação de Tancredo relacionou-se com estudos mais profundos 
sobre a potencialidade hidrográfica de nosso Estado. O tempo passou. 
Nós saímos daquela Secretaria e deixamos alguns estudos elaborados 
sobre os rios São Francisco, Grande, Doce, Parnaíba, Paraíba e 
outros, que apresentavam uma potencialidade de quase 5.000km 
navegáveis em nosso Estado. Infelizmente, a miopia dos Governadores 
seguintes, com relação à área hidroviária, não permitiu que esses 
trabalhos fossem levados à frente, assim como tiveram a triste idéia 
de desativar a Secretaria dos Transportes. 

Na legislatura iniciada em 1990, tive oportunidade, aqui, nesta 
Casa, de ajudar nossos companheiros a derrubarem proposta de 
extinção da Secretaria dos Transportes. Naquela época, tivemos o 
apoio de 76 companheiros, que entenderam a necessidade dessa 
Secretaria em nosso Estado, um dos poucos Estados da Federação que 
não dispunham de um órgão de tal importância. Assim, esta Casa houve 
por bem apoiar aquela iniciativa. 
A Secretaria de Transportes continuou, pelo menos no papel, na 

situação de sempre. Mas, posteriormente, foi encaminhado, na mesma 
legislatura, outro projeto que acabava de vez com essa Secretaria. E 
nós, junto aos Srs. Deputados, conseguimos a sua inclusão na 
Secretaria de Obras do Estado, para que ela não fosse, fatalmente, 
extinta. Hoje, temos a Secretaria de Transportes e Obras Públicas do 
Estado de Minas Gerais, mas sabemos da necessidade de desvinculação 
da Secretaria de Transportes da Secretaria de Obras porque o 
transporte é, sem dúvida alguma, um dos grandes gargalos que vamos 
enfrentar no prox1mo século, ainda mais com a estabilidade 
financeira de nosso País, onde o número de automóveis vem crescendo 
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em progressão geométrica. Temos necessidade de criar em Minas Gerais 
uma central que venha a comandar, definitivamente, o transporte no 
nosso Estado. E, os Deputados que hoje são egressos da Câmara 
Municipal de Belo Horizonte sabem o quanto tem sido difícil a 
implantação do nosso metrô de superfície, que vem se arrastando por 
mais de 10 anos. Por que essa situação? Porque não existe um comando 
capaz de centralizar as decisões, criando um fórum de debates para 
que possamos rechaçar aqueles projetos que vêm embrulhados de 
Brasília, aqueles projetos que são elaborados na Capital de nosso 
País, sem o mínimo conhecimento do menor detalhe que possa 
influenciar numa integração. Cito, por exemplo, o ramal do Eldorado, 
onde temos o metrô de superfície e cuja área mais densa é a Cabana 
do Pai Tomás, o Bairro Santa Maria e parte do Alto dos Pinheiros. 
Entretanto, projetaram o nosso metrô de superfície com a penúltima 
parada no Coração Eucarístico e a última no Bairro do Eldorado, 
deixando de servir a essa grande parte da população, que é o pessoal 
da Cabana do Pai Tomás. Chegou a hora de recorrermos ao Sr. 
Governador do Estado, um homem que chegou ao Governo com a disputa 
de uma eleição e que deve ter muita sensibilidade pelos problemas do 
seu Estado. É um homem que não chegou por acaso, um homem que tem um 
grau de inteligência bem acentuado e que chegou a ser mandatário 
máximo de nosso Estado sem passar por aqueles estágios que 
normalmente acontecem com quase todo político de nosso País. 
Deveremos encaminhar, Sr. Presidente e Srs. Deputados, uma ação 
nesse sentido para que possamos restabelecer a Secretaria de Estado 
de Transportes, para que possamos aviar, também aqui, nesta 
Assembléia Legislativa, a criação de uma Comissão de Transportes, um 
fórum propício para a discussão desse tema de grande importância 
para nossa população. 
Voltando ao assunto dos recursos hídricos, podemos, sobejamente, 

envolver-nos no trabalho de nossos companheiros a respeito dos 
transportes hidroviários neste Estado que apresenta uma pujança, uma 
possibilidade de mais de 4.500km de vias navegáveis. Em 1975, quando 
começamos a operar no rio Doce, no São Francisco e em rios do 
Triângulo Mineiro, São Paulo começava os estudos sobre o Tietê e o 
Paraná. Hoje já temos, na verdade, 1.114km navegáveis entre aqueles 
rios e a possibilidade de passarmos para 2.400Km com o término da 

~ represa de Jupiara. Pouco dinheiro seria necessário para a 
. construção de eclusas. Estudos indicam que as eclusas têm um 
~ percentual de praticamente 5% de incidência no aumento do preço de 
-~ uma barragem. E o caso de Três Marias, perto de Pirapora. Tivemos a § oportunidade de estar várias vezes naquela cidade e pudemos ver o 
c quanto teria sido importante que tivesse sido construída uma eclusa 
w em Três Marias e na própria Pirapora ou em Sobradinho. Se tivesse 
~ sido feita, poderíamos trazer a navegação até às proximidades de 
~ Santa Luzia ou Abaeté. á Sr. Presidente, Srs. Deputados, são essas as considerações que 
~ podemos levar até a nossa Comissão de Recursos Hídricos, ainda mais 
~com a presença de Eliseu Resende como Presidente da Comissão de 
-~ Minas e Energia da Câmara Federal e de Paulo Romano, na Secretaria 
~de Assuntos Hídricos do Governo Federal. 
~ * - Sem revisão do orador. 
~ o Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Alencar da Silveira 
e Júnior. 
a 
E 
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o Deputado Alencar da Silveira Júnior Sr. Presidente, Srs. 
Deputados, subo a esta tribuna para parabenizar o jornal "O Debate", 
pela coluna escrita pelo companheiro, jornalista Mílton Cóllen, em 
que ele fala dos legisladores que chegam a esta Casa. Convido a 
todos a prestigiarem a coluna do companheiro. 
Quero, Sr. Presidente, parabenizar a Bancada do PT pela união e 

companheirismo que há entre seus membros. Senti isso quando da minha 
fala sobre a Prefeitura de Betim. 
Quero, também, parabenizar o Deputado Álvaro Antônio pela 

iniciativa de pedir a esta Casa uma Comissão de Transportes. O 
transporte, hoje, é uma necessidade de todo o nosso Estado. E quero 
fazer um apelo ao Governador Eduardo Azeredo, porque estamos em 
estado de greve em Belo Horizonte com o problema dos transportes 
coletivos. Alguém pode perguntar: mas não é a Prefeitura que cuida 
do transporte coletivo? Mas os rodoviários não são apenas do 
transporte coletivo da Capital. Hoje, às 19 horas, acontecerá uma 
assembléia que poderá paralisar todo o transporte coletivo da Região 
Metropolitana de Belo Horizonte e o DER-MG controla todas as linhas 
que circulam na região. 
Sr. Presidente, apelo ao Sr. Governador para que ele converse com o 

Prefeito Patrus Ananias e, juntos, encontrem uma solução para o 
problema do transporte coletivo de Belo Horizonte e de toda a região 
metropolitana. Essa é uma preocupação de todos. Os ônibus devem 
parar amanhã. Isso deverá ser decidido hoje. Parando o transporte 
coletivo tudo pára em Belo Horizonte e em toda região metropolitana. 

Esta Casa deveria ter uma Comissão de Transporte para atuar junto à 
BHTRANS. 
Sr. Presidente, hoje, às 19 horas, os rodoviários decidirão se os 

ônibus circularão ou não, amanhã. Se o transporte coletivo parar, 
repito, toda Belo Horizonte e reg1ao metropolitana param junto, 
trazendo um enorme prejuízo para o comércio, indústria e outros 
setores. Está na hora de o Governo do Estado, juntamente com a 
BHTRANS e o DER-MG buscarem solução para as linhas rodoviárias 
controladas pelos dois órgãos. 
Sr. Presidente, quero parabenizar a Bancada do PT pela sua união, 

quando eu falava sobre a administração da Prefeita de Betim. Eu não 
falava nada de pessoal, apenas sobre seus atos administrativos e a 
maneira como essa administração foi abordada pelos funcionários, por 
ocasião da festa no gabinete da Prefeita. 

Meus parabéns também ao jornal "0 Debate" que começa a circular na 
Capital e tem uma coluna assinada por Mílton Cóllen sob o título: 
"Questão de Princípio". Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Em votação. Os 

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) 
Aprovado. 
- A seguir, são submetidos a votação e aprovados, cada um por sua 

vez, na forma regimental, requerimentos da Comissão de Agropecuária 
- desarquivamento do Projeto de Resolução nQ 277, de sua autoria; e 
dos Deputados Marcos Helênio (5) - audiências da Comissão de Defesa 
do Consumidor para emitir parecer sobre os Projetos de Lei nQs 13, 7 
e 14/95, todos da Deputada Maria José Haueisen; desarquivamento dos 
Projetos de Lei nQs 1.394 e 1.326/93; José Bonifácio (8) 
desarquivamento dos Projetos de Lei nQs 1.640/93, 2.274/94, 382/91, 
2.025/94, 829 e 790/92, 2.033 e 1.972/94; Wanderley Ávila (10) -
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desarquivamento dos Projetos de Lei nQs 908 e 1.007/92, 1.231, 1.246 
e 1.658/93, 1.888, 2. 136, 2.097, 2.080 e 2.184/94, todos do Deputado 
José Militão; e Glycon Terra Pinto- desarquivamento do Projeto de 
Lei nQ 2.178/94, de sua autoria. 

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

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

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

Proposição de Lei nQ 12.464, que institui o Dia Estadual do Guarda 
de Trânsito (ex-Projeto de Lei nQ 1.706/93, do ex-Deputado Antônio 
Pinheiro). A Comissão Especial opina pela manutenção do veto. Em 
discussão o veto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. 
Em votação. A Presidência vai submeter a matéria a votação por 
escrutínio secreto, nos termos do art. 234 do Regimento Interno. 
Antes, lembra ao Plenário que os Deputados que desejarem manter o 
veto deverão votar "sim", e os que desejarem rejeitá-lo deverão 
votar "não". Resumindo: "sim" mantém o veto, "não" rejeita o veto. 

Questões de Ordem 
O Deputado Geraldo Rezende - Como V. Exa. pode notar, não há 

"quorum" suficiente para a votação do veto, motivo pelo qual peço o 
encerramento da reunião. 

O Deputado Romeu Queiroz Gostaria de pedir recomposição de 
"quorum". 
O Sr. Presidente- É regimental. Solicito ao Sr. 1Q-Secretário que 

faça a chamada para recomposição de •quorum". 
O Sr. Secretário (Deputado Rêmolo Aloise) - (- Faz a chamada.) 
o Sr. Presidente- Responderam à chamada 50 Deputados. Portanto, há 

"quorum" para votação. Esta Presidência convida para atuarem como 
escrutinadores os Deputados José Bonifácio e Alberto Pinto Coelho. 
Com a palavra, o Sr. 1Q-Secretário, para proceder à chamada dos 
Deputados. 
o Sr. Secretário - (- Faz a chamada.) 
- Depositam seus votos na urna os seguintes 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 Antônio 
·m Antônio Andrade -Antônio Roberto- Arnaldo Penna- Bilac Pinto-
~ Carlos Murta - Carlos Pimenta - Clêuber Carneiro - Dimas Rodrigues -
c Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Durval Ângelo - Elbe Brandão 
m Francisco Ramalho - Geraldo Nascimento - Geraldo Rezende - Geraldo 
~ Santanna- Gilmar Machado - Irani Barbosa- Jairo Ataíde -João 
~ Batista de Oliveira- João Leite- Jorge Eduardo de Oliveira- Jorge 
] Hannas - José Bonifácio - José Henrique - José Maria Barros 
~ Leonídio Bouças - Marcelo Gonçalves - Marco Régis - Marcos Helênio -
m Maria Olívia -Miguel Martini - Olinto Godinho- Paulo Piau- Paulo 
.~ Schettino - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Romeu Queiroz -
m 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. 
a 
E 
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- os escrutínadores procedem à conferência das sobrecartas. 
o Sr. Presidente - Votaram 58 Deputados; foram encontradas na urna 

58 sobrecartas. Os números conferem. A Presidência solicita aos 
escrutínadores que procedam à apuração dos votos. 

- os escrutínadores procedem à apuração dos votos. 
o Sr. Presidente- Votaram ·~;m• 50 Deputados; votaram "não" 8 

Deputados. Está mantido o veto. Oficie-se ao Governador do Estado. 
Discussão, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei nQ 

12.465, que altera a Lei nQ 552, de 22/12/49, que instituiu o Fundo 
Especial de Auxílio (ex-Projeto de Lei nQ 1.757/93, do Deputado José 
Mílitão). A Comissão Especial opina pela manutenção do veto. Em 
discussão, o veto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a 
discussão. Em votação. A Presidência vai submeter a matéria a 
votação por escrutínio secreto, nos termos do art. 234 do Regimento 
Interno. Antes, lembra ao Plenário que os Deputados que desejarem 

.manter o veto deverão votar "sim", e os que desejarem rejeitá-lo 
deverão votar "não". Resumindo: "sim" mantém o veto, "não" rejeita o 
veto. Os escrutínadores são os escolhidos anteriormente. Com a 
palavra, o Sr. 1Q-Secretárío, para proceder à chamada dos Deputados. 
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.) 
- Depositam seus votos na urna os seguintes Deputados: 
Agostinho Patrús -Wanderley Ávila- Sebastião Navarro Vieira-

Paulo Pettersen - Rêmolo Aloíse - Maria José Haueísen - Ibrahim 
Jacob- Ermano Batista -Antônio Júlio- Aílton Vilela- Ajalmar 
Silva- Alberto Pinto Coelho- Alencar da Silveira Júnior- Almir 
Cardoso - Álvaro Antônio - Anívaldo Antônio - Antônio Andrade 
Antônio Genaro - Antônio Roberto - Arnaldo Penna - Bonifácio Mourão 
- Carlos Murta - Carlos Pimenta - Clêuber Carneiro - Dímas Rodrigues 
- Dinis Pinheiro- Djalma Díniz - Durval Ângelo- Elbe Brandão-
Francisco Ramalho- Geraldo Rezende- Gílmar Machado- Irani Barbosa 
-Jairo Ataíde- João Batista de Oliveira -João Leite- Jorge 
Eduardo de Oliveira- Jorge Hannas- José Bonifácio- José Henrique 
- José Maria Barros - Leonídío Bouças - Marco Régís - Marcos Helênío 
-Maria Olívía- Miguel Martiní - Olínto Godinho- Paulo Schettino-
Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Romeu Queiroz - Sebastião Costa 
-Sebastião Helvécio- Simão Pedro Toledo- Wilson Trópía. 
O Sr. Presidente- Solícito aos escrutínadores que procedam à 

abertura da urna e à verificação da coincidência do número de 
sobrecartas com o de votantes. 

- Os escrutínadores procedem à conferência das sobrecartas 
O Sr. Presidente - Votaram 55 Deputados. Foram encontradas na urna 

55 sobrecartas. Solicito aos escrutínadores que procedam à apuração 
dos votos. 

- Os escrutínadores procedem à apuração dos votos 
O Sr. Presidente - Votaram ''sim" 49 Deputados. Votaram "não" 6 

Deputados. Está mantido o veto. Oficie-se ao Governador do Estado. 
ENCERRAMENTO 

O Sr. Presidente Esgotada a matéria da pauta e não havendo 
oradores inscritos para o Grande Expediente, a Presidência encerra a 
reunião e convoca os Deputados para as extraordinárias de amanhã, 
dia 8, às 9 e às 20 horas, nos termos do edital de convocação, bem 
como para a ordinária da mesma data, às 14 horas, com a seguinte 
ordem do dia: ( -A ordem do dia anunciada pelo Sr. Presidente é a 
publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião. 
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ATA DA REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS E GARANTIAS 
FUNDAMENTAIS 
Às onze horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e três de 
fevereiro de mil novecentos e noventa e cinco, comparecem na Sala 
das Comissões os Deputados João Leite, José Braga e Toninha Zeitune 
(substituindo este ao Deputado Antônio Roberto, por indicação da 
Liderança do PMDB), membros da Comissão supracitada. Havendo número 
regimental, o Presidente "ad hoc", Deputado Toninha Zeitune, declara 
abertos os trabalhos e informa que não há ata a ser lida, por ser 
esta a reunião preparatória, destinada a eleger o Presidente e o 
Vice-Presidente da Comissão. A seguir, determina a distribuição das 
cédulas de votação, devidamente rubricadas, e convida o Deputado 
José Braga para atuar como escrutinador. Realizada a votação, o 
escrutinador anuncia o seguinte resultado: para Presidente, o 
Deputado João Leite, e, para Vice-Presidente, o Deputado Leonídio 
Bouças, ambos com três votos. Logo após, o Presidente "ad hoc" dá 
posse ao Presidente eleito. Este agradece a escolha de seu nome e 
informa que será dada posse ao Vice-Presidente eleito, Deputado 
Leonídio Bouças, na próxima reunião. Cumprida a finalidade da 
reunião, o Presidente agradece a presença dos parlamentares, convoca 
os membros da Comissão para a 1ª Reunião Ord' ária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trab2'~os. 
Sala das Comissões, 8 de março de ~~~5. 
João Leite, Presidente - José Braga - Leonídio Bouças - Miguel 

Barbosa. 
ATA DA REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO DE DEFESA SOCIAL 
Às quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e três de fevereiro 
de mil novecentos e noventa e cinco, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Miguel Martini, Djalma Diniz e Paulo 
Schettino, membros da Comissão supracitada. Havendo número 
regimental, o Presidente "ad hoc", Deputado Paulo Schettino, declara 
aberta a reunião e esclarece que ela se destina a eleger o 
Presidente e o Vice-Presidente da Comissão. A Presidência determina 
a distribuição das cédulas de votação, devidamente rubricadas, e 
convida o Deputado Miguel Martini para atuar como escrutinador. 
Apurados os votos, são eleitos Presidente o Deputado Djalma Diniz, 
com três votos, e Vice-Presidente o Deputado Glycon Terra Pinto, 

~ também com três votos. Na condição de Presidente "ad hoc", o 
, Deputado Paulo Schettino empossa o Deputado Djalma Diniz na 
-~ Presidência e passa a ele a direção dos trabalhos. Em seguida, o 
~ Deputado Djalma Diniz agradece a escolha de seu nome e informa que, 
§ tendo em vista a ausência do Vice-Presidente eleito, sua posse dar-
c se-á na próxima reun1ao. Nada Mais havendo a ser tratado, o 
m Presidente agradece a presença dos Deputados, determina a lavratura 
~ da ata, informa que os membros da Comissão serão convocados, através 
~ de edital de convocação, para a próxima reunião, e encerra os 
~ trabalhos. 
~ Sala das Comissões, 8 de março de 1995. 
~ Djalma Diniz, Presidente- Miguel Martini - Paulo Schettino. 
~ 

~ TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI 
NQ 12.511 
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A proposição de lei supra-indicada, do Governador do Estado, cria e 
transforma cargos do Quadro de Pessoal da Educação e dá outras 
providências. 
Encaminhada a matéria à sanção governamental. o Chefe do Poder 

Executivo, no uso da atribuição que lhe confere o art. 90, III, c/c 
o art. 70, II, da Constituição do Estado, opôs-lhe veto parcial. 
devolvendo-a a esta Casa para apreciação do veto, em cumprimento à 
norma constitucional. 
Cabe, agora, a esta Comissão emitir parecer sobre o veto, na forma 

regimental. 
Fundamentação 

Incide o veto sobre os§§ 1Q e 2Q do art. 13 da proposição, o qual 
versa sobre a integração das Delegacias Regionais de Ensino à 
·estrutura orgânica da Secretaria de Estado da Educação, 
transformadas em Superintendências Regionais de Ensino. 

Os dispositivos vetados, incluídos na proposição por via de emenda 
parlamentar, facultam aos servidores originários do Quadro de 
Magistério, em exercício nas atuais o~=s. optarem pela permanência 
nas futuras Superintendências Regíonai~ de Ensino ou pelo retorno à 
função docente nas escolas públicas estaduais, mantida a 
correspondência de seus níveis salariais. 

Fundamentando seu veto em razões de interesse público, o Governador 
demonstra a complexidade da matéria, cuja implantação exige estudos 
técnicos a serem realizados no âmbito da administração pública, para 
que sejam verificadas a conveniência, a oportunidade e a viabilidade 
da mudança. 
Ressalta ademais S. Exa. que se encontra em processo de implantação 

o Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado da Educação e que as 
providências indicadas para o remanejamento dos servidores do Quadro 
do Magistério lotados nas OREs já estão sendo ultimadas. não se 
justificando, portanto, a vigência de dispositivos legais que 
disponham sobre a medida. 

Por considerarmos procedente a argumentação apresentada. estamos de 
acordo com o veto parcial, que exclui da sanção o~ referidos 
dispositivos. 

Conclusão 
"Ex positis" somos pela manutenção do veto parcial, incidente sobre 

os§§ 1Q e 2Q do art. 13 da Proposição de Lei nQ 12.511. 
Sala das Comissões, 7 de março de 1995. 
João Leite, Presidente - Romeu Queiroz, relator - Elbe Brandão -

Antônio Roberto. 
PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI 

No 12.614 
Comissão Especial 

Relatório 
O Governador do Estado, no uso da atribuição que lhe confere o art. 

90, VIII, c/c o art. 70, II, da Constituição do Estado, opôs veto 
parcial à Proposição de Lei nQ 12.614, que estima as receitas e fixa 
as despesas do orçamento fiscal do Estado de Minas Gerais e do 
orçamento de investimento das empresas controladas pelo Estado para 
o exercício de 1995. 
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Encaminhado o veto à apreciação da Assembléia, por meio da Mensagem 
nQ 569/95, compete a esta Comissão emitir parecer sobre a matéria, 
nos termos do art. 234 do Regimento Interno da Casa. 

Fundamentação 
Os incisos 650 e 688, que destinam recursos a clubes por meio de 

convênios com o Estado, foram vetados por contrariarem o disposto no 
art. 18 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 1995. 

Os incisos 717, 807, 843, 1.039 e 1.433 foram motivo de veto por 
apresentarem classificação incompatível com o objeto declarado. De 
fato, a programação enunciada para esses incisos impede a realização 
das obras propostas. 

Os incisos 1.434 e 1.530 não fornecem os dados necessários para sua 
correta inclusão na lei orçamentária. Realmente, não havendo 
definição mais precisa para a realização das obras, não é possível a 
sua programação. 

Também foram vetados os incisos 1.523, 1.524, 1.525, 1.529 e 1.533 
por destinarem recursos à COPASA-MG para execução de serviços em 
municípios onde a companhia não detém a respectiva concessão, o que 
inviabiliza o cumprimento dos objetivos mencionados. 
O inciso 1.517 foi vetado por destinar recursos para financiamento 

de habitação rural por meio do BEMGE. De fato, trata-se de matéria 
não orçamentária, sujeita à esfera administrativa daquela 
instituição financeira. 
Por fim, foi vetado o inciso 1.534, que inclui no orçamento fiscal 

do Estado, a cargo da COPASA-MG, recursos para implantação de via 
sanitária no Cercadinho, no Município de Belo Horizonte, já que tal 
disposição está em desacordo com as atribuições legais do órgão. 

É importante ressaltar que, conforme foi demonstrado pela análise 
anterior, os vetos opostos à Proposição de Lei nQ 12.614 se 
fundamentaram exclusivamente em critérios técnicos, não constituindo 
rejeição às prioridades de investimento estabelecidas por esta Casa. 

Conclusão 
Diante do exposto, somos pela manutenção do veto aos incisos 650, 

688' 717. 807' 843' 1 . 039' 1 . 433' 1 . 434' 1 . 517' 1 . 523' 1 . 524' 1 . 525' 
1. 529. 1. 530, 1. 533 e 1. 534 do Anexo VI da Proposição de Lei nQ 
12.614. 
Sala das Comissões, 7 de março de 1995. 
António Roberto, Presidente - Romeu Queiroz, relator - Jorge Hannas 

- João Leite. 
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Belo Horizonte, sexta-feira, 10 de março de 1995 

ATAS 

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 8 DE MARÇO DE 1995 

Presidência dos Deputados Agostinho Patrús e 
Sebastião Navarro Vieira 

68 

SUMÁRIO: ABERTURA 1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata 
Apresentação de Proposições: Projeto de Lei nQ 32/95 - Requerimentos 
nQs 56 a 66/95 Requerimentos dos Deputados Sebastião Costa, 
Wanderley Ávila, José Bonifácio (6), Jorge Hannas (16), Simão Pedro 
Toledo, Carlos Pimenta e Elbe Brandão - Interrupção da reunião -
Nomeação de comissão- Composição da Mesa - Destinação da 1ª parte 
da reunião - Execução do Hino Nacional - Palavras das Deputadas Elbe 
Brandão, Maria Olivia e Maria José Haueisen- Leitura da mensagem da 
Sra. Heloisa Azeredo- Palavras das Sras. Maria Jaqueline Nogueira 
Lima e Maria Izabel e do Sr. Santos Moreira - Entrega de placas 
alusivas ao evento - Palavras do Sr. Presidente - Reabertura da 
reunião- 2ª PARTE (ORDEM DO DIA): 1a Fase: inEx'stência de "quorum" 
- ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA. -

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- Ailton Vilela- Ajalmar 
Silva- Alberto Pinto Coelho- Almir Cardoso -Álvaro Antônio-
Anderson Adauto - Anivaldo Antônio - Antônio Andrade Antônio 
Roberto- Arnaldo Canarinho Arnaldo Penna Bilac Pinto 
Bonifácio Mourão - Carlos Murta - Carlos Pimenta - Clêuber Carneiro 
- Dilzo~ Melo - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro- Djalma Diniz -
Durval Angelo - Elbe Brandão - Elmo Braz - Francisco Ramalho 
Geraldo Nascimento -Geraldo Rezende Geraldo Santanna Gil 
Pereira- Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Hely Tarquinio-
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 
Leonidio Bouças - Luiz Antônio Zanto - 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- Toninho Zeitune- Wilson Trópia. 

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

1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE) 
Ata 

- A Deputada Maria José Haueisen, 2ª-Secretária, procede à leitura 
da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 
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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: 
PROJETO DE LEI No 32/95 

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Presidente 
Tancredo Neves dos Moradores da Vila das Antenas e Bairro Jardim 
Alvorada, com sede no Município de Belo Horizonte. 

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

Comunitária Presidente Tancredo Neves dos Moradores da Vila das 
Antenas e Bairro Jardim Alvorada, 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. 
Antônio Genaro 
Justificação: Fundada em 30/7/85, a Associação 

Presidente Tancredo Neves tem por finalidade 
desenvolvimento da Vila das Antenas, no Bairro Jardim 
meio de melhoria das condições de vida e da promoção 
de seus moradores. 

Comunitária 
promover o 

Alvorada, por 
sociocultural 

Para a obtenção de seus objetivos, a entidade se propõe promover 
ações pela defesa dos direitos da população local e realizar 
atividades destinadas a estreitar os laços de solidariedade e de 
união comunitária. 
Convictos de que é justa a concessão do título pretendido pela 

entidade, contamos com o apoio de nossos pares para aprovação da 
proposição que ora apresentamos. 
-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 56/95, do Deputado João Batista de Oliveira, solicitando seja 

formulado apelo ao Governador do Estado, a fim de que faça gestões 
~ junto aos Ministérios do Planejamento e da Previdência e Assistência 
· Social com vistas ao pagamento de serviços de habilitação e 
~ reabilitação de deficiências contratados pela extinta LBA a 
~ instituições de Minas Gerais. (- À Comissão de Saúde e Ação Social.) 
§ NQ 57/95, do Deputado Ivair Nogueira, solicitando seja formulado 2 
c voto de congratulações com a Faculdade de Ciências Humanas da FUMEC 
m pelo trabalho de seus psicólogos e estagiários para o resgate da 
~ cidadania de mulheres agredidas. (- A Comissão de Direitos e 
~ Garantias Fundamentais.) 
w NQ 58/95, do Deputado Marcelo Gonçalves, solicitando seja formulado 
~ apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas com vistas à 
~ liberação de verbas orçamentárias para a canalização do ribeirão da 
~ Mata, no Município de Pedro Leopoldo. 

ro NQ 59/95, do Deputado Paulo Schettino, solicitando seja formulado 
~ apelo ao Diretor do DER-MG com vistas à complementação da 
~ pavimentação do trecho que liga o Município de São João do Oriente à 
~ BR-458. (-Distribuídos à Comissão de Administração Pública.) n 
E 
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NQ 60/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando seja consignado 
nos anais da Casa voto de congratulações com o Município de 
Francisco Dumont por seus 32 anos de existência. 

NQ 61/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando seja consignado 
nos anais da Casa voto de congratulações com o Município de 
Buritizeiro por seus 32 anos de existência. 

NQ 62/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando seja consignado 
nos anais da Casa voto de congratulações com o Município de Santa Fé 
de Minas por seus 32 anos de existência. 

NQ 63/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando seja consignado 
nos anais da Casa voto de congratulações com o Município de Morro da 
Garça por seus 32 anos de existência. 

NQ 64/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando seja consignado 
nos anais da Casa voto de congratulações com o Município de São 
Gonçalo do Rio Preto por seus 32 anos de existência. 

NQ 65/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando seja consignado 
nos anais da Casa voto de congratulações com o Município de 
Presidente Kubitschek por seus 32 anos de existência. 

NQ 66/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando seja consignado 
nos anais da Casa voto de congratulações com o Município de Lagoa 
dos Patos por seus 32 anos de existência. (- Distribuídos à Comissão 
de Assuntos Municipais.) 

Do Deputado Sebastião Costa, solicitando o desarquivamento do 
Projeto de Lei nQ 272/91. 

Do Deputado Wanderley Ávila, solicitando o desarquivamento do 
Projeto de Lei nQ 696/92. 

Do Deputado José Bonifácio 
Projetos de Lei nQs 2.223, 
2.035/94. 

(6), solicitando o desarquivamento dos 
2.131 e 2.111/94, 375/91, 2.237 e 

Do Deputado Jorge Hannas (16), solicitando o desarquivamento dos 
Projetos de Lei nQs 1.316, 1.339, 1.807, 1.808, 1.300, 1.314, 1.305, 
1.668 e 1.315/93, 600/91, 1.237 e 1.313/93, 31/91, 1.283/93, 
2.093/94 e 1.282/93. 

Do Deputado Simão Pedro Toledo, solicitando o desarquivamento do 
Projeto de Lei nQ 1.924/94. 

Do Deputado Carlos Pimenta, solicitando seja formulado apelo ao 
Presidente do Tribunal Regional Federal com vistas à criação e à 
instalação de uma vara da Justiça Federal e de um posto da Polícia 
Federal, no Município de Montes Claros. 

Da Deputada Elbe Brandão, solicitando seja constituída uma comissão 
especial com o objetivo de avaliar o problema da violência contra a 
mulher no Estado. 

Interrupção da Reunião 
O Sr. Presidente - A Presidência interrompe, nes:e momento, os 

trabalhos ordinários para, nos termos do § 1Q do art. 23 do 
Regimento Interno, destinar a 1ª Parte da reunião a homenagear a 
mulher mineira, ao ensejo da comemoração do Dia Internacional da 
Mulher. Estão interrompidos os nossos trabalhos. 

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

Machado, Jairo Ataíde, Francisco Ramalho, Toninha Zeitune e Carlos 
Pimenta para, em comissão, introduzirem no recinto do Plenário as 
autoridades e os convidados que se encontram no Salão Nobre. 

Composição da Mesa 
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O Sr. Presidente - Convido a tomar assento à Mesa o Exmo. Sr. 
Santos Moreira, Secretário da Segurança Pública; as Exmas. Sras. 
Vera Coutinho, representante da Senadora Júnia Marise; Marília 
Machado, representante da Sra. Heloisa Azeredo; Norma Goes Monteiro, 
representante da Secretária da Cultura, Berenice Menegale; Elaine 
Matozinhos, Delegada de Polícia; Maria Jaqueline Nogueira Lima, 
representante do Núcleo de Estudos e Pesquisas da Mulher da UFMG; 
Deputadas Maria José Haueisen, 2ª-Secretária desta Assembléia 
Legislativa; Elbe Brandão, autora do requerimento que deu origem a 
esta solenidade; e Maria Olívia. 

Destinação da 1ª Parte da Reunião 
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião a homenagear a mulher 

mineira, ao ensejo da comemoração do Dia Internacional da Mulher. 
Execução do Hino Nacional 

O Sr. Presidente Convidamos os presentes a ouvir, de pé, o Hino 
Nacional. 
- Procede-se à execução do Hino Nacional. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Elbe Brandão, autora 

do requerimento que suscitou a realização desta homenagem. 
Palavras da Deputada Elbe Brandão* 

Exmos. Srs. Deputado Agostinho Patrús e Dr. Santos Moreira; Exmas. 
Sras. Vera Coutinho, Marília Machado, Norma Goes Monteiro, Elaine 
Matozinhos, Maria Jaqueline Nogueira Lima, Deputadas Maria José 
Haueisen e Maria Olívia; povo aqui representado nas galerias, 
membros da imprensa, caros colegas, mulheres de Minas, mulheres do 
mundo, chegará o dia em que a mulher se desnudará para ser a própria 
liberdade. 
Requeri esta reunião especial para convidá-los a uma reflexão sobre 

a condição feminina nestas Minas Gerais que a tradição consagrou 
como terra de liberdade. A intenção é de que a Assembléia 
Legislativa possa contribuir para que o brilho de nossas montanhas 
seja uma homenagem às mulheres que fazem a nossa história. 
Vida- Não se tira de alguém aquilo que ninguém nem nada poderá 

devolver. Só a Deus é possível uma e outra tarefa. Sim, viver é 
muito difícil, mas vale a pena tentar. 

É por acreditar e defender esses princípios, que ocupo hoje esta 
tribuna e convoco a todos para refletir sobre o seguinte tema: viver 

~ todos vivem, mas o problema é saber não recusar os desafios que a 
, cada minuto a vida propõe. 
~ Hoje é o :ia Internacional da Mulher. Aqui, nesta Casa Legislativa, 
~ temos a ~· ~sença de tantas mulheres que representam tantos segmentos 
§ e enfrentam os seus desafios. 2 
c Não há como esquecer o fato que originou as comemorações. 
c Em 8/3/1857, 150 operárias foram queimadas vivas numa fábrica nos 
~ Estados Unidos, porque estavam em greve. Um salto na história, e as 
§ manchetes não mudam muito. Mais uma vez, mortes, mortes de muitas a mulheres. 
~ Minas ocupa o 1Q lugar nos números que mostram a violência contra a 
ro população feminina. Conhecemos o passado através da História . 

. ~ Estamos aqui na tarefa de tentar entender este presente absurdo de 
ro tantas tragédias ocorridas com as mulheres, para sermos capazes de 
~viabilizar ações que acabem com as estatísticas negativas de 
~ abortos, maus tratos, criminalidade, doenças, espancamentos, 
~ 
Q 

ã 
E 
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prostituição, abuso sexual, exploração da mão de obra e tantos, 
tantos outros fatos, que nos causam repugnância e vergonha. 

Há como sair desse terceiro-mundismo? Há como enfrentar os 
desafios? Certamente que sim. A mulher é otimista e forte. Com muita 
criatividade, vem encontrando, ao longo dos tempos, respostas e 
soluções para perguntas e problemas que a vida lhe propôs. Tenho 
convicção de que- no limiar do século XXI -o momento exige, cada 
vez mais, que o desejo de transformação se concretize através de 
ações e da vontade política que levem homens e mulheres a perceberem 
que a batalha é comum e é pela humanidade. Não é briga de sexos e 
muito menos busca de privilégios. 
Hoje, já faz parte da consciência coletiva, e não só do ideário das 

feministas, o fato de que é preciso uma profunda e imediata 
transformação nas relações humanas, nas relações de poder e nas 
ações políticas, para que se mude esse quadro macabro que os números 

·nos revelam. Sim, hoje a mulher está madura e pronta. 
Sabe o que é preciso e onde encontrar. Vai à luta. Parafraseando o 

poeta: "A mulher madura está pronta para algo definitivo." 
E é assim, Sr. Presidente, nesse contexto que se faz atual, em 

busca de uma ação conjunta com movimentos feministas, aqui 
representados pelo fórum de mulheres, que venho apresentar um 
requerimento ao Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa, nos 
seguintes termos: (-Lê:) 

"A Deputada que este subscreve, com base no item II do art. 112 do 
Regimento Interno, requer a v. Exa. a constituição de uma comissão 
especial para proceder a estudos que permitam a avaliação da real 
extensão do problema da violência perpetrada contra a mulher, em 
todo o Estado de Minas Gerais." 
Gostaria de homenagear uma mulher que faz a imprensa, uma das 

mulheres que ficam nos bastidores e que fazem a história, mas não 
teria condições de, em tão pouco tempo nesta Casa. conseguir uma 
figura feminina que pudesse representar a todas. Assim, optei por 
uma, que conheço de perto, jornalista da nossa Casa, Silvia Rubião 
Re~ende.(- Lê a placa alusiva ao evento:) 

"A mulher profissional que dignifica e contribui para que o brilho 
das nossas montanhas ultrapassem a marca da história." 
-A Deputada entrega à jornalista a placa alusiva à data. 
O Sr. Presidente (Deputado Sebastião Navarro Vieira) Com a 

palavra, a Deputada Maria Olívia. 
Palavras da Deputada Maria Olivia* 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, cidadãos que se 
encontram nas galerias, representantes da imprensa: o escritor 
inglês Ken Follet, em seu livro "Os Pilares da Terra", remontando à 
Inglaterra da Idade Média, conta que um cidadão levara à feira 
fardos de lã para vender e recebeu 7 "pence" por fardo. Logo atrás, 
vinha uma mulher, com um produto bem melhor, mas só recebeu 3 
"pence" por fardo. Alegação do comprador para pagar menos: "você é 
mulher". 

Recentemente, o jornal "Estado de Minas", em 23/2/95, publicou 
matéria da antropóloga e escritora Gilda de Castro Rodrigues, com o 
titulo "O Poder~ Macho". Nela, a escritora diz: " ... o poder é uma 
categoria política e tem sexo, ou seja, ele é macho. Afinal, as 
mulheres constituem metade da humanidade, mas ocupam uma parcela 
insignificante das instâncias superiores da sociedade e da 
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administração pública". Continua a matéria focalizando a opressão 
masculina na Suécia, nos EUA, na França e, especialmente, entre os 
muçulmanos. A dupla jornada de trabalho a que a maioria das mulheres 
está sujeita - o serviço fora e dentro do lar associada ao 
desgaste físico das atividades relativas à reprodução colocam a 
mulher em situação de desigualdade quanto às oportunidades reais de 
ascensão ao poder. 
Sr. Presidente, Srs. Deputados: a história recente do Legislativo 

mineiro tem início na 1ª Legislatura, que ocorreu após a ditadura de 
Vargas, em março de 1947; hoje, cumprimos a 13ª Legislatura. O 1Q 
Congresso Constituinte mineiro aconteceu em Ouro Preto, e a 1a 
Constituição Republicana do Estado data de 7/4/1891. Em 22/4/1892~ 
há mais de um século, iniciaram-se as sessões legislativas, que, 
àquela época, funcionavam no sistema bicameral, pois existia a 
Câmara dos Deputados Estaduais e o Senado de Minas Gerais, conhecido 
como "Senadinho'', cuja sede era no prédio onde hoje funçiona o Museu 
Mineiro, na Avenida João Pinheiro. Esses são dados que evantei para 
ilustrar o meu pronunciamento e para relembrar um pouco a história 
do Legislativo de Minas Gerais. 
Srs. Deputados, nesses 48 anos, desde a 1ª Legislatura, passou por 

esta Casa quase um milhar de Deputados. Desses, pasmem, apenas nove, 
exatamente nove, são mulheres. É uma desproporção assustadora. Com 
base em dados pesquisados pelo Departamento de Consultoria e 
Pesquisa desta Casa, chegamos a esses números, que assustam e bem 
demonstram quanto as mulheres estão alijadas do centro das grandes 
decisões de nosso Estado. Em homenagem a essas ilustres Deputadas, 
peço vênia para citar seus nomes: Marta Nair Monteiro (1963-1967), 
Maria José Nogueira Penna (1963-1971), Júnia Marise Azeredo Coutinho 
(1975-1979), Vera Cruz Coutinho (1979-1982), Maria Elvira Salles 
Ferreira (1987-1994), Maria José Haueisen (1987 até hoje), Sandra 
Meira Starling (1987-1991), Elisa Maria Alves da Costa (1991-1995). 
A estas, soma-se, modestamente, o meu nome, como a 9ª Deputada 
eleita. Com a posse da Deputada Elbe Brandão, passamos a ser 10; num 
universo de 1.000, somos 1% do Poder Legislativo. Tem razão a 
escritora Gilda de Castro Rodrigues- o poder, realmente, é macho. 

Hoje é um dia muito importante para todas aquelas que lutam contra 
a discriminação a que a mulher é submetida. O Dia Internacional da g Mulher é momento de reflexão; é tempo de retomada de consciência do 

· real valor da mulher na construção da história da humanidade. 
~ Eu tomo, nesta data, a figura e a pessoa da Deputada Maria José 
·~ Haueisen como símbolo concreto da luta da mulher mineira por um 
§ lugar ao lado, e não atrás, dos homens que ajudam a construir nossa 
c história. Esta homenagem reveste-se da maior importância quando 
m constatamos ser Maria José a primeira parlamentar mineira a ocupar 
~ um cargo na Mesa Diretora desta Casa. Num breve relato de sua vida 
~ parlamentar, acrescento que ela se elegeu pela primeira vez em 1986, á como suplente de Deputada Estadual Constituinte à 11ª Legislatura, 
m assumindo, em 1989, a vaga deixada pelo Deputado Chico Ferramenta. 
~ Na Assembléia Legislativa foi suplente da Comissão de Patrimônio 
~ Histórico, Artístico e Cultural. Em 1990, foi reeleita para a 12ª 
~ Legislatura (1991-1994), ocasião em que ocupou a Vice-Presidência da 
g Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais e a suplência da 
~ Comissão de Saúde e Ação Social. Novamente reeleita (1995-1998) para e mais um mandato de quatro anos, a primeira mulher que ocupa um cargo 
~ 
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na Mesa, o honroso posto de 2ª-Secretária. A você, Maria José, em 
nome de todas as mulheres mineiras, a minha homenagem no Dia 
Internacional da Mulher. 
Sr. Presidente, Srs. Deputados, encerro minhas palavras citando o 

trecho final da matéria de Gilda Rodrigues, que afirma: com a 
discriminação da mulher, "quem perde é o Pais, pois homens e 
mulheres são diferentes e ocupam espaços polarizados, tendo 
percepção dual do mundo e da sociedade. Num diálogo franco e no 
mesmo plano, ganharíamos todos e garantiríamos um futuro melhor para 
os nossos filhos". Muito obrigada. 

Palavras da Deputada Maria José Haue:sen* 
Sr. Presidente da Assembléia Legislativa, senhores componentes da 

Mesa, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, senhores visitantes, senhores 
presentes nas galerias, funcionários desta Casa, já se disse, e eu 
repito, que, normalmente, a homenagem engrandece mais àquele que a 
presta do que àquele, ou àquela, que a recebe. 
Quero agradecer, carinhosamente, à nossa companheira Maria Olivia, 

que fez um destaque tão elogioso à minha pessoa. Quero deixar bem 
claro que entendo, perfeitamente, que essa homenagem não é prestada 
apenas à Deputada Maria José, mas a todas as mulheres que, em todos 
os tempos, lutaram para conquistar direitos e para ocupar o seu 
espaço, a essas companheiras que abriram caminho, que sofreram para 
que um dia nós, mulheres, chegássemos também à Assembléia 
Legislativa, ocupando até um lugar na Mesa Diretora. 
Recebi, hoje, um cartão que gostaria de ler para os senhores: (-

Lê:) "Cara colega, o Dia Internacional da Mulher é muito especial 
porque nos remete às conquistas sociais já alcançadas e firma a 
necessidade de renovar energias para uma luta que ainda continua." 
Muito obrigada, Deputado Olinto Godinho. Concordo perfeitamente com 
suas palavras. Nossa luta começa a partir da hora em que temos 
consciência da opressão. 
Considero ser o Dia da Mulher especial para que nos conscientizemos 

do que é opressão e exploração de qualquer ser humano. Creio que não 
é por coincidência, ou por acaso, que somente os oprimidos têm seu 
dia. Existe, por exemplo, o dia da mulher, e não, o dia do homem. Os 
homens têm 364 dias. Desculpem-me os nossos amigos e companheiros. 
Há o dia da criança, e não, o do adulto; o dia do negro, e não, o do 
branco; o dia do indio, e não, o do chamado homem civilizado; o dia 
do bancário, e não, o do banqueiro; o dia do trabalhador rural, e 
não, o do latifundiário e, assim, de tantos e tantos oprimidos, que 
também têm seu dia. Essa é a oportunidade que os oprimidos têm, não 
apenas para festejar, mas para tomar consciência de que seu espaço 
tem que ser conquistado. 
Essa opressão que nós mulheres sofremos não vem acontecendo de uns 

tempos para cá. Ela é milenar. Lembremo-nos, por exemplo, dos 
gregos. Na Grécia, berço da democracia, os homens se reuniam em 
praças. Os cidadãos discutiam e faziam leis. As mulheres ficavam no 
gineceu. Quando havia festas - e eles eram dados a festas - as 
mulheres preparavam o banquete para o qual só iam os homens e as 
prostitutas. As esposas ficavam trancafiadas no fundo do gineceu, 
sinal de que não tinham prestígio nem junto àqueles que foram 
considerados os iniciadores da democracia. 

Na verdade, entre os hebreus, povo eleito de Deus, povo que começou 
a trabalhar pela lib~rtação, a situação da mulher não era diferente. 



Quando lemos o "Gênese'', primeiro livro da Biblia, na parte em que 
se fala da criação, encontramos o seguinte: "não cobiçarás a casa de 
teu próximo, o boi de teu próximo, a mulher de teu próximo, o 
escravo de teu próximo, as coisas de teu próximo". Significa que a 
mulher ou o escravo estavam no meio das coisas do homem. Portanto, 
não havia o menor respeito pelas mulheres. 
Já no Novo Testamento, encontramos o apóstolo Paulo, que lutou, 

sofreu e morreu pela libertação, ainda imbuido de uma consc1encia 
machista, pois segundo ele "o homem foi criado para a glória de 
Deus, e a mulher foi criada para a glória do homem". E mais: "Na 
assembléia, a mulher fique em silêncio. Se não entender alguma coisa 
que for falado na assembléia, deixe para perguntar em casa ao seu 
marido". O apóstolo Paulo nem levava em consideração que a mulher 
poderia ser mais inteligente que aquele homem. Ela deveria 
permanecer em silêncio na assembléia. Felizmente, esse tempo de 
opressão e de escravidão já está passando. Não vamos dizer que tudo 
são flores. Ouvimos, aqui, a desproporção que há entre o número de 
homens e de mulheres que passaram por esta Assembléia. Sabemos que, 
em muitos trabalhos, as mulheres estão exercendo os mesmos oficios 
dos homens, e. muitas vezes, ganhando menos, em desrespeito à 
Constituição Federal. Nossa luta é presente e permanente. Nunca 
vamos conquistar e conseguir todos os direitos de uma só vez. É 
preciso que haja uma mudança de mentalidade; e esta perpassa 
gerações até que seja mudada. Estamos. através de nossas 
companheiras, lutando há milênios. Estamos conseguindo e avançando, 
mas é preciso que caminhemos muito mais. 

Parabéns a todas as nossas companheiras, mulheres, em qualquer 
lugar que estejam, de qualquer profissão, pela luta e garra pela 
conquista daqueles que são nossos direitos. 

Parabéns aos nossos companheiros, aos homens que reconhecem o 
direito que é de todos, para todos e que deve também ser estendido 
às mulheres, às crianças, aos negros e a todos os oprimidos. 

Parabéns a todos que lutam pela democracia e pela liberdade. 
Muito obrigada pela homenagem que recebemos neste dia e pelo 

incentivo que temos recebido para que possamos continuar nossa luta. 
o Sr. Pres;dente- Com a palavra, a Sra. Marilia Machado, que fará 

a leitura da mensagem enviada pela Sra. Heloisa Azeredo, esposa do 
~ Governador Eduardo Azeredo. 

Leitura da Mensagem da Sra. Heloisa Azeredo l A Sra. Maril;a Machado- Sr. Presidente da Assembléia Legislativa, 
·ro demais autoridades presentes, senhoras e senhores. (-Lê:) 
~ **"Impossibilitada de comparecer à comemoração do Dia Internacional 
c da Mulher, transmito à Assembléia Legislativa, em especial à 
m Deputada Elbe Brandão, meus sinceros cumprimentos por esta oportuna 
~ solenidade. Creio que, mais do que um dia de comemoração, o 8 de § março é um momento de reflexão sobre a situação das mulheres no 
~ mundo e, particularmente, no Brasil e em nosso Estado. Por mais 
m conquistas que a incansável luta iniciada pelas heroinas de Chicago 
~ já tenha alcançado. ainda há muita coisa por fazer, principalmente 
.~ para aquelas mulheres que conhecem a dura rotina do dia-a-dia, de 

ro ter que conciliar o trabalho, quando existe, com as tarefas de mãe e 
~ dona-de-casa. É para essas mulheres que devem estar voltados o nosso 
~ esforço e as nossas preocupações. 
~ m 
~ 
E 
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No SERVAS, através de um trabalho voluntário, busca-se amenizar as 
carências que a sociedade tenta erradicar de forma definitiva. O 
apoio que a entidade presta às creches e aos asilos é uma pequenina 
parte do muito que deve ser feito. 
Nesta oportunidade, presto minha homenagem a todas as mulheres e, 

em especial, à mulher trabalhadora que, além de lutar por salário e 
boas condições de vida, se esforça para obter o primordial: sua 
dignidade." 

Palavras da Sra. Maria Jaqueline Nogueira Lima* 
Sr. Presidente, demais membros da Mesa e autoridades presentes, 

estou aqui representando o Núcleo de Estudos e Pesquisas da Mulher 
da UFMG e venho falar-lhes a respeito da violência de gênero, que é 
objeto de estudos desse Núcleo. 

A questão da maior ou menor violência de gênero está ligada, na 
sociedade brasileira, especificamente, a padrões culturais, que 
demonstram uma dominância bastante acentuada e solidificada do 
universo masculino sobre o feminino. Não é só violência física, mas 
também psicológica. A violência exercida pelo homem contra a mulher 
é constatada desde tempos bem antigos e demonstra que o homem, 
durante sua socialização, é diretamente forçado, vamos dizer assim, 
a exercer um certo poder, desde a infância, enquanto a mulher sofre 
uma socialização de maneira a se tornar frágil, dócil e submissa aos 
desejos do sexo oposto. 

Estamos trabalhando no Núcleo, especificamente, com a violência 
denunciada e percebemos que, embora esse tipo de dominação já 
devesse estar expurgado da nossa sociedade, ele continua aparecendo, 
e muito. As opiniões de pesquisadores conceituados é a de que a 
questão da violência está diretamente vinculada ao fator 
educacional. Assim sendo, o Núcleo está desenvolvendo um projeto que 
será realizado a partir de um levantamento das ocorrências nas 
delegacias e no Judiciário, com o objetivo de tentar formular 
politicas públicas, que serão encaminhadas aos órgãos competentes 
dos Governos Federal e Estadual, para que haja maior preocupação com 
a questão educacional. 

Entendemos que, quando houver uma tentativa, dentro da socializ~ção 
primária, de se modificar esse quadro que coloca a mulher como 
submissa e dócil, quando houver uma educação mais igual para meninos 
e meninas, será possível fazermos uma desconstrução desse quadro, em 
que a mulher tem que ser frágil e submissa, e o homem, dominador. 

Isso influi muito na questão do homem dominador, a partir do 
momento em que percebemos que, na década de 70, especificamente, 
começa a existir um movimento de liberação feminina, provocando uma 
ida maior da mulher ao mercado de trabalho e, conseqüentemente, 
maior competitividade entre os dois sexos. O que estamos percebendo 
é que o homem não está aceitando esse processo de mudança. Ele não 
consegue conter sua agressividade natural. Quando isso ocorre, essa 
agressividade acaba em agressão física. As ocorrências maiores que 
percebemos lá na Delegacia de Crimes contra a Mulher são ameaças, 
lesões corporais e estupro. 
As mulheres estão, hoje, 

submissão. A gente percebe 
antiga, modelo da submissão 
essa questão da educação. 

conseguindo abandonar um pouco o mito da 
que ainda vigora o modelo de educação 

feminina. O que queremos é trabalhar 



Não pretendo estender-me muito. Só queria deixar registrado aqui o 
meu protesto com relação a essa escalada da violência que está 
acontecendo em Minas Gerais. Esperamos que haja mais justiça e que a 
justiça realmente funcione nos casos de crimes contra mulheres, pois 
o sexo masculino tem respaldo do Judiciário a partir do momento em 
que há impunidade para eles. 

É necessário que os crimes contra as mulheres sejam tratados com 
mais seriedade: ameaças, lesões corporais e estupros têm que ser 
encarados com seriedade, e que haja punição, porc~e essa impunidade 
só legitima esses crimes. Isso tem que acabar, e é através da 
educação que vamos desencadear as mudanças nessa relação tão 
conturbada. 

O Sr. Pres;dente (Deputado Agost;nho Patrús) -Com a palavra, a 
Sra. Maria Izabel, representante do Movimento Autônomo de Mulheres. 

Palavras da Sra. Maria Izabel* 
Srs. Deputados, autoridades, pessoas presentes, uma saudação 

inicial às Deputadas Maria José, Maria Olivia e Elbe Brandão. o 
Movimento da Mulher participa hoje de diferentes manifestações pelo 
Dia Internacional da Mulher. Estamos lançando uma cartilha em defesa 
dos direitos constitucionais da mulher - que ainda vou distribuir -
por acharmos que esses direitos estão sendo ameaçados com a nova 
proposta feita pelo Governo para a reforma constitucional. 

Esses direitos se encontram severamente ameaçados, portanto, 
solicitamos, em cada fórum -e em especial este aqui -empenho e 
esforço para lutar por direitos já adquiridos há tanto tempo. Neste 
espaço, privilegiado por um movimento popular, não abro mão de 
solicitar aos presentes e aos parlamentares mineiros um cuidado 
muito grande na leitura da Constituição Mineira e o empenho desses 
Deputados para que façam cumprir essa Constituição, tomando medidas 
concretas a fim de que os direitos da mulher prevaleçam. Na 
Constituição Estadual temos garantidos direitos que nos facilitariam 
muito o nosso dia a dia, como creches, albergues para mulheres 
vítimas de violência, etc. As creches estão contempladas na 
Constituição ~-,eira em dois aspectos: no da educação, cobrindo 
todas as cri: ;as na faixa de O a 8 anos, e dando concessão ao 
mercado de traoalho da mulher, prestando, neste caso, apoio à mulher 
que trabalha. G No fórum de hoje, não podemos deixar de fazer essa solicitação, 

, pedindo um esforço dos Srs. Deputados para o cumprimento da 
~ Constituição Estadual. Agradeço a oportunidade e saúdo todas as 
• mulheres presentes. Muito obrigada. g o Sr. Pres;dente - Com a palavra, o Sr. Secretário de Estado da 
c Segurança Pública, Dr. Santos Moreira. 
m Palavras do Sr. Santos Moreira* 
~ Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, 
~ ilustres personalidades, principalmente do mundo feminino, Srs. 
~ Deputados, pessoas presentes, no Dia Internacional da Mulher, 
m convocado que fui para comparecer a esta Assembléia, faço-o pela 
~ primeira vez e com a maior satisfação possível, trazendo as minhas 
-~ homenagens à mulher. Essas homenagens ficam depositadas de forma 

ro generalizada nas ilustres representantes da mulher mineira aqui 
~ presentes e são voltadas a todas as mulheres neste seu dia 
~ internacional. 
~ m 
~ 
E 
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No que diz respeito, especificamente, à minha área, qual seja, a 
segurança pública, devo esclarecer, principalmente nesta data, que, 
ao assumir a Secretaria de Estado da Segurança Pública, adotei 
providências imediatas para mudar um quadro que considero dramático, 
a saber, o do crime de estupro. É um crime que não podemos ignorar e 
não vamos conviver com ele em Minas Gerais. Hoje, já posso dizer e 
anunciar que, em razão das medidas que esclarecerei mais adiante, 
temos um nível de apuração já bastante sensível nas duas últimas 
semanas. 

A Delegacia de Furtos e Roubos nos apresentou um relatório de 
apuração de nove casos; o Departamento de Investigações, cinco 
casos; e a Delegacia Especializada da Mulher tem feito trabalho 
incansável nessa área. Colocamos não só a Delegacia Especializada da 
Mulher mas também a Polícia, como um todo, no trabalho para acabar 
de vez com esse delito no seio da nossa comunidade. 

As primeiras providências dizem respeito a um cadastro especial, em 
um computador, em que estamos cadastrando todos os autores ligados à 
tentativa ou prática de crimes contra os bons costumes. Através 
9esse cadastro e do trabalho específico de cada um o universo em 
areas determinadas de Belo Horizonte, passa a ser menor com a 
investigação. Com isso, estamos obtendo resultados altamente 
positivos. 

No que diz respeito à estatística alarmante de ser Minas Gerais, 
hoje, o Estado detentor da triste posição de ser o lugar onde se 
pratica o maior volume de delitos. ou seja, onde há o maior índice 
de violência contra a mulher, assumo um compromisso: ou vou provar 
que essas estatísticas não são reais, não refletem o espírito do 
povo mineiro, ou vou acabar de vez com essa prática em Minas Gerais. 

Na realidade, o que ocorre é que Minas é atenta, como sempre, a 
tudo que diz respeito a seus compromissos públicos. Um pouco melhor 
aqui, um pouco pior ali, mas somos um Estado atento às nossas 
responsabilidades. Temos em Minas Gerais, na área de Segurança 
Pública, uma delegacia especializada de crimes contra a mulher que é 
ativa, bem estruturada. Além dessa delegacia, temos várias outras 
nas regionais, como também temos um sistema de informações policiais 
que é bem mais complexo do que em grandes áreas do País, em outros 
Estados. Essa é a razão por que registramos e fazemos consignar em 
nossos cadastros, em nossas estatísticas, uma situação mais 
realista. Todos os fatos são registrados, o que nos coloca numa 
situação de desconforto diante do quadro geral. O que ocorre aqui 
não acontece em outros Estados da Federação, em que esses dados 
estatísticos não são tão completos como em Minas. Por isso é que 
disse que vou provar - e é preciso que se prove -, que Minas Gerais 
deu esse exemplo público de posição ímpar no contexto da Federação. 
Ou vamos provar que os fatos não são reais, ou vamos acabar de vez 
com essa prática. Para isso providências não vão faltar. Para isso, 
assumo o compromisso público de adotar todas as providências. Devo 
dizer mais, para não ser muito extenso, que tudo passa por um 
conjunto de medidas ligadas à segurança pública, em que a 
prevalência da Polícia Judiciária há de mudar não só esse quadro de 
violência específica contra a mulher mas todo o quadro de violência 
que afeta e fere excessivamente a mulher. 

Não constam das estatísticas os assaltos às residências, que impõem 
às esposas, filhos, empregadas domésticas situações constrangedoras. 
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Esta é uma situação realmente de violência contra a mulher, pois, na 
maioria dos casos, o homem está no trabalho e a mulher em casa 
sendo submetida a esse tipo de violência. É com esta violência qu~ 
queremos acabar. Através do combate a esta violência, queremos 
modificar esse quadro estatístico. 

Outro aspecto ligado à violência contra a mulher- que não vamos 
admitir, e providências estão sendo adotadas - é o fato de a mulher 
ser assaltada em plena rua. Seus colares são arrancados em busca do 
ouro, menores e maiores promovem esses assaltos. Isso tudo é 
violência inadmissível contra a mulher. 

Esse quadro de violência específica, de agressões pessoais, tem uma 
origem que está na segurança pública. Essa origem está na 
prostituição, que avilta a mulher. Esta é a maior violência a que a 
mulher é submetida. É nos prostíbulos, nos bares, que advém o maior 
nível de agressão à mulher. Nós vamos adotar providências num todo, 
de forma a dar à comunidade mineira essa segurança. 
Tud~ isso as senhoras e os senhores hão de entender que passa, 
necE~sariamente, por um conjunto de medidas tais como a mudanças da 
mentalidade das pessoas, uma nova imagem policial, a inserção do 
policial dentro do contexto social, que é fundamental e importante. 
Não queremos que os nossos policiais, os nossos detetives sejam 
acusados de violência. Nós os queremos como homens íntegros, aceitos 
no contexto social, porque a polícia é segurança e ela é fundamental 
para a paz social e o desenvolvimento econômico de que o Estado 
necessita para a produção de bens e riquezas, para o trabalho e para 
a paz social. 

Então, no Dia Internacional da Mulher, com o meu testemunho, diante 
deste fórum privilegiado que é a Assembléia Legislativa, diante das 
mais altas autoridades aqui presentes, reitero: na segurança 
pública, num todo, somos todos iguais. Vamos promover, muito em 
breve, a melhoria dessas questões e, conseqüentemente, Minas não 
figurará mais, vergonhosamente, nessa estatística segundo a qual é o 
Estado que tem o maior índice de violência contra as mulheres. Vamos 
esclarecer definitivamente os fatos. Muito obrigado. 

Fui convocado aqui, novamente, para esclarecer que já determinamos 
o plantão de 24 horas na Delegacia de Mulheres, para que ela possa 
atender a todos os casos afetos à mulher. Vamos, também, 

~ proporcionar a todo o pessoal dessa delegacia uma reciclagem na 
, Academia de Polícia para que possam fazer um trabalho rápido e a 
~ resposta à sociedade possa ser, imediatamente, transmitida. Muito 
i obrigado. Entrega de Placas Alusivas ao Evento 
E o Sr. Presidente- Esta Presidência quer, na pessoa de duas 
m mulheres, homenagear todas a mulheres mineiras. Vou ler uma das 
~ placas que será entregue. (-Lê:) 
~ "A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Ge~ais presta a homenagem à Senadora Júnia Marise por acreditar que as ~ontanhas de 
m Minas são, hoje, um horizonte aberto às mulheres, resultado do 
! trabalho daquelas que fazem a história política do nosso Estado." J "A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais presta 
~ homenagem à Delegada Elaine Matozinhos pelo seu exemplo ae força, 
1 garra, caráter e dignidade na luta pela mulher." 
~ - Faz-se a entrega das placas. 
~ Palavras do Sr. Presidente c 
E 
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Os relatos da mitologia contam que havia na Terra um ser 
extremamente forte, inteligente e ágil. Tal criatura ameaçou tomar 
de assalto o Olimpo e ocupar o lugar dos deuses. Zeus, por castigo, 
medo ou inveja, dividiu-a em duas, marcando, assim, cada parte com o 
signo da incompletude. Por isso, homem e mulher vivem a buscar-se 
através dos séculos, procurando, cada um no outro, a porção que 
falta para restaurar aquela entidade apta a escalar a morada divina 
e habitar os céus. 

Às vésperas do terceiro milênio, gostaríamos de estar celebrando 
hoje a queda da maldição de Zeus. Gostaríamos de estar exaltando um 
tempo em que o feminino e o masculino tivessem aprendido a articular 
suas diferenças não na monotonia de uma igualdade plana e rasa, mas 
na riqueza de uma síntese perfeita, que faria a glória do gênero 
humano. Queríamos estar assistindo ao nascimento de uma nova 
humanidade, em que homem e mulher, vocacionados, da mesma forma, à 

·perfeição e à realização plena, tivessem encontrado, em um 
relacionamento equilibrado e em uma parceria sincera, os caminhos da 
paz e da justiça. Queríamos estar aqui apenas para homenagear as 
extraordinárias parceiras, sobre as quais repousa a maior parte de 
nossas esperanças em um mundo sem guerras, sem fome, sem miséria 
social. Que não houvesse mais a necessidade de um Dia Internacional 
da Mulher, mas que todos os dias fossem dela, dias de fraternidade e 
plenitude. 
Sabemos, entretanto, muito bem que o 8 de março é, antes de tudo, 

um dia de luta. Os números da violência contra a mulher que nos 
foram apresentados, hoje, neste Plenário, são inquietantes. O quadro 
da discriminação profissional e da opressão patriarcal que teima em 
persistir agride nossa consciência de homem público. O berço de 
Tiradentes, que é também a terra de Bárbara Heliodora e de Marília 
de Dirceu, não pode conviver com realidades como as que nos foram 
lembradas aqui. Minas, que é mulher até no nome, tem que reagir. É 
chegada a hora: as lideranças deste Estado têm o dever de se 
mobilizar imediatamente, numa grande cruzada, para fazer de todas as 
mineiras, sem distinção, cidadãs, na plenitude da expressão. 
Esta Casa, ao prestar homenagem à trabalhadora, à mãe, à esposa, às 

milhares de heroínas anônimas, que são mestras no ofício de 
sobreviver e resistir, quer fazer também público seu compromisso com 
a causa feminina. Na dimensão da parceria com a sociedade, atitude 
que tem marcado a vida da Assembléia de Minas na última década, a 
instituição quer ser o espaço privilegiado, a trincheira avançada da 
luta pela dignidade da condição feminina. Temos a firme convicção de 
que está nascendo uma nova consciência e de que não tarda o tempo em 
que a mulher conquistará definitivamente as condições para um 
exercício mais pleno da cidadania. 

* -Sem revisão do orador. 
**-Publicado de acordo com o texto original. 

Reabertura da Reunião 
O Sr. Presidente Esta Presidência agradece a presença das 

autoridades e dos convidados e reabre os trabalhos ordinários. 

Sr. Presidente -
Presidência passa 
Dia, compreendendo 

2ª PARTE (ORDEM DO DIA) 1ª Fase 
Esgotada a hora destinada ao 
à 2ª parte da reunião, com 
a discussão e a votação de 

Pequeno Expediente, a 
a 1ª fase da Ordem do 
pareceres e a votação 
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de requerimentos. Estão abertas as inscrições para o expediente da 
próxima reunião ordinária. 

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

inexistência de "quorum" para a continuação dos trabalhos, encerra a 
reunião e convoca os Deputados para a extraordinária de logo mais, 
às 20 horas, nos termos do edital de convocação, e para a ordinária 
deliberativa de amanhã, dia 9, às 14 horas, com a seguinte ordem do 
dia: (- A ordem do dia anunciada pelo Sr. Presidente é a publicada 
na edição anterior.). Levanta-se a reunião. 

~TA DA REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 
As nove horas do dia vinte e três de fevereiro de mil novecentos e 
noventa e cinco, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Geraldo Santanna, Geraldo Nascimento, Marcelo Gonçalves, Romeu 
Queiroz e Glycon Terra Pinto (substituindo este ao Deputado Antônio 
Genaro, por indicação da Liderança do PP), membros da Comissão 
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente "ad hoc", 
Deputado Geraldo Santanna, declara aberta a reunião e esclarece que 
ela se destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente da 
Comissão. A Presidência solicita que seja feita a distribuição das 
cédulas de votação, devidamente rubricadas, e convida o Deputado 
Marcelo Gonçalves para atuar como escrutinador. Apurados os votos, 
são eleitos Presidente o Deputado Geraldo Santanna, com cinco votos, 
e Vice-Presidente o Deputado Sim'~ Pedro Toledo, também com cinco 
votos. Na condição de Presidente "ad hoc", o Deputado Geraldo 
Santanna informa que, tendo em vista a ausência do Vice-Presidente 
eleito, Deputado Simão Pedro Toledo, a posse dos eleitos dar-se-á na 
próxima reunião. A seguir, o Deputado Geraldo Nascimento solicita a 
palavra e faz um protesto contra a colocação de "blindex" nos 
Plenários. O Presidente solicita que as palavras do Deputado sejam 
registradas em ata. Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente 
agradece a presença dos Deputados, solicita que seja lavrada a ata, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião e encerra os 
trabalhos. 
Sala das Comissões, 8 de março de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Simão Pedro Toledo - Arnaldo Penna -

~ Geraldo Nascimento - Marcelo Gonçalves. 
, ATA DA REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA ENERGÉTICA, 
~ HÍDRICA E MINERÁRIA 
~ Às nove horas do dia vinte e três de fevereiro de mil novecentos e 
§ noventa e cinco, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 2 E Álvaro Antônio, Anivaldo Antônio e Bilac Pinto, membros da Comissão 
o supracitaQa. Havendo número regimental, o Presidente "ad hoc", 
~ Deputado Alvaro Antônio, declara abertos os trabalhos e informa que 
g não há ata a ser lida por ser esta a reun1ao preparatória da á Comissão, destinada a eleger o Presidente e o Vice-Presidente e a 
o estabelecer o dia e o horário das reuniões da Comissão. A seguir, 
~ determina sejam distribuídas as cédulas de votação, devidamente 
-~ rubricadas, e convida o Deputado Anivaldo Antônio para atuar como 

ro escrutinador. Realizada a votação, o escrutinador anuncia o seguinte 
~ resultado: para Presidente, o Deputado Álvaro Antônio, com três 
~ votos, e para Vice-Presidente, o Deputado Bilac Pinto, com três 
~ votos. Logo após, o Presidente "ad hoc" dá posse ao Vice-Presidente 
a 
E 
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eleito, Deputado Bilac Pinto, que, por sua vez, empossa o Presidente 
eleito, Deputado Álvaro Antônio. Este agradece a escolha de seu nome 
e tece comentários a respeito dos trabalhos a serem desenvolvidos 
pela Comissão. O Deputado Anivaldo Antônio solicita seja registrado 
na ata destes trabalhos seu voto de protesto pela colocação de 
"blindex" nas salas de reuniões das Comiss6es. A Presidência defere 
a solicitação. Cumprida a finalidade da reun1ao, o Presidente 
agradece a presença dos parlamentares e convoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião ordinária a ser realizada em dia e 
horário a serem definidos, determina que se lavre a ata e encerra os 
trabalhos. 
$ala das Comiss6es, 8 de março de 1995. 
Alvaro Antônio, Presidente - Bilac Pinto - Anivaldo Antônio. 

ATA DA REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E 
ORÇAMENTÁRIA 
Às nove horas e trinta minutos do dia vinte e três de fevereiro de 
mil novecentos e noventa e cinco, comparecem na Sala das Comissões 
os Deputados Glycon Terra Pinto, Romeu Queiroz, Geraldo Rezende, 
Miguel Martini e Geraldo Nascimento (substituindo este ao Deputado 
Marcos Helênio, por indicação da Liderança do PT), membros da 
Comissão supracitada. Havendo número regimental, o Presidente "ad 
hoc", Deputado Glycon Terra Pinto, declara abertos os trabalhos e 
informa que não há ata a ser lida por ser esta a reun1ao 
preparatória da Comissão, desti~ada a eleger o Presidente e o Vice-
Presidente e a estabelecer o di~ e o horário das reuniões. A seguir, 
determina a distribuição da~ cédulas de votação, devidamente 
rubricadas, e convida o Deputado Romeu Queiroz para atuar como 
escrutinador. Realizada a votação, o escrutinador anuncia o seguinte 
resultado: para Presidente, o Deputado Miguel Martini e para Vice-
Presidente. o Deputado Romeu Queiroz, ambos com cinco votos. Logo 
após, o Presidente "ad hoc", Deputado Glycon Terra Pinto, dá posse 
ao Vice-Presidente eleito, Deputado Romeu Queiroz, que, por sua vez, 
empossa o Presidente eleito, Deputado Miguel Martini. Este agradece 
a escolha do seu nome. Ato contínuo, sugere que as reuniões 
ordinárias da Comissão sejam realizadas às quintas-feiras, às 9 
horas, proposta que é acatada pelos membros presentes. Logo após, o 
Deputado Geraldo Nascimento faz uso da palavra para apresentar voto 
de protesto pela instalação de "blindex" nas salas onde são 
realizadas as reuni6es das Comiss6es. Cumprida a finalidade da 
reunião, o Presidente agradece a presença dos parlamentares, convoca 
os membros da Comissão para a 1ª Reunião Ordinária, a se realizar no 
dia e no horário já estabelecidos, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 
Sala das Comiss6es, 9 de março de 1995. 
Glycon Terra Pinto, Presidente - Geraldo Rezende - Marcos Helênio -

Alencar da Silveira Júnior- Clêuber Carneiro- Miguel Martini. 
~TA DA REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 
As dez horas do dia vinte e três de fevereiro de mil novecentos e 
noventa e cinco, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dinis 
Pinheiro, Gil Pereira, Geraldo Nascimento e Geraldo Rezende 
(substituindo os dois últimos, respectivamente, aos Deputados Marcos 
Helênio, por indicação da Liderança do PT, e Antônio Andrade, por 
indicação da Liderança do PMDB), membros da Comissão supracitada. 
Havendo número regimental, o Presidente "ad hoc", Deputado Gil 
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Pereira, declara abertos os trabalhos e informa que não há ata a ser 
lida, por ser esta a reunião preparatória da Comissão destinada a 
eleger o Presidente e o Vice-Presidente e a estabelecer o dia e o 
horário das reuniões da Comissão. A seguir, determina a distribuição 
das cédulas de votação, devidamente rubricadas, e convida o Deputado 
Dinis Pinheiro para atuar como escrutinador. Realizada a votação, o 
escrutinador anuncia o seguinte resultado: para Presidente, é eleito 
o Deputado Marcos Helênio, e, para Vice-Presidente, o Deputado Dinis 
Pinheiro, ambos com quatro votos. Logo após, o Presidente ''ad hoc" 
dá posse ao Vice-Presidente eleito, Deputado Dinis Pinheiro. Nessa 
oportunidade, o Presidente "ad hoc" registra a presença do Deputado 
Marcos Helênio, membro efetivo desta Comissão. o Vice-Presidente, 
Deputado Dinis Pinheiro, por sua vez, empossa o Presidente eleito. O 
Deputado Marcos Helênio agradece a escolha de seu nome. O Deputado 
Geraldo Nascimento solicita seja registrado na ata destes trabalhos 
seu voto de protesto pela colocação de "blindex" nos Plenarinhos de 
reun1oes de comissões. Cumprida a finalidade da reunião, o 
Presidente agradece o comparecimento dos Deputados, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, em dia e 
horário a serem definidos, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 
Sala das Comissões, 9 de março de 1995. 
Marcos Helênio, Presidente- Dinis Pinheiro- Olinto Godinho- Gil 

Pereira - Geraldo Rezende. 
ATA DA REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL 
Às dez horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e três de 
fevereiro de mil novecentos e noventa e cinco, comparecem na Sala 
das Comissões os Deputados Jorge Hannas, Carlos Pimenta e Marco 
Régis, membros da Comissão supracitada. Havendo número regimental, o 
Presidente "ad hoc", Deputado Jorge Hannas, declara abertos os 
trabalhos e informa que não há ata a ser lida por ser esta a reunião 
preparatória da Comissão, destinada a eleger o Presidente e o Vice-
Presidente. A seguir, determina a distribuição das cédulas de 
votação, devidamente rubricadas, e convida o Deputado Marco Régis 
para atuar como escrutinador. Realizada a votação, o escrutinador 
anuncia o seguinte resultado: para Presidente, o Deputado Carlos 
Pimenta, e, para Vice-Presidente, o Deputado Marco Régis, ambos com 

~ três votos. Logo após, o Presidente "ad hoc" dá posse ao Vice-
' Presidente eleito, Deputado Marco Régis, que, por sua vez, empossa o 
~ Presidente eleito, Deputado Carlos Pimenta. Este agradece a escolha 
·~ de seu nome. Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente ~gradece 
§ a presença dos parlamentares. convoca os membros da Comiss~o para a 
~ 
c 1ª Reunião Ordinária, a se realizar no dia e no horário a serem 
Q estabelecidos, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 
~ Sala das Comissões, 9 de março de 1995. 
~ Carlos Pimenta, Presidente - Luiz Antônio Zanto - Marco Régis -

~ i~~g~AE~~~~~Ãod~R~~1~~~Ó~iA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE 
~ Às quinze horas do dia vinte e três de fevereiro de mil novecentos e 
.~ noventa e cinco, reúnem-se na Sala das Comissões os Deputados 
~ Ronaldo Vasconcellos, Ivo José e Maria Olívia (substituindo esta ao 
g Deputado Marcelo Cecé, por indicação da Bancada do PTB), membros da 
~ supracitada Comissão. Havendo número regimental, a Presidente "ad 
~ hoc", Deputada Maria Olívia, declara aberta a reunião e esclarece 
~ 
E 
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que sua finalidade é eleger o Presidente, o Vice-Presidente e 
programar os trabalhos da Comissão. Em seguida, determina que sejam 
distribuídas as cédulas de votação e designa para atuar como 
escrutinador o Deputado Ronaldo Vasconcellos. Recolhidas as cédulas 
e apurados os votos, são eleitos, para Presidente, o Deputado Ivo 
José, e para Vice-Presidente, o Deputado Ronaldo Vasconcellos, ambos 
com três votos. Em seguida, a Presidente "ad hoc" empossa o 
Presidente eleito, que agradece a confiança nele depositada e, após, 
o Presidente empossa o Vice-Presidente. Cumprida a finalidade da 
reunião, o Presidente agradece a presença dos parlamentares, convoca 
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária em dia e 
horário a serem determinados, determina a lavratura da ata e encerra 
os trabalhos. 
Sala das Comissões, 8 de março de 1995. 
Ivo José, Presidente - Marcelo Cecé - Antônio Roberto. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI 
No 12.539 

Comissão Especial 
Relatório 

Por meio da Mensagem nQ 564/95, o Governador do Estado comunicou a 
esta Casa a oposição de veto total à Proposiç2~ de Lei ng 12.539, 
que obriga o poder público a fornecer gratuitam~-:e aos usuários os 
formulários, as guias e os impressos utilizadcs na prestação de 
serviços. 

Nos termos regimentais, foi a matéria publicada e submetida a esta 
Comissão Especial para receber parecer. 

Fundamentação 
Conforme se 

proposição em 
presente. 

pode inferir da mensagem enviada a esta Casa, a 
exame foi objeto de veto em face da imprecisão ali 

De fato, esclarece a mencionada mensagem que é gratuito o 
fornecimento de formulários, guias e impressos "que reivindicam 
direitos ou interesses perante repartições da administração pública 
estadual". 
Acrescentaríamos, também, que o fornecimento gratuito de 

formulários, impressos e guias pode acarretar um uso perdulário de 
tais materiais, onerando demasiadamente o poder público. 
Finalmente, lembraríamos que o termo gratuito pode levar as pessoas 

a perder a noção de que aquele gasto foi efetivado com recursos 
arrecadados por intermédio de tributos. Na medida em que tais 
recursos são os mesmos que 1r1am ser usados para escolas ou 
hospitais, muito mais difícil se torna avaliar se devem ou não tais 
formulários ser entregues gratuitamente. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela manutenção do veto total à 

Proposição de Lei nQ 12.539. 
Sala das Comissões, 8 de março de 1995. 
Miguel Barbosa, Presidente - Dinis Pinheiro, relator 

Pinto ~:elho- Jorge Eduardo de Oliveira. 
PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI 

NQ 12.555 

Alberto 
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A proposição de lei em exame cria o Programa Mineiro de Incentivo 
ao Folclore e ao Artesanato - Pró-Arte. 

Encaminhada a matéria à sanção governamental, o Chefe do Poder 
Executivo, no uso da atribuição que lhe confere o art. 90, III, c/c 
o art. 70, II, da Constituição do Estado, opôs-lhe veto total, 
devolvendo-a a esta Casa, para apreciação do veto, em cumprimento à 
norma constitucional. 
Cabe, agora, a esta Comissão, emitir parecer sobre o veto, na forma 

regimental. 
Fundamentação 

Conquanto tenha reconhecido que a iniciativa do autor foi inspirada 
por motivos altamente meritórios, o Governador negou sua sanção à 
Proposição de Lei nQ 12.555, alegando razões de interesse público e 
apontando a inadequação de se dar tratamento legal comum a 
manifestações da cultura popular distintas entre si por várias 
características, necessidades e formas de se expressar. 

Acresceu, ainda, o Governador, em sua argumentação, que a extensão 
atribuída pela proposição ao programa, no que toca especialmente ao 
artesanato, "coloca-o nas fronteiras de uma produção econômica, 
deslocando-o da área restrita da cultura para inseri-lo no âmbito da 
pequena e média empresa", ou seja, criando, com isso, questões de 
natureza econômica e fiscal mais complexas, cujos limites estariam 
além do texto apresentado. 

Por sua vez, a Secretaria de Estado da Cultura j? ·;em apoiando as 
diferentes manifestações da cultura popular, por ~,;o de programas 
específicos que visam a incentivar e a preservar as manifestações 
culturais do Estado. 

Consideramos procedente a argumentação apresentada pelo Chefe do 
Poder Executivo, colocando-nos, portanto, de acordo com o veto total 
à proposição de lei examinada. 

"Ex positis", 
Lei nQ 12.555. 

Conclusão 
somos pela manutenção do veto total à Proposição de 

Sala das Comissões, 8 de março de 1995. 
Leonídio Bouças, Presidente - Miguel Barbosa, relator 

~ Eduardo de Oliveira- Gil Pereira. 
PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI 

Jorge 

~ No 12.580 
~ Comisião Especial 
§ Relatório 
~ o Governador do Estado, no uso de atribuição que lhe confere o art. 
e 90, VIII, c/c o art. 70, II, da Constituição mineira, opôs veto 
~ parcial à proposição de lei em epígrafe, que fixa o valor do soldo 
~ da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, altera os símbolos dos 
~ cargos de provimento em comissão de direção superior e dá outras 

~ P~~~i~:~~ia~~ Mensagem ng 561/95, o Chefe do Poder Executivo 
.~ encaminhou as razoes do veto para serem examinadas pelo Poder 
~ Legislativo, conforme dispõe o art. 70, 9 3Q, da Constituição 
g Estadual. 
o 
"' "' C> c. 
E 
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Publicada em 7/1/95, a matéria foi distribuída a esta Comissão 
Especial para, nos termos do art. 234, c/c o art. 112, I, "b", do 
Regimento Interno, receber parecer. 

Fundamentação 
O veto oposto pelo Governador do Estado incide sobre o§ 2Q do art. 

7Q da Proposição de Lei nQ 12.580. Trata-se de matéria relativa a 
gratificações de servidores públicos da área de c1encia e 
tecnologia, tendo sido introduzida na legislação por meio de emenda 
parlamentar. 
A negativa de sanção é fundamentada em 

pois, a prevalecer o parágrafo vetado, 
tratamento concedido na matéria aos 
estaduais. 

razões de interesse público, 
seria configurada exceção no 
demais servidores públicos 

São corretas as razões do Governador do Estado. Os Decretos nQs 
36.014 e 36.015, de 9/9/94, complementando as novas diretrizes para 
a política de pessoal no Estado, procuram fixar vencimentos 
compatíveis, na medida do possível, com os diversos cargos da 
administração direta e indireta. Esses vencimentos incorporam, em 
seus novos valores, as diversas gratificações então existentes, que, 
por isso, são extintas. Dessa forma, ao excluir da incorporação as 
vantagens decorrentes da aplicação do disposto no art. 14, § 2Q, da 
Lei nQ 10.324, de 20/12/90, o artigo vetado estabelece exceção na 
regra geral, dando, até mesmo, margem a interpretações equivocadas, 
no sentido de que poderiam ser mantidas concomitantemente as tabelas 
constantes nos decretos citados e as gratificações mencionadas, numa 
duplicidade inaceitável, pois elevar-se-ia a despesa prevista no 
projeto original, contrariando, assim, o art. 68, I, da Carta 
mineira. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela manutenção do veto parcial oposto 

à Proposição de Lei nQ 12.580. 
Sala das Comissões, 8 de março de 1995. 
Sebastião Costa, Presidente- Jorge Eduardo de Oliveira, relator-

Gil Pereira. 
PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI 

NÕ 2.154/94 
Comissão de FiscalizaÇão Financeira e Orçamentária 

Relatório 
De autoria 

autoriza o 
Capinópolis. 

do Governador do Estado, o Projeto de Lei nQ 2.154/94 
Poder Executivo a doar imóvel ao Município de 

Aprovado o projeto no 1Q turno, sem emendas, cabe a esta Comissão 
apreciar novamente a matéria, sob a ótica da fiscalização financeira 
e orçamentária. 

Fundamentação 
Reiteramos o parecer emitido, no 1Q turno, por esta Comissão, por 

estarem preservados os interesses econômico-financeiros do Estado, 
não lhe cabendo nenhum ônus quanto às despesas de lavratura da 
escritura de doação, nos termos do art. 2Q do projeto. Além disso, 
se no prazo de três anos não for instalada a unidade educacional no 
Município, o imóvel reverterá ao patrimônio do Estado. 

Conclusão 
Diante do exposto, nosso parecer é pela aprovação do Projeto de Lei 

nQ 2.154/94 no 2Q turno. 
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Sala das Comissões, 9 de março de 1995. 
Miguel Martini, Presidente- Geraldo Rezende, relator- Alencar da 

Silveira Júnior -Marcos Helênio- Clêuber Carneiro- Glycon Terra 
Pinto. 

ERRATA 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR NQ 22/92 
Na publicação do parecer em epígrafe, verificada na edição de 

21/1/95, na pág. 48, cal. 4, onde se lê: 
"Capítulo VII 
Dos Conselhos de Justiça", leia-se: 
"Capítulo VII 
Dos Conselhos de Justiça 
Seção I 
Da Organização". 
Na pág. 49, cal. 1, onde se lê: 
"Título IV", leia-se: 
"Título III". 

~----------------------------------------------~ 
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Belo Horizonte, sábado, 11 de março de 1995 

ATA 
ATA DA 8a REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA 

- LEGISLATIVA, EM 9 DE MARÇO DE 1995 
Presidência dos Deputados Agostinho Patrús e 

Wanderley Ávila 
SUMÁRIO: ABERTURA 1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata 

Correspondência: Ofícios, telegramas e cartão Apresentação de 
Proposições: Projetos de Lei nQs 33 a 40/95 - Requerimentos nQs 67 a 
70/95- Requerimentos dos Deputados Carlos Pimenta (2), Ivair 
Nogueira, Sebastião Costa (2) e Marcos Helênio e outros 
Comunicações: Comunicações das Comissões de Saúde e Ação Social, de 
Educação e de Defesa Social e dos Deputados Toninha Zeitune, Mauri 
Torres (2), Wanderley Ávila, Jairo Ataíde e Arnaldo Canarinho 
Qradores Inscritos: Discursos dos Deputados Anivaldo Antônio, Durval 
Angelo, Ibrahim Jacob, Almir Cardoso, João Leite, Gilmar Machado, 
Djalma Diniz, Carlos Pimenta e Antônio Roberto - 2ª PARTE (ORDEM DO 
DIA): 1ª Fase: Leitura de comunicações apresentadas -Questões de 
ordem- Requerimentos: Requerimento do Deputado Carlos Pimenta; 
encaminhamento à Comissão de Política Energética- Requerimentos dos 
Deputados Marcos Helênio e outros, Elbe Brandão, José Bonifácio (2), 
Jorge Hannas (8) e Simão Pedro Toledo; deferimento - Requerimentos 
dos Deputados Car]os Pimenta (2), Jorge Hannas (8), José Bonifácio 
(4), Wanderley Avila, Sebastião Costa (3) e Ivair Nogueira; 
aprovação - Decisão da Presidência - 2a Fase: Palavras do Sr. 
Presidente- Discussão e votação de proposições: Discussão, em turno 
único, do Veto Parcial à Proposição de Lei nQ 12.614; manutenção -
Registro de presença - Palavras do Sr. Presidente - 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 - Aílton Vilela- Ajalmar Silva- Alberto 
Pinto Coelho -Alencar da Silveira Júnior -Almir Cardoso- Álvaro 
Antônio - Anderson Adauto - Anivaldo Antônio - Antônio Andrade -
Antônio Roberto -Arnaldo Canarinho- Arnaldo Penna- Bilac Pinto-
Bonifácio Mourão - Carlos Murta - Carlos Pimenta - Clêuber Carneiro 
- Dilzo~ Melo- Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro- Djalma Diniz-
Durval Angelo Elbe Brandão - 10 Braz - Francisco Ramalho 
Geraldo Nascimento -Geraldo Rez~ .Je 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 Bonifácio - José Braga - José Henrique - José Maria 
Barros - Leonidio Bouças - Luiz Antônio Zanto - Marcelo Cecé 
Marcelo Gonçalves -Marco Régis- Marcos Helênio- Maria Olívia-
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, 
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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 

Do Sr. Sarney Filho, Presidente da 
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias da 
informando sua eleição para Presidente e 
diretoria desse órgão técnico. 

Comissão de Defesa do 
Câmara dos Deputados, 
a composição da nova 

Do Sr. Antônio Azevedo Santiago, Presidente da Câmara Municipal de 
Passa-Tempo, informando a composição da Mesa Diretora e do quadro de 
vereadores da Casa. (-Agradecer.) 

Da Sra. Palmira Junqueira Maciel de Souza, Secretária da Prefeitura 
Municipal de Cruzília, comunicando a posse do Sr. Carlos Orlando 
Neuenschwander Penha como Prefeito desse município. (-Agradecer.) 

Do Sr. Renato Vieira dos Santos, Presidente da Associação de 
Proteção Ambiental da Serra da Mantiqueira e do Rio Sapucaí - APAM -
, solicitando o apoio desta Casa para que o IEF permaneça com sua 
estrutura atual. (-À Comissão de Meio Ambiente.) 

TELEGRAMAS 
Dos Srs. José Sarney, Presidente do Senado Federal, Homero Ferreira 

Diniz, Superintendente Regional da CEF, e Geraldo Magno Almeida, 
Gilson Brandão Vieira, Jair Teixeira de Rezende, Jeová Moreira da 
Costa e Miguel Domingos Oliveira, Prefeitos Municipais de Itabirito, 
Monte Carmelo, Mar de Espanha, Araxá e Araguari, respectivamente, 
parabenizando a Casa pela posse dos membros da Mesa Diretora e 
desejando êxito no decorrer desta legislatura. 

Do Sr. Ricardo de Rezende Ferraço, Presidente da Assembléia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo, informando a composição da 
nova Mesa Diretora dessa Casa. (-Agradecer.) 

Dos Srs. Francelino Pereira, Senador da República, e Zaire Rezende, 
Deputado Federal, agradecendo o envio de exemplar do "Dicionário 

~ Biográfico de Minas Gerais -Período Republicano- 1889-1991" -e 
' enfatizando o valor da obra. 

CARTÃO ro 
~ 

~ Do Sr. Carlos Orlando Neuenschwander Penha, Prefeito Municipal : 
g Cruzília, congratulando-se com o Presidente e os membros da Mesa 
E desta Assembléia Legislativa. 

O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) -A Mesa passa a 
~ receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos 
~ para o Pequeno Expediente. 
~ Apresentação de Proposições 
m Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes 
~ proposições: J PROJETO DE LEI No 33/95 
ro (Ex-Projeto de Lei nQ 1.396/93) 
~ Dispõe sobre a apreensão de veículo automotor oficial de serviço e 
~ dá outras providências. 
~ A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decr~-a: 
~ 

É 
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Art. 1Q -É proibida a utilizz:ão de veículo automotor oficial de 
serviço pertencente à administração pública direta ou indireta do 
Estado de Minas Gerais: 

I - antes das 6 e após as 20 horas, de segunda a sexta-feira; 
II - aos sábados, domingos e feriados; 
III- para transporte de familiares do servidor; 
IV- para transporte de objeto do servidor; v- para transporte de pessoa estranha ao serviço públic2: 
VI - para excursão ou passeio; 
VII - para transporte a casa de diversão, estabelecimento comercial 

ou de ensino; 
VIII - para qualquer uso diverso do devido. 
Parágrafo único -Em casos de realização de serviço especial 

inerente ao exercício do serviço público, poderão ser, mediante 
autorização especial, desconsideradas as disposições contidas nos 
incisos I e II deste artigo. 
Art. 2Q Fica a autoridade policial autorizada a apreender 

qualquer veículo utilizado nos casos discriminados no artigo 
anterior. 

§ 1Q - O veículo apreendido será encaminhado à Secretaria de Estado 
de Recursos Humanos e Administração. 

§ 2Q - Caberá à Secretaria de Estado de Recursos Humanos e 
Administração os procedimentos necessar1os à apuração de 
responsabilidades e à aplicação de sanções, nos termos do art. 14 do 
Decreto nQ 22.817, de 12 de maio de 1983, com redação dada pelo 
Decreto nQ 27.980, de 5 de abril de 1988. 

§ 3Q -Responderão solidariamente pelas infrações cometidas aquele 
que estiver usando o veículo oficial e a autoridade responsável pelo 
seu uso. 

§ 4Q - O servidor que reincidir nas infrações de que trata esta lei 
poderá ser demitido do serviço público. 
Art. 3Q- Qualquer cidadão é parte legítima para denunciar infração 

a esta lei. 
§ 1Q - Em casos de flagrante, o cidadão deverá comunicar o fato à 

autoridade policial mais prox1ma, a qual agirá conforme o disposto 
no art. 2Q desta lei, sob pena de responder solidariamente pela 
infração. 

§ 2Q -Inexistindo autoridade policial próxima ao local ou estando 
o cidadão impossibilitado de comunicar imediatamente o fato, poderá 
o cidadão enviar comunicação oficial à Secretaria de Estado de 
Recursos Humanos e Administração, a qual ficará incumbida da 
apuração da denúncia. 
Art. 4Q Esta lei não se aplica a veículo utilizado para 

ambulância, bombeiro, polícia e serviços especiais, permanentes ou 
temporários, definidos em regulamento próprio. 
Art. 5Q -O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 30 

(trinta) dias a contar de sua publicação. 
Art. 6Q- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 7Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 24 de fevereiro de 1995. 
Marcos Helênio 
Justificação: À medida que se consolida o regime democrático no 

Estado brasileiro, percebemos que se amplia a participação do 
cidadão comum nas diversas esferas de poder. Tal inserção se dá das 
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formas mais diversas, demonstrando o elevado potencial contido no 
exercício pleno da cidadania. 

Entre as principais conquistas observadas, tem-se manifestado, de 
forma notável, a crescente preocupação do indivíduo com a gestão da 
coisa pública. Há, em verdade, uma tradição de incompetência e 
desperdício associada ao serviço público- embora, muitas vezes, 
injustamente -, a qual já não passa despercebida ao cidadão. Vê-se, 
sem esforço, que, principalmente na difícil conjuntura atual, nossa 
população tem-se mostrado inconformada com determinadas atitudes 
incompatíveis com a ética necessar1a no serviço público. Nesse 
contexto, poucas questões vão encontrar tanta ressonância na 
sociedade quanto a utilização dos veículos públicos. Não faz muito 
tempo, um Juiz Federal foi quase linchado em certa praia de Santa 
Catarina, porque saíra de férias em carro oficial. É evidente que 
necessitamos adequar o tratamento do problema aos imperativos morais 
presentes na indignação do povo. 

Deve-se, todavia, notar que, antes de mais nada, possuímos um 
vigoroso aparato jurídico a envolver a questão, o qual parte da 
própria Constituição Federal, que dedica especial tratamento à 
administração pública, mormente no que tange à moralidade. 
Consagrado no art. 37 daquele Diploma e repetido no art. 13 da Carta 
Estadual. o princípio da moralidade deve nortear todos os atos 
promovidos pela administração pública. E não se trata, apenas, da 
inclusão, em seu texto, do clássico princípio, mas de vários outros 
itens, cuja motivação não é outra senão a insatisfação da população 
com a administração pública. Ressalte-se, ainda, que esse princípio 
agiganta-se na proporção em que a crescente fiscalização imprimida 
pela sociedade civil à máquina pública exige posturas mais eficazes 
de seus gestores, o que torna essencial a existência de normatização 
inferior contemplando as diversas especificidades que surgem dessa 
dinâmica. 

Observamos, aliás, que, se o princ1p1o da moralidade é o aspecto 
mais visado do serviço público, os demais princípios também podem 
ser arrolados entre aqueles constantemente violentados. No que se 
refere ao uso de veículo públicc ~ara fim diverso do devido, podemos 
encontrar também clara infraçãc aos princípios da finalidade e da 
1 ega 1 idade. 

~ Assim é que o presente projeto busca abranger ponto importante 
, vivenciado pela administração pública nos dias atuais, qual seja a 
~ melhor forma de se coibir o uso abusivo dos carros oficiais. 
·~ Trata-se de matéria que já dispõe de suficiente regulamentação na 
~ parte relativa ao uso do veículo automotor, mas que, para o combate 
c das irregularidades, não recebeu a mesma atenção. Além do que está 
c prescrito nos Decretos nQs 10.450, de 5/4/67; 11.032, de 25/3/68; 
~ 22.817, de 12/5/83, e 27.980, de 5/4/88, poucos reparos teríamos a 
~ fazer no que concerne à utilização do carro público estadual. Ocorre 
~ que há uma lacuna na parte que diz respeito à fiscalização e às 
~ sanções aos infratores. 
~ Como já acontece em alguns Estados do País - mais recentemente, no 
.~ Piauí -, devemos oferecer soluções mais rápidas e eficientes para 

ro tais problemas. Verifique-se, pois, que temos apenas o art. 15 do 
~ Decreto nQ 22.817, de 1983, delegando à Diretoria de Transportes e 
~Serviços Gerais da SERHA a competência para fiscalizar o uso de 
~ veículo oficial. É muito pouco, em vista das grandes necessidades c. 
E 
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que enxergamos; afinal, estamos tratando de grave falta praticada 
por funcionário público. Como bem explica Cretella Jr., "basta o 
dano moral para que se configure crime contra a Administração". E, 
além, salienta que o crime ocorre "quando os funcionários exorbitam, 
no exercício da função, usurpando-a e acarretando-lhe dano moral". 
Também o mestre português Antônio José Brandão é categórico quando 
afirma que "comete uma imoralidade administrativa o administrador 
que perturba a ordem administrativa com uma conduta determinada para 
fins concretos alheios à administração". 

Poucas infrações se encaixam tão bem no perfil da imoralidade 
administrativa quanto a inadequada utilização de veiculo oficial. 
Segundo Hely Lopes Meirelles, "quando o agente ultrapassa o limite 
de poder para o desempenho de suas funções, atua com abuso de 
poder"; ele lembra, com oportunidade, que "na administração pública 
não há liberdade nem vontade pessoal ... só é permitido fazer o que a 
lei autoriza". Acrescentem-se, ainda, suas palavras sobre o 
princípio da finalidade, que "veda a prática de ato administrativo 
visando unicamente satisfazer interesses privados, sob a forma de 
desvio de finalidade". Percebemos, de maneira transparente e 
precisa, que, quando um agente público usa um veiculo sob sua 
responsabilidade para propósitos divergentes do interesse público, 
fere princípios administrativos basilares, tais como os da 
moralidade, da finalidade e da legalidade. É necessário, então, que 
s~ forneçam mecanismos mais adequados a seu combate. 
E justamente esse o sentido do projeto ora apresentado. Se existem 

problemas a serem sanados, é obrigação do Legislativo editar normas 
consoante os desejos da população. Não é outro o escopo do presente 
texto. Entre as virtudes que podemos extrair desta proposição, 
encontramos, facilmente, a defesa da administração pública, porque 
coíbe o ilícito administrativo e lhe fornece maior rigor e 
comprometimento na defesa da moralidade; a celeridade, uma vez que 
permite a rápida ação da autoridade policial; a investidura do 
cidadão como parte legitima para exigir a ação da autoridade, 
reforçando a formação da cidadania e resgatando seu direito de 
fiscalizar; finalmente, a força de uma legislação que, bem aplicada, 
contribuirá para a restauração da ética no serviço público. 
Este projeto deve ser entendido como uma resposta aos anseios da 

sociedade, notadamente quanto a seu sentimento de impotência perante 
o ente público. Que nunca se perca a orientação do organismo social 
para a edição das leis. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame 

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

PROJETO DE LEI No 34/95 
(Ex-Projeto de Lei nQ 1.509/93) 

Fixa os critérios populacionais para criação, fusão e 
desmembramento dos serviços notariais e de registro. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -A criação, a fusão e o desmembramento dos serviços 

notariais e de registro serão feitos pelo Poder Executivo, 
observados os critérios fixados nesta lei. 

Parágrafo único - Entendem-se como serviços de registros os de 
imóveis, de títulos e documentos, o de protestos, os civis de 
pessoas jurídicas e pessoas físicas e o de interdição e curatela. 
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Art. 2o -A criação de novos cartórios de registros públicos 

observará o seguinte critério populacional: 
I - 1 (um) para cada conjunto de 100.000 (cem mil) habitantes, na 

Capital do Estado; 
II 1 (um) para cada conjunto de 50.000 (cinqüenta mil) 

habitantes, nos demais municípios do Estado. 
§ 1Q - A fração resultante da divisão estabelecida nos incisos I e 

II deste artigo, se superior a 50% (cinqüenta por cento) do limite, 
possibilitará a criação de mais um c"rtório. 

§ 2Q - A comprovação do contingent~ habitacional far-se-á com dados 
emitidos pela Fundação IBGE. 
Art. 3Q -A criação dos cartórios de tabelionato será possível, 

observado o conjunto de 100.000 (cem mil) habitantes e a fração 
superior a 50.000 (cinqüenta mil) habitantes para constituição de 
cada um. 
Art. 4Q Em mun1c1p1os cuja população não alcance o mínimo 

populacional estabelecido nos arts. 2Q e 3Q desta lei, o Oficial de 
Registros Públicos acumulará a função notarial. 
Art. 5Q Haverá desmembramento dos serviços 

registros públicos quando um mesmo titular 
responsabilidade, mais de um serviço ou mais de um 
observados os dispositivos desta lei. 

notariais e de 
reunir, sob sua 
registro público, 

Art. 6Q -A fusão dos serviços de registros públicos e notariais 
poderá ocorrer quando os limites fixados nesta lei não forem 
alcançados. 

Parágrafo único - O estudo detalhado da situação sócio-econômica da 
população e das estatísticas oficiais anuais dos serviços será fator 
imprescindível a decisão da fusão a que se refere este artigo. 
Art. 7Q -O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 60 

(sessenta) dias contados da data de sua publicação. 
Art. 8Q- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 9Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões 4 de março de 1995. 
Ivair Nogueira 
Justificação: O art. 278 da Constituição do Estado dispõe que "Lei 

ordinária fixará os critérios populacionais, sócio-econômicos e 
z estatísticos, para criação, fusão e desmembramento dos serviços 
5 notariais e de registro", e o f 5Q do art. 18 do Ato das Disposições 
, Constitucionais Transitórias estabeleceu que a referida lei fosse 
~ editada em até 90 dias após a promulgação da Carta, para adequado 
• tratamento de matéria. 
§ Uma vez esgotado o prazo, aguardava-se a liberação da lei federal a 2 
c que se refere o art. 236 da Constituição Federal para que 
m atendêssemos de forma definitiva ao art. 278 da Constituição 
~ mineira. Entretanto, por tratar-se de matéria polêmica, vem ela se 
§ arrastando desde 1989, no Congresso Nacional, sem decisão, apesar de a inúmeros projetos de lei e substitutivos apresentados. 
~ r~~~~i~~~a~do~~;a~ia~~~vig~g; d~ss~~~~;~~~s,a~u~ 1 pr~~~sã~e~~;~~i. g~ 
-~ da Constituição Federal, apresentamos o presente projeto de lei para 
~ apreciação de nossos nobres colegas. Acreditamos que, fixado o 
g número de cartórios de registros públicos por conjuntos de 100 mil e 
~ 50 mil habitantes e o de tabelionato de notas por conjunto de 100 
~ 

~ 
E 
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mil habitantes, estaremos prestando um serviço à população de nosso 
Estado e aos referidos serviços, que poderão ser mais ágeis. 
Solicitamos, pois, aos nobres companheiros a sua adesão à idéia e a 

sua cooperação no aperfeiçoamento do referido projeto submetido à 
esclarecida deliberação deste Plenário. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame 

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

PROJETO DE LEI No 35/95 
(Ex-Projeto de Lei nQ 2.034/94) 

Dispõe sobre readmissão de servidores em sociedades de economia 
mista e empresas públicas do Estado. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Aplica-se aos servidores de sociedades de economia mista 

e de empresas públicas do Estado o disposto no art. 40 da Lei nQ 
10.961, de 14 de dezembro de 1992, na forma desta lei. 
§ 1Q - O servidor cujo processo de readmissão houver obtido a 

aprovação da comissão não poderá reclamar direitos trabalhistas 
anteriores à data da readmissão, cláusula que deverá constar em 
negociação formalmente estabelecida. 

§ 2Q - O servidor que na época da demissão houver negociado com a 
entidade sua formalização só poderá ser readmitido se realizar novo 
acordo, de modo a ressarcir em prestações o total que houver 
recebido. 
Art. 2Q -Os pedidos de readmissão deverão ser instruídos com 

documentação indicada pela comissão, mencionada no art. 40 da Lei nQ 
10.961. 
Art. 3Q- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 23 de fevereiro de 1995. 
José Bonifácio 
Justificação: A Lei nQ 10.961 criou justas prerrogativas para os 

servidores do Estado que foram demitidos pelas hipóteses nela 
indicadas. Ora, os servidores das entidades de economia mista e de 
empresas públicas, dentro do princípio da isonomia e da eqüidade, 
devem merecer por parte do poder público os mesmos benefícios. 

Restam a serem superados os problemas decorrentes das cláusulas 
contratuais da rescisão de contrato trabalhista, os quais serão 
solucionados de acordo com os §§ 1Q e 2Q do projeto apresentado. 

Na realidade, casos semelhantes ocorreram quando vários servidores, 
cujas demissões foram objeto de exame, conseguiram o benefício da 
readmissão, na vigência da lei anteriormente mencionada. 
Pelas razões apresentadas e por ser medida justa, espera-se a 

aprovação deste projeto. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame 

preliminar, 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 36/95 
Declara de utilidade pública o Sindicato dos Servidores Públicos 

Municipais de Itaúna - SINDSERV. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
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Art. 1Q -Fica declarado de utilidade pública o Sindicato dos 
Servidores Públicos Municipais de Itaúna- SINDSERV -, com sede no 
Município de Itaúna. 

Art. 2Q- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 1995. 
Francisco Ramalho 
Justificação: O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de 

Itaúna - SINDSERV -, com sede e foro no Município de Itaúna, é uma 
entidade autônoma, desvinculada do município, sem fins lucrativos, 
que objetiva a defesa, a coordenação e a representação legal da 
categoria dos servidores públicos municipais daquele município, 
independentemente das suas convicções políticas, partidárias e 
religiosas. A entidade luta pela melhoria das condições de vida e 
trabalho de seus representados, pela defesa da liberdade e da 
autonomia do movimento sindical, pela consolidação dos sindicatos 
enquanto instituições sociais e políticas e pelo fortalecimento da 
participação democrática dos servidores em suas relações com outros 
setores da sociedade brasileira. 

Dentro desse espírito, evidencia-se seu caráter de 
pública, objetivamente demonstrado pela documentação 
consonância com as altas finalidades a que se propõe este 
lei. espera-se sua aprovação. 

utilidade 
anexa. Em 
projeto de 

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

PROJETO DE LEI No 37/95 
Declara de utilidade pública o Grupo- de Teatro Fáos, com sede no 

Município de Belo Horizonte. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarado de utilidade pública o Grupo de Teatro 

Fáos, 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 fevereiro de 1995. 
Bonifácio Mourão 
Justificação: O Grupo de Teatro Fáos, com sede em Belo Horizonte, 

~ dispõe das condições legais para ser declarado de utilidade pública. 
, É entidade devidamente organizada, com estatuto próprio, registrada 
~ no Cartório Jero Oliva, do registro civil das pessoas jurídicas 
·~ desta Capital. Sua diretoria é constituída de pessoas idôneas, que 
] nada recebem pelo exercício dos cargos e a instituição funciona 
c regularmente há mais de dois anos, conforme atestado da autoridade 
m judicial competente. 
~ Tem como finalidade desenvolver atividades artísticas, culturais, § teatrais e cinematográficas conforme determina o art. 2Q dos seus a estatutos o 

~ Assim, por estar a proposição revestida de justiça, legalidade e 
~ oportunidade, aguardo de meus pares sua aprovação . 

. ~ -Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame 
~ preliminar, e de Educação, para deliberação, nos termos do art. 195, 
~ c/c o art. 104, inciso I, do Regimento Interno. 
~ PROJETO DE LEI NQ 38/95 
!: 
c. 
E 
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Declara de utilidade pública a Fundação Gregório F. Baremblitt, com 
sede no Município de Uberaba. 

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

F. Baremblitt, com sede no Município de Uberaba. 
Art. 2Q- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 1995. 
Maria José Haueisen 
Justificação: A Fundação Gregório F. Baremblitt é uma entidade de 

direito privado, com personalidade jurídica, que objetiva prestar 
assistência gratuita aos deficientes mentais. 

Para atingir esse desiderato, a entidade dispõe de equipe técnica 
multidisciplinar composta por psicólogos, psiquiatras, assistentes 
sociais, enfermeiros, terapeutas ocupacionais, pedagogos e outros 
profissionais cuja formação atende às exigências de cada caso. 
A medida proposta reveste-se de grande alcance social, uma vez que 

se coaduna com o direito do indivíduo à saúde, garantido pela 
Constituição. 

Com base nessas considerações, numa demonstração de reconhecimento 
do relevante trabalho empreendido por essa Fundação, esperamos a 
aprovação deste projeto pelos nobres pares desta Casa. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame 

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

PROJETO DE LEI No 39/95 
Declara de utilidade pública a Associação de Parentes e Amigos dos 

Dependentes Químicos de Barbacena, com sede em Barbacena. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a Associação de 

Parentes e Amigos dos Dependentes Químicos de Barbacena, com sede no 
Município de Barbacena. 
Art. 2Q- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 8 de março de 1995. 
José Bonifácio 
Justificação: A Associação de Parentes e Amigos dos Dependentes 

Químicos de Barbacena é uma entidade civil sem fins lucrativos, com 
sede na Rua Cristiano Flisch, 23, Bairro Boa Morte, em Barbacena. 
Tem por finalidade principal reintegrar os dependentes de álcool, 
fumo e drogas em geral na sociedade. A Associação vem prestando 
relevantes serviços à comunidade de Barbacena e região, merecendo, 
portanto, ser reconhecida como 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 40/95 
Revoga o art. 2Q da Lei nQ 10.690, de 15 de abril de 1992, e mantém 

os critérios de distribuição do ICMS determinados pela Lei nQ 9.758, 
de 10 de fevereiro de 1989, e pela Lei nQ 9.934, de 24 de julho de 
1989. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Ficam mantidos os critérios de distribuição do Imposto 

sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 
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Prestações de Serviços de Transportes Interestadual e Intermunicipal 
e de Comunicação- ICMS- como foi estabelecido pela Lei nQ 9.758, 
de 10 de fevereiro de 1989, e pela Lei nQ 9.934, de 24 de julho de 
1989. 
Art. 2Q -A Secretaria de Estado da Fazenda promoverá, no prazo de 

180 (cento e oitenta) dias, estudos, com a participação dos 
municípios mineradores e não mineradores, para a revisão dos 
critérios. 
Art. 3Q- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4Q -Revogam-se as disposições em contrário e, em especial, o 

art. 2Q da Lei nQ 10.690, de 15 de abril de 1992. 
Sala das Reuniões, 9 de março de 1995. 
Sebastião Navarro Vieira 
Justificação: Está prevista na ordem constitucional a participação 

do Estado e dos municípios na arrecadação do ICMS (art. 158, 
parágrafo único, da Constituição Federal, e art. 150, li, 2Q, da 
Constituição Estadual). 

A participação dos municípios se dá da seguinte forma: 
a) três quartos, no mínimo, na proporção do valor adicionado (VAF) 

nas operações relativas à circulação de mercadorias e na prestação 
de serviços realizadas em seus territórios; 

b) até um quarto, de acordo com o que dispuser lei estadual. 
A Lei nQ 9.934, de 24 de julho de 1989, que regulamenta a 

distribuição do percentual a critério do Estado (alínea "b" 
anterior) ao dar nova redação ao art. 8Q da Lei nQ 9.758, de 10 de 
fevereiro de 1989, determinou o seguinte repasse: 

"a) sem prejuízo de suas respectivas participações no ICMS, obtidas 
através do VAF; 

b) assegura-se aos municípios mineradores, a partir de 1Q de março 
de 1989, o valor, devidamente atualizado, equivalente ao percentual 
médio do Imposto Único sobre Minerais - !UM -, por eles recebido em 
1988; 
c) no valor correspondente a 5,61% (cinco inteiros e sessenta e um 

centésimos por cento) do valor total de ICMS devido aos municípios e 
será repassado quinzenalmente aos municípios mineradores através de 
índice elaborado pela Secretaria da Fazenda, demonstrando a efetiva 
participação de cada município na arrecadação do IUM em 1988." 

~ A seguir, veio o art. 2Q da Lei nQ 10.690, de 15 de abril de 1992, 
, pretendendo alterar a distribuição, sem apresentar nenhum estudo ou 
~ informação sobre critérios, entrando em conflito com as leis 
·~ mencionadas e com a própria Constituição. 
~ Há, inclusive, decisão liminar do Tribunal de Justiça de Minas 
c Gerais ao Mandado de Segurança nQ 14.407-1, cujo relator é o 
o Desembargador Corrêa de Marins, que suspendeu a vigência e a 
~ eficácia na última lei, por entendê-la editada em procedimento 
g legislativo nulo e ofensivo dos princípios constitucionais. á Pretende-se, com a atual proposição, revogar a lei anterior, 
~ fazendo com que se mantenham os critérios até hoje vigentes, para 
~ que se completem os estudos necessários que possibilitem ao Poder 
.~ Executivo apresentar um projeto de lei que assegure distribuição 
~ equânime. 
~ Tudo, aliás, como referido pelo Governador Hélio Garcia nas razões 
~ do veto ao projeto de lei que, com a recusa legislativa ao veto, se 
~ tornou o art. 2Q da Lei nQ 10.690, de 15 de abril de 1992. 
~ 
E 
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-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame 
preliminar, e de Política Energética e de Fiscalização Financeira, 
para deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso I, 
do Regimento Interno. 

REQUERIMENTOS 
NQ 67/95, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando seja formulado 

apelo ao Governador do Estado com vistas a que os municípios da área 
mineira da SUDENE, principalmente Janaúba, Porteirinha, Mato Verde, 
Monte Azul, Mamonas, Espinosa, Riacho dos Machados, Jaíba, Francisco 
Sá e Capitão Enéias, sejam beneficiados com a distribuição de água e 
alimentos. (-À Comissão de Saúde e Ação Social.) 

NQ 68/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se consigne nos 
anais da Casa voto de congratulações com o Município de Canaã por 
seus 32 anos de emancipação. 

NQ 69/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se consigne nos 
anais da Casa voto de congratulações com o Município de Felício dos 
Santos por seus 32 anos de emancipação. (- Distribuídos à Comissão 
de Assuntos Municipais.) 

NQ 70/95, do Deputado Ivair Nogueira, solicitando seja formulado 
apelo ao Reitor da UEMG com vistas à criação de unidade de extensão 
dessa Universidade em Betim para os cursos de Direito, Letras, 
Pedagogia e Administração de Empresas. (- À Comissão de Educação.) 

Do Deputado Carlos Pimenta, solicitando seja convocado o Diretor-
Geral do DER para prestar informações a respeito dos serviços de 
duplicação da BR-040, no trecho de Belo Horizonte-Sete Lagoas. 

Do Deputado Carlos Pimenta, solicitando seja formulado apelo ao 
Secretário de Planejamento com vistas ao comparecimento de técnicos 
daquela Secretaria à Comissão de Recursos Hídricos a fim de 
prestarem esclarecimentos sobre o Programa de Fortalecimento da 
Infra-Estrutura Hídrica - PROHIDRO. 

Do Deputado Ivair Nogueira, solicitando seja formulado apelo ao 
Presidente da RFFSA com vistas à volta do trem de subúrbio no trecho 
Betim-Contagem-Belo Horizonte e sua integração à linha do metrô no 
percurso Belo Horizonte-Contagem. 

Do Deputado Sebastião Costa, solicitando seja formulado apelo ao 
Presidente da TELEMIG com vistas à implantação de sistemas DDD e DOI 
no Distrito de Orizânia, Município de Divino. 

Do Deputado Sebastião Costa, solicitando seja formulado apelo ao 
Presidente da TELEMIG com vistas à implantação de sistemas de DDD e 
DDI no Distrito de Luisburgo, Município de Manhuaçu. 

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

Gerais: 
O Deputado que este subscreve, nos termos regimentais, vem à 

presença de V. Exa. solicitar a instalação de comissão parlamentar 
de inquérito que trate dos conjuntos habitacionais constryídos no 
Estado de Minas por meio dos Programas PAIH, PEP, PROAREAS e 
COOPHAB, financiados pela CEF, para apurar, no prazo de 120 dias, as 
irregularidades nas construções de conjuntos habitacionais no Estado 
de Minas Gerais. 
Sala das Reuniões, 21 de fevereiro de 1995. 
Marcos Helênio - Durval Ângelo- Alencar da Silveira Júnior 

Anderson Adauto Álvaro Antônio Marcelo Gonçalves Paulo 
Schettino- Maria José Haueisen - Antônio Genaro - Anivaldo Antônio 
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- José Braga - Hely Tarquínio - Antônio Roberto - Elbe Brandão -
Almir Cardoso Gilmar Machado Dinis Pinheiro Ronaldo 
Vasconcellos- Bonifácio Mourão Geraldo Rezende Francisco 
Ramalho- Olinto Godinho- João Leite- Gil Pereira- Arnaldo Penna 
- José Maria Barros - Irani Barbosa - Sebastião Helvécio - Jorge 
Hannas - Miguel Martini - Geraldo Nascimento- Marco Régis - Raul 
Lima Neto -Wilson Trópia- Ivo José. 
Justificação: A comissão parlamentar de inquérito supracitada deve 

ser instalada com o intuito de concluir os trabalhos prévios 
realizados pela Comissão Especial que apurou diversas 
irregularidades nas construções de conjuntos habitacionais no Estado 
de Minas Gerais, entre as quais o superfaturamento e a utilização de 
materiais de qualidade inferior ao descrito na planta. 

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

Os Deputados que este subscrevem vêm requerer a V. Exa. a retirada 
de suas assinaturas do requerimento encaminhado à Mesa pelo Deputado 
Marcos Helênio, em que é solicitada a instalação de uma comissão 
parlamentar de inquérito destinada a apurar, no prazo de 120 dias, 
possíveis irregularidades nas construções de conjuntos habitacionais 
no ~stado de Minas Gerais, por meio dos programas PAIH, PEP, 
PROAREAS e COHAB, financiados pela CEF. 
Sala das Reuniões, 2 de março de 1995. 
José Maria B2~ros - João Leite - Irani Barbosa - Álvaro Antônio -

Gil Pereira -naldo Penna- Antônio Genaro- Sebastião Helvécio-
Miguel Martini Paulo Schettino- Olinto Godinho. 

- São 
Saúde e 
Toninho 
Arnaldo 

COMUNICAÇÕES 
também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de 

Ação Social, de Educação e de Defesa Social e dos Deputados 
Zeitune, Mauri Torres (2), Wanderley Ávila, Jairo Ataíde e 
Canarinho. 

Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Anivaldo Antônio. 
O Deputado Anivaldo Antônio - Sr. Presidente, membros da Mesa, Srs. 

Deputados, público e imprensa aqui presentes, o motivo de minha fala 
aqui, nesta tribuna, é pedir o empenho dos Deputados, principalmente 
dos mais antigos e mais experientes, com relação ao que estamos 

~ lendo nos jornais a respeito da privatização da Vale do Rio Doce, 
, uma das empresas mais lucrativas deste País e do mundo. 
~ Estamos vendo o Presidente Fernando Henrique dar inicio ao processo 
-~ de privatização da Vale do Rio doce. Eu, que vim de uma empresa 
~ estatal, a Companhia Siderúrgica Nacional, pude ver de perto que a 
c produção de minério que abastece a Usina Presidente Vargas, em Volta 
o Redonda, sai daqui, a 80Km de Belo Horizonte. Poucas pessoas sabem 
~ disso; nem mesmo os próprios trabalhadores da Usina Presidente 
~ Vargas sabem que 1001. do minério que abastece aquela usina sai 
~ -~daqui, do nosso estado. 
~ Uma outra coisa interessante é que esse minério sai de Minas e vai 
~ para Volta Redonda, Estado do Rio de Janeiro, a preço de custo. 
-~ Nosso Estado está perdendo muito com isso. Já pedimos ao Presidente 
~ da Comissão de Política Energética, Deputado Álvaro Antônio, que 
g seja feito um trabalho a respeito desse imposto que está sendo ganho 
~ pelo Estado do Rio de Janeiro. 
~ 
~ c 
E 
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Então, é esta a nossa preocupação: a privatização da Vale do Rio 
Doce. Pedimos o empenho dos Deputados. Já estamos vendo Deputados de 
direita, de centro e, principalmente, de esquerda, defendendo a não-
privatização da Vale, mas são Deputados Federais. Pedimos o empenho 
dos Deputados Estaduais. Já estive conversando com os Deputados e 
alguns devem falar aqui, hoje. Temos que levantar nosso grito contra 
a privatização da Vale do Rio Doce. Muito obrigado. 
o Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Durval Ângelo. 
o Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente e Srs. Deputados, no 

último dia 21, estive nesta tribuna pedindo apoio à Assembléia no 
que se refere ao assentamento de famílias de sem-casas do Bairro 
Citrolândia, em Betim, que, além da falta de moradia, sofrem outro 
tipo de marginalização: o preconceito contra a hanseníase. Naquele 
dia, solicitei à FHEMIG, proprietária de quase toda a área do 
Citrolândia, a doação de um terreno de 200.000m2 para a instalação 
dessas famílias e para a construção de um centro industrial, que 
geraria novos empregos. Como bem disse, a Prefeitura de Betim, em 
parceria com o Estado, se responsabilizaria pela infra-estrutura 
necessária à viabilização do projeto de moradia e de geração de 
renda. 
Hoje, Betim apresenta um déficit de 20 mil habitações. Como em 

outras regiões metropolitanas do Pais, a cidade convive com a 
migração de um grande número de famílias, principalmente do 
interior, que vêm para o município em busca de emprego e de 
condições de vida mais dignas. Apesar desse déficit de moradias, a 
Prefeita Maria do Carmo Lara, cuja trajetória política revela um 
compromisso inabalável com os excluídos, muito tem feito em favor da 
política habitacional do município. É importante ressaltar que a 
atual administração trabalha em duas linhas básicas de atuação no 
setor de moradias: lotes urbanizados e urbanização de vilas e 
favelas. De janeiro a junho de 93, a Prefeitura petista refez 
sindicâncias, abriu ruas, contratou projetos e negociou com as 
concessionárias públicas a colocação de infra-estrutura para a 
efetivação de assentamento das famílias sem-casa. Tenho, em minhas 
mãos, documentos que comprovam o repasse, pela Prefeitura de Betim, 
de mais de mil lotes às pessoas carentes e o nome de todos os 
beneficiados. 
Essa realidade revela, entretanto, o equívoco do Deputado Ivair 

Nogueira, ex-Prefeito de Betim, que afirmou não ter sido feito 
nenhum assentamento pela administração Maria do Carmo Lara. Ivair 
Nogueira assumiu a Prefeitura do município quando o então Prefeito, 
Oswaldo Franco, morreu em acidente aéreo, em fevereiro de 1990. Após 
perder as eleições de outubro de 1991, Ivair Nogueira sorteou lotes 
que seriam destinados à construção de moradias nos Bairros Capelinha 
e Vila das Flores. Numa atitude bastante questionável, a doação 
desses lotes ocorreu sem obedecer às próprias inscrições realizadas 
pelo seu Governo. Deve-se destacar, ainda, que somente três quadras 
tinham um começo de urbanização. o restante doado era simplesmente 
um terreno vazio, sem água, luz e ruas abertas. Erros como esses 
estão sendo corrigidos pela administração da Frente Betim Popular. 
Para encerrar, gostaria de dizer que a cidade de Betim tem, hoje, 

um modelo de política habitacional a ser seguido. Com a doação de 
mais de mil lotes urbanizados e com a retirada de 500 famílias de 
áreas de risco, o Governo de Maria do Carmo Lara, juntamente com o 



movimento dos sem-casas, dá um grande passo para solucionar o 
problema habitacional no município. Desde já fica um convite da 
Prefeita e de nossa bancada para que os nobres colegas visitem as 
obras que estão sendo realizadas em Betim. Não apenas as obras 
físicas, mas a grande obra social, que é um dos pontos básicos do 
programa do nosso Partido. 
Obrigado. 
o Sr. Pres;dente - Com a palavra, o Deputado Ibrahim Jacob. 
O Deputado Ibrah;m Jacob Sr. Presidente, Srs. Deputados, o 

furacão neoliberal que assola as economias emergentes já fez sua 
primeira vítima. Sob os escombros de um sistema econômico 
fragilizado ao extremo, a população do México vive o drama de ver 
por terra os sonhos de desenvolvimento que os arautos do novo. 
c~tecismo plantaram no coracão do povo. 

E importante que os países da América do Sul aprendam com a 
tragédia de nosso irmão do Norte. É indispensável lembrar a cada 
momento que o nacionalismo não caiu de moda. Se o mundo 
contemporâneo não comporta mais posições extremas que ct:;am ás 
raias da xenofobia, por outro lado, ajoelhar-se diante de im~~siçôes 
das grandes potências é infame, é ignóbil. 

Diante dos ventos liberalizantes, temos o dever de reavivar, na 
mente dos administradores, os limites entre modernidade e traição 
dos interesses pátrios. 

Recentemente, na questão do IPI incidente sobre os automóveis 
populares, apunhalaram Minas pelas costas. Se. no episódio do Capão 
da Traição, foram os emboabas, reinóis da metrópole lusa, que 
tingiram com o sangue mineiro as águas do rio das Mortes, no passado 
recente foram compatriotas que feriram de morte nossos anseios de 
progresso. 

Por isso, todo cuidado é necessário. Nossos antepassados nos 
cobram, hoje mais que nunca, uma vigília permanente: vigiar é 
preciso. 
Preparam mais um golpe contra a terra de Tiradentes. Querem 

privatizar a Companhia Vale do Rio Doce. Sabemos muito bem que a 
sanha e a cobiça do capital internacional não têm limites. O que nos 
entristece é que, entre nós, antigos companheiros de lutas e ideais 
tenham sucumbido ao fascínio do credo neoliberal, a ponto de não ver 

§ a insanidade que é privatizar uma empresa sólida e rentável. 
Os privatistas e defensores de obscuros interesses criticam o que 

~ chamam de hipertrofia estatal, sob o argumento de que a iniciativa 
~ privada é mais eficiente. Para os teóricos do Estado minimo, a 
g máquina estatal é perdulária e incapaz. Por isso a solução é 
:E privatizar. 

Se a iniciativa privada é tão competente, que o prove assumindo 
~ empresas que o Estado não soube gerir. Que compre as estatais 
~ deficitárias e, com sua decantada eficiência, as faça lucrativas. a o absurdo é desfazer-se a administração de uma companhia que vem 

~ ~~~e~~~~~~~~au~u~o~ ~~~~ 1 ~1~~ss~~~~~~sg~;e~~~~~:i~~d~~~ ~~t~~~~~·q~~ 
.~ deu certo nas mãos do Estado. O malfadado intento equivale á vontade 
~ consciente de jogar pela janela um patrimônio nacional, um valioso 
~patrimônio do povo brasileiro. Equivale a entregar em mãos estranhas 
~ os destinos de reservas de minério de ferro que somam mais de 38 
~ bilhões de toneladas. Privatizar a Vale é entregar, em mãos c. 
E 



102 

estranhas, minerais estratégicos; é cometer um atentado contra nossa 
soberania e contra a própria segurança nacional. E, aqui, é 
importante lembrar o risco de cairmos nas garras de um monopólio 
privado de matérias-primas vitais ao desenvolvimento do País, um 
monopólio que, pela relevância estratégica dos minerais, em breve 
estaria ditando nossos destinos, acima dos governantes e ao arrepio 
da vontade soberana do povo. 
Historicamente, foi de Minas que partiram os primeiros e mais 

fortes brados de indignação contra o jugo da metrópole européia. 
Neste solo sagrado, as sementes de liberdade foram regadas pelo 
sangue dos mártires. Não se venderá, pois, este chão ao grande 
capital, que só tem olhos para o lucro e não quer saber de 
compromissos sociais; que não tem cor nem alma e, por isso, não pode 
entender as coisas da mineiridade. 
Tirem as mãos da Vale do Rio Doce! Tirem as mãos de Minas! 

Ingênuos, tecnocratas, entreguistas: saibam todos vocês que a voz da 
montanha, que nunca se calou nos momentos mais dramáticos da 
história pátria, não deixará impunes os crimes que forem perpetrados 
contra a gente mineira, contra nosso patrimônio, contra o que sc·-Js 
e contra o que cremos. 

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

ouvintes das galerias, companheiros da imprensa, neste meu primeiro 
pronunciamento nesta Casa, venho falar de uma velha ferida nacional, 
ferida que, longe de se cicatrizar, mais e mais se abre e compromete 
a saúde da nação e conseqüentemente do nosso Estado. Venho falar de 
reforma agrária. 
Sei que esse tema causa apreensões, incomoda, preocupa e exacerba 

as mais diversas paixões, mas é preciso colocar o dedo nessa ferida. 
A reforma agrária hoje desvincula-se de toda a carga ideológica que 
a caracterizou ao longo dos últimos anos para se tornar necessidade 
premente em termos econômicos e sociais em nosso pais, e nós, homens 
públicos, precisamos ter a coragem de encarar o assunto com toda a 
seriedade e isenção que ele exige. 

Todos sabemos das tristes conseqüências que a estrutura fundiária 
nacional nos proporciona: milhares de famílias de trabalhadores 
rurais sem alternativa de trabalho, provocando grande migração para 
as cidades com conseqüências por demais conhecidas (segundo dados da 
Casa, de 1960 a 1989 a população urbana aumentou de 40% para 74%, 
enquanto que a população rural reduziu de 60% para 26% do total de 
habitantes). Violência no campo com frequentes assassinatos de 
trabalhadores rurais e constante impunidade dos criminosos, é uma 
das mais evidentes (segundo a CPT, em 1990 ocorreram 401 conflitos 
de terra com saldo de 75 assassinatos, e segundo o INCRA, em 1991 
ocorreram 477 conflitos de terra envolvendo 36.119 famílias de 
trabalhadores rurais). Mas a questão é muito mais abrangente. Essa 
estrutura fundiária arcaica, obsoleta e ultrapassada, com a qual 
ameaçamos adentrar o século vinte e um, é também responsável pela 
baixa produtividade agrícola com conseqüente encarecimento dos 
produtos. Em Minas, imóveis acima de 1.000 hectares ocupam 31% da 
área total do Estado, representando 16 milhões de hectares; 177 
1moveis sozinhos detêm cerca de 3,5 milhões de hectares. A 
concentração de terras nas mãos de poucos proprietários rurais 
resulta num total de aproximadamente 600 mil famílias sem terra para 



trabalhar e viver. Por outro lado, a pequena produção familiar, com 
até 100 hectares, ocupa cerca de 23% das terras e emprega 58% da 
força de trabalho no campo, além de produzir mais de 50% dos 
alimentos consumidos. O saldo dessa disparidade é a geração de um 
grande índice de analfabetismo no campo, alijando milhões de 
brasileiros do saber e desqualificando cada vez mais a mão-de-obra 
rural. 
O jornal "Estado de Minas", em sua edição de hoje, no editorial 

"Estatística Apavorante", alerta para o fato de termos hoje 42 
milhões de pessoas em estado de pobreza absoluta e afirma: "O Brasil 
vai continuar passando vergonha enquanto não fizer uma reforma 
agrária séria, enquanto não se tornar efetivamente o celeiro do 
mundo, enquanto estiver plantando apenas um quinto de suas terras 
agriculturáveis.". 

Nosso Estado é responsável por 10% da produção nacional de grãos, é 
o maior produtor de café, responsável ainda por 30% da produção de 
leite e possui o segundo maior rebanho bovino nacional, com cerca de 
20 milhões de cabeças. A fruticultura e as culturas irrigadas são 
crescentes. Contraditoriamente, Minas possui 11% do número total de 
indigentes no País, sendo o segundo Estado em números absolutos de 
miseráveis, com cerca de 3,5 milhões de pessoas, 50% das quais na 
zona rural. 
A questão da reforma agrária alcança, ainda, dois problemas de 

fundamental importância para o País: a segurança alimentar e o 
desemprego estrutural. O País não tem e nunca teve um programa de 
segurança alimentar que viesse a garantir a oferta de alimentos a 
toda a sua população, e um programa desse tipo inclui 
necessariamente uma política de reforma agrária. O outro problema a 
que me referi, o desemprego estrutural, parte da constatação de que 
o crescimento da oferta de empregos no Brasil é menor que o 
crescimento populacional e que a geração de um posto de trabalho no 
campo exige muito menos investimentos que a geração de um posto de 
trabalho na cidade. Segundo matéria de autoria de Moema Valorelli, 
publicada no "Caderno Agropecuário" do "Estado de Minas" do dia 15 
de fevereiro último, o assentamento de uma família custa em torno de 
16 mil dólares- com gastos de terra, crédito e toda a infra-
estrutura. enquanto, ainda segundo a autora, a criação de um emprego 

~ no comércio custa em torno de 40 mil dólares e na indústria, 80 mil 
dólares. 

] A reforma agrar1a é um tema muito caro ao Partido dos 
·~ Trabalhadores, ao qual pertenço, e muito nos orgulha que o Deputado 
] Federal pelo PT da Bahia presida, no Congresso Nacional, a Comissão 
; de Agricultura. Mas como disse anteriormente, a reforma agrária hoje 
~ se despe de seu caráter ideológico. Ela é uma urgência nacional. 
: Gostaria de encerrar este pronunciamento com a leitura da "Carta da 
~ Terra", de autoria do sociólogo Herbert de Sousa, o Betinho, ã coordenador da Campanha Nacional pela Reforma Agrária e articulador 
~ nacional da Ação da Cidadania, ressaltando que não me interessa a 
~ apropriação desse movimento, mas sim ressaltar o caráter nacional e 
.~ apartidário da questão. 
~ Agora, passarei a ler a "Carta da Terra", do sociólogo Herbert de 
~ Sousa. (- Lê: ) 
~ "Carta da Terra 
"' ~ c. 
E 
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Um dia a vida surgiu na terra. A terra tinha com a vida um cordão 
umbilical. A vida e a terra. A terra era grande e a vida pequena. 
Inicial. 
A vida foi crescendo e a terra ficando menor, não pequena. Cercada, 

a terra virou coisa de alguém, não de todos, não comum. Virou a 
sorte de alguns e a desgraça de tantos. Na história foi tema de 
revoltas, revoluções, transformações. A terra e a cerca. A terra e o 
grande proprietário. A terra e o sem terra. E a morte. . 
Muitas reformas se fizeram para dividir a terra, para torna-la de 

muitos e, quem sabe, até de todas as pessoas. Mas isso não aconteceu 
em todos os lugares. A democracia esbarrou na cerca e se feriu nos 
seus arames farpados. O mundo está evidentemente atrasado. Onde se 
fez a reforma o progresso chegou. Mas a verdade é que até agora a 
cerca venceu, o que nasceu para todas as pessoas, em poucas mãos 
ainda está. 

No Brasil a terra, também cercada, está no centro da história. Os 
pedaços que foram democratizados custaram muito sangue, dor e 
sofrimento. Virou poder de Portugal, dos corone1s, dos grandes 
grupos, virou privilégio, poder político, base da exclusão, força de 
"apartheid". Nas cidades virou mansões e favelas. Virou absurdo sem 
limites, tabu. 
Mas é tanta, é tão grande, tão produtiva que a cerca treme, os 

limites se rompem, a história muda e ao longo do tempo o momento 
chega para pensar diferente: a terra é bem planetário, não pode ser 
privilégio de ninguém, é bem social e não privado, é patrim9nio da 
humanidade e não arma do 1 egoísmo particular de ninguém. E para 
produzir, gerar alimentos, empregos, viver. É bem de todos para 
todos. Esse é o único destino possível para a terra. 
Assinam esta carta os que desejam mudar a terra, querem 

democratizar a terra, querem democracia na terra. Mas ainda neste 
século. Já se esperou demais. A democracia na terra é condição de 
cidadania. Esta é uma tarefa fundamental da Ação da Cidadania. 
Que o novo presidente execute essa reforma. Que os novos 

governadores participem dessa mudança. E que a sociedade seja o 
verdadeiro ator dessa nova peça para mudar a face da terra. A partir 
daí a vida na terra será melhor. 
Herbert de Sousa (Betinho) 
Articulador Nacional da Ação da Cidadania 
Coordenador da Campanha Nacional pela Reforma Agrária" 
Companheiros, gostaria de frisar o fundamento, o suporte desse 

nosso pronunciamento. O que nos interessa, ao Partido dos 
Trabalhadores e a todos aqueles que querem a integração de tantos 
excluídos, como a CNBB, que traz, neste ano, como tema da campanha 
da fraternidade a reforma agrária. Temos que "desilogizar" o debate. 
Hoje, com a distensão que estamos observando na política, com o fim 
da guerra fria, sabemos que com a "desilogização" o debate da 
reforma agrária só interessa aos detentores do poder e a todos que 
lutam e que agem contra a reforma agrária. 
Gostaria, ainda, de manifestar que, trabalhando na Comissão de 

Agropecuária e Política Rural desta Casa, pretendemos levar avante 
esse nosso posicionamento, entendendo que, hoje, o PT, ao completar 
seus 15 anos, demonstra uma atitude de amadurecimento, querendo 
fazer uma interlocução ampla com var1os setores da sociedade. 
Lutaremos pela reforma agrária, sem deixar de atentar para os graves 
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problemas que enfrentam os homens do campo, quer sejam os pequenos, 
médios e grandes produtores ou os microprodutores do campo. 
Entretanto, sabemos que, para levar a cabo o trabalho desta 

Comissão, não poderemos nunca abrir mão de lutar também por tantas e 
tantas pessoas e famílias que precisam da terra para viver e ainda 
não têm esse acesso. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Leite. 
O Deputado João Leite* Sr. Presidente, caros Deputados e 

Deputadas, prezado público, dignissimas mulheres presentes, ontem, 
dia 8, comemoramos o Dia Internacional da Mulher, em Belo Horizonte, 
com uma sessão solene realizada nesta Casa, numa homenagem que terá 
prosseguimento durante todo este mês, através de atividades 
organizadas também por outros órgãos. Como Presidente da Comissão de 
Direitos e Garantias Fundamentais desta Assembléia e por ter como um 
de meus principais objetivos a contribuição legal e social para a 
promoção e a garantia da qualidade de vida do ser humano, não 
poderia deixar de prestar a minha homenagem àquela cuja força e 
dignidade são seus vestidos; àquela cujo coração, sabedoria, 
virtudes e valores vêm contribuindo para o crescimento de todos nós, 
como seres humanos, e para a construção de uma vida melhor. 

Este momento coincide com aquele em que o Brasil envia à ONU, 
conforme pacto internacional assinado em 1992, o Relatório 
Brasileiro de Direitos Humanos, revelando situações alarmantes e 
penosas, como a prostituição de crianças, o tráfico de mulheres, a 
multiplicação da pobreza e da exclusão social, o crescimento do 
índice de violência contra a mulher, o desemprego e tantos outros 
empecilhos ao verdadeiro exercício da cidadania. 
Trata-se também, para as mulheres, de um tempo de muitas conquistas 

formais, como os direitos políticos ou o acesso aos mais diversos 
empregos. Um tempo que acena com ventos democráticos, enquanto a 
mulher busca a definição de sua própria identidade, a valorização de 
si mesma, de seu trabalho, do amor de seu companheiro, dos filhos, 
da família, dos amigos e da vida como um todo. É certo também que 
muitas vezes ela tropeça e se perde entre os infinitos caminhos 
possíveis. 

Também é real o fato de que ela hoje, enquanto busca seu papel, tem 
g ~~~~~e~~~s ~~~~~n~~~s c~~e~~~~ e~6e~;~~~~~~. ed~ug~~~~r~~~nó~~ca~a~~ 
, tempo e outras. E que ela ainda é submetida a constrangimentos, a 
~ inibições, a v•· ências, e a discriminações que a amordaçam, a 
~ intimidam e mu• .. s vezes até tiram sua vida. Ou ainda, que como 
~ vítima, se vê sujeita a uma lógica diferenciada e discriminativa de 
c laudos, processos e códigos penais. 
~ É preciso que o poder público não se omita nem seja conivente com 
~ determinadas realidades, que garanta a defesa dos direitos e da 
g qualidade de vida, que coíba a violência e que contribua para a 
~ superação de todos os empecilhos à consagração da cidadania 
~ feminina, através de leis e ações efetivas. Que se criem efetivos 
~programas de apoio à saúde da mulher e da família, que se modifique 
-~ o Código Penal, nos tópicos em que discrimina a mulher, como aquele 
~que qualifica o estupro como um crime contra os costumes e não 
~ contra a pessoa humana. 
~ A Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais estará atenta à 
~ questão da violência contra a mulher. n 
E 



Deus abençõe vocês mulheres, para que com sua 
força e emoção possam continuar contribuindo para 
amadurecimento de todos nós e para a construção 
plena, justa e feliz. 
* - Sem revisão do or2dor. 
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graça, dignidade, 
o crescimento e o 

de uma vida mais 

O Sr. Presidente-Cc-a palavra, o Deputado Gilmar Machado. 
o Deputado Gilmar Machado -Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. 

Deputados, imprensa, público presente nas galerias, ocupo a tribuna 
esta tarde para falar de algo sobre o qual já vínhamos alertando há 
algum tempo e que agora se mostra presente com o chamado "Plano Real 
II". Refiro-me à necessidade de novas medidas que ultrapassem o mero 
controle da inflação e que vêm agora, de maneira quase tardia, mais 
para apagar um incêndio que propriamente para se estabelecer uma 
política econômica eficaz no País. 

As mudanças agora apresentadas estão centradas nas políticas 
cambial e fiscal. Nossa avaliação, calcada em estudos realizados 
pela assessoria coletiva da bancada do PT, aponta para dois 
objetivos principais do novo plano: de um lado, busca flexibilizar o 
câmbio para evitar um descontrole do déficit em contas correntes; de 
outro, busca evitar um desequilíbrio nas contas fiscais, até a 
realização das reformas constitucionais que se apregoam. 
Fica claro que tais medidas foram tomadas visando afastar o perigo 

que ameaçava a estabilidade do real. Como disse no início de meu 
discurso, tais medidas mostram que o Plano Real I era insuficiente e 
que não se estabiliza a economia pelo simples controle da inflação. 
Certamente a crise do México e a potencial crise da Argentina 
fizeram aumentar as preocupações da equipe econômica do Governo. É 
preciso deixar claro, também, que tais mudanças já vinham sendo 
preparadas pelo Governo há um bom tempo, a partir das medidas de 
controle de consumo, como a restrição ao crédito e a elevação da 
alíquota dos automóveis importados. 

Passo agora, senhores Deputados, a me deter um pouco ~~ s nas 
mudanças levadas a termo na política cambial. A grande questão a ser 
enfrentada pelo Governo refere-se às contas externas. O problema já 
vinha sendo apontado desde o segundo semestre do ano passado, mas 
estourou em novembro, quando se verificou um déficit nas contas 
correntes, ou seja, as importações foram muito superiores às 
exportações. Tal déficit se repetiu no mês de dezembro de 1994. O 
resultado desse déficit contínuo foi uma queda nas reservas cambiais 
do Governo, de 43 bilhões de dólares para 36 bilhões. Tão brusca 
queda representa uma ameaça à manutenção da estabilidade. 
Tais fatos têm uma explicação simples. Num primeiro momento, antes 

do plano, com o dólar em alta, estimulavam-se as exportações. Diante 
da iminência do real, os exportadores adiantaram suas exportações. 
Vem o Plano Real I e estabiliza a moeda, trazendo posteriormente uma 
desvalorização do dólar diante do real. Passa-se, então, a estimular 
a abertura da economia ao mercado externo. Isso, somado à redução 
das alíquotas e à elevação da atividade econômica, reduz as 
exportações e aumenta as importações. Daí o desequilíbrio. 

Para atacar esse problema, o Governo estabeleceu o sistema de 
bandas, que será controlado pelo Banco Central. Passam a existir 
limites mínimo e max1mo, que, no 1n1C10, serão de 86 centavos de 
real e 90 centavos de real, respectivamente. Dentro desse limite a 
cotação do dólar poderá flutuar. Se o valor tender a cair além dos 
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86 centavos de real, o Governo compra dólares e sustenta o preço. Se 
o valor tender a ultrapassar os 90 centavos de real, o Governo 
descarrega dólares no mercado e faz com que a tendência de alta seja 
revertida. 

No entanto, numa clara política de desvalorização do real, o 
~: .·erno estabelece que, a partir de 2 de maio, o limite máximo passa 

er de 98 centavos de real. O resultado prático das medidas 
c~ :.oi ais foi a desvalorização imediata do real em 2,38%. Até maio 
prevê-se que esta desvalorização chegue a um total de 12%. Tal 
política implicará efeitos sobre o nivel de preços, já que o mercado 
trabalha com uma certa expectativa inflacionária, que poderá ser 
influenciada pelas desvalorizações cambiais. 
Ainda no que diz respeito à inflação, o preço dos produtos 

importados aumentará, representado novo impacto, ainda que pequeno. 
Além disso, neste semestre teremos os reajustes das mensalidades 
escolares, das tarifas públicas e dos contratos com cláusulas de 
correção anual, com fortes riscos de pressões inflacionárias. 
Quanto à política fiscal, o objetivo do Governo é buscar um 

equilíbrio das contas públicas. Com isso, as medidas visam reduzir 
gastos de um lado e gerar recursos de outro, por exemplo, com a 
privatização da Companhia Vale do Rio Doce. Novamente, a exemplo do 
Plano Real I, o que o governo quer é estabelecer um equilíbrio 
provisório, para que haja tempo de se realizarem -as reformas na 
Constituição por ele pretendidas. 

É preciso deixar claro, apesar do discurso contrário do Governo, 
que hoje não existe déficit operacional. O déficit só ocorre quando 
se acrescentam às despesas do governo os gastos com os juros da 
dívida pública. A despesa com os juros da dívida mobiliária é de 15 
oilhões de reais ao ano. Tal despesa tem aumentado em virtude da 
política monetária, que mantém a taxa de juros em níveis 
absurdamente elevados. De fato, o que temos são medidas que visam 
apagar incêndios. O Governo Fernando Henrique Cardoso está 
desconhecendo aquilo que durante a campanha eleitoral considerou 
essencial. A questão social ficou de lado, como demonstram a 
ausência do Presidente da República em Copenhague e a não-
apresentação de propostas concretas do Brasil neste encontro em que 
o assunto está sendo discutido. Não há também proposta para o campo. 

~ Com isso, já começam a acontecer protestos de agricultores em todo o 
, País. Reforma agrária, então, parece assunto proibido. 
~ O Governo, em suas propostas para a reforma constitucional, 
·~ simplesmente esquece-se da questão da taxação das grandes fortunas. 
~ Tal proposição era parte integrante nos discursos do então Senador 
~ Fernando Henrique Cardoso. Da mesma forma, nada se fala sobre o 
o Imposto de Renda Progressivo, ou seja, quem ganha mais não está 
~ pagando mais. 
~ Há muita demagogia sendo feita com a 
~realidade, as novas datas só trarão uma 
~ de pagamento, além de jogar o último 
~ seguinte . 

questão do funcionalismo. Na 
pequena antecipação da folha 
pagamento do ano para o ano 

. ~ Nós, do PT, temos um projeto diferente para a sociedade. Desde o 
~ início do Plano Real, dizíamos que ele era insuficiente. Que seriam 
~ necessários ajustes. Agora, isso fica claro. Está comprovado, mais 
~ uma vez, que nós estávamos certos. As medidas do Governo são 
~ insuficientes e ineficientes. É preciso ter seriedade. n 
É 
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Hoje, à noite, o PT apresentará, em cadeia, o seu programa de 
rádio e televisão, quando então estaremos detalhando e colocando em 
discussão quais são, de fato, as nossas diferenças com esse programa 
que vem sendo apresentado pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso 
ao País. Muito obrigado. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Djalma Diniz. 
O Deputado Djalma Diniz* -Sr. Presidente, Srs. Deputados, distinta 

Mesa, imprensa e demais presentes, nesta minha primeira fala, na 
Tribuna desta Casa, quero agradecer a forma carinhosa com que fui 
aqui recebido pelos caros colegas e pelos servidores da Assembléia, 
e quero expressar meu desejo de contribuir para o engrandecimento do 
Poder Legislativo mineiro. 
Quero nesta oportunidade fazê-los conhecer um pouco de minha 

trajetória até chegar a homem público: sou filho de uma família 
evangélica simples, do interior de Governador Valadares, e, muito 
cedo ainda, em minha adolescência, sai da casa de meus pais para 
lutar e vencer na vida. 
Evangélico, membro da Assembléia de Deus desde criança, procurei 

sempre ser fiel aos princípios cristãos e a Deus e tenho a 
felicidade de hoje ser pecuarista e empresário da construção pesada. 
Enfrentei muitas dificuldades, trilhei caminhos difíceis, mas 
trabalhei muito e reconheço a soberania de Deus em tudo o que me 
ocorreu. 
A minha finalidade hoje, ao ocupar este microfone, na condição de 

Presidente da Comissão de Defesa Social, é alertá-los para um grave 
problema social, que mancha a dignidade de nosso Estado e requer uma 
iniciativa rápida e enérgica de nossa parte. 
Conforme V. Exas. já tomaram conhecimento, o jornal "C Estado de 

Minas", no dia 8 de março, publicou, na pag1na policial, uma 
manchete sobre a greve de fome que os detentos da penitenciária de 
Ipaba faziam, desde segunda-feira. E o curioso, conforme editou esse 
jornal, é que os presos tomaram tal decisão por estarem sendo 
injustiçados, com a demora na inauguração oficial da penitenciária, 
o que faz com que seus processos fiquem abandonados e muitos presos 
com situações já definidas e penas já cumpridas fiquem jogados 
naquele presídio. 
Minha preocupação com essa situação tem um sentido muito especial. 

Naquela penitenciária estão 24 detentos, ex-marginais, hoje 
completamente recuperados e transformados, em função de um trabalho 
metódico e dedicado do povo evangélico, que naquele como em outros 
presídios, leva a mensagem de salvação e de transformação de vida 
pelo evangelho. 
Aqueles 24 detentos a que me referi, todos com excelente 

comportamento, muitos já com suas penas cumpridas, sofreram ameaças 
de morte por não aceitarem participar daquele movimento grevista. 
A situação é grave e é necessário que nós, legisladores, 

apresentemos soluções, não só para este caso, mas para que se 
melhore definitivamente a situação carcerária de nosso Estado, qu~ 
reflete o descaso para com os seres humanos que nela são lançados. E 
preciso que o Estado, através de seus órgãos competentes, entre em 
ação a fim de dar aos presos de nossas penitenciárias condições 
mínimas de permanência e recuperação.· 
Baseado nessas informações e com este pensamento estou enviando a 

Mesa Diretora um requerimento solicitando que se envie apelo à 
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Secretaria de Justiça em vistas à inauguração do presídio e a uma 
atuação rápida na análise dos processos dos detentos. Agradeço aos 
senhores e rogo a Deus que esse grave problema social seja 
rapidamente solucionado. Muito obrigado. 
* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente -Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta. 
O Deputado Carlos Pimenta* - Exmo. Sr. Presidente da Assembléia 

Legislativa, Dr. Agostinho Patrús, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, 
imprensa, ilustres visitantes: "água mole em pedra dura tanto bate 
até que fura." 

O "Minas Gerais" de hoje traz, na primeira página, uma reportagem 
com o título: "Plano para combater a seca". 

Também, hoje, dia 9 de março, às 17 horas, no Palácio dos 
Despachos, o Secretário da Casa Civil, Amilcar Martins, e o 
Secretário Adjunto do Planejamento, Marcos Pestana, coordenam, 
juntamente com representantes da EMATER, da Defesa Civil, da COPASA 
e da SUDENOR, reunião para definir os planos de ação que visam a 
combater os efeitos da seca no Jequitinhonha, no Mucuri e no No--~ 
de Minas. 

Também, informa a liberação de R$1.500.000,00 para a compra de S.: 
toneladas de sementes de feijão para distribuir para as Prefeituras 
do Norte de Minas. 

Ficamos, em parte, satisfeitos, porque esta é uma tecla em que 
temos batido desde o princípio da nossa fala desta tribuna e 
esperamos que esta reunião não fique apenas na retórica, mas que 
dela possa, realmente, sair uma luta em socorro desses pobres 
municípios, tanto do Vale do Mucuri, como do Jequitinhonha e do 
Norte de Minas. 
Sr. Presidente, apresentamos, ontem, à Casa, no Dia Internacional 

da Mulher, um projeto de lei que dispõe sobre a implementação de 
medidas necessárias à prevenção e ao tratamento do câncer de mama e 
do colo do útero. Passamos ao Estado a obrigatoriedade de assumir 
esta importante missão e proporcionar à mulher mineira 
principalmente à mulher carente - as condições para que ela possa 
ter acesso a ambulatórios ginecológicos equipados e se ver livre 
dessa doença. 

Por meio deste projeto, estamos propondo ao Governo do Estado o á gerenciamento dos recursos, tanto os da Secretaria da Saúde quanto 
, os do SUS, ou os de contribuições diversas, para dar condição de 
~ tratamento às mulheres, como curativos cirúrgicos, acompanhamentos 
·~ psicológicos e acesso aos meios de diagnósticos necessários. 
~ Apresento este projeto à Assembléia Legislativa de Minas Gerais, 
c baseado num trabalho que fiz em Montes Claros, há cerca de 12 anos 
Q quando ainda ocupava uma cadeira na Câmara Municipal daquela cidade. 
~ Por volta de 1980, este ambulatório de ginecologia - o primeiro no 
g interior de Minas Gerais - foi implantado em Montes Claros. Até á hoje, 60 mil mulheres foram examinadas, foram feitos mais de 800 
~ diagnósticos precoces de câncer do útero e mais de 400 operações 
~ foram realizadas . 

. ~ A partir daí, os ambulatórios saíram de Montes Claros. Conseguimos 
~ implantá-los em mais sete cidades do Norte de Minas. Foi uma 
g experiência vitoriosa e que pode ser levada a todos os rincões do 
~ Estado de Minas Gerais, trazendo estimados benefícios à população 
~ mineira. 
a 
E 
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Como último assunto, Sr. Presidente, gostaria de deixar de público 
as minhas impressões e o meu posicionamento a respeito da polêmica 
que está se criando em torno da duplicação do Rodovia Fernão Dias. o episódio envolvendo o Estado e as empreiteiras responsáveis pela 
duplicação da Rodovia Fernão Dias tem merecido destaque e 
preocupaçao desta Casa e não poderia ser dif~rente, tal a magnitude 
do fato criado. 
Por um lado, notamos que o próprio Governo aceita com muita 

passividade as decisões unilaterais tomadas pelos órgãos prestadores 
de serviço como, no caso, as empreiteiras. 
O próprio Secretário de Obras, o Deputado Federal Israel Pinheiro 

anuncia pela imprensa que as empresas desistentes não receberão 
nenhum tipo de penalidades, mesmo reconhecendo que o Governo já 
pagou cerca de 25 milhões de reais às empreiteiras, num total de 341 
milhões de reais. Informa ainda o Secretário que a lei de licitação 
·permitiria a cobrança de 0,3% de multa por dia sobre o valor do 
contrato pela não-execução do cronograma e que as empreiteiras estão 
extremamente relapsas no cumprimento dos seus contratos. Com base 
nessas declarações, notamos que o Estado fica a mercê de forças 
poderosas que estão acostumadas a impor suas condições, mesmo nos 
grandes empreendimentos que envolvem não só o aspecto econômico como 
também o setor social. Nessa situação, centenas de trabalhadores às 
vezes ficam sem estabilidade, vítimas da ganância de poucos e da 
falta de pulso firme dos nossos governantes. 
Por outro lado, deve-se situar o papel da Assembléia Legislativa e 

a posição dos Deputados. É verdade que não temos o poder de resolver 
diretamente esta questão uma vez que o Poder Legislativo, por força 
da Constituição, está impossibilitado de interferir na questão em 
pauta; pode, sim, exercer força de fiscalização que, acredito eu, 
poucas vezes foi exercida na sua plenitude nos últimos anos. 
Quantas vezes esteve presente apenas um Deputado na abertura das 

propostas de licitações ou de concorrências públicas? As decisões 
sempre partiram do Poder Executivo e foram impostas a este 
parlamento, que tem a função primordial de fiscalizar os atos do 
Poder Executivo. 

Uma outra questão é a falta de instrumento mais incisivo desta Casa 
a fim de acompanhar os gastos públicos, os contratos do Estado e as 
inúmeras licitações que acontecem diariamente. Limitamo-nos a 
analisar de forma genérica as prestações de contas anuais que, por 
força de lei, o Governo é obrigado a enviar ao Legislativo. 
A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária desta Casa e 

todos os Deputados, que também estão preocupados e imbuídos de 
exercer plenamente as suas funções, devem assumir mais este encargo 
e procurar marcar presença nos momentos que envolverem decisões 
importantes para o nosso Estado. 
Não queremos, com isto, afirmar que acontecem falcatruas ou 

"maracutaias" nas decisões do Governo do Estado. Queremos, sim, 
exercer plenamente a nossa missão, que é legislar e fiscalizar as 
ações do Governo. Desta forma, estaremos ajudando o Governador 
Eduardo Azeredo e procurando mostrar à sociedade mineira e ao Brasil 
a transparência que certamente existe neste Governo que se inicia. 
O importante é abrir a discussão sobre tão polêmica questão como 

esta que envolveu o Estado e as firmas prestadoras de serviços para 
a execução de obras na Rodovia Fernão Dias e encontrar soluções. É 
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sobretudo importante evitar o desperdício do dinheiro do povo 
mineiro, como no caso da duplicação da BR-040, trecho entre Sete 
Lagoas e Belo Horizonte, obra que consumiu milhões de dólares, não 
foi concluída e quase todo o serviço de terraplenagem encontra-se 
perdido pela paralisação e pela ação do tempo. 

Não temos o mínimo receio de abordar este assunto, uma vez que 
devemos o nosso mandato de Deputado Estadual ao povo simples, que 
anseia por posições claras e definidas. 

A conduta que teremos nesta Casa será direcionada pela nossa 
consciência, que é livre e independente. Não estamos presos aos 
grupos poderosos que sempre ditaram normas e amordaçaram muita gente 
boa por aí. Temos a certeza de que os Deputados desta 13ª 
Legislatura também comungam com este pensamento e tudo farão para 
não se afastarem do caminho da verdade e da justiça. 
Esta Casa em boa hora convocou os Secretários para prestarem 

esclarecimentos a respeito deste fato. Esperamos que eles venham o 
mais rápido possível e possam ser convincentes nas suas explicações, 
porque a sociedade e as pessoas responsáveis deste Estado merecem e 
precisam de informações consistentes. 

Com a palavra o Governo do Estado de Minas Gerais. 
São essas as nossas impressões. Esperamos que as autoridades do 

Governo Eduardo Azeredo venham a esta Casa para debater com os 
parlamentares e mostrar suas posições, pois o povo mineiro merece, e 
muito, uma explicação séria e convincente. Muito obrigado. 
* - Sem revisão do orador. 
o Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Antônio Roberto. 
o Deputado Antônio Roberto- Sr. Presidente, membros da Mesa, Sras. 

Deputadas, Srs. Deputados, pessoal das galerias, meus senhores e 
minhas senhoras, há pouco, ouvi o colega Anivaldo Antônio falar a 
respeito da privatização da Vale do Rio Doce. Minha fala não estava 
programada para hoje, mas, sendo da região onde a Vale começou, não 
poderia calar-me neste instante, pois vim para esta Casa com o 
intuito de colaborar para defesa dos interesses de Minas Gerais. 
Temos acompanhado a evolução da Vale do Rio Doce, que começou em 

Itabira, foi depois para Mariana e ultrapassou as fronteiras de 
Minas Gerais. Chegou à Serra Pelada, no Pará, e ao Porto de Tubarão, 
no Espírito Santo. Assim, não poderíamos deixar de fazer nosso 

~ veemente protesto contra a privatização. Se há uma empresa estatal 
' que dá lucro, é a Vale; se há uma empresa que, realmente, luta para 
~ o engrandecimento de Minas Gerais, é a Vale. 
-~ Tivemos o prazer de acompanhar sua evolução, principalmente durante 
] a administração de Eliezer Batista, um dos mais ilustres mineiros, 
c muitas vezes esquecido em nosso Estado. Talvez os senhores não 
Q saibam, mas ele é um dos consultores para o Japão. Naquele país, não 
~ se faz qualquer investimento no Brasil, que não tenha o respaldo de 
~Eliezer Batista. Ele tirou a Vale do poço e a transformou na empresa 
~ que conhecemos. 
~ Eliezer Batista é um dos homens que fizeram com que a Vale 
~ atingisse esse nível de desenvolvimento. Vocês, que não tiveram 
.~ oportunidade de conhecê-lo, talvez não saibam que Eliezer Batis~a é 
~ um dos brasileiros que falam 9 ou 10 idiomas corretamente. E um 
~ homem digno da nossa admiração, um dos mineiros mais ilustres que 
~conhecemos. Ratificando o que acabo de dizer, Eliezer Batista, no 
~Governo de Collor, foi convidado para ser Ministro de Minas e n 
E 
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Energia e de Assuntos Especiais Internacionais. Portanto, rendo-lhe 
esta homenagem. Foi ele quem, com a sua competência, salvou a Vale. 
o que está faltando em Minas Gerais é união. Queremos nos unir a 
Eduardo Azeredo, nosso ilustre Governador, para, com ele, exigir qu~ 
o Presidente da Vale seja também mineiro e não de outro Estado. E 
uma questão de justiça porque a Vale cresceu no território de Minas 
Gerais, cresceu com Eliezer Batista, e nós, mineiros, pagamos caro 
pelo seu desenvolvimento. E, agora, que está no seu apogeu, na hora 
de ajudar Minas Gerais, vai ser privatizada. Não concordamos com 
isso e toda esta Casa deve fazer seu veemente protesto, unindo 
Deputados Estaduais, Federais e Senadores de Minas Gerais, até mesmo 
de todo o Brasil, para que não haja a privatização. Não entendo 
porque privatizá-la. O que está faltando a muitas dessas empresas 
que estão sendo privatizadas é competência. A privatização deve 
ocorrer apenas em determinadas empresas. A Vale estaria em último 
·caso. Conclamo, pois, a todos os Deputados Estaduais, Federais e os 
Senadores a lutar pela Vale. As reformas constitucionais são 
necessar1as, mas não mudando a nossa preciosa Vale que muito tem 
ajudado Minas Gerais. Não devemos deixar que ela seja privatizada. 
Devemos lutar para que isso não aconteça. Muito obrigado. 
* -Sem revisão do orador. 

2ª PARTE (ORDEM DO DIA) 
1ª Fase 

O Sr. Presidente Esgotada a hora destinada à 1ª parte, a 
Presidência passa à 2ª parte da reunião, com a 1ª fase da Ordem do 
Dia, compreendendo a discussão e a votação de pareceres e a votação 
de requerimentos. Estão abertas as inscrições para o expediente da 
próxima reunião ordinária. 

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de Saúde e 
Ação Social - aprovação dos Requerimentos nQs 1/95, do Deputado 
Kemil Kumaira, 2/95, do Deputado Ronaldo Vasconcellos, 6/95, do 
Deputado Carlos Pimenta, e 14/95, do Deputado Marcelo Cecé, e 
rejeição do Requerimento nQ 25/95, do Deputado Raul Lima Neto, na 1ª 
Reunião Ordinária; de Educação - aprovação, na 1ª Reunião Ordinária, 
dos Requerimentos nQs 10, 16 e 19/95, do Deputado Paulo Schettino, 
22 e 24/95, do Deputado Marcelo Cecé, e 28/95, do Deputado Luiz 
Antônio Zanto; e de Defesa Social aprovação, na 1ª Reunião 
Ordinária, do Requerimento nQ 9/95, do Deputado Kemil Kumaira. 
(Ciente. Publique-se); pelos Deputados Toninha Zeitune -renúncia 
como membro da Comissão de Ciência e Tecnologia (Ciente. Publique-
se. À Gerência-Geral de Apoio às Comissões.); Mauri Torres, Líder do 
PMDB (2) - indicação do Deputado Anderson Adauto para membro efetivo 
da Comiss?o de Ciência e Tecnologia (Ciente. Cópia às Lideranças. 
Designo. A Gerência-Geral de Apoio às Comissões.) e falecimento do 
Sr. Raimundo Motta, em Ponte Nova; Wanderley Ávila- falecimento do 
Sr. Olímpio Morais Filho, Fiscal do Estado, nesta Capital; Jairo 
Ataíde- falecimento do Sr. Rodolfo Campolina Marquês, em Sete 
Lagoas; Arnaldo Canarinho - falecimento do Sr. Otacir Nunes dos 
Santos, em Vitória, ES. (Ciente. Oficie-se.). 

Questões de Ordem 
O Deputado Gilmar Machado -Sr. Presidente, amparado no Regimento 

Interno desta Casa, gostaríamos de esclarecer alguns pontos: no 



inciso XV do art. 122, que trata da competência dos Presidentes das 
comissões, verifica-se que compete a eles fazer a suspensão das 
reuniões sempre que necessário, mas, em momento algum, há alguma 
definição quanto ao número e ao tempo dessas interrupções. Queremos 
formular uma questão de ordem, já que compete ao Presidente decidir 
e, ao mesmo tempo, responder sobre questões de ordem formuladas nas 
comissões. Queremos que seja desconsiderado o requerimento que foi 
apresentado pelos Presidentes das comissões, porque eles não têm 
amparo no Regimento Interno para a definição de tempo e período das 
interrupções da reunião. Se já estivermos numa outra fase e a 
Presidência abrir o período de apresentação de modificações do 
Regimento Interno, então, cabe aos Presidentes de comissões alterar 
o funcionamento das comissões e definir melhor o que o Regimento 
Interno ainda não consegue abordar. Aí, sim, estaria correto 
aceitarmos o que já vem sendo praticado nas comissões, como norma do 
Regimento. Entendemos que o nosso Regimento não pode ser alterado 
dessa forma. Assim, será melhor fazermos nova legislação para reger 
nossos trabalhos. Não queremos prejudicar e, muito menos, ferir o 
processo de tramitação dos projetos nesta Casa. Gostaríamos de 
solicitar ao ilustre Presidente que reconsidere sua posição, para 
que as comissões não utilizem mais desse mecanismo, enquanto não 
tivermos modificado nosso Regimento. 

Em segundo lugar, gostaríamos de manifestar nossa estranheza quanto 
á colocação de vidros "blindex" nas salas de reunião das comissões. 
Como políticos mineiros, como mineiros, que têm como característica 
e tradição, o diálogo, a busca de entendimentos, a conversa ao pé-
do-ouvido, não podemos aceitar tal fato. Isso é que é modernidade? 
Tenho certeza de que esse não é o entendimento da Presidência. 
Gostaria que se repensasse nisso. A Presidência tem competência para 
criar condições para o melhor funcionamento dos nossos trabalhos. No 
entanto, o que temos visto é uma dificuldade no funcionamento dos 
trabalhos das comissões. Hoje, pudemos assistir, numa reunião de 
comissão, a assessores trombando devido àquele espaço pequeno, 
parlamentares não tendo onde sentar-se. Quando entro numa daquelas 
salas, sinto-me como um personagem de um seriado da televisão, que 
muitos dos senhores devem conhecer, o Agente 86. Ele entra numa 
redoma de vidro para conversar com o Agente 99 e os dois ficam 

~ tentando se entender. Sinto-me, exatamente, como o Agente 86, 
Maxwell. Isso não é modernidade. Acho que isso coloca a Assembléia 

~de Minas Gerais em situação difícil. Como políticos mineiros que 
·~ procuramos o convívio com o povo e procuramos ouvi-lo, entendemos 
§ que essa atitude nos isola. Então, amparado no Regimento Interno, 
c solicitamos que essa medida seja reconsiderada, até que haja a 
m alteração do nosso Regimento. Muito obrigado. 
~ o Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, ouvimos as ponderações 
~ do nobre Deputado. Acreditamos que o trabalho do Legislativo deve se á basear, também, na prática. Acho que devemos dar um tempo para 
o verificarmos se funciona ou não essa interrupção de 3 minutos. Se 
~ acharmos que a medida que tomamos é ineficiente, estaremos prontos a 
-~ reconsiderá-la. Acho que temos que dar um pouco mais de tempo e 
~ esperar o desenrolar dos trabalhos das comissões para depois 
~fazermos uma análise mais calma e tranqüila a respeito da questão 
~ levantada pelo nobre Deputado. 
~ o 
~ 
E 
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o Deputado Gilmar Machado -Sr. Deputado, tempo tem que ser dado, 
mas temos que seguir o Regimento. Num processo aberto pela Mesa, nos 
é permitido alterar o Regimento. O que não podemos fazer é mexer no 
Regimento sem amparo legal. Essa é a questão que formulamos. Se 
podemos, a partir de agora, alterar o Regimento, então, tudo bem. Se 
a Mesa está entendendo que, agora, os Líderes se reúnem e começam a 
criar novos artigos para o Regimento Interno, tudo bem. Se essa é a 
prática, vamos começar a trabalhar. Mas, se queremos um debate sério 
sobre as modificações do nosso Regimento, naquilo em que ele 
realmente precisa ser melhorado - e sabemos que precisa -, estamos 
abertos. Porém, queremos seguir o processo correto, senão estaremos 
abrindo um precedente perigoso. E, depois, todos poderão se utilizar 
dele para fazer "odificações. Essa é a questão de ordem que 
gostaríamos de c:;ocar, explicando por que pensamos dessa maneira. 
Muito obrigado. 
· O Sr. Presidente - Esta Presidência vai responder à questão de 
ordem formulada pelo Deputado Gilmar Machado. A Presidência entende 
que não houve modificação no Regimento, que permite paralisações nas 
reuniões das comissões. Houve, apenas, uma complementação do 
Regimento, sugerida por 12 dos 14 Presidentes das comissões, a fim 
de estabelecer número e tempo dessas interrupções. A Presidência, 
portanto, mantém a sua decisão, mas acatará a sugestão do Deputado 
Gilmar Machado e levará a questão à reunião da Mesa, que se 
realizará na próxima terça-feira. Assim, a Presidência entende que 
não há modificação, porque o Regimento permite interrupções. O que 
há, realmente, é uma complementação do nosso Regimento, 
estabelecendo- e nisso o Deputado Gilmar Machado está correto-
número e tempo das interrupções. E aí, de acordo com a proposta do 
Deputado Carlos Pimenta, o tempo dirá se estamos certc: ou errados. 
Mas a Mesa vai decidir sobre o assunto na terça-feira. E, enquanto 
ela não se reúne, a Presidência mantém a sua decisão. 

Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Carlos Pimenta, que 

pede seja enviado ofício ao Exmo. Sr. Secretário de Estado do 
Planejamento, Walfrido dos Mares Guia, solicitando que técnicos da 
Secretaria do Planejamento se apresentem perante a Comissão de 
Recursos Hídricos, a fim de debater e esclarecer o Programa de 
Fortalecimento da Infra-estrutura Hídrica - PROHIDRO -, com vistas a 
um programa de gerenciamento de recursos para o ano de 1995 e para 
os anos vindouros. Publique-se. À Comissão de Política Energética. 

- A seguir, são deferidos, em conformidade com os incisos XXV e 
XXVI do art. 244 do Regimento Interno, requerimentos dos Deputados 
Marcos Helênio e outros e Elbe Brandão, que solicitam, 
respectivamente, instalação de uma CPI para, no prazo de 120 dias, 
apurar irregularidades nas construções de conjuntos habitacionais no 
Estado de Minas Gerais, e comissão especial para proceder a estudos 
sobre a violência contra a mulher no Estado de Minas Gerais. 
-A seguir, são deferidos, em conformidade com o inciso I do art. 

185 do Regimento Interno, requerimentos dos Deputados José Bonifácio 
(2) - desarquivamento dos Projetos de Lei nQs 2.223 e 2.237/94; 
Jorge Hannas (8)- desarquivamento dos Projetos de Lei nQs 1.316, 
1.339, 1.807, 1.808, 1.300, 1.313, 1.305 e 1.314/93, do Deputado 
Tarcísio Henriques; Simão Pedro Toledo- desarquivamento do Projeto 
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de Lei nQ 1.924/94, de sua autoria, que visa declarar de utilidade 
pública a instituição Obra Unida Santa Luiza de Marilac. 

- A seguir, são submetidos a votação e aprovados, cada um por sua 
vez, na forma regimental, requerimentos dos Deputados Carlos Pimenta 
(2) convocação do Diretor-Geral do DER-MG para prestar, 
pessoalmente, informações acerca do andamento dos serviços de 
duplicação da BR-040, trecho BH-Sete Lagoas; e envio de oficio ao 
Presidente do Tribunal Regional Federal solicitando a criação e 
posterior instalação de uma vara da Justiça Federal e um posto da 
Polícia Federal em Montes Claros; Jorge Hannas (8) - desarquivamento 
dos Projetos de Lei nQs 1.282/93, 2.093/94, 1.283/93, 31/91, 
1.237/93, 600/91, 1.315 e 1.668/93, do Deputado Tarcísio Henriques; 
José Bonifácio (4) desarquivamento dos Projetos de Lei nQs 
2.035/94, 375/91, 2.111 e 2.131/94; Wanderley Ávila 
desarquivamento do Projeto de Lei nQ 696/92, do Deputado José 
Militão; Sebastião Costa (3) - desarquivamento do Projeto de Lei nQ 
272/91, de sua autoria; encaminhamento de pedido ao Presidente da 
TELEMIG visando à implantação de sistemas DDD e DDI no Distrito de 
Orizânia, Município de Divino; e encaminhamento de pedido ao 
Presidente da TELEMIG visando à implantação de sistemas DDD e DDI no 
Distrito de Luisburgo, Município de Manhuaçu; e Ivair Nogueira -
encaminhamento de expediente ao Presidente da RFFSA pleiteando a 
volta do trem de subúrbio para servir o trecho Betim-Contagem-Belo 
Horizonte. 

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA 
A Presidência, tendo er :ista a constatação de equívoco na contagem 

do número de signatário~ 2xistente no documento em que se solicita a 
retirada das assinaturas do requerimento de constituição de comissão 
parlamentar de inquérito, de autoria do Deputado Marcos Helênio e 
outros, torna sem efeito o seu despacho anterior, em face do não-
cumprimento do disposto no art. 113 do Regimento Interno. Arquive-se 
o requerimento. 
Sala das Reuniões, 9 de março de 1995. 
Agostinho Patrús, Presidente. 

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 5 votação da matéria constante na pauta. 
Palavras do Sr. Presidente 

~ A Presidência informa ao Plenário que faz retirar da pauta da 
·~ presente reunião os vetos às Proposições de Lei nQs 42.552 e 12.625, § em virtude de haverem sido apreciados em reunião extraordinária 
c realizada ontem, à noite. 
m Discussão e Votação de Proposições 
~ O Sr. Presidente - Discussão, em turno único, do Veto Parcial à 
~ Proposição de Lei nQ 12.614, que estima as receitas e fixa as 
~ despesas do orçamento fiscal do Estado de Minas Gerais e do 
o orçamento de investimento das empresas controladas pelo Estado para 
~ o exercício de 1995 (ex-Projeto de Lei nQ 2.209/94, do Governador do 
.~ Estado). A Comissão Especial opina pela manutenção do veto à 
~ Proposição de Lei nQ 12.614, incidente sobre os incisos 650, 688, 
~ 717 t 807' 843' 1 . 039' 1 . 433' 1 . 434' 1 . 517' , . 523' 1 . 524' 1 . 525' 
~ 1 . 529, 1 . 530, 1 . 533 e 1 . 534 do Anexo VI . Em discussão. Não há 
~ oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação. O Presidente 
c. 
E 
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vai submeter a matéria a votação por escrutínio secreto, nos termos 
do art. 234 do Regimento Interno. Antes, lembra ao Plenário que os 
Deputados que desejarem manter o veto deverão votar "sim", e os_que 
desejarem rejeitá-lo deverão votar "não". Resumindo, "sim" mantem o 
veto, "não" rejeita o veto. Convido para atuarem como escrutinadores 
os Deputados José Braga e Péricles Ferreira. Convido o Sr. 1Q-
Secretário, Deputado Rê~olo Aloise, para proceder á chamada dos 
Deputados. 
o Sr. Secretário-(- Faz a chamada.) 
- Responderam à chamada de votação secreta os Deputados: 
Agostinho Patrús - Sebastião Navarro Vieira - Rêmolo Aloise - Maria 

José Haueisen - Ermano Batista- Ajalmar Silva Alberto Pinto 
Coelho- Alencar da Silveira Júnior- Almir Cardoso- Álvaro Antônio 
- Anivaldo Antônio - Antônio Andrade - Antônio Roberto - Arnaldo 
Penna- Bilac Pinto -Bonifácio Mourão- Carlos Pimenta - Dimas 
Rodrigues - Djalma Diniz - Durval Ângelo - Francisco Ramalho 
Geraldo Nascimento- Geraldo Santanna- Gil Pereira- Gilmar Machado 
- Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jairo Ataíde - João Leite - Jorge 
Hannas - José Bonifácio - José Braga - José Maria Barros - Leonídio 
Bouças- Marcelo Gonçalves -Marco Régis- Maria Olívia- Miguel 
Barbosa- Miguel Martini - Olinto Godinho- Paulo Piau Paulo 
Schettino - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Romeu Queiroz -
Sebastião Costa -Sebastião Helvécio- Wilson Trópia. 

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

- Os escrutinadores procedem à conferência das sobrecartas. 
O Sr. Presidente - Votaram 48 Deputados. Foram encontradas 48 

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

- Os escrutinadores procedem à apuração dos votos. 
O Sr. Presidente- Votaram "sim" 39 Deputados; votaram "não" 9 

Deputados. Encontram-se presentes nas comissões os Deputados Jorge 
Eduardo de Oliveira, Carlos Murta e João Batista de Oliveira. Está, 
portanto, mantido o veto. Oficie-se ao Governador do Estado. 

Registro de Presença 
O Sr. Presidente - Esta Presidência comunica à Casa a presença, no 

recinto do Plenário, do Secretário de Estado de Assuntos Municipais, 
Deputado José Militão. Esta Presidência solicita ao Deputado que 
faça parte da Mesa Diretora dos trabalhos. 

Palavras do Sr. Presidente 
A Presidência lembra aos Deputados que, na próxima segunda-feira, 

dia 13, às 15 horas, haverá uma reunião especial, neste Plenário, 
com a presença do Ministro da Justiça, Nélson Jobim, que virá a 
convite da Assembléia Legislativa e do Grupo de Acompanhamento da 
Constituinte Federal. Portanto, esperamos que todos os Deputados 
estejam presentes para que possamos debater com o Ministro Nélson 
Jobim. 

ENCERRAMENTO 
O Sr. Presidente Esgotada a matéria e não havendo oradores 

inscritos para o Grande Expediente, a Presidência encerra a reun1ao 
e convoca os Deputados para a ordinária de debates de amanhã, dia 
10, às 9 horas. Levanta-se a reunião. 
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PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI 
No 12.524 

Comissão Especial 
Relatório 
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Valendo-se da atribuição que lhe confere o art. 90, VIII, c/c o 
art. 70, II, da Constituição do Estado, o Governador do Estado, por 
meio da Mensagem nQ 557/94, encaminhada a esta Casa, apresentou veto 
parcial à Proposição de Lei nQ 12.524, que dispõe sobre a Comissão 
de Desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha - CODEVALE. 

Cumpridas as formalidades regimentais, foi constituída esta 
Comissão para apreciar o referido veto. 

Fundamentação 
O veto governamental recai sobre o art. 32, que trata da cessão de 

·imóvel pertencente ao Estado à Prefeitura Municipal de Sabinópolis. 
O Chefe do Executivo argumenta, nas razões do veto, estar deficiente 
a caracterização do imóvel de que trata a proposição de lei, na 
qual, de fato, verificamos não constar nenhuma informação quanto à 
documentação legal do objeto da cessão. Desse modo, não são 
atendidas as formalidades m1n1mas exigidas no trato da coisa 
pública, principalmente em negociações envolvendo o patrimônio 
público. 
A nosso ver, portanto, são justas as razões do veto. 

Conclusão 
Em face do exposto, nosso parecer é pela manutenção do Veto Parcial 

à Proposição de Lei nQ 12.524. 
Sala das Comissões, 9 de março de 1995. 
Miguel Barbosa, Presidente- Gil Pereira, relator Bonifàcio 

Mourão. 
PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI 

NQ 12.582 
Comissão Especial 

Relatório 
O Governador do Estado, utilizando da prerrogativa que lhe confere 

o art. 90, VIII, c/c o art. 70, II, da Constituição mineira, vetou 
~ ~~~~~~~m~~teu~id~~~~o~~~~~i~~rai~~a~m n~P~~~~:~~r~ueco~~~~~~n~~~red~ 
, Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais - DER-MG. 
~ Por meio da Mensagem nQ 560/95, o Chefe do Executivo encaminhou à 
~ apreciação desta Casa as razões do veto incidente sobre o art. 5Q da 
g proposição. 
c: Na forma do disposto no art. 234, c/c o art. 112, I, "b", do 
m Regimento Interno, foi o veto distribuído a esta Comissão para, nos 
~ termos regimentais, receber parecer. 
~ Fundamentação 
~ O art. 5Q da proposição em tela, inserido por emenda oriunda de 
~ proposta parlamentar, visa a estabelecer novo padrão remuneratório 
ro para o cargo de Chefe de Gabinete daquela autarquia, mediante 
.~alteração do Anexo II da Lei nQ 11.403, de 21/1/94. 

ro No entanto, para elevação do índice relativo ao fator de 
g ajustamento do referido cargo, far-se-ia necessário, ao mesmo tempo, 
~ como imperativo constitucional, comprovar a existência da receita 
~ que estaria a acobertar as despesas decorrentes da medida. 
Oi 
E 
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Com efeito, o art. 68 da Constituição mineira, no qual se embasao 
Chefe do Poder Executivo para vetar parcialmente a proposição, é 
claro nesse sentido: 

"Art. 68 -Não será admitido aumento da despesa prevista: 
I - nos projetos de iniciativa do Governador do Estado, ressalvada 

a comprovação da existência de receita e o disposto no art. 160, 
I I I ; ". 
Ressalte-se, finalmente, que o ex-Projeto de Lei nQ 2.251/94, no 

qual fora inserida a emenda, foi remetido a esta Casa Legislativa 
pelo Governador do Estado, dada a natureza da matéria de que cogita, 
qual seja a criação de unidades administrativas na estrutura 
complementar do DER-MG. 
Tais fundamentos nos levam a apoiar a posição assumida pelo 

Governador, vetando o dispositivo sob comento. 
Conclusão 

Pelas razões aduzidas, opinamos pela manutenção do Veto Parcial à 
Proposição de Lei nQ 12.582. 
Sala das Comissões, 9 de março de 1994. 
Ajalmar Silva, Presidente e relator Durval Ângelo Jorge 

Eduardo. 
PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI 

No 12.628 
Comissão Especial 

Relatório 
No uso da atribuição que lhe confere o art. 90, inciso VIII, c/c o 

art. 70, inciso II, da Constituição Estadual, o Governador do Estado 
encaminhou a esta Casa Legislativa, por meio da Mensagem nQ 573/95, 
o veto parcial que opôs à Proposição de Lei nQ 12.628, que dispõe 
sobre a tabela de índices aplicáveis aos padrões de vencimentos dos 
servidores do Quadro Especial de Pessoal do Tribunal de Contas do 
Estado de Minas Gerais e dá outras providências. 

Nos termos do art. 234 do Regimento Interno, foi constituída esta 
Comissão Especial para emitir parecer sobre o veto, o qual passamos 
a fundamentar nos seguintes termos. 

Fundamentação 
O veto oposto à proposição de lei em epígrafe incidiu sobre o art. 

5Q e o art. 10 e seu parágrafo único, por razões de ordem 
constitucional e de interesse público. 
O art. 5Q, ao se referir ao exercício de funções atribuídas ao 

cargo em comissão de recrutamento amplo por meio da expressão "a 
título de disposição", apresenta uma inadequação técnica quanto à 
denominação da função de confiança. Ora, o mencionado cargo, de 
acordo com a legislação pertinente, é de livre nomeação e 
exoneração, não havendo, portanto, razão para o uso da expressão 
"disposição". Em face dessa incorreção terminológica, somos pela 
manutenção do veto ao artigo em exame. 
Entretanto, no tocante ao art. 10 e seu parágrafo un1co, não 

corroboramos o entendimento do Governador do Estado, expendido nas 
razões do veto que acompanhou a mensagem. O dispositivo em apreço 
tem por escopo manter incólumes as vantagens já auferidas pelos ex-
servidores da extinta MinasCaíxa, as quais lhes foram garantidas 
pela Lei nQ 10.470, de 15/4/91, que dispôs sobre a absorção daqueles 
servidores no quadro de pessoal da administração direta do Poder 
Executivo. A supramencíonada lei garantiu, também, que, sobre as 



referidas vantagens, incidirão os adicionais por tempo de serviço e 
os percentuais de reajustamento de vencimentos concedidos ao 
funcionalismo, em caráter geral, correspondentes ao respectivo 
símbolo do posicionamento do servidor. Com efeito, a continuidade da 
fruição das vantagens pelos ex-servidores daquela extinta autarquia 
é questão relevante e deve ser preservada, em virtude da sistemática 
adotada para os símbolos de vencimento do Quadro Permanente de que 
trata o Decreto no 16.409, de 10/7/74, nos termos dos Decretos nQs 
36.014 e 36.015, ambos de 10/9/94. 

Conclusão 
Pelas razões aduzidas, opinamos pela manutenção do veto oposto ao 

art. 5Q e pela rejeição do veto oposto ao art. 10 e seu parágrafo 
único da Proposição de Lei nQ 12.628. 
Sala das Comissões, 9 de março de 1995. 
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente- Carlos Murta, relator-

João Batista de Oliveira- Ajalmar Silva. 



Belo Horizonte, terça-feira, 14 de março de 1995 

ATAS 

ATA DA 5a REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA 
-LEGISLATIVA, EM 10 DE MARÇO DE 1995 

Presidência do Deputado Agostinho Patrús 
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SUMÁRIO: ABERTURA - 1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): 1ª Fase: Ata-
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nQs 41 e 42/95 
Comunicações: Comunicações da Comissão de Política Energética e do 
Deputado Gil Pereira (2) -Oradores Inscritos: Discurso do Deputado 
Jorge Hannas 2ª Fase: Leitura de comunicações apresentadas 
ENCERRAMENTO. 

ABERTURA 
- Às 9h15min, comparecem os Deputados: 

· Agostinho Patrús - Paulo Pettersen - Rêmolo Aloise - Maria José 
Haueisen - Ibrahim Jacob - Aílton Vilela - Almir Cardoso- Álvaro 
Antônio- Anivaldo Antônio- Bilac Pinto- Bonifácio Mourão- Carlos 
Murta - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Geraldo 
Santanna- Hely Tarquinio- Irani Barbosa- João Batista de Oliveira 
- João Leite - Jorge Hannas - José Braga - José Henrique - Leonídio 
Bouças - Luiz Antônio Zanto - Marcelo Gonçalves - Marco Régis -
Maria Olívia -Miguel Barbosa- Miguel Martini - Olinto Godinho-
Paulo Piau- Paulo Schettino- Raul Lima Neto- 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) 
1ª Fase 

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 a 1ª fase do Pequeno Expediente. 

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

proposições: 
PROJETO DE LEI NQ 41/95 

Autoriza o Poder Executivo a fazer reversão de imóvel que menciona 
à Prefeitura Municipal de Acaiaca. 

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

Prefeitura Municipal de Acaiaca de imóvel urbano e suas respectivas 
benfeitorias situado naquele Município, medindo 570m2 (quinhentos e 
setenta metros quadrados), com as seguintes confrontações: pela 
frente, com a Rua São Gonçalo, numa extensão de 10,00m (dez metros); 
pelo lado direito, com terrenos de propriedade da Prefeitura 
Municipal de Acaiaca, .pelo lado esquerdo, com propriedade de Paulo 
Pereira de Souza, numa extensão de 57,00m (cinqüenta e sete metros), 
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e, pelos fundos, com terrenos de propriedade de Geraldo Salvador 
Gonçalves, numa extensão de 10,00m (dez metros). 
Art. 2Q- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 8 de março de 1995. 
José Maria Barros 
Justificação: Em 31/7/79, por meio da Lei Municipal nQ 16, a 

Prefeitura Municipal de Acaiaca transferiu ao Estado de Minas 
Gerais, a titulo de doação, a nropriedade do referido imóvel. 
Entretanto, decorridos mais de 15 anos, o Estado não assumiu as 
responsabilidades previstas na supracitada lei. Pretende, agora, a 
mencionada Prefeitura construir no local uma área de lazer e 
banheiros públicos, utilizando as benfeitorias existentes para a 
prestação de serviços de interesse da comunidade. 
Pela justiça e oportunidade deste projeto de lei, esperamos contar 

com o apoio de nossos nobres pares 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 NQ 42/95 
Institui o Cadastro dos Beneficiários dos Programas Estaduais de 

Habitação Popular. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas 
Art. 1Q Fica instituído o Cadastro 

Programas Estaduais de Habitação Popular, no 
pública do Estado de Minas Gerais. 

Gerais decreta: 
dos Beneficiários dos 
âmbito da administração 

Parágrafo único - O cadastro a que se refere o "caput" do artigo 
abrangerá todos os beneficiários dos programas estaduais de 
habitação popular instituídos diretamente pelo Estado ou por 
Prefeituras Municipais com ele conveniadas a partir de 1980. 
Art. 2Q -Para efeito desta lei, entende-se por beneficiário dos 

programas estaduais de habitação popular: 
I - os detentores de casas ou lotes adquiridos diretamente do órgão 

da administração estadual respo~sável pela implementação do programa 
de habitação popular; 

II - os detentores de casas o~ lotes, adquiridos dos beneficiários 
diretos de programa estadual de habitação popular; 

~ III - os cônjuges de beneficiários diretos ou indiretos dos 
' programas estaduais de habitação popular. 
~ Art. 3Q -Os beneficiários diretos ou indiretos dos programas 
~ estaduais de habitação popular não poderão receber novamente o mesmo 
~ beneficio, proibição também extensiva ao seu cônjuge. 
c Art. 4Q- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
c Art. 5Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
~ Sala das Reuniões, 2 de março de 1995. 
~ João Batista de Oliveira 
~ Justificação: O Cadastro dos Beneficiários dos Programas Estaduais 
c de Habitação Popular é um instrumento com que pode contar a 
~ administração estadual para impedir que pessoas que Ja foram 
.~ contempladas pelos programas estaduais de habitação popular possam 

ro novamente pleitear e obter esse benefício. 
g É lamentável que a administração estadual ainda não conte 
~ formalmente com esse instrumento, capaz de oferecer informações 
~ 
Q 

n 
E 
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precisas - a qualquer momento - sobre os cidadãos que Ja foram 
beneficiados pelos programas habitacionais instituídos pelo Estado. 

É urgente, portanto, a aprovação deste projeto de lei, que, ao 
estabelecer mecanismos de controle sobre os beneficiados, coíbe 
abuso e permite ao Estado direcionar os seus investimentos no setor 
de habitação popular para aqueles que realmente necessitam. 

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. 

COMUNICAÇÕES 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão de 

Política Energética e do Deputado Gil Pereira (2). 
Oradores Inscritos 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Jorge Hannas. 
o Deputado Jorge Hannas - Sr. Presidente, Srs. Deputados, estamos 

no ano das emancipações e tem-nos causado certa estranheza a 
dificuldade de a Mesa receber indicações para a emancipação de 
distritos. Entendemos que o Deputado é o agente político mais 
adequado para indicar os distritos a serem emancipados, sobretudo os 
das áreas em que têm votação, cujas condições e possibilidades 
conhece muito bem. Entendemos que o Deputado majoritário de cada 
mun1c1p1o deve ser o agente indicador dos distritos a serem 
emancipados. 

Eu mesmo tomei esse cuidado. Sou majoritário nas cidades de 
Manhuaçu, Manhumirim, Caparaó e São Tiago e tive a oportunidade de 
indicar quatro distritos em Manhuaçu: São Sebastião do Sacramento, 
Luisburgo, São Pedro do Havaí e Reduto; em Manhumirim, o Distrito de 
Martins Soares; em Caparaó, o Distrito de Alto Caparaó e, em São 
Tiago, o Distrito de Mercês de Água Limpa. São distritos que eu 
conheço e que têm plena capacidade de emancipação. Fiz também a 
indicação, a pedido de um Vereador infelizmente já falecido, do 
Distrito de Orizânia, no Município de Divino, mas já avisei ao meu 
colega de partido, o Deputado Sebastião Costa, que estaria a cargo 
dele todo o trabalho de emancipação daquele distrito porque ele é o 
Deputado majoritário ali. 

Não entendo, repito, por que a Mesa está criando dificuldades para 
receber essas indicações. Repito também que o Deputado é o agente 
político a quem cabe fazer tais indicações. 
Esse é o protesto que faço diante da Mesa da Assembléia, para que 

ela mude seus rumos e dê valor aos Deputados, po ~ afinal de contas 
esta Casa é nossa. Muito obrigado. 

2a Fase 
o Sr. Presidente Não havendo outros oradores inscritos, a 

Presidência passa à 2ª fase da 1ª parte da reunião, destinada à 
leitura de comunicações e ao pronunciamento de Líderes inscritos. 
Estão abertas as inscrições para o expediente da próxima reunião 
ordinária. 

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

comunicações apresentadas nesta reunião pela Comissão de Política 
Energética- aprova~ão, na 1ª Reunião Ordinária, do Requerimento nQ 
7/95, do Deputado Carlos Pimenta (Ciente. Publique-se.); e pelo 
Deputado Gil Pereira(2) - falecimento da Sra. Geralda de Souza 
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Mendes e do Sr. José Fernandes Amorim, em Montes Claros (Ciente. 
Oficie-se.). 

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

nem Líderes inscritos ou oradores para o Grande Expediente, a 
Presidência encerra a reun1ao e convoca os Deputados para a 
ordinária de debates, de segunda-feira, dia 13, às 20 horas. 
Levanta-se a reunião. 

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 8 DE MARÇO DE 1995 

Presidência do Deputado Agostinho Patrús 
SUMÁRIO: ABERTURA - 1ª PARTE: Ata - 2ª PARTE (ORDEM DO DIA): 

Discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei 
Complementar nQ 38; discursos dos Deputados Alencar da Silveira 
Júnior, Marcos Helênio e Irani Barbosa; manutenção- Discussão, em 
turno único, do Veto Total à Proposição de Lei nQ 12.549; discursos 
dos Deputados João Batista de Oliveira e Irani Barbosa; manutenção-
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- Ajalmar Silva- Alberto 
Pinto Coelho -Alencar da Silveira Júnior- Almir Cardoso- Álvaro 
Antônio - Anderson Adauto - Anivaldo Antônio - 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 - Elbe Brandão - Francisco Ramalho - Geraldo Nascimento 
-Geraldo Rezende- Geraldo Santanna- Gil Pereira- Gilmar Machado 
- Hely Tarquínio - Irani Barbosa - Ivo José - Jairo Ataíde - João 
Batista de Oliveira- João Leite- Jorge Eduardo de Oliveira- 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-g 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 Patr~s) 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, 
m iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2g-Secretário, 
~ para proceder à leitura da ata da reunião anterior. 
~ 1ª PARTE 
~ Ata 
~ d; :taD~~u;:~~i~~r!~t~~~~r~a~~!s~n~P~~~~~~r~~;r~~~t~~~g~~~ à leitura 
~ 2a PARTE (ORDEM DO DIA) 
~ o Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a 
~ Presidência passa à 2ª parte da reunião, com a discussão e a votação 
~ da matéria constante na pauta. 
~ 
Q 
n 
E 
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Discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei 
Complementar nQ 38, que organiza a Procuradoria- Geral da Fazenda 
Estadual, dispõe sobre a carreira do Procurador da Fazenda Estadual 
e dá outras providências (originada do Projeto de Lei Complementar 
nQ 24/93, do Governador do Estado). A Comissão Especial opina pela 
manutenção do veto ao art. 45 e seu parágrafo e ao art. 46. Em 
discussão. Com a palavra, para discutir, o Deputado Alencar da 
Silveira Júnior. 

O Deputado Alencar da Silveira Júnior Sr. Presidente, Srs. 
Deputados, estarei votando pela manutenção do veto. 
Sr. Presidente, como havia previsto, foi deflagrada a greve em Belo 

Horizonte. Peço ao nobre Líder do Governo nesta Casa, Deputado Romeu 
Queiroz, que interceda junto ao Governo do Estado para que o DER 
participe nas negociações. Precisamos ter nesta Casa uma comissão de 

, ~ransportes. O povo belo-horizontino está sofrendo com tudo o que 
, está acontecendo. Os ônibus da região Sul estão circulando, mas os 
·que atendem às regiões do Barreiro, Ibirité, etc. estão parados. O 

Governo do Estado não pode ficar omisso, porque há linhas 
administradas pelo DER. Por que falar, agora, que a responsabilidade 
é da Prefeitura de Belo Horizonte? A responsabilidade é da BHTRANS. 
Sr. Presidente, pedimos ao Deputado Romeu Queiroz que, após ligar 

para o DER, dê uma resposta não a este Deputado ou aos Deputados 
presentes, mas sim a toda a Região Metropolitana de Belo Horizonte. 
O Sr. Governador já foi Prefeito e sabe perfeitamente como isso 
funciona. Existe dinheiro para dar o aumento aos rodoviários. Falta 
apenas a autorização da BHTRANS. Pediria também à Bancada do PT 
nesta Casa que conversasse como a BHTRANS e com o Prefeito Patrus 
Ananias sobre essa preocupação, que não é só minha, mas de todos os 
Deputados que representam Minas Gerais e a Região Metropolitana de 
Belo Horizonte, pois todos nós fomos votados por esta cidade e 
temos, pois, a responsabilidade de olhar por ela. Muito obrigado, 
Sr. Presidente. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar, o Deputado 
Marcos Helênio. 

O Deputado Marcos Helênio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 
Deputadas, queremos, hoje, primeiramente, cumprimentar as Sras. 
Deputadas, as funcionári2s e todas as pessoas do sexo feminino pelo 
Dia Internacional da Mul-:r. Esperamos que esta data relevante seja 
comemorada sempre, em oposição à violência que impera contra a 
mulher, principalmente a marginalizada. 
Queríamos também fazer uma pequena intervenção na fala de nosso 

~ntecessor sobre o_problema relacionado ao transporte. O Deputado 
Alvaro Antônio, alem da criação de uma comissão permanente de 
transporte, propôs a criação de uma secretaria de transporte. O 
Deputado nos acompanhou com relação à criação de uma CPI sobre 
transportes municipais, pois sabe qual é a gravidade do problema e 
como funciona o "lobby" dos empresários de transporte em Minas 
Gerais. 

Na verdade, o que há é uma greve conjunta com os empresários de 
transporte, que estão nesse movimento para forçar o aumento. Sabemos 
que a CGT, que comanda o Sindicato dos Trabalhadores das Empresas de 
Transporte, é formada por pelegos, que dão apoio aos empresários. 
Fizemos uma CP! dos transportes e o Presidente do Sindicato defendeu 
os empresários, dizendo que nunca tinha tido problema de salário, 
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que a atuação dos empresar1os era ótima, etc. Mas na CPI provamos 
que 150 empresas de transporte intermunicipal estão em condições 
irregulares. Possuem uma concessão do ex-Governador Newton Cardoso 
concedida sem licitação pública. Por isso, entramos com um projetb 
de resolução pedindo a suspensão dessa licença. E o que ocorreu? 
Houve um "lobby" fortíssimo das empresas de transporte, como a 
Gontijo, a Itapemirim, a Rio Doce e outras e votou-se contra o 
projeto. Agora, vem essa greve dos trabalhadores mancomunados com os 
empresários para forçar o aumento das passagens. Não entramos nessa, 
pois trata-se de um "lobby" de empresários de transporte 
privilegiados, que jogam todas as despesas da planilha de custos, 
inclusive o gasto com a troca de pneus e a renovação de sua frota, 
nas passagens. São empresários privilegiados, pois não correm nenhum 
risco. 

Não podemos 
processo. Não 
conluio entre 
obrigado. 

fazer coro a isso. A BHTRANS está gerenciando o 
vai entrar nesse esquema, porque já denunciou o 

o sindicato e as empresas. Não embarcamos nessa. Muito 

o Sr. Presidente -
Barbosa. 

Com a palavra, para discutir, o Deputado Irani 

o Deputado Irani Barbosa* Sr. Presidente, não sei ainda 
exatamente o que penso; vou tomar minha decisão agora, mas gostaria 
de usar a tribuna para dizer que vou votar contra o veto e também 
que qualquer pessoa um pouco esclarecida pode entender o processo de 
transporte não só em Belo Horizonte como na região metropolitana. 

Em 1979 ou 1980, foi criada em Belo Horizonte a METROBEL, no 
Governo Francelino Pereira, considerado de direita, ou ultradireita. 
Vejam bem: quem servia àquele Governo? João Luiz da Silva Dias, 
homem de confiança, que foi o Presidente da METROBEL e hoje é da 
BHTRANS. 

Quem serve atualmente ao Governo Eduardo Azeredo no sistema de 
transporte do DER-MG? Osias Batista Neto, curiosamente Diretor 
também da METROBEL no Governo Francelino Pereira. Ora, se não se 
muda quem toma conta do transporte, como se vai mudar o transporte 
em Belo Horizonte e na região metropolitana? 
o que está acontecendo aqui nada mais é que a prevalência dos 

interesses governamental e patronal, o que acarreta enorme prejuízo 
~ ao povo e aos motoristas, de cuja categoria, com muito orgulho, faço 
• parte. 
] Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
~ o Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, encerra-§ se a discussão. A Presidência vai submeter a matéria à votação por 
c escrutínio secreto, nos termos do art. 264 do Regimento Interno. 
o Antes, porém, lembra ao Plenário que os Deputados que desejarem 
: manter o veto deverão votar "sim", e os que desejarem rejeitá-lo 
~ deverão votar "não''. Resumindo, "sim" mantém o veto; "não" rejeita o 
~ veto. 
~ A Presidência convida para servirem como escrutinadores os 
~ Deputados Dilzon Melo e Simão Pedro Toledo. Convida, ainda, o 
-~ Deputado Rêmolo Aloise, 1Q-Secretário, para proceder à chamada dos 
~ Deputados para a votação. Na sua ausência, a Presidência convida a 
g Deputada Maria José Haueisen, 2ª-Secretária. 
~ A Sra. Secretária-(- Faz a chamada.) 
~ - Depositam seus votos na urna os seguintes Deputados: a 
E 
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Agostinho Patrús -Sebastião Navarro Vieira - Rêmolo Aloise -Maria 
José Haueisen - Ibrahim Jacob- Ermano Batista -Antônio Júlio-
Ajalmar Silva -Alberto Pinto Coelho- Alencar da Silveira Júnior-
Almir Cardoso -Álvaro Antônio- Anderson Adauto - Anivaldo Antônio 
- Antônio Andrade - Antônio Genaro - Antônio Roberto - Arnaldo Penna 
- Bilac Pinto- Bonifácio Mourão- Carlos Murta - Carlos Pimenta -
Dílzon Melo - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Elbe Brandão-
Francisco Ramalho - Geraldo Nascimento - Geraldo Rezende - Geraldo 
Santanna -Gil Pereira - Gilmar Machado- Irani Barbosa - Ivo José -
Jairo Ataíde -João Batista de Oliveira- João Leite- José Braga-
José Henrique - José Maria Barros - Leonídio 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 - Romeu Queiroz -Sebastião Costa -Sebastião Helvécio-
Simão Pedro Toledo- Toninha Zeitune- Wilson Yrópia. 

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. 

- Procede-se à verificação. 
O Sr. Presidente - Votaram 60 Deputados. Foram encontradas, na 

urna, 60 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" 46 Deputados. Votaram "não" 14 

Deputados. Está mantido o veto. Oficie-se ao Governador do Estado. 
Discussão, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei nQ 

12.549, que estabelece a obrigatoriedade da realização de exame 
odontológico gratuito em alunos da pré-escola e do 1Q grau da rede 
pública estadual de ensino e dá outras providências (originada do 
Projeto de Lei nQ 1.950/94, do ex-Deputado João Batista). A Comissão 
Especial opina pela manutenção do veto. Em discussão, o veto. Com a 
palavra, para discuti-lo, o Deputado João Batista de Oliveira. 
O Deputado João Batista de Oliveira* Sr. Presidente, Srs. 

Deputados, estou aqui até por uma questão de direito à saúde. A 
argumentação do Executivo, quanto às razões do veto à Proposição de 
Lei nQ 12.549, não é muito convincente no que diz respeito ao SUS. 
No meu entendimento, ela não cria despesas, já que estabelece 
medidas para o cumprimento de um dever do Estado. A partir da 
implantação, aí sim, vai haver despesa. Em relação às obrigações do 
Estado, não acredito que haja inconstitucionalidade no projeto. 
Encaminho pela derrubada do veto, por ser uma questão de direito das 
crianças e um dever do Estado. Não se pode lavar as mãos e 
transferir todo o problema da saúde para o SUS. Sabemos que o SUS, 
no papel, representa uma proposta maravilhosa, mas, na prática, é 
coberto de omissões, omissões, omissões. 
Aproveito também a oportunidade para solicitar à Mesa providências 

em relação a requerimento de nossa autoria, que convoca o Deputado 
Israel Pinheiro para aqui prestar esclarecimentos sobre a questão da 
Rodovia BR-381. Assistimos, hoje, a uma entrevista do Presidente do 
SICEPOT, dizendo que a proposta do Governo é fantasiosa. Esse 
desencontro de palavras nos faz ver a urgência de se agendar, o mais 
rápido possível, essa reunião, para que todos os Deputados possam 
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tomar conhecimento do assunto, proporcionando, quem sabe, uma 
mediação, que traga a público aquilo que tanto o Governo quanto os 
representantes da construção estão colocando nas entrelinhas de suas 
entrevistas. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, o Deputado Irani 
Barbosa. 

O Deputado Irani Barbosa* Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
gostaria de falar sobre o projeto que vai ser apresentado pelo 
Governador do Estado para a apreciação dos senhores, o qual cria a 
Secretaria do Menor. Não sei quem é o menor nessa história. Uma 
secretaria, na atual conjuntura, criada com 300 cargos de confiança, 
na realidade não pode ser somente para tirar os menores das ruas. 
Está certo que o compromisso de campanha do Governador Eduardo 
Azeredo e do Sr. Pimenta da Veiga, em 1988, foi o de tirar os 
menores das ruas, mas o que mais temos hoje em Belo Horizonte são 
menores abandonados. Ora, se o Sr. Eduardo Azeredo tem compromisso 
de campanha com o Sr. João Pinto Ribeiro para patrocinar a sua 
campanha de Prefeito, que o faça às custas do seu bolso e não com o 
dinheiro do povo, com o dinheiro do Estado. Essa secretaria é uma 
grande demagogia. A Sociedade São Vicente de Paulo, as igrejas 
evangélicas, enfim, todas as entidades que já fazem caridade 
deveriam se comprometer a absorver 10% desses menores. Eu acho que a 
questão é estrutural, e não pode ser confundida com a orgia em que o 
Governo Eduardo Azeredo quer transformar essa secretaria. Ela só 
atende aos interesses do ex-Deputado João Pinto Ribeiro, na sua 
pretensão de disputar a Prefeitura de Belo Horizonte. Aliás, ele já 
perdeu a noção do que acontece em Belo Horizonte, está muito longe 
da realidade da cidade. 
Gostaria, portanto, de convocar cada um dos senhores para que 

pensem e reflitam realmente na hora de votar. Essa secretaria não é 
nada mais do que um comitê eleitoral do Sr. João Pinto Ribeiro, que 
vem conduzindo a Secretaria de Esportes desde o Governo do Sr. Hélio 
Garcia e não resolveu absolutamente nada. Atende somente aos 
interesses dele, com finalidade eleitoreira. Gostaria que isso 
ficasse bem claro. Assim, quando esse problema chegar aqui, todos 
poderão analisar se o Estado, o povo brasileiro ou o povo mineiro 
podem arcar com mais uma atitude demagógica de um governo recém-

~ eleito. 
o Sr. Presidente- Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a 

~ discussão. Com a palavra, o Deputado Rêmolo Aloise, para proceder à 
~ chamada dos Deputados. 
~ o Sr. Secretário- (-Faz a chamada.) 
c - Depositam seus votos na urna os seguintes Deputados: 
o Agostinho Patrús -Wanderley Ávila- Sebastião Navarro Vieira 
~ Paulo Pettersen - Rêmolo Aloise - Maria José Haueisen - Ibrahim 
g Jacob- Ermano Batista -Antônio Júlio- Ajalmar Silva- Alberto á Pinto Coelho- Alencar da Silveira Júnior- Almir Cardoso- Anivaldo 
~ Antônio - Antônio Andrade - Antônio Genaro - Antônio Roberto 
~ Arnaldo Canarinho- Arnaldo Penna- Bilac Pinto- Bonifácio Mourão-
.~ Carlos Murta -Carlos Pimenta- Dílzon Melo - Dimas Rodrigues-
~ Dinis Pinheiro Elbe Brandão Francisco Ramalho Geraldo 
~Nascimento- Geraldo Rezende -Geraldo Santanna- Gil Pereira 
~ Gilmar Machado - Irani Barbosa- Ivo José -Jairo Ataíde- João 
~Batista de Oliveira- João Leite- Jorge Eduardo de Oliveira- José 
õ. 
E 
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Braga - José Henrique - José Maria Barros - Leonidio Bouças - Luiz 
Antônio Zanto - 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 Sebastião Costa Sebastião 
Helvécio- Simão Pedro Toledo- Toninho Zeitune- Wilson Trópia. 
o Sr. Presidente- Solicito aos escrutinadores que abram a urna e 

verifiquem a coincidência do número de sobrecartas com o de 
votantes. 

- Procede-se à verificação. 
o Sr. Presidente - Votaram 62 Deputados; foram encontradas na urna 

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

- Procede-se à apuração. 
o Sr. Presidente - Votaram "sim" 46 deputados; votaram "não" 16 

·Deputados. Está mantido o veto. Oficie-se ao Governador do Estado. 
ENCERRAMENTO 

O Sr. Presidente - Esgotada a matéria constante na pauta, a 
Presidência encerra a reunião e convoca os Deputados para a 
ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia Ja 
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. 

ATA DA 5ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E 
DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
Às quatorze horas e cinqüenta minutos do dia vinte e três de 
novembro de mil novecentos e noventa e quatro, comparecem na Sala 
das Comissões os Deputados Tarcisio Henriques (substituindo o 
Deputado Antônio Júlio, por indicação da Liderança do PMDB), Ajalmar 
Silva (substituindo o Deputado Geraldo Rezende, por indicação da 
Liderança do BRD), Francisco Ramalho (substituindo o Deputado 
Antônio Pinheiro, por indicação da Liderança do PSDB) e Roberto 
Amaral (substituindo o Deputado Célio de Oliveira, por indicação da 
Liderança do PTB), membros da Comissão de Constituição e Justiça; e 
Tarcísio Henriques, Dílzon Melo, Jaime Martins e Ajalmar Silva 
(substituindo este ao Deputado Álvaro Antônio, por indicação da 
Liderança do BRD), membros da Comissão de Administração Pública. 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Tarcísio 
Henriques, declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado 
Ajalmar Silva que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, 
lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. O Presidente 
informa que a reunião se destina a apreciar os Pareceres para o 1Q 
Turno do Projeto de Lei nQ 2.213/94, de autoria do Governador do 
Estado, que dá nova redação ao art. 2Q da Lei nQ 11.050, de 19/1/93. 
Na ausência dos relatores anteriormente designados, o Presidente 
redistribui a matéria aos Deputados Francisco Ramalho e Jaime 
Martins, respectivamente, pelas Comissões de Constituição e Justiça 
e de Administração Pública. Com a palavra o Deputado Francisco 
Ramalho emite seu parecer, mediante o qual conclui pela 
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade da matéria. 
Submetido a discussão e votação, é aprovado o parecer. Com a 
palavra, o Deputado Jaime Martins emite seu parecer, por meio do 
qual conclui pela aprovação da matéria. Submetido a discussão e 
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votação, é aprovado o parecer. Cumprida a finalidade da reun1ao, o 
Presidente agradece a presença dos parlamentares, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 21 de dezembro de 1994. 
Tarcísio Henriques, Presidente- Ajalmar Silva- Francisco Ramalho 

- Roberto Amaral - Dílzon Melo - Jaime Martins. 
ATA DA 83ª REU~IÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 
~E ADMINISTRAÇAO PÚBLICA E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
As quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e um de dezembro de 
mil novecentos e noventa e quatro, comparecem na Sala das Comissões 
os Deputad9s Antônio Júlio, Geraldo Rezende, Sebastião Costa e 
Wanderley Avila, membros da Comissão de Constituição e Justiça; 
Antônio Júlio (substituindo o Deputado Tarcísio Henriques, por 
indicação ~a Liderança do PMDB), Ajalmar Silva (substituindo o 
Deputado Alvaro Antônio, por indicação da Liderança do BRD), 
Sebastião Costa e Geraldo Rezende, membros da Comissão de 
Administração Pública; Jorge Hannas, Francisco Ramalho, Wanderley 
Ávila (substituindo, respectivamente, os Deputados Célio de 
01 iveira, Roberto Amaral e José Renato, por indicação da Liderança 
do BRD), e Péricles Ferreira, membros da Comissão de Fiscalização 
Financeira e ~~çamentária. Havendo número regimental, o Presidente 
declara aberto~ os trabalhos e solicita ao Deputado Ajalmar Silva 
que proceda à leitura da ata da reunião anterior que, lida e 
aprovada. é subscrita pelos membros presentes. O Presidente suspende 
a reunião. Reabertos os trabalhos, o Presidente, Deputado Célio de 
01 iveira, registra a presença dos Deputados Jorge Hannas 
(substituindo o Deputado Geraldo Rezende, por indicação da Liderança 
do BRD), Ermano Batista, Célio de Oliveira e Marcos Helênio, membros 
da Comissão de Constituição e Justiça; José Renato, Jorge Hannas 
(substituindo este ao Deputado Dílzon Melo, por indicação da 
Liderança do BRD), Ermano Batista e Jaime Martins, membros da 
Comissão de Administração Pública; e Célio de Oliveira, Roberto 
Amaral. Marcos Helênio, Wilson Pires (substituindo este ao Deputado 
João Marques, por indicação da Liderança do PP), José Renato e Jaime 
Martins. membros da Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária. O Presidente informa que a reunião se destina a 
apreciar o parecer da Comissão de Fiscalização Financeira e g Orçamentária para o 1Q turno do Projeto de Lei nQ 2.077/94, do 

· Tribunal de Contas, que dispõe sobre a tabela de índices aplicáveis 
; aos padrões de vencimentos dos servidores do Quadro de Pessoal, 
·~ inclusive dos inativos, e dos integrantes do Quadro Especial de 
~ Pessoal do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e dá outras 
c providências. e os pareceres para o 1Q turno do Projeto de Lei nQ 
o 2.261/94, do Governador do Estado, que dispõe sobre os valores do 
~ soldo do pessoal da PMMG e dá outras providências. O Presidente 
~ esclarece que, em decorrência do pedido de vista formulado pelo 
~ Deputado Marcos Helênio em reunião anterior, continua em discussão o 
~parecer da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária sobre 
~ o Projeto de Lei nQ 2.077/94, emitido pelo relator, Deputado Jaime 
.~Martins. Com a palavra, o relator, Deputado Jaime Martins, solicita 
~ a retirada do parecer apresentado na reunião anterior e a emissão de 
~outro parecer. justificando seu pedido com o argumento da 
~ necessidade de aperfeiçoamento do parecer anterior, o que é aceito 
~ pelo Presidente. O relator emite parecer, em que opina pela 
~ 
E 
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aprovação da matéria com as Emendas nQs 1 a 3, da Comissão de 
Constituição e Justiça, 4 e 5, da Comissão de Adm;-•stração Pública, 
6 a 9 e Subemenda nQ 1 à Emenda nQ4, que apre2enta. Submetido a 
discussão e votação, é aprovado o parecer. O Presidente passa à 
apreciação do Projeto de Lei nQ 2.261/94. Na ausência dos relatores 
anteriormente designados, o Presidente redistribui a matéria aos 
Deputados Ermano Batista e José Renato, respectivamente, pelas 
Comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública. Com 
a palavra, o Deputado Ermano Batista emite parecer, mediante o qual 
conclui pela constitucionalidade, pela legalidade e pela 
juridicidade da matéria com a Emenda nQ 1, que :8resenta. Submetido 
a discussão e votação, é aprovado o parecer. Com a palavra o 
Deputado José Renato, relator da Comissão de Aaministração Pública, 
emite parecer, mediante o qual opina pela apr.ovação da matéria com a 
Emenda nQ 1, da Comissão de Constituição e Justiça. Submetido a 
·discussão e votação, é aprovado o parecer. Com a palavra, o Deputado 
Célio de Oliveira, relator da Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária, emite parecer, mediante o qual opina pela aprovação da 
matéria com a Emenda nQ 1, da Comissão de Constituição e Justiça. 
Submetido a discussão e votação, é aprovado o parecer. Cumprida a 
finalidade da reun1ao, o Presidente determina a lavratura da ata e 
suspende a reunião. Reabertos os trabalhos, o Presidente solicita ao 
Deputado José Renato que proceda à leitura da ata da reunião, que, 
lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. O Presidente 
agradece a presença dos parlamentares e encerra os trabalhos desta 
legislatura. 
Sala das Comissões, 21 de dezembro de 1994. 
Célio de Oliveira, Presidente -Ivo José- Ermano Batista- Jaime 

Martins - José Renato - Roberto Amaral - Jorge Eduardo - Marcos 
Helênio- Wilson Pires. 
ATA DA REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
Às onze horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e três de 
fevereiro de mil novecentos e noventa é cinco, comparecem na Sala 
das Comissões os Deputados Ailton Vilela, Toninho Zeitune e Raul 
Lima Neto, membros da Comissão supracitada. Havendo número 
regimental, o Presidente "ad hoc", Deputado Ailton Vilela, declara 
aberta a reunião e esclarece que esta tem a finalidade de eleger o 
Presidente e o Vice-Presidente e programar os trabalhos da Comissão. 
Prosseguindo, determina que sejam distribuídas as cédulas de votação 
e designa para atuar como escrutinador o Deputado Raul Lima Neto. 
Recolhidas as cédulas e apurados os votos, são eleitos Presidente o 
Deputado Alberto Pinto Coelho e Vice-Presidente o Deputado Toninho 
Zeitune, ambos com 3 votos. Em seguida, o Presidente "ad hoc" 
empossa o Vice-Presidente eleito, Deputado Toninho Zeitune, e 
informa que, devido à ausência do Presidente eleito, este será 
empossado na prox1ma reunião. Após entendimento com os demais 
membros da Comissão, o Presidente esclarece que as reun1oes 
ordinárias da Comissão serão realizadas às quintas-feiras, às 10 
horas. Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradece a 
presença dos Deputados, convoca os membros da Comissão para a 
próxima reunião ordinária e encerra a reunião. 
Sala das Comissões, 9 de março de 1995. 
Raul Lima Neto, Presidente - Carlos Pimenta - Alberto Pinto Coelho 

- Anderson Adauto. 
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ATA DA REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO DE AGROPECUÁRIA E POLÍTICA 
RURAL 
Às quatorze horas do dia vinte e três de fevereiro de mil novecentos 
e noventa e cinco, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Paulo Piau, Olinto Godinho, José Maria Barros e Ajalmar Silva, 
membros da Comissão supracitada. Havendo número regimental e 
verificada ainda a presença do Deputado Jairo Ataíde, o Presidente 
"ad hoc", Deputado Ajalmar Silva, declara abertos os trabalhos 
informa que, por ser reunião preparatória, não há ata a ser lida e 
esclarece que a reunião se destina a eleger o Presidente e o Vice-
Presidente e a estabelecer o dia e o horário de realização das 
reuniões da Comissão. A seguir, determina sejam distribuídas as 
cédulas de votação, devidamente rubricadas, e convida o Deputado 
Olinto Godinho para atuar como escrutinador. Realizada a votação, o 
escr :inador anuncia o seguinte resultado: para Presidente, o 
Depw:ado Paulo Piau, e para Vice-Presidente, o Deputado Arnaldo 
Canarinho, ambos com quatro votos. Logo após, o Presidente "ad hoc" 
dá posse ao Presidente eleito, que agradece a escolha de seu nome e 
tece comentários sobre os trabalhos a serem desenvolvidos. Em 
seguida, passa à leitura do requerimento que solicita ao Presidente 
da Casa o desarquivamento do Projeto de Resolução nQ 2.277/94, ambas 
as proposições de autoria da Comissão. Os membros presentes 
subscrevem o requerimento. Cumprida a finalidade da reunião, o 
Presidente agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros 
da Comissão para a próxima reunião ordinária, a se realizar em dia e 
horário a serem definidos, determina que se lavre a ata e encerra os 
trabalhos. 
Sala das Comissões, 9 de março de 1995. 
Paulo Piau, Presidente- Olinto Godinho -Almir Cardoso- Carlos 

Pimenta - Mi9ue1 Barbos~. _ 
ATA DA REUNIAO PREPARATORIA DA COMISSAO ESPECIAL PARA EMITIR PARECER 
SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI NQ 12.582 
Às quinze horas do dia oito de março de mil novecentos e noventa e 
cinco, reúnem-se na Sala das Comissões os Deputados Alberto Pinto 
Coelho, Ajalmar Silva, Geraldo Nascimento e Jorge Eduardo de 
Oliveira. membros da Comissão supracitada. Havendo número 

z regimental, o Presidente "ad hoc", Deputado Alberto Pinto Coelho, 
~ declara abertos os trabalhos e informa que a 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 
] Ajalmar Silva para atuar como escrutinador. Recolhidas as cédulas, 
c verifica-se que foram eleitos Presidente e Vice-Presidente, 
m respectivamente, os Deputados Alberto Pinto Coelho e Ajalmar Silva. 
~ O Presidente empossa o Vice-Presidente. que, por sua vez, no 
g exercício da Presidência, dá posse ao Presidente eleito. O Deputado 
~Alberto Pinto C::1ho agradece a escolha de seu nome e designa como 
~ relator da matér'a em pauta o Deputado Ajalmar Silva. Este emite 
~ parecer pela manutenção do veto parcial à Proposição de Lei nQ 
-~ 12.582. Na fase de discussão, o Deputado Geraldo Nascimento protesta 
~contra a colocação do "blindex" que divide a sala de reuniões e 
~ impossibilita o contato com sua assessoria e requer, com base no 
~art. 136 do Regimento Interno, vista da proposição em discussão, o 
~ que é deferido pela Presidência. Nada mais havendo a ser tratado, a 
~ 
E 
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Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião, a ser realizada no dia 
9/3/95, às 14h50min, com a finalidade de se dar prosseguimento à 
discussão da matéria, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 
Sala das Comissões, 9 de março de 1995. 

.Ajalmar Silva, Presidente- Jorge Eduardo de Oliveira 
Angelo. 

Durval 

ATA DA REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR PARECER 
~OBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI NQ 12.628 
As quinze horas e trinta minutos do dia oito de março de mil 
novecentos e noventa e cinco, reúnem-se na Sala das Comissões os 
Deputados Jorge Eduardo de Oliveira, Sebastião Costa, Miguel Barbosa 
e Carlos Murta (substituindo este ao Deputado Dimas Rodrigues, por 
indicação do Bloco PP/PSD/PMN), membros da Comissão supracitada. 
Havendo número regimental, o Presidente "ad hoc", Deputado Jorge 
Eduardo de Oliveira, declara abertos os trabalhos e informa que a 
reunião se destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente, 
designar o relator e apreciar a matéria. A seguic. o Presidente 
determina distribuição das cédulas de votaçao, devidamente 
rubricadas. 2 convida o Deputado Miguel Barbosa para atuar como 
escrutinador. Recolhidas as cédulas, verifica-se que foram eleitos 
Presidente e Vice-Presidente, respectivamente, os Deputados Jorge 
Eduardo de Oliveira e Sebastião Costa. o Presidente empossa o Vice-
Presidente, que, por sua vez, no exercício da Presidência, dá posse 
ao Presidente eleito. O Deputado Jorge Eduardo de Oliveira agradece 
a escolha de seu nome e designa como relator da matéria em pauta o 
Deputado Carlos Murta. Este solicita prazo para emissão de seu 
parecer, o que é deferido pela Presidência. Nada mais havendo a ser 
tratado, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião, a ser 
realizada no dia 9/3/95, às 15h20min, com a finalidade de se 
apreciar a matéria, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 
Sala das Comissões, 9 de março de 1995. 
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente 

Murta- João Batista de Oliveira. 
Ajalmar Silva Carlos 



Belo Horizonte, quarta-feira, 15 de março de 1995 

ATAS 

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 13 DE MARÇO DE 1995 

Presidência do Deputado Sebastião Navarro Vieira 
SUMÁRIO: ABERTURA - 1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): 1ª Fase: Ata-

Correspondência: Ofícios e cartão - Apresentação de Proposições: 
Projetos de Lei nQs 43 e 44/95 (ex-Projetos de Lei nQs 1.326/93 e 
1.953/94, respectivamente) -Comunicações: Comunicações da Comissão 
de Agropecuária e dos Deputados Alencar da Silveira Júnior (2), 
Paulo Schettino e Simão Pedro Toledo - oradores Inscritos: Discursos 
dos Deputados Marco Régis, Gilmar Machado, Alencar da Silveira 
Júnior, Carlos Pimenta, João Batista de Oliveira, Geraldo Nascimento 
e Raul Lima Neto Questões de ordem 2a Fase: Leitura de 
comunicações apresentadas - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA. 

ABERTURA 
- Às 20h15min, comparecem os Deputados: 
Agostinho Patrús - Sebastião Navarro Vieira - Paulo Pettersen -

Rêmolo Aloise - Maria José Haueisen - Ibrahim Jacob - Ermano Batista 
- Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior Anivaldo 
Antônio- Bilac Pinto -Bonifácio Mourão- Carlos Murta- Carlos 
Pimenta - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Durval Ângelo - Elbe 
Brandão- Elmo Braz -Geraldo Nascimento- Gilmar Machado- Irani 
Barbosa- Ivo José- Jairo Ataíde- João Batista de Oliveira- João 
Leite- Kemil Kumaira -Marcelo Gonçalves- Marco Régis - Mauri 
Torres - Miguel Barbosa -Miguel Martini - Olinto Godinho- Paulo 
Piau - Paulo Schettino- Péricles Ferreira- Raul Lima Neto- Romeu 
Queiroz -Sebastião Helvécio. 

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 2ª-s~:retária, para 
proceder à leitura da ata da reunião anterior. 

1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE) 
z 1ª Fase 
~ Ata 

- A Deputada Maria José Haueisen, 2ª-secretària, 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: 
c OFÍCIOS 
~ Do Sr. Sebastião Alves Rangel, Presidente da Câmara Municipal de § Formiga, encaminhando cópia de requerimento enviado àquela Casa pelo 
~ vereador Darly Alves de Souza, do Município de Governador Valadares, 
c em que solicita seja formulado apelo aos representantes dos poderes 
~ públicos estadual e federal a fim de que seja impedida a paralisação 
-~ da construção dos Centros de Atendimento Integral à Criança - CAICs. 
~ (-À Comissão de Educação.) 
~ Do Sr. Raimundo Dantas dos Santos, Assessor Especial do Ministro da 
~ Justiça, dando ciência da impossibilidade de o Ministro comparecer a 
~ esta Casa para proferir palestra sobre reforma constitucional, no 
c::. 
É 



\ 

dia 13 de março, em virtude 
pelo Presidente da República. 

134 

de ter sido convocado, na mesma data, 

Do Sr. Sebastião Luciano, representante da comunidade do Município 
de Três Corações, manifestando seu repúdio pela administração do 
atual Prefeito daquela cidade, especialmente no que tange à 
arrecadação do IPTU, e solicitando providências dos Deputados 
visando à realização de novos estudos dos índices de aumento do 
referido imposto. 

CARTÃO 
Do Sr. Mauricio Brandi Aleixo, Conselheiro do Tribunal de Contas do 

Estado, cumprimentando os novos membros da Mesa desta Assembléia e 
desejando-lhes pleno êxito em suas atividades parlamentares no 
biênio 95/96. 

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e 2 conceder 
a palavra aos oradores inscritos para o Pequeno ExpedientE 

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

proposições: 
PROJETO 

(Ex-Projeto 
Dispõe sobre a gratuidade 

reconhecidamente pobres. 

DE LEI NQ 43/95 
de Lei nQ 1.326/93) 
do registro de casamento 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 

para os 

Art. 1Q -São gratuitos todos os atos relativos à publicação, à 
lavratura, à inscrição nos livros e ao fornecimento de certidão de 
casamento para os reconhecidamente pobres, na forma do disposto 
nesta lei. 
Parágrafo único - Será considerado pobre, para os efeitos desta 

lei, aquele que tenha renda mensal inferior a 8 (oito) Unidades 
Padrão Fiscal do Estado de Minas Gerais - UPFEMG. 
Art. 2Q -A condição de pobre a que se refere o artigo anterior 

deverá ser comprovada mediante apresentação de certidão expedida por 
autoridade judicial, policial ou do Ministério Público. 
Art. 3Q -Os titulares dos serviços a que se refere esta lei ficam 

obrigados a afixar, nos seus respectivos cartórios, em local visível 
e de fácil acesso, a comunicação sobre a gratuidade do registro 
mencionado no art. 1Q. 
Art. 4Q- Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. 
Art. 5Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 9 de março de 1995. 
Marcos Helênio 
Justificação: A proposta visa a contemplar os reconhecidamente 

pobres que se unirem matrimonialmente, com a gratuidade do registro, 
da publicação, da lavratura e dos demais atos notariais pertinentes 
ao casamento. 

Não há dúvida de que uma medida dessa natureza, além de levar 
beneficios a grande parcela da população carente do Estado, 
proporcionara a regularização de diversas famílias cujos casais não 
tiveram oportunidade de definir juridicamente a união, pelo alto 
custo dos serviços notariais. 

A matéria, por versar sobre o 
serviços notariais, está em 
constitucionais vigentes, tendo 
1Q, da Carta da República. 

regime de custas e emolumentos dos 
plena consonância com as normas 
em vista o disposto no art. 25, § 
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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 44/95 
(Ex-Projeto de Lei nQ 1.953/94) 

Dá no•~ redação aos arts. 1Q, 2Q, 3Q e 4Q da Lei nQ 9.532, de 30 de 
dezembro de 1987, e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Os arts. 1Q, 2Q, 3Q e 4Q da Lei nQ 9.532, de 30 de 

dezembro de 1987, passam a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 1Q -Ao funcionário público que, no exercício de cargo de 

provimento em comissão, dele for afastado sem ser a pedido ou por 
penalidade, ou se aposentar, fica assegurado o direito de continuar 
percebendo a remuneração do cargo, desde que seu exercício 
compreenda período igual ou superior a 5 (cinco) anos, consecutivos 
ou não. 

Parágrafo un1co - Se o período for inferior a 5 (cinco) anos e 
igual ou superior a 1 (um) ano, o funcionário terá direito, a titulo 
de vantagem pecuniária, para cada 6 (seis) meses de exercício, a 
1/10 (um décimo) da diferença entre o vencimento do cargo em 
comissão e o do cargo efetivo ocupado, que será somado ao vencimento 
do cargo efetivo. 
Art. 2Q - ............................................... . 
I - à percepção integral da gratificação, desde que o exerc1c1o 

compreenda período igual ou superior a 5 (cinco) anos, consecutivos 
ou não; 

II - à percepção de 1/10 (um décimo) do valor da gratificação, para 
cada 6 (seis) meses de exercício, se o período for inferior a 5 
(cinco) anos e igual ou superior a 1 (um) ano. 
Art. 3Q- A vantagem pecuniária prevista no parágrafo único do art. 

1Q e a fração de que trata o inciso II do art. 2Q desta lei são 
devidas somente após 1 (um) ano de exerc1c1o, caso em que é 
computado o período anterior para efeito de cálculo de pagamento. 

Art. 4Q -Quando 2 (dois) ou mais cargos de provimento em comissão 
tiverem sido exercidos e forem de remuneração diferente, terá o 
funcionário assegurado o direito à remuneração do maior cargo, desde 

z que este tenha sido exercido por tempo igual ou superior a 30 
ô (trinta) meses.". 

Art. 2Q -Aplica-se o disposto nesta lei também ao funcionário 
] público em disponibilidade que, no exercício de cargo de provimento 
·~ em comissão em qualquer dos Poderes do Estado, dele for afastado sem 
~ ser a pedido ou por penalidade, ou se aposentar. 
c Art. 3Q- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 4Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
~ Sala das Reuniões, 4 de março de 1995. § Ermano Batista a Justificação: o chamado apostilamento visa a garantir ao servidor 
~ que continue percebendo a remuneração do cargo que exerceu durante 
~ considerável tempo em que prestou serviços ao Estado. Antes, o tempo 
.~ mínimo era de quatro anos. No Governo Newton Cardoso, em 1987, o 
~ tempo mínimo foi elevado para dez anos, que é um período muito 
~extenso e a razão maior de apresentarmos este projeto de lei. Não é 
~justo que, apenas por motivo de mudanças políticas, o servidor seja 
ê exonerado do cargo de provimento em comissão e tenha sua remuneração 
~ 

E 
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diminuída, ao ser equiparada aos baixos salários pagos aos cargos 
efetivos de nosso Estado. 

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 Regimentc Interno. 

COMUNICAÇÕES 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão de 

Agropecuária e dos Deputados Alencar da Silveira Júnior (2), Paulo 
Schettino e Simão Pedro Toledo. 

Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marco Régis. 
O Deputado Mar~c Régis - Sr. Presidente em exercício, Deputado 

Sebastião Navarr: Vieira, Srs. Deputados, pretendíamos abordar um 
outro tema esta noite, mas os acontecimentos do final de semana nos 
trazem a esta tribuna para falar sobre o terrorismo perpetrado 

·contra a sede do Sindicato dos Jornalista Profissionais do Estado de 
Minas Gerais, sito na Av. Álvares Cabral, nesta Capital. 

Naquele local, no final da tarde de hoje, aconteceu um ato público 
de repúdio ao atentado ocorrido na noite de sexta-feira, dia 10 de 
março. Não pudemos estar presentes a esse manifesto público, porque 
participávamos de uma exaustiva reunião, de 4 horas, no Conselho 
Estadual de Saúde, representando esta Casa. 
A nossa presença nesta tribuna é breve e demonstra o nosso repúdio 

pessoal, bem como o do PPS, por essa escalada de violência e por 
esses atos terroristas. Não compactuamos com o terrorismo. No nosso 
passado, vivemos tempos difíceis, no movimento estudantil, sob a 
ditadura militar de 1964. Assim, sempre fomos contra a violência e 
contra o terrorismo e estamos, pois, à vontade nesta noite, 
coerentes com nossa vida, para repudiar tal atentado. 
Queremos nos solidarizar neste momento com a imprensa mineira, e 

com o seu Sindicato dos Jornalistas, que foi alvo de tal agressão, 
bem como com outras vítimas do terrorismo que se iniciou no mês de 
fevereiro. Solidarizamo-nos com o Cel. Felisberto Egg, cuja 
residência foi alvo de uma bomba, como também com os proprietários 
do Cine Nazaré e com os espectadores que tinham comparecido, naquela 
noite, e que correram risco de vida, quando aquela casa de 
espetáculos foi atingida pela bomba. 
Queremos nos solidarizar com a classe dos jornalistas, porque cabe 

à imprensa o papel de denunciar, de formar opinião, e, por isso 
mesmo, boa parte da imprensa deu ênfase aos dois primeiros 
atentados: o do Cine Nazaré e o da casa do Cel. Felisberto Egg. 
Provavelmente, por esse motivo, deve ter sido o Sindicato dos 
Jornalistas alvo dos atentados. 
Solidarizamo-nos nesta noite com o Sr. Secretário de Estado da 

Segurança Pública, Delegado Santos Moreira, também alvo de atentado, 
por representar a autoridade máxima da segurança pública em nosso 
Estado. 

Não estamos nesta tribuna para levantar suspeitas, nem para tentar 
dizer quem provocou explosões criminosas nesta Capital. 

A nós não cabe levantar suspeitas. Cabe, isso sim, às autoridades 
de segurança. A Polícia Militar lá compareceu nas primeiras horas, 
nos primeiros momentos. Então, cabe à Secretaria de Estado da 
Segurança Pública a apuração concreta dos fatos e a pun1çao dos 
criminosos, sejam eles quais forem, ligados a alguma entidade ou a 
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alguma organização, ou um maníaco que por conta própria possa estar 
provocando essas explosões. Esperamos que esses fatos delituosos, 
que felizmente até o momento só causaram danos morais e materiais, 
tenham sua escalada detida. Que o Sr. Secretário da Segurança 
Pública, com sua dignidade policial, com sua capacidade 
investigativa, com sua coerência, com sua honestidade, com seu 
propósito de bem servir a este Estado e ao Governador Eduardo 
Azeredo, possa, em breve, apontar os criminosos, e cabe à justiça 
puni-los exemplarmente. Muito obrigado. 
o Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gilmar Machado. 
O Deputado Gilmar Machado Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

gostaríamos de utilizar esse espaço para parabenizar o Deputado 
Marco Régis e falar que concordamos com ele. Entendemos que essa 
questão das bombas merece o repúdio de toda sociedade mineira. Tenho 
certeza de que a Polícia Militar está empenhada em dar solução a 
esse problema. 

O Dr. Santos Moreira, por meio de requerimento já aprovado, foi 
convidado a comparecer a esta Casa, para debater conosco essa 
questão. Esperamos que a Mesa da Assembléia marque para breve a 
vinda do Sr. Secretário. Tais ações violentas merecem o nosso 
repúdio. De forma alguma podemos compactuar com elas. 
Quero me solidarizar integralmente com o Deputado Marco Régis e 

mais uma vez parabenizá-lo pela maneira como abordou aqui esse 
problema. 
Acredito que a Mesa marcará para breve a vinda do Sr. Secretário a 

esta Casa, uma vez que o requerimento que solicita sua visita já foi 
aprovado há mais de 30 dias. Esta Casa, como um todo, precisa 
repudiar essas atitudes extremas que trazem intranqüilidade a todos. 

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

Deputados, como jornalista também 
sindicato de minha categoria. 

Júnior Sr. Presidente, Srs. 
repudio os fatos ocorridos no 

Quero parabenizar o Sindicato dos Rodoviários de Belo Horizonte 
pelo que conquistaram. Acho que os políticos e a Prefeitura de Belo 
Horizonte poderiam ter solucionado o problema bem antes. Falei, 
desta tribuna, que a BHTRANS, administrada pelo PT, tendo à sua g frente o Sr. João Luís, poderia ter feito as negociações juntamente 

, com o Governo do Estado. 
; Naquela hora, quando falava aqui, não estava falando para as 
-~ paredes, mas por entender o problema de Belo Horizonte. O Sindicato 
~ dos Rodoviários, Sr. Presidente, pleiteou, nada mais, nada menos que 
c um aumento de R$390,00 para motoristas. O Sr. João Luís travou o 
o entendimento e, por travar, Belo Horizonte perdeu, trabalhadores 
~ perderam dias seguidos por falta de transporte. Isso tudo aconteceu 
§ por causa da administração do PT. Penso que dentro da BHTRANS deve 
~ haver uma responsabilidade a mais, ou seja, a de assumir os 
~ ~~~~á~~gss~;~~~do~er~e~~~~~~~:~equ~od~~u~s ~~~~~:do~e~~~~~~te~u~~st~ 
-~ exclusivamente, a boa administração do Partido dos Trabalhadores. 
~ Por quê? Porque o problema não era só da Prefeitura. O problema era 
g também da região metropolitana e do próprio Governo do Estado. Mas o 
~ Sr. João Luís bateu na mesa e deixou claro que "não negociamos 
~ 
~ 

~ 
É 
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porque estão pedindo muito, não negociamos porque não temos dinheiro 
para pagar aos trabalhadores". 
Sr. Presidente, por ordem judicial, o sindicato ainda conseguiu 

R$2,00. Naquela ocasião, tivemos Deputados que subiram à tribuna e 
disseram que isso acontecia porque os empresários queriam ganhar 
mais. "Isso é porque os empresários querem passar para a planilha de 
custos, isso é porque a população é que vai pagar." Sr. Presidente, 
hoje os rodoviários estão com R$2,00 a mais do que queriam na 
primeira negociação. O salário do motorista é de R$392,00, e a 
passagem dentro de Belo Horizonte e na região metropolitana não vai 
subir. Falávamos isso aqui, e houve Deputados do PT que não 
concordaram com o apelo que fazíamos em nome da população belo-
horizontina. Tentaram cobrar em cima dos empresários. Agora, Sr. 
Presidente, quero ver como vão ficar os Deputados que defenderam e 
colocaram que quem estava errada era a população, que quem estava 
·errado era o Deputado Alencar da Silveira, que queria que os 
empresários ganhassem mais. Sr. Presidente, quero justiça. O 
Tribunal Regional do Trabalho determinou que as passagens de ônibus 
não sobem, motorista ganha R$392,00. 
Falo e repito, por conhecer a nossa reg1ao metropolitana, que 

administrar não é só ver uma estrela brilhar, Sr. Presidente. Para 
administrar deve haver garra, trabalho e, acima de tudo, 
conhecimento. O companheiro Irani Barbosa colocava que, hoje, o João 
Luís, do partido que tem estrela que brilha, ontem era da mesma 
comissão de transportes em Belo Horizonte e subordinado ao Sr. 
Francelino Pereira. Não entendo como se muda de uma hora para outra. 
Ontem, ditadura, hoje ... Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta. 
O Deputado Carlos Pimenta* - Sr. Presidente, queremos também, em 

nome do PL, nos solidarizar com o Deputado Marco Régis pelo seu 
pronunciamento. Acho que o fato que aconteceu na última semana, em 
Belo Horizonte, é muito mais grave do que nos possa parecer, porque 
tem causado inquietação e preocupação muito grande, principalmente à 
família belo-horizontina. Penso que esta Casa está de parabéns. Ela 
não pode se calar diante de um fato desta natureza. Tivemos a 
oportunidade de assistir à intervenção do Sr. Santos Moreira, 
Secretário de Segurança Pública, quando, de certa forma, julgou-se o 
alvo desse atentado. Mas é bem verdade que a instituição realmente 
acometida foi a instituição dos jornalistas, da imprensa livre e 
soberana. Esta Casa não pode se calar diante desse fato, que é de 
grande importância. 
Solicito ao Sr. Presidente que, em nome dos Deputados, envie ao Sr. 

Geraldo Magela Correa, Presidente do Sindicato dos Jornalistas, a 
posição firme, clara e decidida do Poder Legislativo de Minas 
Gerais, demonstrando a nossa preocupação. Solidarizamo-nos com esse 
importante sindicato que representa, acima de tudo, a liberdade de 
imprensa do nosso Estado. 
* -Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Batista de 

Oliveira. 
O Deputado João Batista de Oliveira* -Sr. Presidente, gostaria de 

apresentar, em nome do meu partido, a nossa solidariedade ao 
Sindicato dos Jornalistas. Já existe um requerimento nesta Casa 
sugerindo ao Governador que procure uma solução para esses atos 
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terroristas. Isso Ja vem acontecendo há muito tempo. Acompanhei, 
como cidadão, nesta Casa, a votação de uma pensão para o menino 
Ozéas, que foi mutilado por uma bomba há 4 anos, no centro de Belo 
Horizonte. Essa criança perdeu um braço e uma perna, e o Governo do 
Estado apresentou projeto tornando-a pensionista do Estado. 
Gostaria que o Governador desse uma satisfação ao povo de Minas 

Gerais, chamando para seu gabinete a responsabilidade. A polícia de 
Minas Gerais já provou o quanto é eficiente. 

Nesta oportunidade, gostaria de dizer ao Deputado Alencar da 
Silveira Júnior que, participando de um debate na Câmara Municipal, 
o Presidente do Sindicato dos Rodoviários chamou o Sr. João Luís da 
Silva Dias de testa-de-ferro dos empresários, acusando-o de estar 
aliado aos empresários. Acho que a decisão do João Luís foi 
responsável, porque não teve condições de fazer acordo. Gostaria de 
cumprimentá-lo por não ter atropelado a questão. O que a justiça 
decidiu está decidido. Acho que o administrador público tem que ter 
responsabilidade e, se a Justiça mandou pagar, que isso aconteça. 
Cumprimento também o Prefeito Patrus Ananias pela implantação da 

escola plural em Belo Horizonte, que investe na capacidade do aluno. 
Cumprimento, então, a administração BH-Popular pela implantação da 

escola plural. e gostaria de dizer ao colega Alencar da Silveira que 
administrar bem não é somente assistir a estrela brilhar, é fazer 
com que a estrela brilhe. 
* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Geraldo Nascimento. 
O Deputado Geraldo Nascimento - Sr. Presidente, Srs. Deputados e 

Sras. Deputadas, é com muita satisfação que venho a esta tribuna 
para parabenizar meu companheiro da Frente Minas Popular, que me 
antecedeu, como também o nosso companheiro Gilmar Machado, Líder da 
Bancada do PT, por ter colocado aqui o fato que ocorreu na sexta-
feira. 
O atentado a bomba não foi contra os jornalistas, foi contra esta 

Casa, foi contra todos nós. Acho que esta questão merece apuração, e 
todos nós devemos nos empenhar para que fatos como esse não se 
repitam. 
Convidamos o Deputado Alencar da Silveira, em vista de seu grande 

trabalho nesta Casa, para comparecer ao Município de Timóteo a fim g de ver como está a ACESITA depois da privatização. Estão ocorrendo 
' demissões e mais demissões. Convidamos também o Deputado Ivo José 
~ para comparecer a Ipatinga, a fim de que V. Exa. possa ver a questão 
·Q das demissões dos operários da USIMINAS. Isto, Deputado, eu entendo § que é defender os trabalhadores. Não adianta assumir um discurso que 
c entendemos meramente paternalista; não adianta criticar o PT. Aliás, 
o nobre Deputado, v. Exa. já havia feito uma crítica que mereceu de 
~ todos nós, da Frente Minas Popular, a defesa da nossa Prefeita de 
~ Betim. Nós, da Frente, estamos muito envergonhados com esse 
] discurso, como já disse o meu colega Gilmar Machado. 
o Gostaria, nobre Deputado Alencar, antes de discutir o problema 
~ ocorrido com os motoristas de Belo Horizonte, que se olnasse, 
-~ também, a questão dos sindicatos. O Prefeito de Belo Horizonte não 

Q foi o responsável por esse fato. Ele, tenho certeza, está ao lado do 
~ trabalhador. Todas as vezes que o Deputado fizer discurso dessa 
~ natureza, nós, faremos uma moção de repúdio. 
o 
~ 
E 
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Sr. Presidente, recebemos esta tarde um "fax" dos companheiros da 
ACESITA, a respeito das demissões que estão ocorrendo na 
recentemente privatizada Aços Especiais de Itabira. O nosso trabalho 
lá, nobre Deputado, tem sido a favor dos trabalhadores, e a verdade, 
doa a quem doer, tem que ser dita. Não podemos generalizar e dizer 
que só porque alguém é do PT não presta. Estamos em plena democracia 
e, por isso mesmo, repudiamos o atentado que, a nosso ver, foi 
contra todos os jornalistas e contra todo o povo mineiro, porque 
feriu os seus direitos. 
Gostaria de dizer, também, que repudiamos a noticiada privatização 

da Companhia Vale do Rio Doce. Queremos ver se o Deputado Alencar 
terá a coragem de subir a esta tribuna e defender essa privatização. 
Entendemos que a Vale do Rio Doce é um exemplo não só para Minas 
Gerais, mas para todo o Brasil. 

A Companhia Vale do Rio Doce está na lista das privatizáveis e nós 
somos contra, porque a empresa está dando lucro. Se vão privatizar 
empresas que dão lucro, o que vão fazer com aquelas que dão 
prejuízo? É o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Raul Lima Ne:~. 
O Deputado Raul Lima Neto* - Quero, em nome do nosso pé~tido, o 

PMN, repudiar esse atentado, essa violência contra o Sindicato dos 
Jornalistas. Fazendo coro com os oradores que estiveram na tribuna, 
como o nobre colega Alencar da Silveira Júnior, quero apenas 
esclarecer o que sempre defendi, Sr. Presidente, que é a justiça, a 
distribuição equânime de lucros. É preciso que o empresário se 
lembre do trabalhador e faça uma distribuição mais justa de seus 
lucros. 
O Tribunal de Contas publicou que, no ano passado, os proprietários 

de transporte coletivo de Belo Horizonte tiveram um lucro de 
US$12.400:000,00 só com o vale-transporte, que se paga 30 dias antes 
de usar. E a única mercadoria que se paga antes de receber. De sorte 
que, se os proprietários de transporte coletivo quisessem, e nós 
fizemos o cálculo depois de uma pesquisa muito séria, na Câmara de 
Vereadores, quando ficou provado que, se um motorista recebesse hoje 
- o cálculo daquela época podemos passar para hoje - o equivalente a 
US$2.000,00 e um trocador, US$1.500,00, ainda assim o lucro das 12 
famílias que monopolizam o transporte coletivo de Belo Hor1zonte 
seria enorme: são US$12.400.000,00 só com vale- transporte. E mais 
de 1 milhão de pessoas que pagam passagem todo dia, para ir e 
voltar, e a maioria usa mais de um ônibus. O que existe em nosso 
País é injustiça, como se pés e mãos não fossem membros do corpo, 
assim como os olhos e ouvidos. O que os empresários precisam fazer é 
distribuir com mais justiça o seu lucro, aumentando o poder 
aquisitivo do trabalhador. Um motorista de ônibus, que trabalha 8 
horas num trânsito como o de Belo Horizonte, ganhar duzentos e 
poucos reais por mês, mal dá para pagar o aluguel de um barracão 
onde possa morar, enquanto o lucro de cada empresário desses é maior 
do que a soma dos salários de todos os Deputados desta Casa. Muito 
obrigado. 
* -Sem revisão do orador. 

Questões de Ordem 
O Deputado Alencar da Silveira Júnior* -Gostaria de deixar bem 

claro que apenas relembrei o que falava há 15 dias. Eu dizia, 
naquela oportunidade, que a Prefeitura de Belo Horizonte e o PT 
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deveriam se sentar numa mesa de negociação e fazer as negociações 
necessar1as para não acontecer o "minhocão", termo usado por toda a 
imprensa para significar um ônibus atrás do outro. Todos os que 
acompanham os jornais sabem. E a última paralisação realizada em 
Belo Horizonte, por 24 horas, na última quinta-feira, também não 
tinha necessidade de acontecer. Para tanto, seria necessário que 
houvess~ bom-senso na administração do Sr. João Luís da Silva Dias, 
no sent1do de negociar e aceitar. Se assim fosse, poderíamos ter os 
R$390,00. Sabemos que hoje, em Belo Horizonte, temos um superávit de 
R$12.000.000,00 na planilha de custo. Tudo isso será usado em nossa 
cidade. Na época adequada, estarei subindo a esta tribuna para 
mostrar quais serão os argumentos políticos usados. 

Quando fui Vereador, apresentei o projeto do passe escolar para o 
aluno carente. Mas, infelizmente, o Sr. Prefeito vetou. Se Deus 
quiser, no próximo dia 25, a Câmara estará derrubando o veto. Vamos 
ver quando ele vai querer o ganho político para o PT. 

O que falei hoje eu já falava há 15 dias. Quando o companheiro João 
Batista diz que o João Luís da Silva Dias, Presidente da BHTRANS, é 
aliado dos empresários, penso que ele está no partido errado. O 
Presidente tem que ajudar o trabalhador, não os empresários, pois 
estes estão cada dia mais ricos e cada vez mais colocam dinheiro em 
suas contas bancárias. É preciso lembrar que ele deve ser o 
administrador do povo, e isso foi colocado na Câmara Municipal. Hoje 
o companheiro João Batista falou que o Hamilton, do Sindicato, 
deixou claro que o João Luís é homem do SETRANSP, de empresários. E 
ele está dentro da administração. O Prefeito Patrus Ananias foi meu 
companheiro na Câmara Municipal. Depois, foi eleito Prefeito 
Municipal com o meu voto, com o meu apoio, no 2Q turno, porque 
acreditava não no PT, mas na imagem do homem que é Patrus Ananias. 
Mas é lógico que todo mundo erra. Também, agradar a todos fica mais 
difícil. 

Costumo lembrar que o último home~ que chegou á Terra e tentou 
agradar a todos, colocaram-no na cruz. Quem queria beber, bebeu; 
quem queria dormir, dormiu, e ainda o colocaram no madeiro. Não há 
como agradar a todos, mas, se há um homem ligado ao SETRANSP, aos 
empresários. ele deve ser afastado. Isso deve ser apurado, porque 
acusações como essas, vindas do Sindicato dos Rodoviários, não podem g cair no esquecimento. A Prefeitura de Belo Horizonte deve colocá-lo 

, para fora. Ainda resta lembrar que ele foi representante da 
~ ditadura. Muito obrigado. 
~ o Deputado Gilmar Machado* -Gostaria que fosse registrado em ata 
§ que, logicamente, o posicionamento é livre, e o Deputado tem esse 
~ direito, colocando bem o assunto. O Presidente do Sindicato dos 
o Rodoviários pode falar o que quiser. Resta saber se ele poderá 
~ comprovar as acusações. 
g Foi-nos colocado que houve uma CPI do Transporte. Se houve alguma ã comprovação de que ele estaria prejudicando o povo, que ela seja 
c apresentada. Tenho certeza de que o Prefeito Patrus Ananias irá se 
~ justificar. e. se realmente houver qualquer irregularidade, o 
.~ Presidente da BHTRANS deverá deixar a administração. Agora, falar é 
~ fácil. Nós, da Bancada do PT, conversaremos com Patrus. Convidaremos 
~ as pessoas que têm feito essas acusações para que provem o que 
~ disseram. O Prefeito, com certeza, irá analisar essa questão como 
"' 1:' 
c. 
.§ 
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sempre fez, porque é desse jeito que se constrói um governo 
democrático popular. Muito obrigado. 
o Deputado Alencar da Silveira Júnior* -Gostaria de comunicar ao 

nobre Líder da Bancada do PT, Deputado Gilmar Machado, que teremos 
essa oportunidade em breve. A Comissão de Defesa do Consumidor 
convidou para um debate, na próxima semana, nesta Casa, o Presidente 
do Sindicato dos Rodoviários, o Sr. João Luís da Silva Dias, o 
Presidente do Sindicato dos Transportes e o representante do DER-MG 
na Câmara de Compensação. 
Então, companheiro Gilmar, teremos possibilidade de colocar o 

Hamílton, que falou isso na Câmara Municipal, de frente ao Sr. João 
Luís. Cabe a mim fazer um apelo ao Prefeito de Belo Horizonte; a fim 
de que apure as denúncias de ligação de um membro do PT com o 
Sindicato dos Transportes. 

O Deputado João Batista de Oliveira* -Sr. Presidente, eu fui 
·citado de maneira inadequada. Só queria dizer ao Deputado Alencar da 
Silveira Júnior que ele ouve muito o que eu falo e o que eu não digo 
também. Volto aqui para reafirmar que cumprimentei o Dr. João Luís 
por não ceder às pressões feitas pelo grupo de políticos do Deputado 
Alencar da Silveira Júnior. Por isso, sofreu injustiças e foi 
acusado de representante de patrão. Ele agiu corretamente. 
Gostaria de esclarecer que existem R$12.000.000,00 na Câmara de 

Compensação. Então, a passagem de ônibus já começou a subir a partir 
do aumento dos salários dos motoristas, conforme determinação 
judicial. Eles vão ser gastos com a planilha que, a partir de sexta-
feira, já contempla os salários dos motoristas em R$390,00. 
Portanto, esses R$12.000.000,00 vão servir de equilíbrio para o 
sistema. Hoje, a passagem de ônibus em Belo Horizonte já subiu, só 
que o usuário ainda não está pagando, vai começar a pagar com a 
poupança que a Câmara de Compensação tem e que são justamente os 
R$12.000.000,00. 
O Deputado Alencar da Silveira Júnior gosta de distorcer as coisas, 

uma hora ele defende os empresários de ônibus, outra hora ele ataca. 
A gente fica um pouco confuso com essa atitude. 
Gostaria, mais uma vez, de cumprimentar o João Luis da Silva Dias, 

que foi absolutamente correto e responsável na condição de 
administrador público. 

Palavras do Sr. Presidente 
Esta Presidência, em nome da Mesa Diretora dos trabalhos da 

Assembléia Legislativa, quer solidarizar-se com o Deputado Marco 
Régis, que formulou denúncia de atos de violêr.:ia os quais todos nós 
temos de repudiar. Violência e terrorismo não são compatíveis com a 
democracia que pregamos e almejamos. 

2a Fase 
O Sr. Presidente Não havendo outros oradores inscritos, a 

Presidência passa à 2a fase da 1a parte da reunião, compreendendo a 
leitura de comunicações e o pronunciamento de Líderes inscritos. 
Estão abertas as inscrições para o expediente da próxima reunião 
ordinária. 

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

comunicações apresentadas nesta reun1ao pela Comissão de 
Agropecuária - aprovação, na 1a Reunião Ordinária, dos Requerimentos 
nQs 5 e 15/95, do Deputado Carlos Pimenta (Ciente. Publique-se.); e 
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dos Deputados Paulo Schettino falecimento do Sr. Demóstenes 
Teixeira Dias, nesta Capital; Alencar da Silveira Júnior (2) 
falecimento do Sr. Mauro Costa Lima, em Recife, e da Sra. Letícia 
Bastos, em Itabirito; Simão Pedro Toledo falecimento da Sra. 
Abigail Barros de Oliveira, em São Paulo (Ciente. Oficie-se.). 

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

Líderes inscritos e nem oradores para o Grande Expediente, a 
Presidência encerra a reun1ao e convoca os Deputados para a 
ordinária de amanhã, dia 14, 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. 

* - Sem revisão do orador. 

ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 8 DE MARÇO DE 1995 

Presidência dos Deputados Agostinho Patrús 
e Wanderley Ávila 

SUMÁRIO: ABERTURA - la PARTE: Ata - 2a PARTE (ORDEM DO DIA): 
Requerimento do Deputado Ajalmar Silva (alteração da pauta); 
aprovaçao - Discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição 
de Lei nQ 12.552; manutenção - Discussão, em turno único, do Veto 
Parcial à Proposição de Lei nQ 12.625; encerramento da discussão; 
votação do veto ao art. 3Q, II, v, VII, VIII, IX e XII, aos arts. 11 
e 12 e ao art. 20, IX; discurso do Deputado Marcos Helênio; 
manutenção do veto; votação do veto ao art. 28 e seu parágrafo 
único; manutenção Comunicação dos Presidentes das comissões 
permanentes; Decisão da Presidência 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- Antônio Júlio - Aílton Vilela- Ajalmar Silva -Alberto 
Pinto Coelho -Alencar da Silveira Júnior -Almir Cardoso- Álvaro 
Antônio - Anderson Adauto - Anivaldo Antônio - 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 Tarquinio-
c Irani Barbosa Ivair Nogueira - Jairo Ataide - João Batista de 
m Oliveira- João Leite -Jorge Eduardo de Oliveira- José Braga-
~ José Henrique - José Maria Barros - Leonídio Bouças - Luiz Antônio 
~ Zanto - Marcelo Cecé - Marcelo Gonçalves - Marco Régis - Marcos á Helênio- Maria Olívia - Mauri Torres- Miguel Barbosa -Miguel 
o Martini - 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 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, 
~ 
~ 

E 
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iniciamos os 
para proceder 

nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2Q-Secretário, 
ã leitura da ata da reunião ante~ior. 

- o Deputado Rêmolo Aloise, 
Secretário, procede ã leitura 
aprovada sem restrições. 

1ª PARTE 
Ata 

1Q-Secretário nas funções de 2Q-
da ata da reunião anterior, que é 

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

Presidência passa ã 2ª parte da reunião, com a discussão e a votação 
da matéria constante na pauta. 

Vem ã Mesa requerimento do Deputado Ajalmar Silva, que solicita a 
alteração da ordem do dia, de modo que o Veto Parcial ã Proposição 
de Lei nQ 12.551, que dispõe sobre os valores do soldo do pessoal da 
PMMG e dá outras providências, seja apreciado em último lugar. Em 
votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam queiram 
permanecer como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. 
Discussão, em turno único, do Veto Parcial ã Proposição de Lei ng 

12.552, que dispõe sobre a promoção da saúde e da reintegração 
social do portador de sofrimento mental; determina a implantação de 
ações e serviços de saúde mental substitutivos aos hospitais 
psiquiátricos e a extinção progressiva destes; regulamenta as 
internações, especialmente a involuntária, e dá outras providências 
(ex-Projeto de Lei nQ 1.066/92, do ex-Deputado Antônio Carlos 
Pereira). A Comissão Especial opina pela manutenção do veto, 
incidente sobre o art. 15 e o art. 19, § 2Q, II. Em discussão, o 
veto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A 
Presidência vai submeter a matéria ã votação por escrutínio secreto, 
nos termos do art. 234 do Regimento Interno. Antes, lembra ao 
Plenário que os Deputados que desejarem manter o veto deverão votar 
"sim", e os que desejarem rejeitá-lo deverão votar "não''. Resumindo: 
"sim" mantém o veto, "não" rejeita o veto. Convido para atuarem como 
escrutinadores os Deputados Geraldo Rezende e Elbe Brandão. Com a 
palavra, o Sr. 1Q-Secretário, para proceder ã chamada dos Deputados. 
O Sr. Secretário (Deputado Rêmolo Aloise) - (- Faz a chamada.) 
- Deposita~ seus votos na urna os seguintes Deputados: 
Wanderley Avila -Sebastião Navarro Vieira- Rêmolo Aloise- Maria 

José Haueisen - Ibrahim Jacob- Antônio Júlio - Ailton Vilela-
Ajalmar Silva -Alberto Pinto Coelho Almir Cardoso Álvaro 
Antônio - Anivaldo Antônio - Antônio Andrade - Antônio Genaro 
Antônio Roberto -Arnaldo Penna- Bilac Pinto- Bonifácio Mourão-
Carlos Pimenta - Clêuber Carneiro- Dilzon Melo- Dimas Rodrigues -
Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Durval Ângelo - Elbe Brandão 
Francisco Ramalho - Geraldo Nascimento - Geraldo Rezende - Geraldo 
Santanna- Gilmar Machado - Hely Tarquinio- Ivair Nogueira- João 
Batista de Oliveira- João Leite- Jorge Eduardo de Oliveira- José 
Braga - José Henrique - José Maria Barros - Leonidio 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 - Sebastião Costa - 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. 
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-Os escrutinadores procedem à abertura da urna. 
O Sr. Presidente - Votaram 55 Deputados. Foram encontradas na urna 

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

- Os escrutinadores procedem à apuração dos votos. 
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 43 Deputados; votaram "não" 12 

Deputados. Está mantido o Veto Parcial à Proposição de Lei nQ 
12.552. Oficie-se ao Governador do Estado. 
Discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei nQ 

12.625, que dispõe sobre a inspeção e a fiscalização sanitárias de 
produtos de origem animal e dá outras providências (ex-Projeto de 
Lei nQ 2.088/94, da Comissão de Agropecuária). A Comissão Especial 
opina pela manutenção do veto ao art. 3Q, II, V, VII, VIII, IX e 
XII, aos arts. 11 e 12, e ao art. 20, IX, e pela rejeição do veto ao 
art. 28 e seu parágrafo único. Em discussão, o veto. Não há oradores 
inscritos. Encerra-se a discussão. A Presidência vai submeter a 
votação por escrutinio secreto o veto ao art. 3Q, II, V, VII, VIII, 
IX e XII, aos arts. 11 e 12 e ao art. 20, IX, cujo parecer é pela 
manutenção. Antes, porém, lembra ao Plenário que os Deputados que 
desejarem manter o veto deverão votar "sim", e os que desejarem 
rejeitá-lo deverão votar "não". Resumindo, "sim" mantém o veto; 
•não" rejeita o veto. Em votação. Com a palavra, para encaminhá-la, 
o Deputado Marcos Helênio. 
o Deputado Marcos Helênio -Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 

Deputadas, público presente, com relação à manutenção ou rejeição do 
veto, iremos por partes. Na primeira parte, está sendo colocada a 
manutenção do veto aos arts. 3Q, 11 e 12. Esse veto parcial à 
proposição de lei que dispõe sobre a inspeção e fiscalização 
sanitária de produtos de origem animal reporta-se a um debate 
técnico que houve nesta Casa, que recebeu o nome de Produtos de 
Origem Animal, Inspeção e Qualidade. O projeto passou por duas 
etapas, ao final das quais se elaborou um documento final, traçando 
as diretrizes para a proposta de legislação que viria 
posteriormente. O evento contou com a participação ampla da 
sociedade, ou seja, dos setores ligados ao tema. A comissão de 
representação era composta de elementos da Prefeitura, do Ministério 
da Agricultura, da Escola de Veterinária da UFMG, da Secretaria 

~ Estadual de Saúde, do IMAM, da Federação de Agricultura do Estado, 
, do Sindicato dos Laticinios e do Conselho Regional de Medicina 
~ veterinária. Como vêem, o assunto foi amplamente debatido pelos 
·ro setores competentes e especializados. 
~ o projeto encaminhado pela Comissão de Agropecuária desta Casa foi, 
; então, objeto de profunda discussão, tendo sido, posteriormente, 
o complementado por projeto de autoria do Executivo. Aí é que vem 
~ nossa observação: uma parcela significativa dessas deliberações já 
~ foi transformada em proposição de lei, mas a maior parte das ã propostas feitas aqui foi vetada pelo Governador, e as que foram 
o apresentadas pelo Executivo foram mantidas. Isso é o que está no 
~ corpo do projeto. O art. 11, que está sendo vetado, seria a 
-~ composição do Conselho Consultivo do IMAM. A argumentação para o 
~ veto seria que, pelo tamanho do instituto, tal conselho seria 
g inócuo, não existindo justificativa para sua criação. 
o 
~ 
~ 

~ 
~ 

E 
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Entendemos que pode até haver certo obstáculo para a agilização, 
mas a criação do conselho garantiria maior transparência e maior 
democracia nos atos do Instituto. 
O art. 12 foi vetado sob o argumento de que já há legislação 

federal que contempla a proposta. Trata-se da criação de uma 
comissão de regulamentação da legislação sanitária, comissão esta de 
natureza permanente, gue de maneira alguma encontra óbice na 
legislação federal. E, ademais, instrumento necessário ao 
cumprimento das funções atribuídas ao Estado. 

Então, estamos aqui defendendo a derrubada do veto aos arts. 11 e 
12, assim como a manutenção do veto aos demais artigos que serão 
colocados. Fazemos isso apenas para preservar uma discussão ampla 
que ocorreu nesta Casa, onde diversos setores avalizaram essa 
proposta. Nós, aqui, entendemos que há uma intenção. Pelo menos, já 
é o início de uma certa libertação do Poder Legislativo, já é um 
passo positivo no sentido de que as decisões que tomamos aqui sejam 
autônomas. Temos competência para isso, desde que pautada em uma 
legislação. Foi isso o que aconteceu. Foi uma ampla discussão, e 
estamos solicitando a rejeição do veto aos arts. 3Q, 11 e 12. Muito 
obrigado. 

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Com a palavra, 
o 1Q-Secretário, para proceder à chamada. 

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

Rêmolo Aloise -Maria José Haueisen- Ibrahim Jacob- Antônio Júlio 
- Aílton Vilela- Ajalmar Silva -Alberto Pinto Coelho Almir 
Cardoso - Álvaro Antônio - Anderson Adauto - Antônio Andrade 
Antônio Genaro -Antônio Roberto- Arnaldo Penna - Bilac Pinto-
Carlos Pimenta - Clêuber Carneiro- Dílzon Melo- Dimas Rodrigues -
Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Durval Ângelo - Elbe Brandão 
Francisco Ramalho - Geraldo Nascimento- Geraldo Rezende Gil 
Pereira - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jairo Ataíde João 
Batista de Oliveira- João Leite- Jorge Eduardo de Oliveira- José 
Braga - José Henrique - José Maria Barros Leonidio Bouças 
Marcelo Cecé - Marcelo Gonçalves - Marco Régis - Marcos Helênio -
Maria Olívia - Mauri Torres- Miguel Barbosa -Miguel Martini -
Olinto Godinho -Paulo Piau- Paulo Schettino- Péricles Ferreira-
Ronaldo Vasconcellos- Sebastião Costa- Simão Pedro Toledo. 
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) Recomendo aos 

escrutinadores, assim que terminar a votação, que procedam à 
abertura da urna e à verificação da coincidência do número de 
sobrecartas com o de votantes. 
- Os Escrutinadores procedem à abertura da urna. 
O Sr. Presidente - Votaram 55 Deputados. Foram encontradas 55 

sobrecartas. Portanto, confere o número de votantes com o número de 
sobrecartas. A Presidência solicita aos escrutinadores -~e procedam 
à apuração dos votos. 

- Os escrutinadores procedem à apuração dos votos. 
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 45 Deputados. Votaram "não" 10 

Deputados. Está, portanto, mantido o veto. 
A Presidência vai submeter a votação por escrutínio secreto o veto 

ao art. 28 e seu parágrafo único, cujo parecer é pela rejeição. A 
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Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada dos 
Deputados. 

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

José Haueisen - Ibrahim Jacob- Antônio Júlio - Ajalmar Silva-
Alberto Pinto Coelho- Alencar da Silveira Júnior- Almir Cardoso-
Anivaldo Antônio - Antônio Andrade - Antônio Roberto - Arnaldo Penna 
- Bilac Pinto- Carlos Pimenta- Clêuber Carneiro- Dimas Rodrigues 
- Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Durval Ângelo - Elbe Brandão -
Francisco Ramalho -Geraldo Nascimento- Geraldo Rezende Gil 
Pereira- Gilmar Machado - Irani Barbosa- Ivair Nogueira-,· 'ro 
Ataíde- João Batista de Oliveira -João Leite- Jorge Eduarc. de 
Oliveira- José Braga- José Henrique- José Maria Barros- Leonidio 
Bouças - Marcelo Cecé - Marco Régis - Marcos Helênio - Mauri Torres 
-Miguel Barbosa- Olinto Godinho- Paulo Piau- Paulo Schettino-
Péricles Ferreira -Sebastião Costa - Sebastião Helvécio. 

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. 

- Os escrutinadores procedem à abertura da urna. 
O Sr. Presidente - Votaram 48 Deputados. Foram encontradas 48 

sobrecartas. Os números conferem. Solicito aos escrutinadores que 
procedam à apuração dos votos. 

- Os escrutinadores procedem à apuração dos votos. 
o Sr. Presidente - Votaram "sim" 37 Deputados. Votaram "não" 11 

Deputados. Está mantido o veto. Oficie-se ao Governador do Estado. 
Esta Presidência dá ciência à Casa do recebimento de uma 

comunicação assinada por 12 Presidentes de comissões permanentes da 
Casa. nos seguintes termos: 

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

Os Deputados que este subscrevem, na qualidade de Presidentes das 
comissões permanentes da Casa, com base nos incisos I e II do art. 
122 do Regimento Interno, comunicam a V. Exa. que acordaram em 
estabelecer o seguinte: 

I - cabe à administração da Casa dotar as salas de apoio às g Comissões das condições técnicas necessárias ao assessoramento de 
. bancada aos membros das Comissões; 
~ II - O Presidente da Comissão poderá, a requerimento, suspender a 
- reun1ao por até 3 (três) minutos, para as diligências de § assessoramento que se fizerem necessárias; 
E III - o número de suspensões acima referido limita-se a 5 (cinco) 
Q por reunião. 
~ Sala das Comissões, 8 de março de 1995. 
~ Miguel Martini - Geraldo Santanna - Carlos Pimenta - João Leite -á Alberto Pinto Coelho- Paulo Piau- Ajalmar Silva- José Henrique-
c Álvaro Antônio- Maria Olivia- Djalma Diniz- Irani Barbosa." 
~ Decisão da Presidência 
-~ A Presidência recebe a comunicação dos Presidentes das comissões 
~ permanentes e determina o cumprimento das disposições nela contidas. 
g Sala das Reuniões, 8 de março de 1995. 
~ Agostinho Patrús, Presidente. 
~ Questões de Ordem 
~ 
E 
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o Deputado Gilmar Machado Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
gostaria de me expressar a respeito do requerimento dos Líderes. 
Penso que os Presidentes têm o direito de fazer tal requerimento, 
mas já havíamos formulado uma questão de ordem, estamos aguardando a 
resposta e queríamos que o Colégio de Líderes também fosse 
consultado a respeito do processo de funcionamento das comissões. 
Nós, que trabalhamos esta semana nas comissões, achamos extremamente 
difícil a participação popular. Existe o "blindex"- não vou entrar 
no mérito da questão que traz enormes dificuldades. Quero 
trabalhar a questão da dificuldade operacional, pois com apenas 3 
minutos de reunião suspensa não é possível ao Deputado se deslocar 
de uma sala, conversar e, voltar. É uma burocracia enorme e o 
Colegiado não foi consultado, nem na legislatura passada nem nesta. 
Eu peço, na minha questão de ordem, que a Presidência convoque os 
Líderes para discutir essa questão, que é muito séria, além de se 
discutir como fica a participação das pessoas, pois quando as 
convidarmos, criaremos constrangimento para elas. Às vezes, a 
comissão recebe quatro ou cinco convidados. Não há espaça físico 
para ouvi-los. E seremos a primeira Assembléia Estadual de ~rasil a 
ter "blindex" nas salas de comissões. Este debate é indispensável. 
Temos de explicar por que os Deputados de Minas estão com tanto medo 
do povo. 
O Sr. Presidente - A Presidência registra as palavras do Deputado 

Gilmar Machado, lembrando, porém, que para as reuniões de comissão 
em que houver convidados, existe um plenário com capacidade para 100 
pessoas, absolutamente aberto, com microfones para a participação 
das pessoas estranhas à Assembléia que desejarem utilizá-los. A 
Presidência defere o requerimento em atendimento ao princípio da 
maioria, mas atende à sugestão do Deputado Gilmar Machado para que, 
em próxima reunião da Mesa com as lideranças, o assunto venha a ser 
debatido. 

A Deputada Maria José Haueisen - Sr. Presidente, quero reafirmar 
tudo o que disse o Deputado Gilmar Machado, considerando uma 
impropriedade o "blindex" que coloca os Deputados dentro de uma 
redoma e os isola do povo e de sua assessoria. Quanto ao 
requerimento, quero lembrar que aqueles que o assinaram passaram por 
cima do Regimento, que não estabelece quantas vezes o Presidente 
deve suspender a reunião. Entendemos que a reunião deve ser suspensa 
quantas vezes forem necessárias. Entendemos que aqueles que 
assinaram o requerimento talvez tenham se esquecido de consultar o 
Regimento. 
O Sr. Presidente - Registrem-se as palavras da Deputada Maria José 

Haueisen. 
O Deputado Marcos Helênio - Com relação a essa reivindicação dos 

Presidentes de comissões, gostaríamos que tivéssemos sido 
convidados, como Presidente de comissão, para que houvesse um 
debate. Das 14 comissões, 2 são dirigidas pelo Partido dos 
Trabalhadores e não fomos, sequer, convidados. 
O Sr. Presidente - Registrem-se as palavras do Deputado Marcos 

Helênio. 
ENCERRAMENTO 

O Sr. Presidente A Presidência, verificando de plano a 
inexistência de "quorum" para votação, encerra a reunião e convoca 
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os Deputados para o ordinária deliberativa de amanhã, dia 9, às 14 
horas, com a ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI 
No 12.538 

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 Estadual, op6s veto 
parcial à proposição de lei em epígrafe, que dispõe sobre a política 
cultural do Estado de Minas Gerais. 

Por meio da Mensagem nQ 562/95, o Chefe do Poder Executivo 
encaminhou a esta Casa as razões do veto para exame, conforme dispõe 
o art. 70, § 3Q, da Constituição Estadual. 

Publicada em 7/1/95, a matéria foi distribuída a esta Comissão 
Especial para, nos termos do art. 234, c/c o art. 112, I, "b", do 
Regimento Interno, receber parecer. 

Fundamentação 
O veto oposto pelo Governador do Estado incide sobre o art. 76 da 

Proposição de Lei nQ 12.538, artigo esse que impõe à Fundação de 
Amparo a Pesquisa do Estado de Minas Gerais o dever de financiar 
"obrigatoriamente estudos e pesquisas referentes à história e à 
cultura mineira". 

Fundamentam o veto alegações de interesse público e de ordem legal, 
com base na regra estabelecida pela Lei Delegada nQ 10, de 28/8/85, 
que "afeta a aplicação dos recursos da FAPEMIG ao exclusivo 
financiamento de projetos de pesquisa científica e tecnológica". 

Ainda que incorretas as alegações apresentadas, pois uma lei 
delegada tem o mesmo "status" hierárquico de uma lei ordinária, 
podendo, portanto, ser derrogada por esta última, existem outras 
razões, de ordem constitucional, para que seja mantido o veto 
parcial em exame. 
A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, conforme 

o disposto no art. 212 da Constituição mineira, detém a competência 
privativa para administrar os recursos que lhe são destinados, não 

~ cabendo, portanto, em texto de lei ordinária, estabelecer parâmetros 
obrigatórios para suas atividades. 

~ Lembramos, ainda, que a exclusão do artigo não implica a 
-~ impossibilidade de que projetos de pesquisa relevantes e bem 
~ elaborados, com temas voltados para a cultura ou a história 
c mineiras, possam vir a ser financiados pela FAPEMIG, após sua normal 
o aprovação pelas instâncias competentes dessa entidade. 
~ Dessa forma, por razões de ordem constitucional e para que seja 
g preservada a regra imposta pelo art. 212 da Constituição Estadual, ã consideramos correto o veto oposto ao art. 76 da Proposição de Lei 
! nQ 12 "538 " Conclusão 
J Pelos motivos expostos, opinamos pela 
~ oposto à Proposição de Lei nQ 12.538. 
~ Sala das Comissões, 14 de março de 1995. 
~ Glycon Terra Pinto, Presidente - João 
~ Ângelo. 
~ 

E 

manutenção do veto parcial 

Leite. relator Durval 



PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI 
NO 10/95 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 
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De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcellos, o projeto em análise 
pretende instituir normas para aquisição de cadernos escolares pela 
rede pública de ensino. 
Publicada em 2/2/95, a proposição foi distribuída a esta Comissão 

para exame preliminar de juridícidade, constitucionalidade e 
legalidade, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
O projeto propõe aproveitar-se o próprio caderno escolar como fonte 

de informações úteis aos estudantes. Trata-se, pois, de medida 
inovadora, voltada para o aperfeiçoamento da educação. 
Além disso, a proposição proíbe que se utilize o material escolar 

para veicular propaganda político-partidária, vindo, assim, a 
reafirmar a assertiva constitucional consignada no art. 37, § 1Q, da 
Constituição da República. 

A matéria insere-se no rol daquelas de competência legislativa 
concorrente, segundo dispõe o art. 24, IX, da Magna Carta. Sendo 
assim, inexistindo norma de caráter geral aplicável. é legítimo o 
Legislativo Estadual dispor plenamente sobre a questão. 

No tocante à iniciativa, não há que se falar em vicio, uma vez que 
tal matéria não está relacionada como de competência privativa de 
qualquer dos Poderes. 
Sendo assim, o projeto em comento coaduna-se com o ordenamento 

jurídico vigente, e não há óbice que comprometa a sua normal 
tramitação nesta Casa. 

Conclusão 
Concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela 

legalidade do Projeto de Lei nQ 10/95, no 1Q turno. 
Sala das Comissões, 14 de março de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente Simão Pedro Toledo, relator 

Arnaldo Penna - Geraldo Nascimento - Carlos Murta. 
PARECER SOBRE REQUERIMENTOS DOS DEPUTADOS ALDIMAR RODRIGUES, 

GILBERTO PEREIRA, ANTÔNIO ZEITUNE E JORGE EDUARDO 
Mesa da Assembléia 

Relatório 
Os Deputados Aldimar Rodrigues, Gilber~o Pereira e AntOnio Zeitune, 

em requerimentos distintos dirigidos à Secretaria-Geral da Mesa 
desta Casa, solicitam a alteração de seus nomes parlamentares, 
respectivamente, para Dimas Rodrigues, Gil Pereira e Toninha 
Zeitune. Alegam, a título de fundamentação de seu pedido, que as 
variações de nome que pretendem adotar constaram em seus respectivos 
registros como candidatos, deferidos pela Justiça Eleitoral. 
Posteriormente, também o Deputado Jorge Eduardo encaminhou 

expediente à Presidência da Casa, mediante o qual solicita a 
alteração de seu nome parlamentar para Jorge Eduardo de Oliveira. 
Argumenta esse parlamentar que Eduardo integra um prenome 
consagradamente composto e que se faz necessária a inclusão do nome 
Oliveira em sua denominação parlamentar, para sua melhor 
identificação. 
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Designado relator, passamos a emitir parecer sobre a matéria, nos 

seguintes termos. 
Fundamentação 

Estabelece o§ 1Q do art. 4Q da Resolução nQ 5.065, de 31/5/90, que 
contém o Regimento Interno da Assembléia Legislativa: 

"Art. 4Q - .............................................. . 
§ 1Q - O nome parlamentar do Deputado, salvo quando deva haver 

distinções, é composto de dois elementos: o prenome e um nome, dois 
nomes ou dois prenomes.". 
O dispositivo regimental deve ser interpretado a partir do 

significado jurídico nele contido. Nesse sentido, os termos "nome" e 
"prenome" devem ser tomados em seu aspecto legal, qual seja aquele 
que lhes confere a qualidade de atributo da pessoa natural. Com essa 
característica, nome e prenome são apenas aqueles decorrentes do 
registro civil. 
Assim, a principio, conclui-se que, numa análise rigorosa e 

literal, não haveria possibilidade de se deferir o pedido dos três 
primeiros requerentes, posto que, ao que se sabe, as variações que 
pretendem adotar por nome parlamentar não coincidem com seus nomes 
de registro. 

Ocorre todavia que a legislação que regulou as eleições passadas, 
liberalizando as regras sobre registro de candidatura, permitiu a 
inclusão da variação de nome dos candidatos, sem exigir que os 
postulantes houvessem incluído as variações no registro público de 
seus nomes, como antes se fazia. 

A inovação legal, sem dúvida, repercute na interpretação do 
Regimento Interno, posto que as matérias são indissociáveis. Com 
efeito, a adoção do nome parlamentar constitui conseqüência reflexa 
do resultado eleitoral e, por essa razão, entendemos que se deva 
fazer uma leitura do dispositivo regimental que se revele, naquilo 
que possível, contemporânea e coadunada com a legislação que 
disciplinou o último pleito. 

Assim, tendo em vista a necessar1a compatibilização entre as 
situações expostas e atentos à importância de que se reveste o 
exercício do mandato parlamentar, que tem como seu elemento 
integrante o nome adotado pelo Deputado, somos conduzidos às 
seguintes conclusões: g 1 - Em principio, os nomes ou prenomes que componham o nome 

· parlamentar devem coincidir com aqueles constantes no registro civil 
~ da pessoa do Deputado. 
~ 2 - Admite-se a adoção de nome parlamentar não coincidente com o 
2 registro civil, desde que tenha constado como variação no registro 
~da candidatura eleitoral, a critério da Mesa da Assembléia. 
o 3 - A admissão da adoção de nome parlamentar resultante de variação 
~ registrada para efeito de eleição, nos termos do item anterior, deve 
~ estar condicionada à verificação pela Mesa da manutenção da 
~ ~~;~t~~~~~.o~ad~ac~~~ê~~~~r2os~~m~x~~i~~~~s~~~l~~~~~n~~-parlamentar. 
~ 4 - O uso do nome parlamentar resultante de variação deve-se 
-~ restringir à atuação parlamentar propriamente dita. Nos casos em que 
~ o parlamentar deva firmar documentos que vinculam terceiros, criando 
~ direitos e obrigações (como no exemplo da assinatura de contratos da 
~Casa pelo ocupante do cargo de 1Q-Secretário), há que ser usado o 
~ nom~ do registro civil. a 
E 
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Quanto à solicitação do Deputado Jorge Eduardo, esta se nos afigura 
procedente, devendo-se-lhe aplicar procedimento anteriormente 
adotado, conforme se verificou, por exemplo, com relação aos nomes 
parlamentares Maria José Haueisen, João Batista de Oliveira, José 
Maria Borges, etc. 

Conclusão 
Em face do exposto e aplicando ao caso "sub exame" os critérios 

antes apontados para a solução de questões envolvendo a adoção de 
nome parlamentar, concluímos pelo deferimento dos pedidos formulados 
pelos Deputados Aldimar Rodrigues, Gilberto Pereira, Antônio Zeitune 
e Jorge Eduardo, de modo a permitir que adotem, respectivamente, os 
nomes parlamentares de Dimas Rodrigues, Gil Pereira, Toninha Zeitune 
e Jorge Eduardo de Oliveira. 
Sala de Reuniões da Mesa da Ass~mbléia, 22 de fevereiro de 1995. 

_Agostinho Patrús, Presidente ·· =rmano Batista, relator - Wanderley 
Avila- Sebastião Navarro Vieira- Paulo Pettersen - Rêmolo Aloise -
Maria José Haueisen- Ibrahim Jacob- Antônio Júlio. 
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Projetos de Lei nQs 45 a 60/95 - Projeto de Resolução nQ 61/95 -
Requerimentos nQs 71 a 86/95 - Requerimentos dos Deputados Irani 
Barbosa, Dinis Pinheiro, Gil Pereira, Hely Tarquínio, João Batista 
de Oliveira, Carlos Murta, Marcelo Gonçalves, Bonifácio Mourão (5) e 
Maria Olivia (13)- Comunicações: Comunicação da Deputada Maria 
Olívia- Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Bonifácio 
Mourão e Carlos Pimenta - Suspensão e reabertura da reunião - 2ª 
PARTE (ORDEM DO DIA): 1ª Fase: Palavras do Sr. Presidente- Leitura 
de comunicação apresentada- Requerimentos: Requerimento do Deputado 
Gil Pereira; anexação ao Requerimento nQ 53/95- Requerimentos dos 
Deputados Irani Barbosa, Dinis Pinheiro, Maria Olívia (3) e 
Bonifácio Mourão (2); deferimento- Requerimentos dos Deputados Hely 
Tarquínio, João Batista de Oliveira, Carlos Murta, Alencar da 
Silveira Júnior, Marcelo Gonçalves, Bonifácio Mourão (3), Maria 
Olívia (10); aprovação 2ª Fase: Discussão e votação de 
proposições: Discussão, em turno único, do Veto Total à Proposição 
de Lei nQ 12.539; manutenção - Discussão, em turno único, do Veto 
Total à Proposição de Lei nQ 12.555; discurso do Deputado Carlos 
Pimenta: encerramento da discussão; manutenção ENCERRAMENTO 
ORDEM DO DIA. 

ABERTURA 
- Às 14h15min, comparecem os Deputados: 
Agostinno Patrús -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 - Anivaldo Antônio - Antônio Andrade - Antônio Genaro g Antônio Roberto -Arnaldo Canarinho- Arnaldo Penna- Bilac Pinto-

· Bonifácio Mourão - Carlos Murta - Carlos Pimenta - Clêuber Carneiro ·ª - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Durval Ângelo -
-~ Elbe Brandão - Elmo Braz - Francisco Ramalho- Geraldo Nascimento -
§ Geraldo Rezende -Geraldo Santanna- Gil Pereira- Gilmar Machado-2 
c Glycon Terra Pinto - Hely Tarquínio - Irani Barbosa - Ivair Nogueira 
c -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-ã 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 
g Toledo- Toninha Zeitune- Wilson Trópia. 
~ o Sr. Presidente (Deputado Sebastião Navarro Vieira)- A lista de 
~ comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro a 
E 
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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. 

Correspondência 
- o Deputado Ibrahim Jacob, 3Q-Secretário, nas funções de 1Q-

Secretário, lê a seguinte correspondência: 
OFÍCIOS 

Do Sr. Flávio Régis Xavier de Moura e Castro, Presidente do 
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, acusando recebimento 
de comunicação sobre a composição da Mesa desta Casa e expressando 
cumprimentos aos empossados. 

Do Sr. Noé Francisco Rodrigues, Prefeito Municipal de Jacutinga, 
acusando recebimento de comunicação sobre a compos1çao da Mesa desta 
Casa e expressando cumprimentos aos empossados. 

TELEGRAMAS 
Dos Srs. José Maria Caldeira, Presidente do TRT em exercício, 

Sérgio Guimarães Rezende, Prefeito Municipal de Conquista. e da Sra. 
Raquel Scarlattelli, Vereadora à Câmara Municipal de Belo Horizonte, 
cumprimentando o Presidente e os membros da Mesa Diretora desta Casa 
e desejando-lhes êxito em seu trabalho. 

Do Sr. Edson Machado de Sousa, Chefe de Gabinete do Ministro da 
Educação e do Desporto, agradecendo o envio do "Dicionário 
Biográfico de Minas Gerais -Período Republicano- 1889-1991" e 
parabenizando a Casa por essa obra. 
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 45/95 
(Ex-Projeto de Lei nQ 1.250/93) 

Dispõe sobre a política estadual de apoio às pessoas portadoras de 
deficiência e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -O Estado manterá política de apoio às pessoas portadoras 

de deficiência com vistas a assegurar-lhes o pleno exercício dos 
direitos individuais e sociais. 
Parágrafo único -Para os efeitc desta lei, considera-se pessoa 

portadora de deficiência a incapac :ada de se desenvolver, integral 
ou parcialmente, e de atender, pc· si mesma, às exigências de uma 
vida normal, em virtude de defici~1cia, congênita ou não, de suas 
faculdades físicas, mentais, sensoriais, emocionais ou sociais. 
Art. 2Q -São objetivos da política estadual de apoio às pessoas 

portadoras de deficiência: 
I - a redução do índice de deficiência, por meio de medidas 

preventivas; 
II - a promoção, a proteção e a recuperação da saúde da pessoa 

portadora de deficiência; 
III - a formação educacional e profissional da pessoa portadora de 

deficiência; 
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IV - a integração social e a participação ativa da pessoa portadora 
de deficiência na comunidade; 

V - a integração da pessoa portadora de deficiência ao mercado de 
trabalho; 

VI - a promoção da autonomia e do bem-estar da pessoa portadora de 
deficiência; 

VII a conscientização da sociedade sobre os direitos, as 
necessidades e capacidades da pessoa portadora de deficiência. 
Art. 3Q -A política estadual de apoio às pessoas portadoras de 

deficiência será planejada e executada com a observância das 
seguintes diretrizes: 
I- integração dos planos e programas e descentralização das ações 

governamentais: 
II - participação da sociedade civil organizada; 
III - busca de ação integrada com as administrações federal e 

municipal; 
IV promoção de programas e ações preventivas de doenças 

incapacitantes, acidentes de trabalho e de trânsito; 
V desenvolvimento de programas de esclarecimento sobre a 

prevenção da deficiência; 
VI - incentivo à pesquisa sobre tratamento e equipamento para uso 

da pessoa portadora de deficiência e à pesquisa em educação 
especial; 

VII - incentivo à 
especial, a saúde 
deficiência; 

formação de recursos humanos para a educação 
e a reabilitação da pessoa portadora de 

VIII - garantia de acesso à pessoa portadora de deficiência aos 
estabelecimentos de saúde, públicos e privados, e de seu adequado 
tratamento; 
IX- implementação de serviços especializados em tratamento e 

reabilitação; 
X desenvolvimento de programas com vistas a fomentar a 

participação da família na recuperação, na reabilitação e na 
profissionalização da pessoa portadora de deficiência; 

XI desenvolvimento de programas de formação, orientação e 
reabilitação profissional com vistas a facilitar o acesso e a 
integração ao mercado de trabalho da pessoa portadora de 

G deficiência; 
XII - garantia de acesso à pessoa portadora de deficiência a todos 

~ os níveis de educação; 
-~ XIII- garantia de atendimento educacional especializado à pessoa § portadora de deficiência; 
c XIV desenvolvimento de programas de lazer e esportes que 
o favoreçam a integração das pessoas portadoras de deficiência; 
~ XV - remoção de barreiras sociais, ambientais e arquitet6nicas. 
~ Art. 4Q- Fica instituído o plano de apoio às pessoas portadoras de 
~deficiência, destinado a integrar e sistematizar as políticas, os 
o programas e as ações governamentais e a reunir os recursos 
~ tecnológicos, humanos, econ6micos e financeiros na área de apoio à 
J pessoa portadora de deficiência. 
~ Art. SQ -O plano estadual de apoio às pessoas portadoras de 
~ deficiência será quadrienal e conterá, no mínimo: 
o 
"' "' "' o. 
E 
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I- avaliação e caracterização da situação socioeconom1ca, cultural 
e profissional das pessoas portadoras de deficiência e das causas de 
deficiências; 
II - objetivos, diretrizes e metas de ação governamental para o 

período respectivo; 
III identificação dos obstáculos de natureza político-

institucional, legal, econômico-financeira, administrativa, cultural 
e tecnológica que se interpõem á consecução dos objetivos e das 
metas propostas; 

IV - formulação de estratégias para a superação dos obstáculos 
identificados; v - caracterização e quantificação dos recursos humanos, materiais, 
tecnológicos, institucionais e administrativos necessários á 
execução das ações propostas; 

VI - cronograma das ações formuladas; 
VII - definição dos recursos financeiros, de suas fontes e do 

cronograma de aplicação. 
Parágrafo único - O plano estadual de apoio às pessoas po>tadoras 

de deficiência será atualizado anualmente, com vistas à avaliação do 
cumprimento dos programas previstos e à proposição de possíveis 
ajustes. 
Art. 6Q -O plano estadual de apoio às pessoas portadoras de 

deficiência será elaborado em consonância com o plano plurianual de 
ação governamental. 

§ 1Q - O projeto de lei que instituir o plano será encaminhado à 
Assembléia Legislativa até 3 (três) meses antes do final do ano 
subseqüente ao do início da vigência do plano plurianual. 

§ 2Q - Os recursos para elaboração e execução do plano serão 
consignados em dotações específicas do orçamento. 
Art. 7Q -O projeto de lei do primeiro plano estadual de apoio às 

pessoas portadoras de deficiência, com vigência para o triênio 
1994-1996, será encaminhado à Assembléia Legislativa até 30 de junho 
de 1993. 
Art. BQ -O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 60 

(sessenta) dias a contar da data de sua publicação. 
Art. 9Q- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 10- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 23 de fevereiro de 1995. 
Maria José Haueisen 
Justificação: A presente proposição constitui medida de profundo 

alcance social, no sentido de tornar exeqüível a proteção à pessoa 
portadora de deficiência conferida no art. 18, II, da ADCT, da Carta 
Magna mineira. 

De práticas quase emergenciais e compensatórias, as políticas de 
apoio às pessoas portadoras de deficiência mostram um cunho 
paternalista e tutelar no seu campo de ação. Ao ser intitulado 
pessoa portadora de deficiência, o indivíduo vê-se despojado de seus 
direitos civis, sociais e políticos e passa a ser tutelado pelas 
instituições, pelos médicos e pela família. Até hoje assistimos ao 
uso de práticas discriminatórias e segregacionistas em relação às 
pessoas portadoras de deficiência, como a internação em asilos e 
escolas especializadas, uma forma de retirar do indivíduo a 
possibilidade do convívio social e do exercício de seus direitos de 
cidadão. A reclusão, assim imposta, atua como um vetor poderoso que 
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mobiliza o processo para a cronicidade e a estereotipia. A pessoa 
portadora de deficiência é, assim, reabastecida por relações 
pessoais que nutrem sua deficiência e por circuitos institucionais 
que fomentam seu destino incapacitante. 
Redirecionar esse processo, substituindo o modelo tutelar, supõe 

uma rev1sao profunda das práticas vigentes e a implementação de 
ações que se sustentam na concepção de que a liberdade e a igualdade 
são os valores fundamentais que asseguram a evolução e a 
dignificação da pessoa. Dessa forma, podemos evitar a estigmatização 
e a discriminação, bem como o assistencialismo, o tutelamento e a 
conseqüente cassação dos direitos civis dos indivíduos. 

A concepção que sustenta este projeto de lei é a de que as pessoas 
portadoras de deficiência deverão beneficiar-se de políticas 
públicas que lhes permitam desenvolver suas faculdades e seu sentido 
de responsabilidade moral e social e tornar-se membros úteis da 
sociedade. Assim sendo, não podemos entender uma política de apoio à 
pessoa portadora de deficiência que se limite à instrução escolar e 
à formação profissional. Entendemos, sim, que as ações e os 
programas a serem desenvolvidos a partir da presente proposição 
compreenderão a significação completa da educação e da saúde, 
envolvendo uma evolução integral e a formação da cidadania. 

A instituição do plano estadual de apoio às pessoas portadoras de 
deficiência, que ora propomos, é, assim, entendida como um método de 
governar que nos permitirá atingir as metas propostas e evitar os 
males do casuísmo e da improvisação. Será uma busca permanente de se 
colocar a racionalidade a serviço da consecução dos objetivos 
possíveis e legitimamente almejados pela sociedade. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Saúde e Ação 

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

Autoriza o 
Costa. 

PROJETO DE LEI No 46/95 
(Ex-Projeto de Lei nQ 2.234/94) 

Poder Executivo a doar imóvel ao Município de Resende 

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

Resende Costa o imóvel denominado Ribeirão de Santo Antônio, de 5 propriedade do Estado, situado na área rural daquele município, 
constituído de terreno com área total de 2.730m2 (dois mil 

-~ setecentos e trinta metros quadrados), e que confronta por seus 
~ diversos lados com propriedades de João Pedro Simão, José Luiz g Sobrinho, Expedito José da Silva e Xisto José da Silva, conforme 
E escritura pública nQ 1.500, registrada a fls. 300 do livro de número 
~ 2-E do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Resende Costa. 
: Parágrafo único -O imóvel mencionado no "caput'' deste artigo 
~destina-se à ampliação da escola municipal que funciona em terreno 
~ 
~ anexo. 
m Art. 2Q -O imóvel reverterá ao patrimônio do Estado se, no prazo 
~de 3 (três) anos contados da data de publicação desta lei, não lhe 
-~ for dada a destinação prevista no parágrafo único do artigo 
~ anterior. 
g Art. 3Q- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 4Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 2 de março de 1995. 
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Marcos Helênio 
Justificação: Esta proposição objetiva garantir melhores condições 

de funcionamento à escola municipal, que já funciona em terreno 
anexo ao que se pretende doar. 

Entendemos necessária a ampliação do referido estabelecimento para 
que ele possa continuar prestando os relevantes serviços à 
comunidade de Resende Costa. 

Em virtude das razões apresentadas e cumpridas as formalidades 
legais atinentes à matéria, contamos com o apoio de nossos nobres 
pares à aprovação do projeto que ora encaminhamos. 

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 47/95 
(Ex-Projeto de Lei NÕ 2.274/94) 

Dispõe sobre os Conselhos do Estado de-Minas Gerais. 
A Assembléia Legis'~tiva do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Os Cons2lhos do Estado de Minas Gerais previstos na 

Constituição Estadual, os criados em lei e os demais, conforme 
legislação específica, terão em seus quadros pelo menos 1 (um) 
representante do Poder Legislativo, escolhido entre seus servidores 
ou Deputados. 

§ 1Q - No caso da indicação de Deputado, o representante não será 
remunerado. 
§ 2Q -Entre os conselhos a que se refere o "caput'' deste artigo, 

incluem-se os conselhos de administração das empresas públicas ou 
daquelas empresas em que o Estado detenha a maioria acionária. 
Art. 2Q -Ficam as administrações autorizadas a aumentar o número 

de vagas nos conselhos ou a alterar a sua composição para fins de 
cumprimento desta lei. 
Art. 3Q- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 7 de março de 1995. 
José Bonifácio 
Justificação: A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais é 

o órgão máximo responsável pela fiscalização dos atos do Executivo e 
do cumprimento das diversas políticas estabelecidas. A dinâmica 
atual dessa responsabilidade não condiz com a modernidade na 
administração pública. O Legislativo, na realidade, fiscaliza "a 
posteriori", examinando a legalidade dos atos praticados pelo 
Executivo e a sua adequação às políticas e aos planos, sem poder de 
correção, pois os atos estão consumados. 
A presença de Conselheiros representantes do 

diversos conselhos estabelecerá uma ponte entre 
administração e o papel fiscalizador da Assembléia. 
os órgãos máximos das entidades, encarregados 
estratégias de atuação e da fiscalização do 
políticas estabelecidas e dos objetivos e metas 
assim, nada mais justo e certo que a presença do 
Legislativo. 

Legislativo nos 
a dinâmica da 

Os conselhos são 
da fixação de 

cumprimento das 
traçados. Sendo 
representante do 

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 NQ 48/95 



(Ex-Projeto de Lei nQ 2.025/94) 
Dispõe sobre a criação de unidades de ensino superior. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
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Art. 1Q -As providências para o funcionamento de unidades de 
ensino superior a serem promovidas pelo Conselho Estadual de 
Educação, através de carta-consulta, autorização e reconhecimento, 
se este último couber ao Estado, levarão em conta somente as 
condições e as necessidades educacic~ais da entidade. 
Parágrafo único - Para o cumprimento do disposto neste artigo 

bastará que a mantenedora preencha os requisitos legais e possua 
situação econômico-financeira para promover o que lhe for solicitado 
e, ainda, experiência e tradição na respectiva área escolar, 
independentemente do número de unidades que possua. 
Art. 2Q -O Conselho Estadual de Educação instituirá critério de 

avaliação dos cursos de ensino superior baseada nas exigências 
'legais e técnicas ou práticas indispensáveis ao bom funcionamento da 
escola de 3Q grau. 
Art. 3Q- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 7 de março de 1995. 
José Bonifácio 
Justificação: A Constituição Federal, em seu art. 24, IX, c/c c 

respectivo§ 1Q, atribui ao Estado ampla área de competênci~ 
legislativa no tocante à educação, ficando com a União apenas a 
faculdade de instituir normas gerais. Isso quer dizer que ao Estado 
cabe toda a competência específica para dispor sobre o melhor 
funcionamento das suas unidades de ensino, quer no que se refere à 
política educacional, quer no que diz respeito à organização e ao 
funcionamento dos órgãos do sistema estadual de ensino. 

É salutar para a Assembléia Legislativa, expressão significativa do 
parlamento mineiro, exercitar a sua competente ação legislativa na 
área da educação, que é parte das prerrogativas da autonomia 
estadual, de acordo com a Carta Magna da República. 
-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 49/95 
(Ex-Projeto de Lei nQ 1.888/94) 

Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de 
~ Paraopeba imóvel urbano, na forma em que menciona. 
·ro A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
~ Art. 1Q -Fica o Poder Executivo autorizado a fazer reverter ao 
] Município de Paraopeba uma área de terreno urbano, de propriedade do 
m Estado de Minas Gerais, medindo 10.141,50m2 (dez mil cento e 
~ quarenta e um metros e cinqüenta centímetros quadrados), situada no 
g Bairro D. Cirilo, no Município de Paraopeba, na Av. Dr. Júlio César, á com as seguintes confrontações: pela frente, com a Av. Dr. Júlio 

~ g:;~~~;P~~~o 1 ~~~od~~~~~~do,c0~o~ aR.R~ 5co~~n~~ve~~~~ J~rg~~-e ~~~~~ 
.~ fundos com a R. Francisco Carlos Ribeiro. 

ro Art. 2Q- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
~ Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
~ Sala das Reuniões, 7 de março de 1995. 
: Wanderley Ávila 
ã 
É 
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Justificação: Este projeto de lei, de natureza autorizativa, tem o 
objetivo de fazer reverter ao Município de Paraopeba a área de 
terreno urbano descrita em seu art. 1Q. 
Ocorre que, nos termos do art. 2Q da Lei Municipal nQ 1.349, de 

11/11/85, definiu-se que seria assinado convênio entre a Prefeitura 
Municipal de Paraopeba e a Secretaria de Estado de Esportes, Lazer e 
Turismo, visando à construção de uma praça de esportes na área de 
terreno urbano de que trata este projeto de lei. 
Mais de oito anos transcorreram, sem que a praça de esportes tenha 

sido construída. 
Por esse motivo, estamos propondo a reversão do imóvel ao Município 

de Paraopeba, a fim de que a Paróquia de Nossa Senhora do Carmo 
possa, através da Fundação Monsenhor Herculano, construir, na 
supracitada área, com recursos doados pela República Federal da 
Alemanha, as seguintes benfeitorias: um Ginásio Poliesportivo, um 

·campo de futebol, piscina, vestiário e salas de aulas. 
Por entendermos que as mencionadas edificações vêm ao encontro das 

aspirações de todos os habitantes de Paraopeba, esperamos contar com 
o apoio de nossos nobres pares para a aprovação deste projeto. 

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. 

Dispõe sobre 
estadual. 

PROJETO DE LEI No 50/95 
o programa de alimentação escolar da rede pública 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -O Estado manterá, inclusive no período das férias 

escolares, programa de alimentação escolar destinado aos alunos de 
creches e_ classes da educação pré-escolar, do ensino fundame~tal e 
da educaçao especial matriculados nos estabelecimentos de ens1no da 
rede pública estadual. 
Art. 2Q- Na execução do programa será observado o seguinte: 
I- a universalização do atendimento; 
II- a gratuidade da alimentação oferecida; 
III- a manutenção da distribuição de alimentes durante as férias 

escolares; 
IV - a participação da comunidade na busca 

formulação de estratégias, na avaliação dos 
fiscalização dos recursos destinados à alimentação 
V- o respeito à cultura alimentar do educando. 

de soluções, 
resultados e 
escolar; 

na 
na 

Art. 3Q -O programa de alimentação escolar da rede pública 
estadual será financiado com recursos do Fundo Estadual de 
Alimentação Escolar, a ser criado por lei. 
Art. 4Q -O processo de aquisição, preparação e distribuição dos 

produtos alimentares necessários à execução do programa será 
realizado pela unidade escolar, com os recursos repassados para esse 
fim. 
Parágrafo único - Compete ao colegiado das unidades escolares 

orientar, fiscalizar, acompanhar e avaliar as etapas do processo de 
que trata este artigo, respeitadas as normas legais. 
Art. SQ- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 6Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões. 9 de março de 1995. 
Sebastião Helvécio 
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Justificação: Um dos mais graves problemas enfrentados pela 
sociedade brasileira na atualidade é a fome que grassa em meio à 
nossa população. 

As crianças das camadas populares menos favorecidas são as que mais 
sofrem as terríveis conseqüências da desnutrição e da miséria, que 
se revelam no raquitismo, nas doenças e no baixo rendimento escolar 
por elas apresentados, bem como no índice de marginalidade em que 
estão inseridas. 

Diante da gravidade dessa situação, a Constituição Estadual, em seu 
art. 198, XVI, determinou que o atendimento ao educando fosse 
realizado, entre outros aspectos, mediante programas destinados a 
suprir as necessidades alimentares dos alunos de ensino fundamental. 

No entanto, os programas de alimentação escolar desenvolvidos pelo 
Governo Estadual, além de insuficientes para atender os alunos 
durante todo o período letivo, não garantem o fornecimento de 
gêneros alimentícios durante as férias escolares. Ora, a fome não 
tira férias. Um atendimento satisfatório à criança em idade escolar 
somente se dará mediante fornecimento da alimentação durante todo o 
ano. 

Impõe-se, portanto, a necessidade de se regulamentar o programa de 
alimentação escolar, a fim de se garantir ao aluno da rede pública 
estadual o acesso regular e continuado ao atendimento que lhe foi 
constitucionalmente garantido. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Educação e 

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

PROJETO OE LEI NQ 51/95 
Cria o Fundo Estadual de Alimentação Escolar- FEAE- e dá outras 

providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica criado, nos termos da Lei Complementar nQ 27, de 18 

de janeiro de 1993, o Fundo Estadual de Alimentação Escolar- FEAE-
, destinado à compra de produtos alimentícios para programas de 
alimentação escolar. 

Parágrafo único s programas a serem beneficiados pelo Fundo 
devem destinar-se ~-fornecimento de alimentação gratuita a alunos 
matriculados em creches ou classes da pré-escola, do ensino g fundamental ou da educação especial no Estado. 
Art. 2Q -O FEAE, de natureza e individuação contábeis, tem prazo 

~ indeterminado de duração. 
~ Art. 3Q- Podem ser beneficiários do FEAE: 
§ I - as escolas da rede estadual de ensino; 2 
c II as fundações educacionais integrantes da administração 
o indireta estadual; 
~ III - os municípios que atendam ao disposto no art. 212 da 
~Constituição da República; 
~ IV as fundações educacionais integrantes da administração 
i! indireta municipal; 
~ v- as escolas comunitárias, confessionais e filantrópicas que 
.~ ofereçam ensino gratuito a todos os seus alunos. 
~ Art. 4Q- São condições para o recebimento de recursos do FEAE: 
~ I - a manutenção da distribuição de alimentos durante as férias 
~ escolares; 
"' CJ c. 
E 
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II - a autonomia da escola na execução das ações relativas à 
alimentação escolar, especialmente as de aquisição, processamento e 
distribuição dos gêneros alimentícios; 
III - a participação do colegiado da unidade escolar nas ações do 

programa de alimentação, especialmente na fiscalização financeira, 
respeitadas as normas legais e o disposto no art. 15 desta lei. 
Art. 5Q- São recursos do FEAE: 
I - as dotações orçamentárias consignadas no orçamento do Estado ou 

em créditos adicionais; 
II - os recursos obtidos junto a órgãos federais para programas de 

alimentação, especialmente os obtidos mediante convênio com a 
Fundação de Assistência ao Estudante do Ministério da Educação e do 
Desporto; 
III- as dotações originadas dos resultados líquidos de jogos e 

apostas das loterias e dos concursos de prognósticos estaduais; 
IV- as contribuições, doações, auxílios e legados de pessoas 

físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, nacionais ou 
internacionais; 
v- o resultado das aplicações financeiras das disponibilidades 

temporárias; 
VI - outros recursos. 
Art. 6Q -São condições para a obtenção de financiamento ou de 

repasse de recursos do FEAE: 
I - a apresentação de plano de trabalho, de acordo com os critérios 

estabelecidos pelo órgão gestor do FEAE; 
II - a comprovação de atendimento aos requisitos legais referentes 

à contribuição e à regulamentação do órgão ou entidade candidata a 
beneficiário do Fundo e, no caso de entidades mencionadas no inciso 
V do art. 3Q, à comprovação do atendimento ao disposto no art. 213 
da Constituição da República; 
III - a comprovação, pelos municípios, do cumprimento do disposto 

no art. 212 da Constituição da República; 
IV - o oferecimento de contrapartida de, no mínimo, 10% (dez por 

cento) do valor do projeto ou programa, em se tratando de órgão ou 
entidade estadual ou municipal, e de, no m1n1mo, 20% (vinte por 
cento), em se tratando de entidade mencionada no inciso V do art. 
3Q. 

Art. 7Q -A aplicação dos recursos financiados ou repassados pelo 
FEAE deverá ser comprovada na forma definida em regulamento. 
Art. 8Q O órgão gestor do FEAE é a Secretaria de Estado da 

Educação, à qual, além das atribuições determinadas no art. 4Q, I da 
Lei Complementar nQ 27, de 18 de janeiro de 1993, compete: 
a) definir critérios operacionais mínimos a serem exigidos dos 

beneficiários do Fundo, para a execução do programa de alimentação 
escolar; 

b) proceder à análise das solicitações relativas aos requisitos 
contidos nesta lei; 
c) aprovar os relatórios de execução físico-financeira, a serem 

apresentados, obrigatoriamente, pelos beneficiários. 
Art. 9Q- O órgão gestor do FEAE enviará, anualmente, à Comissão de 

Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer da Assembléia 
Legislativa relatório contendo informações sobre o funcionamento do 
Fundo, especialmente as relativas a: 
a) fonte de recursos obtidos; 
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b) valor dos recursos financiados e repassados; 
c) número de escolas beneficiadas; 
d) número de alunos beneficiados; 
e) relação nominal de municípios beneficiados, com o correspondente 

valor da operação e o número de alunos atendidos; 
f) relação nominal de escolas comunitárias, confessionais e 

filantrópicas beneficiadas, com o correspondente valor da operação e 
o número de alunos atendidos 

g) relação nominal de benef·:iários inadimplentes com o Fundo; 
h) outras informações consideradas relevantes pela Comissão. 
Art. 10 -O agente financeiro do FEAE é o Banco do Estado de Minas 

Gerais - BEMGE -, que não fará jus a qualquer tipo de remuneração 
pelos serviços prestados. 

Art. 11 -O grupo coordenador do FEAE é o Conselho Diretor, que 
terá a seguinte composição: 

· I - 1 (um) representante da Secretaria de Estado do Planejamento e 
Coordenação Geral; 

II - 1 (um) representante da Secretaria de Estado da Fazenda; 
III - 3 (três) representantes da Secretaria de Estado da Educação; 
IV - 1 (um) representante da Fundação de Assistência ao Estudante 

do Ministério da Educação e do Desporto; 
V - 1 (um) representante do Banco do Estado de Minas Gerais - BEMGE 
' VI - 1 (um) representante da Associação Mineira de Municípios; 
VII - 1 (um) Presidente de colegiado de escola estadual; 
VIII - 1 (um) representante da Assembléia Legislativa do Estado de 

Minas Gerais; 
IX - 1 (um) representante do Conselho Estadual dos Direitos da 

Criança e do Adolescente. 
Art. 12 -Além das atribuições contidas no art. 4Q, III, da Lei 

Complementar nQ 27, de 18 de janeiro de 1993, compete ao Conselho 
Diretor do FEAE: 
I- definir a política de aplicação dos recursos; 
II - fixar as diretrizes e prioridades de financiamento ou de 

repasse de recursos; 
III -aprovar o plano anual de aplicação dos recursos; 
IV - acompanhar a execução do Fundo. 
Art. 13 - É vedada a concessão de financiamento ou o repasse de 

recursos a beneficiário que descumpra o disposto nesta lei, ~Je se 
~ encontre inadimplente com o Fundo ou cujo relatório de execução 
~ físico-financeira não tenha sido aprovado pelo órgão gestor. 
g Art. 14 -Cabe à Secretaria de Estado da Fazenda a supervisão 
c financeira da gestora e do agente financeiro do FEAE. 

Art. 15 -Os demonstrativos financeiros do FEAE obedecerão ao 
~ disposto na Lei Federal nQ 4.320, de 17 de março de 1964, e às 
g normas gerais e especificas do Tribunal de Contas do Estado. á Art. 16 -O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 60 
! <:~~~e~~a2 ~~~= ~~~t:~~~ad:mde~~o~en~u~a~~b~!c:~:0bublicação. 
J Art. 18- Revogam-se as disposições em contrário. 

Sala das Reuniões, 9 de março de 1995. 
Sebastião Helvécio 

~ Justificação: Tendo como pressuposto o fato de que a merenda 
~ escolar é, comprovadamente, um fator de permanência do aluno na a 
E 
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seu desempenho didático-pedagógico, a 
determinou que o atendimento alimentar é 
e não apenas um benefício, conforme 

art. 208: 
Estado com a educação será efetivado 

••••• o •• o •••••• o ••• o •• o o. o •••••• o •• o •••••••••••••••••••••• 

VII - atendimento ao educando, no ensino fundamental, através de 
programas suplementares de material didático-escolar, transporte, 
alimentação e assistência ã saúde.". 
Apesar dessa garantia, os recursos atualmente existentes não têm 

sido suficientes para um atendimento amplo e continuado ao aluno, 
principalmente ao mais carente. A ação do Poder Executivo Estadual, 
no que concerne ao oferecimento de merenda escolar, tem se baseado, 
quase que exclusivamente, nos recursos advindos do Governo Federal, 

·mediante convênios firmados com a Fundação de Assistência ao 
Estudante do Ministério da Educação e do Desporto. 
Esses recursos, embora substanciais, não conseguem atender a todos 

os alunos necessitados de assistência alimentar e, geralmente, não 
cobrem mais do que seis meses do ano. 
A irregularidade no fornecimento da merenda provoca sérios 

prejuízos ao aluno e ã vida escolar. Considerando que um número 
considerável de crianças e adolescentes matriculados em escolas 
públicas têm, muitas vezes, na merenda escolar a sua única fonte 
diária de alimentação, a falta desta agrava sobremaneira o já 
seriíssimo problema da fome, que hoje tanto preocupa o poder público 
e a sociedade em geral. 

Além do direito constitucional do aluno ã alimentação, é inegável a 
relevância da questão. A fim de se garantir um fornecimento regular 
a todos os estudantes que dela necessitam, o Estado deve dispor de 
fontes suplementares de recursos, além daquela tradicionalmente 
obtida junto aos órgãos federais. 

O Fundo Estadual de Alimentação Escolar, que ora propomos, se nos 
apresenta como um mecanismo ágil e eficiente de captação de 
recursos. O Poder Executivo terá, dessa forma, no FEAE mais um 
importante instrumento para garantir a implementação de suas 
políticas voltadas para a melhoria e o desenvolvimento da educação 
no Estado, particularmente no que se refe-e ao desempenho escolar 
dos alunos. 
Por se tratar de um fundo de natureza e individuação contábeis, 

transparente e sujeito a rigorosas formas de controle interno, além 
do controle externo exigido constitucionalmente, permitirá maior 
colaboração dos diversos setores da sociedade nos programas 
oficiais. As. entidades não-governamentais, desejosas de auxiliarem 
no combate a fome em nosso País, certamente encontrarão no FEAE uma 
forma segura de oferecer suas contribuições e auxílios. 
A viabilidade técnico-econômica do fundo está garantida pela sua 

vinculação aos programas federais de atendimento ao estudante, bem 
como pelas dotações orçamentárias previstas. Ao Conselho Diretor, 
grupo coordenador composto por diversos órgãos, direta e 
indiretamente, relacionados com a educação escolar, cabe a definição 
e a priorização da política geral de aplicação dos recursos e a 
decisão sobre as condições financeiras e de repasse de recursos para 
o atendimento aos programas. A contribuição da Secretaria de Estado 
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da Educação, enquanto órgão gestor do FEAE, certamente garantirá um 
eficiente gerenciamento dos programas a serem implementados com os 
recursos captados. 
O projeto de lei que ora apresentamos atende a todas as exigências 

de Lei Complementar nQ 27, de 18/1/93, reveste-se de grande 
interesse público e, tendo como suporte o texto constitucional, 
certamente obterá o apoio e a aprovação de nossos nobres pares desta 
Casa Legislativa. 
-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 52/95 
Dispõe sobre o reconhecimento do braile no Estado de Minas Gerais e 

dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de 
Art. 1Q -Fica reconhecido o braile 

de expressão escrita de uso corrente 
Gerais. 

Minas Gerais decreta: 
(escrita em relevo) como meio 
e objetivo no Estado de Minas 

Art. 2Q -Guias de recolhimento de impostos e outros documentos 
produzidos ou sob a guarda do Estado serão transcritos também para o 
braile, desde que solicitados por pessoas portadoras de deficiência 
visual. 
Art. 3Q- O currículo escolar incluirá a disciplina Sistema Braile, 

aplicável ao aluno portador de deficiência visual que dele 
necessitar, matriculado na rede pública estadual. 
Art. 4Q -O Estado promoverá a transcrição para o braile do 

material didático em uso na rede pública estadual, de acordo com a 
demanda anualmente verificada. 
Art. 5Q- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 6Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 7 de março de 1995. 
João Batista de Oliveira 
Justificação: O sistema braile, também conhecido por 

anagliptografia e por escrita em relevo, foi desenvolvido pelo 
professor e músico francês Louis Braille (1809-1852). Deficiente 
visual desde os três anos, Braille simplificou e aperfeiçoou o 
método de escrita pontilhada inventado por um outro francês, Charles 

~ Barbier. 
O braile tem, hoje, aceitação universal. Por meio de livros, 

~jornais, revistas e outras publicações impressas nessa forma de 
·~ escrita, os deficientes visuais têm acesso à educação, à cultura e à 
~ informação. Antes do desenvolvimento desse sistema, os portadores de 
; deficiência visual tinham poucas possibilidades de acesso ao 
o conhecimento. 
~ Nem mesmo a escola fundada por Valentin Huay em Paris, em 1784, e o 
~ sistema de escrita em relevo que criou tiveram uma aceitação tão á ampla e resultados universalmente reconhecidos quanto os do sistema 
~desenvolvido por Louis Braille. Os cegos, antes da elaboração de um 
~sistema realmente operacional, continuavam, em sua maioria, a 
.~ desempenhar o papel social que lhes era reservado desde a 
~antiguidade: a marginalização, a mendicância. 
~ Ao propor o reconhecimento e a oficialização do 
~ Minas Gerais, este projeto de lei tem por 
~ condições necessárias para que o portador de 
õ. 
E 

braile no Estado de 
objetivo criar as 
deficiência visual 
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exerça a cidadania em sua plenitude e se integre, efetivamente, à 
sociedade. o ensino do braile nas escolas da rede pública estadual incentiva a 
escolarização dos deficientes visuais nos próprios municípios onde 
moram. Hoje, essa escolarização ocorre apenas em reduzido número de 
instituições especializadas, como a Escola Estadual São Rafael, em 
Belo Horizonte. A grande maioria dos deficientes visuais fica, 
portanto, sem reais oportunidades de educação. Um verdadeiro 
absurdo, já que são transcorridos 1~2 anos da morte de Braille. 

Ao verter para o braile, por solic :ação dos interessados, guias de 
impostos emitidos em nome do contribuinte portador de deficiência 
visual, documentos produzidos ou sob guarda dos órgãos das 
administrações direta e indireta, o Estaco de Minas Gerais estará 
também democratizando a informação e danao qualidade nova ao seu 
relacionamer.~o com as pessoas portadoras de deficiência visual. 

·Minas Gerai[ estará reconhecendo nos integrantes desse já numeroso 
grupo socia: cidadãos em pleno gozo de seus direitos e aptos, como 
os dos outros grupos sociais, a lutar por sua realização pessoal e 
pelo seu bem-estar. 

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 53/95 
Autoriza a Universidade do Estado de- Minas Gerais UEMG a 

incorporar a Faculdade de Ciências Biológicas e Meio Ambiente de 
Iguatama. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica a Universidade do Estado de Minas Gerais- UEMG-

autorizada a incorporar a Faculdade de Ciências Biológicas e Meio 
Ambiente de Iguatama, nos termos do art. 42 da Lei nQ 11.539, de 22 
de julho de 1994. 
Art. 2Q- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 10 de março de 1995. 
Ronaldo Vasconcellos 
Justificação: Após longo processo de 'discussão, a Lei nQ 11.539, de 

22/7/94, tornou realidade antigo sonho mineiro, qual seja o da 
criação da universidade do Estado. 

A UEMG organiza atualmente o "campus• de Belo Horizonte, o que nos 
leva a crer que, em breve, outras instituições interioranas serão 
absorvidas, concretizando o ideal dos constituintes que, em boa 
hora, entenderam necessária essa importante instituição de fomento 
ao ensino e à pesquisa. 
O art. 42 da citada lei relacionou uma série de outras instituições 

que manifestaram interesse em participar desse grandioso projeto. E, 
evidentemente, ao estabelecer uma série de requisitos para que a 
absorção seja feita, a lei abre espaço para que outras instituições 
de ensino superior de nosso Estado também possam requerer sua 
incorporação. É o que pretende a Faculdade de Ciências Biológicas e 
Meio Ambiente de Iguatama, que nos honrou com a escolha para porta-
voz junto a esta Casa, com o intuito de conseguir tornar-se parte da 
UEMG. 
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Ressalte-se, ainda, que a citada Faculdade é a única das entidades 
até agora interessadas a fornecer cursos na área de meio ambiente, 
de vital interesse para a nossa sociedade. 

Por essas razões, esperamos merecer de nossos pares o a~:~o ao 
projeto ora apresentado à sua lúcida apreciação. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Educação e 

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

PROJETO DE LEI No 54/95 
Dispõe sobre a implementação de medidas necessárias à prevenção e 

ao tratamento do câncer de mama e do câncer ginecológico. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -O Estado implementará, observada a sua competência no 

âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS - as ~edidas necessárias para 
diagnóstico precoce do câncer de mama e do ginecológico assim como o 
seu tratamento. 
Art. 2Q- O Estado assegurará, por meio das medidas a que se refere 

o artigo 1Q desta lei: 
I - O tratamento cirúrgico curativo e reparador à paciente que vier 

a ser submetida a mastectomia ou a qualquer outra cirurgia 
mutilante. 

II - O acom~anhamento psicológico ou psiquiátrico à paciente em 
tratamento, quando recomendado pelo médico assistente. 
Parágrafo único O tratamento medicamentoso será gratuito à 

paciente comprovadamente carente. 
Art. 3Q -Para cumprir o disposto nesta lei, o Estado estabelecerá 

as medidas necessárias para o atendimento em: 
I - ambulatórios com consultórios aparelhados para realização dos 

exames; 
II - leitos ou unidades de internação; 
III centros de referência para 

laboratoriais, ultra-sonografia, 
computadorizada, ressonância magnética 
fizerem necessários; 

realização de exames 
mamografia, tomografia 
e demais exames que se 

IV- centros de referência para realização de punções-biópsias, 
tratamento cirúrgico, radioterápico, quimioterápico e outros que se 
fizerem necessários; 

~ v centros de 
, psiquiátrico. 

referência para tratamento psicológico e 

] Parágrafo único - O atendimento mencionado neste artigo dar-se-á, 
~ prioritariamente, em unidades de saúde já existentes. g Art. 4Q As unidades de saúde e laboratórios de anatomia 
~ patológica responsáveis pelo serviço enviarão ao órgão estadual 
o competente relatórios informando o número de pacientes atendidas e 
~ diagnosticadas para controle da morbidade e da mortalidade dessas 
~ patologias. á Art. 5Q- As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão a 
o conta de: 
~ I - dotação orçamentária própria consignada à Secret2-~a de Estado 
J da Saúde; 
~ II transferência de recursos mediante convên1os federais 
~destinados a programas de assistência à saúde da mulher; 
~ III -doações e legados de pessoas físicas e jurídicas, públicas ou 
~ privadas. nacionais ou estrangeiras; c 
E 
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IV - outras fontes. 
Art. 6Q -o Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 180 

(cento e oitenta) 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. 
Sala das Reuniões, de de 1995. 
Carlos Pimenta 
Justificação: O câncer ginecológico e o de mama constituem graves 

problemas da saúde, não só em Minas Gerais, mas também no Brasil, 
onde os casos chegam a atingir incidências preocupantes. 

Por sua gravidade, o câncer, após instalar-se e atingir um certo 
estágio evolutivo, requer medidas de tratamento que, além de 
traumáticas para a paciente, são extremamente onerosas. 
Detectada a doença precocemente, por meios de procedimentos de 

relativa simplicidade, o índice de cura torna-se maior e os 
procedimentos terapêuticos exigidos, menos agressivos. 
O fato de a saúde ser um setor carente de recursos e as verbas da 

Seguridade Social serem insuficientes para cobrir as despesas 
necessárias a uma assistência qualitativa e quantitativamente 
aceitável, faz com que a opção pelas medidas preventivas deva ser 
realmente adotada. Aliás, assim o estabelecem a Constituição Federal 
(art. 198, II) e a Constituição Estadual (art. 188, III). 
O que estamos propondo neste projeto é que o Poder Público Estadual 

assuma sua responsabilidade na gestão dos serviços de prevenção e de 
tratamento dessas doenças, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pela Lei nQ 8.080/90, mencionadas a seguir: 

"Art. 17 -À direção estadual do Sistema Único de Saúde- SUS-
compete: 

I - Promover a descentralização para os municípios dos serviços e 
das ações de saúde; 

II - Acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas do 
Sistema Único de Saúde; 

III - Prestar apoio técnico e financeiro aos municípios e executar 
supletivamente ações e serviços de saúde; 

IV - Coordenar e, em caráter complementar, executar ações e 
serviços: 
a) De vigilância epidemiológica; 

IX- Identificar estabelecimentos hospitalares de referência e 
gerir sistemas públicos de alta complexidade, de referência estadual 
e regional; 
X- Coordenar a rede estadual de laboratórios de saúde pública e 

hemocentros, e gerir as unidades que permaneçam em sua organização 
administrativa. •. 
Se a execução dos serviços de saúde, ainda de acordo com a Lei nQ 

8.080/90, deve ocorrer no âmbito de competência municipal, cabe ao 
Estado, antes de mais nada, cumprir seu papel de agente catalisador 
e organizador de tais serviços. Cabe a ele, portanto, expedir as 
normas e promover as mudanças necessárias para que a assistência à 
saúde atenda às justas expectativas do cidadão mineiro no que diz 
respeito a um de seus direitos constitucionais. 

Em vista disso, acreditamos que a viabilização das medidas aqui 
propostas trarão as mais benéficas conseqüências para a saúde da 



mulher. Solicitamos, pois, o 
projeto. 
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apoio de nossos ilustres pares a este 

-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Saúde e Ação 
Social e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 
195, c/c o art. 103, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI No 55/95 
Dispõe sobre a gestão de equipamentÕs hospitalares, acrescenta 

dispositivos à Lei nQ 10.359, de 28 de dezembro de 1990, e dá outras 
providências. 
Art. 1Q- Fica o Instituto do Coração de Minas Gerais- CARDIOMINAS 

-fundação de direito público, criada pela Lei nQ 10.359, de 28 de 
dezembro de 1990, autorizado, nos termos desta lei, a transferir a 
posse e o direito de uso de equipamentos médico-hospitalares de sua 
propriedade a outras entidades públicas vinculadas ao Sistema Único 
de Saúde. 
Parágrafo único - a transferência de posse e uso de que trata o 

artigo será regulamentada por contrato de gestão, formal, de direito 
público, firmado pelo Presidente do CARDIOMINAS, após aprovação pelo 
Conselho Curador. 
Art. 2Q- Do contrato de gestão constarão, obrigatoriamente: 
I - o prazo de transferência dos direitos de posse e uso dos 

equipamentos, que não excederá 5 (cinco) anos; 
II - as condições de remuneração do CARDIOMINAS pela cessão dos 

equipame~-:>s; 

I I I - '· . COndições 
prioridaae para o 
carentes; 

de utilização dos equipamentos, 
atendimentc gratuito destinado a 

sendo dada 
populações 

IV - as condições de conservação, as regras para manutenção e as 
exigências a serem cumpridas quando da devolução dos equipamentos. 
Art. 3Q -O contrato de gestão poderá ser modificado, de comum 

acordo entre as partes, para incorporar ajustamentos necessários com 
vista à fiscalização do uso e sua adequação aos objetivos 
prioritários definidos no artigo anterior. 
Art. 4Q -O CARDIOMINAS, como instituição contratante, poderá 

exigir das entidades contratadas garantias reais ou fiduciárias, no 
caso de transferência de equipamentos de alto custo, segundo 
critérios a serem definidos pelo Conselho Curador. 6 Art. 5Q -A execução do contrato de gestão de equipamentos do 
CARDIOMINAS será supervisionada pelo Conselho Curador da fundação e 

~ fiscalizada pelo Tribunal de Contas do Estado, que verificará, 
~ especialmente, a legalidade, a legitimidade, a operacionalidade, a 
§ razoabilidade e a economicidade dos serviços decorrentes do 
~ contrato. 

Art. 6Q O contrato de gestão poderá ser rescindido 
~ unilateralmente pelo CARDIOMINAS no caso do descumprimento das suas 
§ cláusulas, especialmente das que se refiram à conservação dos a equipamentos e ao atendimento prioritário e gratuito das populações 
c carentes. 
~ Parágrafo único - A rescisão, fundamentada em fatos concretos, após 
-~ procedimento administrativo em que será dada audiência ao 

ro contratado, será efetivada por ato do Presidente do CARDIOMINAS, 
g ouvido o Conselho Curador. 
~ Art. 7Q -A rescisão motivada do contrato de gestão por parte do 
: CARDIOMINAS não gera para o contratado nenhum direito à retenção dos 
ã 
E 
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equipamentos, que deverão ser devolvidos no prazo improrrogável de 
90 (noventa) dias, em condições adequadas de conservação e 
utilização. 
Art. 8Q -Acrescente-se ao art. 2Q da Lei nQ 10.359, de 28 de 

dezembro de 1990, o seguinte parágrafo único: 
"Art. 2Q - .............................................. . 
Parágrafo único Até que sejam concluídas as obras físicas 

necessárias ao funcionamento normal do CARDIOMINAS, a posse e o uso 
dos equipamentos médico-hospitalares de propriedade da fundação 
serão transferidos, por meio de contrato de gestão, a outras 
entidades integrantes do Sistema Único de Saúde, nos termos da lei. 
Art. 9Q- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 10- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de março de 1995. 
Jorge Eduardo de Oliveira 
Justificação: Serviços e ações na área de saúde constituem 

atividades prioritárias do Estado, especialmente quando visam ao 
atendimento de pessoas carentes, que não podem arcar com os custos 
de tratamentos muitas vezes essenciais, porém inacessíveis à maior 
parte da população. 
O princípio da razoabilidade, consagrado no art. 13 da Constituição 

do Estado, aliado ao interesse público, que, mais do que relevante, 
é essencial no caso da saúde, justifica a presente iniciativa 
legislativa: não se pode admitir que equipamentos caros, de grande 
utilidade, venham até mesmo a se perder por falta de utilização, 
conservação e manutenção adequadas. 

Lembramos ainda que o uso especial de bem patrimonial do Estado, 
previsto no art. 18 da Carta mineira, estende-se até mesmo a 
terceiros, particulares, fato este que reforça a proposta ora 
apresentada, pois, no caso em tela, temos a utilização de bens do 
CARDIOMINAS por parte de entidades integrantes do Sistema Único de 
Saúde. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Saúde e Ação 

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

PROJETO DE LEI No 56/95 
Dispõe sobre o respeito aos direitos mínimos dos cidadãos 

brasileiros e estrangeiros que viajam de ônibus e usam as estações 
rodoviárias e as paradas obrigatórias no Estado de Minas Gerais. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Todas as estações rodoviárias e as paradas de 

obrigatórias ficam obrigadas, por força desta lei, a 
instalações sanitárias limpas e bem cuidadas, fiscalizadas 
órgãos competentes estadual e municipal. 

ônibus 
terem 
pelos 

Art. 2Q - Em hipótese nenhuma poderá ser cobrado valor ou quantia 
dos passageiros viajantes que usam os sanitários rodoviários ou das 
paradas de ônibus. 
Art. 3Q- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões 7 de março de 1995. 
Raul Lima Neto 
Justificação: Além 

o usuário ainda tem 
do valor exorbitante das passagens rodoviárias. 
que arcar com despesas extras, uma vez que. na 



171 
~ 
~ 

maioria das paradas obrigatórias e nos terminais rodoviários do 
nosso Estado cobra-se taxa para uso dos sanitários. 

Uma vez que os terminais rodoviários já cobram uma taxa pelo 
embarque e desembarque dos ônibus e que as paradas obrigatórias são, 
normalmente, em pontos comerciais, não se justifica o pagamento 
dessa taxa. 
Outrossim, famílias carentes ficam em grandes dificuldades por 

causa da cobrança absurda dessa taxa. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Saúde e 

Ação Social para parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, do 
Regimento Interno. 

PROJETO 
Declara de utilidade pública 

Artística, Cultural e Social 
Belo Horizonte. 

DE LEI NQ 57/95 
o Projeto Nova Aliança Missão 

- PRONA -, com sede no Município de 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarado de utilidade pública o Projeto Nova 

Aliança- Missão Artística, Cultural e Social - PRONA -, 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. 
Antônio Genaro 
Justificação: O Projeto Nova Aliança- Missão Artística, Cultural e 

Social - PRONA -, com sede no Município de Belo Horizonte, é 
sociedade civil sem finalidades lucrativas. 

Promover a arte, a cultura e o serviço social é o objetivo da 
entidade, que tem a pretensão de atuar em todo o território 
naci ona 1 . 

Para alcançar essa meta, o PRONA se propõe promover eventos 
teatrais, musicais, audiovisuais, produzir e editar material 
artístico, assistir o menor carente e sua família, além de se 
dedicar à alfabetização. 

O trabalho sério demonstrado pela entidade é motivo para torná-la 
merecedora do título de utilidade pública. 

Esperamos contar com a aprovação de nossos pares para a aprovação 
da proposição que ora encaminhamos. 

~ -Publicado, vai o projeto às Comissões de Justi: para exame 
· preliminar, e de Educação para deliberação, nos termos do art. 195, 
-~c/c o art. 104, inciso I, do Regimento Interno . 
. ,., PROJETO DE LEI No 58/95 
g Declara de utilidade pública a Loja MaÇônica Ordem e Progresso, com 
] sede no Município de Belo Horizonte. 
c A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
~ Art. 1Q- Fica declarada de utilidade pública a Loja Maçônica Ordem 
§ e Progresso, com sede no Município de Belo Horizonte. a Art. 2Q- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
c Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
: Sala das Reuniões, de março de 1995 . 
. ~ \'/ande r 1 ey Á vi 1 a 

,., Justificação: Fundada em 20/8/81, a Loja Maçônica Ordem e Progresso 
~tem por finalidade a prática beneficente e a divulgação da cultura 
~ maçônica, por meio de trabalho desenvolvido por seus associados. 
c c. 
É 
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Declarar a entidade de utilidade pública é a maneira de demonstrar 
nosso reconhecimento pela excelência dos serviços que ela vem 
prestando à comunidade. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame 

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

PROJETO DE LEI No 59/95 
Declara de utilidade pública a entidãde Grande Oriente de Minas 

Gerais, com sede no município de Belo Horizonte. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q - Fica declarada de utilidade pública a entidade Grande 

Oriente de Minas Gerais, 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 março de 1995. 
Wanderley Ávila 
Justificação: Em pleno funcionamento há mais de dois anos, a Grande 

Oriente de Minas Gerais tem por principais objetivos as práticas 
filosófica, filantrópica e educativa, promovendo o crescimento do 
homem e condenando sua exploração e quaisquer formas de 
discriminação. 
Tendo como fins supremos a liberdade, a igualdade e a fraternidade, 

a Grande Oriente de Minas Gerais é entidade progressista, pugnando 
pelo aperfeiçoamento moral, intelectual e social da humanidade, por 
meio do cumprimento do dever, da prática desinteressada da 
beneficência e da investigação constante da verdade. 
Reconhecer a entidade como sendo de utilidade pública fortalecerá o 

trabalho que vem sendo realizado com tanto idealismo por seus 
diretores. 
-Publicado, 

preliminar, e 
art. 195, c/c 

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

PROJETO DE LEI No 60/95 
Declara de utilidade pública a Caixa de Assistência e Beneficência 

do Grande Oriente de Minas Gerais, com sede no Município de Belo 
Horizonte. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q Fica declarada de utilidade pública a Caixa de 

Assistência e Beneficência do Grande Oriente de Minas Gerais, 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 março de 1995. 
Wanderley Ávila 
Justificação: Criada na sessão do dia 20/3/85, a Caixa de 

Assistência e Beneficência do Grande Oriente de Minas Gerais tem por 
finalidade prestar assistência médico-odontológica e social aos 
maçons e a seus dependentes, diretamente ou mediante convênio. 
Declarar a entidade de utilidade pública é a maneira de demonstrar 

nosso reconhecimento pela excelência dos serviços que ela vem 
prestando à comunidade maçônica. 
-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. 



Aprova, em 
Constituição 
especifica. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO NQ 61/95 
(Ex-Projeto de Resolução nQ 2.277/94) 

conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, 
do Estado, as alienações das terras devolutas 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 

da 
que 

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 único 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, 7 de março de 1995. 
Comissão de Agropecuária e Política Rural 

REQUERIMENTOS 
NQ 71/95, do Deputado Marcelo Gonçalves, solicitando se oficie ao 

Presidente da Companhia de Distritos Industriais de Minas Gerais com 
vistas a que inclua entre suas metas prioritárias a implantação de 
distrito industrial no Município de Pedro Leopoldo. (- À Comissão de 
Fiscalização Financeira.) 

NQ 72/95, do Deputado Marcelo Gonçalves, solicitando se oficie ao 
Secretário de Transportes e Obras Públicas com vistas a que inclua 
entre suas metas prioritárias a construção de rede de esgoto nos 
Bairros da Lua e Felipe Cláudio de Sales, no Município de Pedro 
Leopoldo. 

NQ 73/95, do Deputado Ivair Nogueira, solicitando seja formulado 
apelo ao Presidente da COPASA-MG com vistas à solução do problema de 
abastecimento de água dos Bairros Marimbá e Santo Afonso, no 
Município de Betim. 

NQ 74/95, do Deputado Ivair Nogueira, solicitando seja formulado 
apelo ao Presidente da COPASA-MG com vistas ao redimensionamento e à 
melhoria do abastecimento de água do Município de Igarapé. 

NQ 75/95, do Deputado Ivair Nogueira, solicitando seja formulado 
apelo ao Presidente da COPASA-MG com vistas à melhoria do sistema de 
abastecimento de água do Município de Brumadinho. 

NQ 76/95, do Deputado Ivair Nogueira, solicitando seja formulado 
apelo ao Presidente da COPASA-MG com vistas à melhoria do sistema de 

~ abastecimento de água do Município de Mateus Leme. 
NQ 77/95, do Deputado Ivair Nogueira, solicitando seja formulado 

~ apelo ao Presidente da COPASA-MG com vistas à construção de redes de 
i esgoto sanitário nos Bairros Dom Bosco, Jardim das Alterosas, 
~ Imbiruçu e Vila Universal, no Município de Betim. 
~ NQ 78/95, do Deputado Ivair Nogueira, solicitando seja formulado 
c apelo ao Presidente da COPASA-MG com vistas à transformação do 
~ escritório dessa companhia, localizado no Município de Betim, em 
~ escritório distrital, com equipamento e pessoal para atendimento á imediato de situações urgentes. 
c NQ 79/95, do Deputado Ivair Nogueira, solicitando seja formulado 
~ apelo ao Presidente da COPASA-MG com vistas à solução definitiva 
.~ para o problema de abastecimento de água nas localidades de Santa 
~ Izabel, Citrolândia, Monte Calvário, São Jorge, São Salvador e 
g Charneca, no Município de Betim. 
~ NQ 80/95, do Deputado Ivair Nogueira, solicitando seja formulado 
~ apelo ao Governador do Estado com vistas a que interceda junto aos a 
É 
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órgãos federais competentes, objetivando a liberação de recursos 
destinados à extensão do metrô até o Município de Betim. (-
Distribuídos à Comissão de Administração Pública.) 

NQ 81/95, do Deputado Carlos Murta, solicitando seja formulado 
apelo ao Governador do Estado com vistas a que tome providências 
para minimizar o sofrimento de famílias desassistidas dos municípios 
do médio vale do Jequitinhonha. (- À Comissão de Saúde e Ação 
Social.) 

NQ 82/95, do Deputado Geraldo Rezende, solicitando seja formulado 
apelo ao Governador do Estado com vistas à instalação de uma bane~ 
examinadora permanente do DETRAN-MG no Município de Uberlândia. (- A 
Comissão de Administração Pública.) 

NQ 83/95, do Deputado Wanderley Ávila, so· 'citando se consigne nos 
anais da Casa voto de congratulações com a Loja Maçônica Fidelidade 
Mineira por seus 125 anos de existência. 

NQ 84/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se consigne nos 
anais da Casa voto de congratulações com a Loja Maçônica Portal da 
Mantiqueira por seus oito anos de existência. 

NQ 85/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se consigne nos 
anais da Casa votos de congratulações com a Laja Maçônica 
Voluntários da Pátria por seus 14 anos de existência. 

NQ 86/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se consigne nos 
anais da Casa voto de congratulações com a Loja Maçônica União de 
Contagem por seus 19 anos de existência. (- Distribuídos à Comissê8 
de Educação.) 

Do Deputado Irani Barbosa, solicitando seja constituída comis5~~ 
especial para fazer estudo comparativo da situação das obras de 
duplicação da Rodovia Fernão Dias em Minas Gerais e em São Paulo. 

Do Deputado Dinis Pinheiro, solicitando que a 1ª parte da reunião 
do dia 29/3/95 seja destinada a homenagem especial ao ex-Deputado 
José Laviola. 

Do Deputado Gil Pereira, solicitando seja formulado apelo ao 
Governador do Estado e ao Secretário da Fazenda para que se empenhem 
junto ao Conselho Nacional de Política Fazendária- CONFAZ -, a fim 
de que seja concedida isenção de ICMS para a comercialização do 
alho, no período de março a julho do corrente ano. (- Anexe-se ao 
Requerimento nQ 53/95.) 

Do Deputado Hely Tarquínio, solicitando a constituição de comissão 
especial para apuração das causas da paralisação das obras de 
construção do Hospital CARDIOMINAS e indicação de soluções para a 
retomada dessas. 

Do Deputado João Batista de Oliveira, solicitando se oficie ao 
Presidente da República com vistas à continuidade do Programa de 
Apoio à Pessoa Portadora de Deficiência e ao pagamento dos serviços 
prestados às instituições executoras desse programa nos meses de 
dezembro a fevereiro. 

Do Deputado Carlos Murta, solicitando seja acionado o Governo 
Federal, por meio dos organismos de defesa civil, para que sejam 
tomadas medidas urgentes a fim de m1n1m1zar o sofrimento das 
famílias dos municípios do médio vale do Jequitinhonha atingidos 
pela seca. 

Do Deputado 
do Tribunal 
eleitoral no 

Marcelo Gonçalves, solicitando se oficie ao Presidente 
Regional Eleitoral com vistas à criação de seção 
Bairro da Lua, no Município de Pedro Leopoldo. 
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Do Deputado Bonifácio Mourão (5), solicitando o desarquivamento dos 
Projetos de Lei nQs 2.113/94, 1.701/93, 1.939, 2.279 e 2.281/94. 

Da Deputada Maria Olívia (13), solicitando o desarquivamento dos 
Projetos de Lei nQs 1.629/93, 2.071 e 2.167/94, 1.837/93, 1.205 e 
1.128/92, 1.717 e 1.386/93, 1.127/92, 1.849 e ·.848/93, 2.267/94 e 
1.838/93. 

COMUNICAÇÕES 
É tarr.~ém encaminhada à Mesa comunicação da Deputada Maria Olívia. 

Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Bonifácio Mourão. 
O Deputado Bonifácio Mourão -Sr. Presidente, Srs. Deputados, a 

Constituição da República Federativa do Brasil, como é do 
conhecimento de todos, no seu preâmbulo, diz o seguinte: "Nós, 
representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional 
Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado a 
assegurar o exercício dos direitos soc1a1s e individuais, a 
liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade 
e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, 
pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e 
comprometida, na ordem internacional, com a solução pacífica das 
controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte 
Constituição da República Federativa do Brasil". 

A Constituição Federal, como também a Constituição do Estado de 
Minas Gerais, ambas no art. 1Q, § 1Q, falam: "Todo o poder emana do 
povo". O atentado a bomba ao Cine Nazaré, à residência do Coronel 
reformado Felisberto Egg e ao Sindicato dos Jornalistas ... Será, 
Srs. Deputados, que está sendo atendido esse preâmbulo da 
Constituição Brasileira e da Constituição Mineira? Será que o que 
está na Carta Magna não seria uma verdadeira carta postada para os 
autores desses atentados? Diria que eles estão fazendo exatamente o 
contrário do Que determina a Constituição Federal. E, quando a 
Constituição Federal, Srs. Deputados, fala em direitos sociais e em 
direitos individuais, o que são eles? São, a meu ver, o direito que 
as pessoas têm, enquanto vivem para si mesmas, para o seu íntimo, 
para o seu ser, na defesa de sua pessoa. E os direitos sociais são 
aqueles que as pessoas têm perante a sua comunidade e que se 

z transformam, ao mesmo tempo, em direitos e deveres. Enquanto, Srs. 
~ Deputados, vivemos para o mundo, enquanto vivemos como pais de 

família, enquanto colocamos filhos no mundo, dependentes de nós, 
~ enquanto nos elegemos Deputados e representamos alguém, enquanto 
·~vivemos numa cidade, numa família, num Estado, num país, outras 
~ pessoas dependem de nós. Aí, nós passamos a ter o dever de manter 
c nossa saúde, nossa vida, nossa liberdade. 
~ Numa situação dessa, quando a Constituição fala que o Estado deve 
~ promover o bem-estar social, a igualdade, a fraternidade, a justiça 
§ e o desenvolvimento como seu dever maior, nós ficamos a perguntar: a quem são os verdadeiros autores desses atentados a bomba? Será -
m conforme está na imprensa e conforme afirma o próprio Governo do 
! Estado- que isso é fruto de desavenças internas da Políc~a Civil? J Onde está o § 1Q da Constituição Federal, segundo o qual "todo o 
~ poder emana do povo"? Será que o povo, bem ou mal, está sustentando 
~a Polícia Civil para que ela pratique atos desse tipo? 
~ Não estou, nesta tribuna, atribuindo a autoria desses atos a 
~ ninguém. Estou dizendo que o próprio Governo e a imprensa estão 
~ 

~ 



176 

afirmando que pode tratar-se de resultado de desavenças internas da 
Polícia Civil. Não estamos aqui para alimentar desavenças. 
Certamente, faremos de tudo o que depender de nós para preservar a 
harmonia da Polícia Civil, pois todos precisamos de uma polícia 
sadia, que garanta a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento e o 
cumprimento da Constituição Federal. 

Num momento como este, em que esta Casa silencia, nós poderemos, 
realmente, ter a Secretaria de Segurança Pública desestabilizada e 
ver até o Governo desestabilizado. É uma situação c~licada. Esta 
Casa não pode omitir-se, não pode deixar que o Deputao~ se manifeste 
isoladamente. Essa é uma ação coletiva desta Casa, representação 
viva da sociedade de Minas Gerais. É preciso haver uma reação. Não 
podemos escrever a história de Minas numa página de violência. Há 
pouco tempo, ocupamos esta tribuna para condenar a violência contra 
a mulher. Agora, a situação se tornou mais grave, e mais grave se 
·torna, à medida que aqueles que acham que podem cometer violências 
as cometem contra pessoas mais fracas. Se, pelo menos, agissem com 
violência,' em igualdade de condições com as outras pessoas, talvez 
estas se defendessem melhor. E eu não estou defendendo essa forma. 
Mas o pior é que o uso da violência para apuração de crimes atinge 
somente os pobres coitados, somente o ladrão de galinha. O "filhinho 
de papai" jamais é espancado, jamais é torturado. O criminoso que 
não tem ninguém por ele é que é espancado na maioria das vezes. E 
não estou afirmando isso somente agora, como Deputado. Tive a 
oportunidade de lecionar Direito Penal, por muitos anos, na 
Faculdade de Direito de Governador Valadares, e já dizia isso na 
sala de aula, quando falava sobre a violência arbitrária. Agora, 
quando vemos a situação ficar delicada, repetimos: desta tribuna não 
cabe acusação nem apuração de autoria, mas o protesto contra a 
situação de fato existente, a situação criada contra o Sindicato dos 
Jornalistas, o Cine Nazaré, o Cel. Felisberto Egg, e por que contra 
eles? Isso está atinginqo diretamente a sociedade de Minas Gerais. 
Se é uma disputa interna, se a situação é contra o Secretário de 
Segurança Pública- ele mesmo disse na televisão, ontem-. então que 
se faça a disputa com ele e não com quem não tem nada com essa 
história. Quem não pode ser vítima é o povo de Minas Gerais. Todos 
nós, particularmente aqueles que exercem qualquer espécie de função 
pública, temos o dever maior de preservar as instituições, de 
preservar a Constituição Federal. E, nesse passo, na defesa do que 
dispõem as Constituições Federal e Estadual na defesa da ordem, dos 
direitos e das garantias individuais, da justiça, da igualdade e da 
liberdade, e para escrever a história de Minas Gerais com páginas de 
construção e desenvolvimento, nós estaremos sempre firmes nesta 
tribuna para levantar a nossa voz e o nosso protesto. Quando as 
gerações de amanhã censurarem a violência cometida nos dias de hoje, 
haverão de ver escritos, nos anais desta Casa, as palavras dos 
Deputados desta geração. 
O Sr. Presidente -Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta. 
O Deputado Carlos Pimenta* - Exmo. Sr. Presidente da Assembléia 

Legislativa, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. imprensa, convidados 
que nos honram com sua presença. Sr. Presidente, ontem nós também, 
em nome da Bancada do PL, manifestamos o nosso posicionamento em 
relação aos fatos que têm acontecido nestas últimas semanas em Belo 
Horizonte. O PL se irmana com o Sindicato dos Jornalistas e lhe 
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hipoteca total solidariedade. Esperamos que o Sr. Secretário da 
Segurança Pública possa trazer luz aos fatos e possa trazer, acima 
de tudo tranqÜilidade ao povo de Belo Horizonte, ao povo mineiro e 
ao povo brasileiro, porque Minas Gerais é, sobretudo, o ponto de 
partida e o berço da democracia neste País. 
Sr. Presidente, Srs. Deputados, nós temos em mãos alguns incisos, 

anteriormente projetos de modificação do orçamento do Estado, que 
foram apresentados no ano passado pelo Deputado Agostinho Patrús, 
por solicitação nossa. E estes incisos beneficiam alguns municípios 
da região Norte mineira. Estamos apresentando, hoje, à Casa 
requerimentos nos quais solicitamos que o Governador do Estado, 
Eduardo Azeredo, faça todo o esforço possível para tirar estas 
propostas do papel e beneficiar as cidades norte-mineiras, 
principalmente Montes Claros, para onde estamos reivindicando a 
construção de um fórum. A Casa da Justiça de Montes Claros foi 
construída há mais de 30 anos e, na ocas1ao, era mais do que 
suficiente para atender à demanda que havia naquele município. Mas 
hoje, com o passar do tempo, com o crescimento de Montes Claros, que 
conta agora com mais de 300 mil habitantes, o fórum local não 
oferece as mínimas condições para ali se realizar um trabalho à 
altura daquela gente. 
Sr. Presidente, estamos apresentando também um requerimento em 

favor do povo de Mato Verde para a construção da barragem sobre o 
rio Viamão. Mato Verde, Srs. Deputados, é uma pequena cidade do 
Norte de Minas que, nesses últimos anos, com a seca que assola a 
região, corre o risco de não ter água potável nem mesmo para beber. 
Da mesma forma, estamos solicitando a construção de um terminal 
rodoviário na cidade de Varzelândia e a construção de uma ponte 
sobre o rio Verde Grande, no recém-criado Município de Jaíba, que 
tem um fluxo grande de veículos pesados. E esse problema tende a 
agravar-se com a instalação efetiva do Proje:o Jaíba, o maior 
projeto da América Latina, com mais de 100.000~a irrigados. Estamos 
cogitando, ainda, da construção de um centro administrativo na 
pequena cidade de Matias Cardoso. Enfim, são solicitações que já 
existem no orçamento. Já foi dada a oportunidade ao Governo do 
Estado de investir nesses municípios. 

Mas, Sr. Presidente, o motivo principal que me traz, hoje, a esta 5 tribuna refere-se ao projeto instituído no Norte de Minas Gerais, 
intitulado Projeto Nordeste. Esse projeto prevê verbas, desde 1993, 

.~ para obras no setor de saúde e para a compra de equipamentos para os 
~55 municípios norte-mineiros. Eu iniciei, hoje, um trabalho através 
g do qual estamos fazendo um levantamento minucioso de cada cidade 
c norte- mineira. Com relação ao problema da saúde, estamos fazendo um 
~ levantamento dos hospitais existentes no Norte de Minas e o número 
~ de autorizações de internamento dos municípios. Posso adiantar aos 
§ Srs. Deputados que a situação de saúde do povo daquela região está a uma verdadeira calamidade pública. Hoje o Governo apregoa um plano 
~ de consórcio entre municípios para atender a questão da saúde, mas, 
~ é bom lembrar que a maioria dos municípios norte-mineiros não 
.~ possuem sequer um pronto socorro ou um posto de saúde equipado para 
~ atender às pessoas. 
~ o engraçado é que o Governo do Estado autoriza um certo números de 
~ AIHs para cada município. O que acontece é que os Prefeitos têm em 
~ suas mãos uma média de 150 autorizações de internamento por mês e as 
a 
É 
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utilizam transportando seus doentes para cidades maiores, como 
Montes Claros, Bocaiúva ou Pirapora. Imaginem V. Exas. o gasto de 
cada Prefeitura para transportar os doentes. Em muitas cidades, 
existem médicos ou, às vezes, até um pequeno hospital em condições 
de fazer cirurgias de pequeno porte, mas os Prefeitos, pela forma de 
credenciamento, mesmo tendo as AIHs em suas mãos, são obrigados a 
transportar, em média, dez pacientes por dia para os grandes 
centros. Existem Prefeituras que gastam até 30% de suas rendas em 
municípios vizinhos. Há cidades onde as crianças nascem em cidades 
v}zinhas e não na sua terra de origem. 

E necessário, Sr. Presidente, que, ao lado desse pensamento do 
Governo do Estado, se implantem consórcios de saúde. É preciso 
melhorar a qualidade da saúde que se pratica no Estado e é 
necessário que o Governo ataque o problema liberando os recursos que 
estão no Projeto Nordeste. São recursos da ordem de U$40.000 para 
c9nstrução e de U$30.000 para equipamentos de postos de saúde. 

E necessário que o Governo veja o problema de perto, é necessário 
que o Governo se inteire mais do que acontece com a região norte-
mineira, onde as crianças morrem sem assistência médica, onde as 
gestantes não podem ter seus filhos nas suas terras de origem, onde 
as pessoas, muitas vezes, em alguns municípios, nunca tiveram 
contato com um médico no município de origem. De forma, Sr. 
Presidente, Srs. Deputados, que vamos procurar pessoalmente o Sr. 
Secretário de Estado da Saúde, para que cumpra com o acordo que está 
nesse projeto, o Projeto Nordeste. É um projeto muito bonito, um 
Projeto que, à primeira vista, enche os olhos de quem o lê, mas, na 
crua realidade, os municípios não tiveram e não viram as verbas que 
deveriam ter sido liberadas há dois ou três anos. 
Encerro, Sr. Presidente, meu pronunciamento, pedindo apoio aos ~r~. 

Deputados. E, ainda esta semana, vamos procurar o Sr. Secretar1o 
para que ele esclareça, não a mim não a esta Casa, mas ao povo 
norte-mineiro a respeito do Projeto Nordeste. Muito obrigado. 
* - Sem revisão do orador. 

Suspensão da Reunião 
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião para que 

os Deputados compareçam à cerimônia de assinatura do Regulamento 
Conjunto das Audiências Públicas Regionais, que acontece neste 
momento, no teatro desta Casa, com a presença dos chefes dos três 
Poderes do Estado. Estão suspensos os nossos trabalhos. 

Reabertura da Reunião 
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - Estão reabertos os 

nossos trabalhos. 
2ª PARTE (ORDEM DO DIA) 1ª Fase 

O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a 
Presidência passa à 2ª parte da reun1ao, com a 1ª fase da Ordem do 
Dia, compreendendo a discussão e a votação de pareceres e a votação 
de requerimentos. Estão abertas as inscrições para o expediente da 
Próxima reunião ordinária. 

Palavras do Sr. Presidente 
O Presidente da Assembléia comunica ao Plenário a constituição de 

duas comissões que deverão se deslocar até o Norte de Minas e o vale 
do Jequitinhonha, acompanhando o Governador do Estado e o Presidente 
jesta Casa, a fim de percorrerem aquelas regiões para fazer um 
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levantamento da situação e propor soluções para os problemas da seca 
que, de forma acentuada, atinge aquelas regiões e da praga de 
gafanhotos que vêm devastando as plantações da região norte-mineira. 
Assim sendo, solicita às Lideranças urgência nas indicações dos 
nomes para as referidas comissões. 

Leitura de Comunicação Apresentada 
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário da comunicação 

apresentada nesta reunião pela Deputada Maria Olívia- falecimento 
do Sr. Celso Mesquita, em Santo Antônio do Monte (Ciente. Oficie-
se.). 

Requerimentos 
O Sr. Presidente- Requerimento do Deputado Gil Pereira, em que 

pede, em apoio a requerimento semelhante já apresentado pelo 
Deputado Carlos Pimenta, seja formulado apelo ao Governador do 
Estado e ao Secretário de Estado da Fazenda solicitando o empenho de 
ambos junto ao Conselho Nacional de Política Fazendária- CONFAZ- a 
fim de que se conceda isenção de ICMS para a comercialização do 
alho. Ciente. Publique-se. Anexe-se ao Requerimento nQ 53/95, do 
Deputado Carlos Pimenta. 

Requerimento do Deputado Irani Barbosa, em que solicita seja 
constituída comissão especial a fim de proceder a uma visita ao 
Estado de São Paulo para fazer estudo comparativo da situação das 
obras de duplicação da Rodovia Fernão Dias em Minas Gerais e na 
vizinna unidade da Federação. Em votação, o requerimento. A 
Presidência defere o requerimento, em conformidade com o inciso XXVI 
do art. 244 do Regimento Interno. 

Requerimento do Deputado Dinis Pinheiro, no qual pede que a 1ª 
parte da reunião do dia 29/3/95 seja destinada a homenagem especial 
ao ex-Deputado José Laviola. A Presidência defere o requerimento, em 
conformidade com o inciso XXII do art. 244 do Regimento Interno. 
- A seguir, são deferidos, cada um por sua vez, em conformidade com 
o inciso I do art. 185 do Regimento Interno, requerimentos da 
Deputaoa Maria Olívia (3) - desarquivamento dos Projetos de Lei nQs 
2. 167. 2.071/94 e 1.629/93, que declaram de utilidade pública a Casa 
da Amizade de Senhoras de Rotarianos de São Tiago, a Associação 
Comunitária do Movimento Familiar Cristão de Aiuruoca, e o Conselho 
de Desenvolvimento Comunitário de Martinho Campos, respectivamente; 

~ e do Deputado Bonifácio Mourão (2) - desarquivamento dos Projetos de 
· Lei nQs 2.113/94 e 1.701/93, que declaram de utilidade pública a 
.~ Associação dos Municípios da Microrregião da Bacia do Suaçuí e a 
~ Associação dos PX do Cidadão de Governador Valadares, 
§ respectivamente. 2 
c - A seguir, são submetidos a votação e aprovados, cada um por sua 
a vez, na forma regimental, requerimentos dos Deputados Hely Tarquinío 
~ - constituição de uma comissão especial para: 1Q - apuração das 
g causas que levaram à paralisação das obras de construção do 
~ CARDIOMINAS; 2Q -ampliação de seus objetivos, compatível com as 

~ ~~~~~~~~~r~~~~~~adee ~~~~~~~~a~u~~t~~~~ap~~~~i~~~~~n~~ :m~~~~~~~~~o~ 
-~ localização e armazenagem dos aparelhos e equipamentos, tendo em 
~ vista a grande possibilidade de deteriorização e obsolência; João 
~Batista de Oliveira seja encaminhado oficio ao Exmo. Sr. 
~Presidente da República solicitando a continuidade do Programa de 
~ Apoio à Pessoa Portadora de Deficiência - PAPPD - e o imediato c. 
E 
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pagamento pelos serviços prestados pelas instituições de 
reabilitação de excepcionais conveniadas com a agência federal, nos 
meses de dezembro, janeiro e fevereiro; Carlos Murta - seja acionado 
o Governo Federal, por meio dos organismos de defesa civil, para que 
sejam tomadas providências de urgência, com a finalidade de 
minimizar o sofrimento de milhares de famílias situadas nos 
municípios do médio vale do Jequitinhonha; Alencar da Silveira 
Júnior - encaminhamento de pedido de informações à TELEMIG sobre o 
funcionamento dos prefixos 900 e 800; os critérios de aferição da 
prestação desses serviços e sobre os mecanismos de controle dos 
serviços que exigem limitação de idade, como o Disque Sexo; Marcelo 
Gonçalves - encaminhamento de ofício ao Presidente do Tribunal 
Regional Eleitoral, solicitando empenho quanto à viabilização e à 
inclusão entre as metas prioritárias daquele órgão da criação de 
uma seção eleitoral no Bairro da Lua, no Município de Pedro 
Leopoldo; Bonifácio Mourão (3) - desarquivamento dos Projetos de Lei 
nQs 1.939, 2.279/94 e 2.281/94; Maria Olívia (10)- desarquivamento 
dos Projetos de Lei nQs 1.127, 1.128 e 1.205/92, 1.386, 1.717, 
1.837, 1.838, 1.848 e 1.849/93, e 2.267/94. 

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

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

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

Proposição de Lei nQ 12.539, que obriga o poder público a fornecer 
gratuitamente aos usuários os formulários, as guias e os impressos 
utilizados na prestação de serviços (ex-Projeto de Lei nQ 1.806/93, 
do ex-Deputado Raul Messias). A Comissão Especial opina pela 
manutenção do veto. Em discussão, o veto. Não há oradores inscritos. 
Encerra-se a discussão. Em votação. A Presidência vai submeter a 
matéria a votação, por escrutínio secreto, nos termos do art. 234 do 
Regimento Interno. Antes, esclareço ao Plenário que os Deputados que 
desejarem manter o veto deverão votar "sim"; os que desejarem 
rejeitá-lo deverão votar "não". Resumindo: "sim" mantém o veto; 
"não" rejeita o veto. 
Convido para atuarem como escrutinadores os Deputados Aílton Vilela 

e Jorge Hannas. Convido para fazer a chamada o Secretário Ibrahim 
Jacob. 

O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.) 
- Depositam seu voto na urna os seguintes Deputados: 
Agostinho Patrús - Sebastião Navarro Vieira Rêmolo Aloise 

Ibrahim Jacob - Ermano Batista- Antônio Júlio - Aílton Vilela-
Alberto Pinto Coelho- Alencar das;· :eira Júnior- Almir Cardoso-
Anivaldo Antônio - Antônio Andrade Antônio Genaro Antônio 
Roberto- Arnaldo Penna - Bilac Pinto- Bonifácio Mourão- Carlos 
Murta - Carlos Pimenta - Clêuber Carneiro - Dimas Rodrigues - Dinis 
Pinheiro - Djalma Diniz - Durval Ângelo - Elbe Brandão - Elmo Braz -
Gil Pereira - Gilmar Machado- Glycon Terra Pinto- Irani Barbosa-
Ivair Nogueira -Jairo Ataíde- João Batista de Oliveira -João 
Leite- Jorge Eduardo de Oliveira -José Braga- José Henrique-
José Maria Barros- Kemil Kumaira- Leonidio Bouças- Luiz Antônio 
Zanto - Marcelo Gonçalves - Marco Régis - Marcos Helênio - Maria 
Olívia- Mauri Torres -Miguel Barbosa- Miguel Martini - Olinto 
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Sebastião Costa. 

O Sr. Presidente-
confiram o número 
votantes. 

Paulo Schettino Péricles 
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Ferreira 

~ 
~ 

Solici:~ aos escrutinadores que abram a urna e 
de sobrecartas existentes com o número de 

- Os escrutinadores procedem à conferência das sobrecartas. 
O Sr. Presidente - Votaram 53 Deputados. Foram encontradas 53 

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

- Os escrutinadores procedem à apuração dos votos. 
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 42 Deputados. Votaram "não" 11 

Deputados. Está mantido o veto. Oficie-se ao Governador do Estado. 
Discussão, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei nQ 

12.555, que cria o Programa Mineiro de Incentivo ao Folclore e ao 
Artesanato - PRÓ-ARTE (ex-Projeto de Lei nQ 2.026/94, do ex-Deputado 
Roberto Carvalho). A Comissão Especial opina pela manutenção do 
veto. Em discussão, o veto. Com a palavra, para discuti-lo, o 
Deputado Carlos Pimenta. 

O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, Srs. Deputados, antes 
de levantarmos o mérito do projeto em pauta, gostaríamos de 
cumprimentar a Presidência desta Casa, na pessoa do Deputado 
Agostinho Patrús, pela feliz iniciativa de criar uma comissão 
especial de Deputados para que, juntamente com o Governo do Estado, 
possa percorrer algumas cidades do Norte de Minas Gerais e levantar 
"in loco" os problemas que a seca tem causado àqueles municípios. 
Damos os nossos parabéns com a certeza de Que todos nós, que vamos 
participar dessa comissão, procuraremos trazer uma imagem fiel e 
verdadeira da situação do Norte de Minas. 

E mais, esperamos que o Governo do Estado, de acordo com as 
palavras do Secretário José Militão, possa, realmente, dirigir um 
plano de trabalho que surta efeito e que seja eficaz para socorrer 
aqueles municípios. 
Sr. Presidente e Srs. Deputados, o projeto anterior teve nosso voto 

apoiando o veto do Governador, porque o seu argumento nos convenceu 
dessa necessidade. Mas, no que diz respeito a este projeto que está 
em pauta, que cria o Programa Mineiro de Incentivo ao Folclore e ao 

z Artesanato PRO-ARTE, tivemos o cuidado de analisá-lo 
õ criteriosamente. De um lado, observamos que as ações do Governo do 

Estado para incentivar o folclore e o artesanato do Norte do Estado 
~ têm sido muito pálidas. Dessa forma, observamos que muitos 
·Ê municípios com tradições folclóricas, onde os Prefeitos procuram 
2 incentivar principalmente o artesanato, ficam com suas ações 
E restritas ao âmbito municipal. Aqui em Belo Horizonte a Prefeitura 
~ tem incentivado muito, principalmente o artesanato, com a feira de 
~ g~~~~g~~aqu~po~~:n~~~~e ~~al~~~~~r~~ ~~c~~~~: grg~~~~~~~a~~os~.m~~~~ -;;; 0 não ser tecnicamente perfeito, mas é o primeiro passo que a 
~ Assembléia está dando, o primeiro passo que os Deputados desta Casa 
~ procuram dar a fim de incentivar o folclore e o artesanato. Por 

.~ vários motivos, esse é um projeto que merece o nosso apoio. 
~ E, por outro lado, estivemos observando criteriosamente a 
~ fundamentação do Governo em opor o veto total a esse projeto, quando 
~ o Executivo alega que entre o artesanato e o folclore parece 
~ inadequado estabelecer uma interlig2-~0 que possibilite a elaboração c. 
E 
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de um programa comum de incentivos e que a Secretaria de Estado da 
Cultura vem desenvolvendo programas específicos e está promovendo um 
censo cultural do Estado. Ora, essa atitude do Governo tende a 
cortar o projeto. Acho que devemos ter o cuidado de analisar, sob o 
ponto de vista parlamentar, sob o ponto de vista de cada um de nós. 
Quando um projeto dessa natureza é promovido, não temos outro 
pensamento senão o de abrir um caminho para resolvermos um problema 
sério como esse. 

O folclore tem sofrido, nos últimos anos, principalmente nas 
pequenas cidades. Tenho sido testemunha dessas dificuldades, dos 
apertos por que passam os grupos folclóricos, principalmente do 
interior de Minas Gerais. Um grupo do quilate do Grupo Mambé, que já 
se apresentou em vários países pelo mundo afora, tem dificuldade em 
se manter, adquirir roupas e instrumentais. 
O meu voto será contra o veto do Governo, porque acredito que esse 

·projeto, se não é perfeito, é o primeiro passo que estamos dando em 
benefício dessa classe, dessa categoria, que precisa do incentivo e 
do apoio dos parlamentares. Muiio obrigado. 
* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente (Deputado Sebastião Navarro Vieira) A 

Presidência encerra a discussão e vai colocar a matéria em votação, 
por escrutínio secreto, nos termos do art. 234 do Regimento Interno. 
Antes, lembra ao Plenário que os Deputados que desejarem manter o 
veto deverão votar "sim", e os que desejarem rejeitá-lo deverão 
votar "não". Resumindo: "sim" mantém o veto, "não" rejeita o veto. 
Com a palavra, o Deputado Ibrahim Jacob, 3Q-Secretário, para 
proceder à chamada dos Deputados. 
O Sr. Secretário-(- Faz a chamada.) 
- Depositam seu voto na urna os seguintes Deputados: 
Sebastião Navarro Vieira - Paulo Pettersen Rêmolo Aloise 

Ibrahim Jacob - Ermano Batista- Antônio Júlio - Aílton Vilela-
Alberto Pinto Coelho- Alencar da Silveira Júnior - Almir Cardoso-
Anderson Adauto - Anivaldo Antônio - Antônio Andrade Antônio 
Roberto- Arnaldo Penna - Bilac Pinto- Carlos Murta Carlos 
Pimenta - Clêuber Carneiro - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro 
Djalma Diniz -Francisco Ramalho- Gil Pereira- Gilmar Machado-
Glycon Terra Pinto - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - João Batista 
de Oliveira- Jorge Eduardo de Oliveira- José Braga- José Henrique 
- Jo'sé Maria Barros - Leonídio Bouças - Marcelo Cecé Marcelo 
Gonçalves- Marco Régis -Maria Olívia- Mauri Torres Olinto 
Godinho- Paulo Piau -Paulo Schettino- Ronaldo Vasconcellos 
Sebastião Costa -Wilson Trópia. 

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. 

- Os escrutinadores procedem à conferência das sobrecartas. 
O Sr. Presidente - Votaram 45 Deputados. Foram encontradas na urna 

45 sobrecartas. Os números conferem. A Presidência solicita aos 
escrutinadores que procedam à apuração dos votos. 
-Os escrutinadores procedem à apuração dos votos. 
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 23 Deputados. Votaram "não" 21 

Deputados. Houve um voto em branco. Está mantido o veto. Oficie-se 
ao Governador do Estado. 

ENCERRAMENTO 
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O Sr. Presidente - Esgotada a matéria da pauta e não havendo 
oradores inscritos para o Grande Expediente, a Presidência encerra a 
reunião e convoca os Deputados para a especial de amanhã, dia 15, às 
9h30min e para a extraordinária também de amanhã, às 20 horas, nos 
termos dos editais de convocação, bem como para a ordinária da mesma 
data, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia 
anunciada pelo Sr. Presidente é a publicada na edição anterior). 
Levanta-se a reunião. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI 
NQ 12.617 

Comissão Especial 
Relatório 

O Chefe do Poder Executivo, valendo-se das prerrogativas que lhe 
confere o art. 90, VIII, c/c o art. 70, II, da Constituição 
Estadual, opôs veto total à Proposição de Lei nQ 12.617, que dispõe 
sobre a gratuidade do registro de nascimento e da certidão de óbito 
para pessoas reconhecidamente pobres. 

Por via da Mensagem nQ 570/95, encaminhou S. Exa. à apreciação 
desta Casa as razões do veto. 

Na forma do disposto no art. 234, c/c o art. 112, I, "b", do 
Regimento Interno, foi o veto distribuído a esta Comissão Especial 
para receber parecer. 

Fundamentação 
O Chefe do Poder Executivo alegou a existência de entraves de ordem 

constitucional para negar sanção total à Proposição de Lei nQ 
12.617. Embasou suas razões nas limitações preceituadas pelo art. 
22, XXV, da Constituição Federal, que assegura à União, de forma 
privativa, a competência para legislar sobre registros públicos, 
matéria a que está afeta a proposição de lei ora analisada. 
Vetou a proposição, ainda, sob o argumento de que o benefício nela 

tratado (gratuidade do registro de nascimento e da certidão de 
óbito) já fora instituído por via do art. 5Q, LXXVI, "a" e "b", da 
Constituição Federal. Assim sendo, desnecessária seria a edição de 
outra lei tratando do mesmo assunto. 

~ A Carta Magna, ainda em seu art. 5~. § 1Q, estabelece a vigência 
imediata de qualquer das normas cons: :ucionais que versam sobre os 

; direitos e as garantias fundamentais, incluindo-se ai o beneficio da 
~ gratuidade para as pessoas reconhecidamente pobres. 
§ Já a Lei Federal nQ 7.884, de 18/10/89 (editada após a Constituição 
E Federal de 1988), cuidou de simplificar ainda mais a aplicação do 
o citado dispositivo constitucional, que trata do benefício da 
~ gratuidade já mencionada. Basta que o cidadão declare de maneira 
~ simples o seu estado de pobreza para fazer jus a esse benefício. 
~ A proposição censurada pelo Chefe do Poder Executivo, destoando da 
o lei federal acima mencionada, ensejaria uma limitação quando da 
~aplicação da gratuidade dos atos notariais que menciona. Ao limitar J a 8 UPFMGs a renda familiar, excluiria pessoas que, apesar de 
~ auferirem renda superior a esta, muitas vezes têm um comprometimento 
g familiar maior. 
o 
"' "' C) 

c. 
E 
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Não há razão, pois, para a edição de uma norma estadual que trate 
exatamente do mesmo tema já disciplinado pelo constituinte federal 
na Carta da República. 
Assim sendo, assiste razão 

sanção a proposição de lei 
justificam o veto estão 
supracitadas. 

ao Governador do Estado ao excluir da 
em tela, uma vez que os argumentos que 
co"nsoantes às regras constitucionais 

Conclusão 
Pelas razões aduzidas, opinamos pela manutenção do veto total à 

Proposição de Lei nQ 12.617. 
Sala das Comissões, 15 de março de 1995. 
Ajalmar Silva, Presidente- Geraldo Rezende, relator Antônio 

Genaro - Anivaldo Antônio - Carlos Pimenta. 
PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LEI 

NQ 201ss 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
Do Deputado Dilzon Melo, o Projeto de Lei nQ 20/95 objetiva 

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária das Famílias 
de Coqueiral - ASCOFACO -, com sede no Município de Coqueiral. 

Publicada em 24/2/95, vem a matéria a esta Comissão para exame 
preliminar, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, V, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição está corretamente instruída com os documentos 

indispensáveis à declaração de utilidade pública, conforme estatui a 
Lei nQ 5.830, de 6/12/71. · 
A entidade de que trata a propos1çao em apreço está em 

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

Conclusão 
Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 20/95 na 
forma proposta. 
Sala das Comissões, 14 de março de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Simão Pedro Toledo, relator 

Geraldo Nascimento - Arnaldo Penna. 



Belo Horizonte, sexta-feira, 17 de março de 1995 

ATA 

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, 
EM 15 DE MARÇO DE 1995 

Presidência dos Deputados Wanderley Ávila, Sebastião 
Navarro Vieira e Ermano Batista 

SUMÁRIO: ABERTURA 1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata 
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nQs 62 a 66/95 
Requerimentos nQs 87 a 109/95- Requerimentos dos Deputados Gil 
Pereira, Ronaldo Vasconcellos (11), Jorge Hannas, Arnaldo Canarinho 
(4), Antônio Genaro e Hely Tarquínio (2) -Comunicações: Comunicação 
da Deputada Elbe Brandão Oradores Inscritos: Discursos dos 
Deputados Ibrahim Jacob, Ronaldo Vasconcellos, Geraldo Nascimento, 

·Maria José Haueisen, Marcos Régis, Paulo Piau, Marcos Helênio e 
Carlos Pimenta - 2ª PARTE (ORDEM DO DIA): 1ª Fase: Designação de 
comissões: Comissão Especial para Proceder a Estudos Que Permitam a 
Avaliação da Real Extensão do Problema da Violência Perpetrada 
contra a Mulher, em Todo o Estado c~ Minas Gerais - Leitura de 
comunicação apresentada Requerir,,tos: Requerimentos dos 
Deputados Hely Tarquínio (2), Antônio Genaro, Arnaldo Canarinho (3) 
e Ronaldo Vasconcellos (3); deferimento ·Requerimentos dos 
Deputados Gil Pereira, Arnaldo Canarinho, Jorge Hannas e Ronaldo 
Vasconcellos; aprovação -Questão de ordem; chamada de recomposição 
de "quorum"; existência de número regimental Requerimentos do 
Deputado Ronaldo Vasconcellos (7); aprovação- 2ª Fase: Questão de 
ordem - Suspensão e reabertura da reunião - Discussão e votação de 
proposições: Requerimento do Deputado Sebastião Helvécio (alteração 
da ordem do dia); aprovação- Discussão, em turno único, do Veto 
Parcial à Proposição de Lei nQ 12.551; discurso do Deputado Antônio 
Júlio; encer~amento da discussão; manutenção do veto- Discussão, em 
2Q turno, ::Projeto de Lei nQ 2.154/94; aprovação- Questão de 
ordem - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA. 

ABERTURA 
- Às 14hmin, comparecem os Deputados: 
Agostinho Patrús -Wanderley Ávila- Sebastião Navarro Vieira-5 Paulo Pettersen - Rêmolo Aloise - Maria José· Haueisen - Ibrahim 

Jacob- Ermano Batista -Antônio Júlio- Aílton Vilela- Ajalmar 
~ Silva- Almir Cardoso- Álvaro Antônio- Anivaldo Antônio- Antônio 
·~ Andrade - Antônio Genaro - Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho 
~ Arnaldo Penna - Bilac Pinto- Bonifácio Mourão- Carlos Pimenta-
c Clêuber Carneiro - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
m Durval Ângelo - Elbe Brandão - Elmo Braz - Francisco Ramalho 
~ Geraldo Nascimento -Geraldo Rezende Geraldo Santanna Gil 
~ Pereira- Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Hely Tarquínio-
~ b~~~~i~~r~os~oã; ~~~~~ ~o~~~~~aE~ua~~~r~eA~~i~~ir; ~o~~rg~a~~~~~sd: 
~ 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 Tôrres -Miguel Barbosa- Miguel Martini - Olinto Godinho-
~ Paulo Piau - Paulo Schettino- Péricles Ferreira - Raul Lima Neto -
~ 
Q a 
E 
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Romeu Queiroz -Ronaldo Vasconcellos- Sebastião Costa- Sebastião 
Helvécio- Simão Pedro Toledo- Toninho Zeitune- Wilson Trópia. 

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

1ª PARTE (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 recebe~ 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 62/95 

(Ex-Projeto de Lei nõ 2.132/94) 
Autoriza a Fundação Hospitalar do Estãdo de Minas Gerais - FHEMIG -

a doar à Prefeitura Municipal de Oliveira imóvel que menciona. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais-

FHEMIG- autorizada a doar à Prefeitura Municipal de Oliveira imóvel 
si~uado no Município de Oliveira, no lugar denominado Sanatório, com 
a area de 43.894,00m2 (quarenta e três mil, oitocentos e noventa e 
quatro metros quadrados), constituída de um prédio com 1.800,00m2 
(um mil e oitocentos metros quadrados) de área construída e mais 
residências, dependências, galpões e benfeitorias, com área 
aproximada de 978,40m2 (novecentos e setenta e oito metros quadrados 
e quarenta centímetros), além de um muro de alvenaria de ~OO,OOm 
(quinhentos metros) de extensão, no terreno respectivo, com area de 
978,40m2 (novecentos e setenta e oito metros quadrados e quarenta 
centímetros), confrontando pela frente, numa extensão de 168,20m 
(cento e sessenta e oito metros e vinte centímet~~s), com a R. 
Osvaldo Cruz; pelo lado direito, com Franciscc fieira, casas 
populares e terreno do Dr. Domingos Ribeiro de O veira e Silva; 
pelo lado esquerdo, com Rafael Arcanjo de Assis, conforme a 
escritura pública de doação, lavrada em 21/12/70, a fls. 2 do livro 
90-A do Cartório do 6Q Ofício de Notas de Belo Horizonte, e 
registrada em 1Q/12/71, sob o nQ 32.519, a fls. 58 do livro 3-AF do 
Cartório de Registro de Imóveis do Município de Oliveira. 
Parágrafo único -O imóvel mencionado no "caput" deste artigo 

destina-se à construção de um centro de lazer pela Prefeitura 
Municipal. 
Art. 2Q -O imóvel reverterá automaticamente 

FHEMIG se, no prazo de 3 (três) anos, contados da 
desta lei, não lhe for dada a destinação prevista 
do artigo anterior. 

ao patrimônio da 
data da publicação 
no parágrafo único 

Art. 3Q- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 21 de fevereiro de 1995. 
Ronaldo Vasconcellos 



Justificação: A medida proposta é de grande interesse para a 
comunidade do Município de Oliveira, uma vez que o imóvel se destina 
à construção, pela Prefeitura Municipal. de um centro de lazer 
destinado à prática de esportes e ao entretenimento da população 
local. 
Ademais, o terreno que se pretende doar encontra-se desocupado e em 

completa ociosidade, razão pela qual esperamos a aprovação deste 
projeto de lei pelos nobres pares da Casa. 

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 63/95 
(Ex-Projeto de Lei nQ 852/92) 

Fixa o período de cobrança de contas mensais pelas entidades 
prestadoras de serviço público no âmbito estadual. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -A partir da data de promulgação desta lei, as contas 

mensais das entidades prestadoras de serviço público serão cobradas 
dos usuários, sem quaisquer ônus complementares, somente entre o 5Q 
(quinto) e o 10Q (décimo) dia útil do mês seguinte àquele em que foi 
gerada a divida. 

Art. 2Q- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões. 2 de março de 1995. 
Ibrahim Jacob 
Justificação: A atribuição primordial da administração pública é 

oferecer utilidade aos administrados de maneira prática e, 
sobretudo, exeqüível. 

Segundo Hely Lopes Meirelles, "serviço público é todo aquele 
prestado pela administração ou por seus delegados, sob normas e 
controles estatais, para satisfazer necessidades essenciais ou 
secundárias da coletividade, ou simples conveniências do Estado". 

A regulamentação e o controle do serviço público e da utilidade 
pública caberão sempre ao poder público, qualquer que seja a 
modalidade de sua prestação aos usuários. 

O f~·-, de tais serviços serem delegados a terceiros, estranhos ou 
alhe· . à administração direta do Estado, não retira deste último o 

~seu poder indeclinável de regulamentá-los e controlá-los, exigindo 
· sempre a sua atualização e eficiência. 
~ A crise econômica pela qual passa o Pais impõe a todos certas 
• normas, em caráter compulsório, inclusive para administrar as 
~ minguadas rendas. 
E Seja qual for a realidade vivida pelo cidadão, pelo pai de família, 
"' é sempre no fim do mês que ele pode e necessariamente faz o seu 
~ balanço doméstico, dividindo e destinando as verbas para saldar os 
g seus compromissos pecuniários. ã Seria desumano, e mesmo cruel, pretender que esse trabalhador, de 
~ renda cada vez mais parca e incerta, fosse obrigado a levantar 
~ dinheiro para pagar as contas fora do período próprio, sob pena de . 

. ~ não o fazendo, ficar com o encargo de multa ou correção, fora da 
~ capacidade de seu orçamento. Ora, não se pode sofismaticamente levar 
~o trabalhador à inadimplência quando há uma realidade que o impede 
~ de saldar suas dívidas extemporaneamente. 
"' "' à 
E 
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É preciso que o Estado e mais precisamente as empresas prestadoras 
de serviço público participem do sacrifício imposto à comunidade, 
adequando as suas pretensões de cobrança de contas à realidade. Não 
se pode admitir que cobrem dos usuários antes que esses recebam a 
sua renda reduzida e limitada ao essencial. 
Se o Estado paga a seus servidores até o 5Q dia útil de cada mês, 

ou até depois disso, por que haveria de permitir a cobrança de 
serviços de natureza pública antes? 

É cabível outra anotação de Hely Lopes Meirelles: "0 Estado deve 
ter sempre em vista que serviço público e de utilidade pública são 
serviços para o público, e que os concessionários ou quaisquer 
outros prestadores de tais serviços são, na feliz expressão de 
Brandeis, "public servants", isto é, criados, servidores do público. 
O fim precípuo do serviço público, ou de utilidade pública, como o 
próprio nome está a indicar, é servir ao público e, secundariamente, 

·produzir renda a quem o explora. Daí, decorre o dever indeclinável 
de o concedente regulamentar, fiscalizar e intervir no serviço 
concedido sempre que não estiver sendo prestado a contento do 
público a que é destinado.". 

É com esses fundamentos que peço e espero o acolhimento e 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. 

PROJETO DE LEI No 64/95 
(Ex-Projeto de Lei nQ 2.031/94) 

Torna obrigatória a construção de escadas para peixes de piracema 
em barragens edificadas em cursos de água de domínio do Estado. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -É obrigatória a construção de escadas para peixes de 

piracema em barragens edificadas em cursos de água de domínio do 
Estado. 
Parágrafo Único O disposto neste artigo não se aplica às 

barragens cujas características de projeto tornem ineficaz a medida, 
de acordo com a análise e a decisão do Conselho Estadual de Política 
Ambiental - COPAM. 
Art. 2Q -As normas contidas no artigo anterior aplicam-se às 

barragens já existentes. 
Art. 3Q -O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 180 

(cento e oitenta) dias. 
Art. 4Q- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 21 de fevereiro de 1995. 
Marcos Helênio 
Justificação: Em nossas águas fluviais coexistem peixes de hábitos 

diversos, destacando-se entre eles muitas espécies migratórias, como 
a dos peixes de piracema, cujo instinto de reprodução leva-os, em 
determinada época do ano, a subir os rios à procura de locais 
propícios à desova. 
A piracema é impedida, nos cursos de água, por obras de barramento 

para geração de energia elétrica, para irrigação ou para outros 
usos. 
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A construção de escadas de peixes é um recurso técnico utilizado em 
todo o mundo como medida de proteção às espécies migratórias, 
auxiliando-as na transposição dos barramentos. 

Pelo exposto, contamos com o apoio dos nobres 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. 

PROJETO DE LEI No 65/95 
(Ex-Projeto de Lei nQ 2.033/94) 

Autoriza o Poder Executivo a celebrar comodato com o Sindicato 
Rural de Paiva, com sede no Município de Paiva. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar comodato 

pelo período de 30 (trinta) anos com o Sindicato Rural de Paiva, com 
sede no Município de Paiva, cedendo-lhe, para a construção de sua 
sede, imóvel de propriedade do Estado, situado nesse município, 
constituído de uma área de 300m2 (trezentos metros quadrados), 
medindo 10m (dez metros) de frente, confrontando com a estrada 
Paiva-Fazenda Santa Tereza; 30m (trinta metros) nas laterais, 
confrontando, pelo lado direito, com herdeiros de Antônio Eduardo 
Anastácio, pelo lado esquerdo com a Escola Estadual Santa Rosa e 
pelos fundos com o Córrego Santa Rosa. 
Parágrafo único - As benfeitorias construídas no imóvel de que 

trata o "caput" deste artigo, ao final do comodato, reverterão para 
o Estado. 

Art. 2Q- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as d~~oosições em contrário. 
Sala das Reuniões, 7 de mé ~o de 1995. 
José Bonifácio 
Justificação: O imóvel de que trata o presente projeto está situado 

em terreno com 2.000m2, onde está construído o prédio da Escola 
Estadual Santa Rosa. o que se deseja é a cessão, por comodato, de 
apenas 300m2 dessa área ao Sindicato Rural de Paiva. 

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 66/95 
(Ex-Projeto de Lei nQ 2.038/94) 

~ Dá o nome de Januário Carneiro à Rodovia MG-30, que liga o 
·~ Município de Belo Horizonte ao Município de Nova Lima. 
~ A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
E Art. 1Q -A Rodovia MG-30, que liga o Município de Belo Horizonte 
~ ao Município de Nova Lima, passa a denominar-se Rodovia Januário 
~ Carneiro. 
~ Art. 2Q- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
~ Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
m Sala das Reuniões, 7 de março de 1995. 
: Wanderley Ávila 
-~ Justificação: O presente projeto de lei, ao propor que se dê o nome 
~de Januário Carneiro à Rodovia MG-30, que liga o Município de Belo 
~ Horizonte ao Município de Nova Lima, tem o objetivo de homenagear e 
~ honrar a memória de um dos maiores radialistas do Estado de Minas 
~ Gerais. n 
~ 
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Januário Carneiro, dinâmico empresário da radiofonia, foi o 
fundador, em Nova Lima, da Rádio Itatiaia, que, após transferir-se 
para Belo Horizonte, transformou-se numa das maiores emissoras de 
rádio do País. 
Ousado em seus projetos, Januário Carneiro, consoante enfatizava a 

própria Rádio Itatiaia, abriu para Minas Gerais os caminhos de todos 
os continentes. 

Januário Carneiro fez da Rádio Itatiaia a pedra angular onde se 
encontra solidamente assentado o respeitado Sistema Itatiaia de 
Comunicação. 
Entusiasta pelo esporte, Januário Carneiro presidiu o Conselho 

Deliberativo do Vila Nova e emprestou ao futebol amador o melhor de 
seus esforços e de seu entusiasmo. 

Com o passamento de Januário Carneiro, Minas Gerais perdeu uma de 
suas maiores expressões radiofônicas, e o futebol amador, um 
·inigualável incentivador. 

Por sua figura honrada singular e carismática, Januário Carneiro 
faz por merecer a home~agem proposta neste projeto de lei que 
esperamos seja aprovado pela unanimidade de nossos nobres pares. 
-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. 

REQUERIMENTOS 
NQ 87/95, do Deputado Ibrahim Jacob, solicitando se consigne nos 

anais da Casa voto de congratulações com a Loja Maçônica =~delidade 
Mineira por seus 125 anos de existência. 

NQ 88/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se consigne nos 
anais da Casa voto de congratulações com a Loja Maçônica Juscelino 
Kubitschek por seus 95 anos de existência. 

NQ 89/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se consigne nos 
anais da Casa voto de congratulações com a Loja Maçônica Deus, Paz e 
Liberdade por seus 44 anos de existência. 

NQ 90/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se consigne nos 
anais da Casa voto de congratulações com a Loja Maçônica Montanheses 
Livres por seus 21 anos de existência. 

NQ 91/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se consigne nos 
anais da Casa voto de congratulações com a Loja Maçônica Paz e Amor 
por seus 22 anos de existência. 

NQ 92/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se consigne nos 
anais da Casa voto de congratulações com a Loja Maçônica Obreiros do 
Bem por seus 13 anos de existência. 

NQ 93/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se consigne nos 
anais da Casa voto de congratulações com a Loja Maçônica Deneziomar 
Soares por seus 15 anos de existência. 

NQ 94/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se consigne nos 
anais da Casa voto de congratulações com a Loja Maçônica Deus. 
Justiça e Fraternidade por seus oito anos de existência. 

NQ 95/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se consigne nos 
anais da Casa voto de congratulações com a Loja Maçônica Luz, Amor e 
Vida por seus 37 anos de existência. 

NQ 96/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se consigne nos 
anais da Casa voto de congratulações com a Loja Maçônica Amigos da 
Verdade por seus 15 anos de existência. 
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NQ 97/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se consigne nos 

anais da Casa voto de congratulações com a Loja Maçônica Libertas 
por seus 45 anos de existência. 

NQ 98/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se consigne nos 
anais da Casa voto de congratulações com a Loja Maçônica 
Solidariedade por seus 12 anos de existência. 

NQ 99/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se consigne nos 
anais da Casa voto de congratulações com a Loja Maçônica Deus, 
Justiça e Caridade por seus 12 anos de existência. (- Distribuídos à 
Comissão de Educação.) 

NQ 100/95, do Deputado Djalma Diniz, solicitando se oficie ao 
Secretário da Justiça com vistas à inauguração urgente do Centro de 
Reeducação Dênio Moreira de Carvalho, no Município de Ipaba. (- À 
Comissão de Defesa Social.) 

NQ 101/95, do Deputado Durval Ângelo, solicitando se oficie ao 
Secretário da Habitação para obter informações relativas à 
legalização de lotes desapropriados por interesse social no Conjunto 
Rubens Pinho Ângelo, no Município de Betim. (-À Mesa.) 

NQ 102/95, do Deputado Anderson Adauto, solicitando seja formulado 
apelo ao Governador do Estado para que intervenha junto aos Bancos 
oficiais do Estado com a finalidade de se abrir crédito de 
emergência para a recuperação de pastagens no Triângulo Mineiro, em 
virtude do prejuízo causado pela seca. (- A Comissão de 
Agropecuária.) 

NQ 103/95, do Deputado Paulo Schettino, solicitando seja formulado 
apelo ao Diretor do DER-MG com vistas ao recapeamento do asfalto da 
estrada que liga o Município de Bambuí ao Município de Iguatama. 

NQ 104/95, do Deputado Carlos Pimenta, solicitando seja formulado 
apelo ao Governador do Estado com vistas à construção de ponte sobre 
o rio Verde Grande, no Município de Jaíba. 

NQ 105/95, do Deputado Carlos Pimenta, solicitando seja formulado 
apelo ao Governador do Estado com vistas à construção de barragem no 
rio Viamão. no Município de Mato Verde. 

NQ 106/95. do Deputado Carlos Pimenta, solicitando seja formulado 
apelo ao Governador do Estado com vistas à construção de terminal 
rodoviário no Município de Varzelândia. 

~ a~~l~o~:~s~ov~~n~~~~t~go E~~~~~sc~~me8~~fa~olic~~~~~~u~;~ad:or~~~~~~ 
' adminis: ~tivo no Município de Matias Cardoso. (-Distribuídos à 
~Comissão de Administração Pública.) 
·ro NQ 108/95. do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando seja formulado 
~ apelo ao Presidente do Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA - com 
c vistas à isenção da taxa cobrada por esse órgão para combate a 
o gafanhoto na região Norte de Minas. (-À Comissão de Agropecuária.) 
~ NQ 109/95, do Deputado José Henrique, solicitando seja consignado 
~ nos anais da Casa voto de pesar pelo falecimento do Prefeito 

~ ~~~~~~~~ 1 n~~ue~:t~~~ic~~io~n~~nA0c~~~~~ãged~ 1 Á~~~~~~t~~~~~ig~b~~c~~) 
~ Do Deputado Gil Pereira, solicitando seja formulado apelo aos 
.~ Presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados e aos 
~ Ministros da Fazenda e do Planejamento com vistas à manutenção do 
~Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste- FNE -. por meio 
~ da destinação ao Fundo de parcela da arrecadação do imposto que 
~ substituirá o IPI e o ICMS. 
~ 
E 



192 

Do Deputado Ronaldo Vasconcellos (11), solicitando o 
desarquivamento dos Projetos de Lei nQs 2.064/94, 1.689 e 1.834/93, 
2.065, 2.117 e 2.069/94, 1.742 e 1.802/93, 2.098, 2.121 e 2.060/94. 

Do Deputado Jorge Hannas, solicitando o desarquivamento do Projeto 
de Lei nQ 753/92. 

Do Deputado Arnaldo Canarinho (4), solicitando o desarquivamento 
dos Projetos de Lei nQs 2.265/94, 1.583/93, 2.063 e 1.931/94. 

Do Deputado Antônio Genaro, solicitando o desarquivamento do 
Projeto de Lei nQ 2.187/94. 

Do Deputado Hely Tarquínio (2), solicitando o desarquivamento dos 
Projetos de Lei nQs 1.365/93 e 1.192/92. 

COMUNICAÇÕES 
É também encaminhada à Mesa comunicação da Deputada Elbe Brandão. 

Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ibrahim Jacob. 
O Deputado Ibrahim Jacob - Sr. Presidente, Srs. Deputados. 
-Lê requerimento em que solicita seja consignado nos anais da casa 

voto de congratulações com a Loja Maçônica Fidelidade Mineira por 
seus 125 anos de existência. 

A justificação do requerimento é que se segue. 
"Os jornais acabam de divulgar as mais recentes estatísticas sobre 

o aumento do número de miseráveis em nosso Pais: de 35 milhões, até 
há pouco tempo, para 41 milhões de pessoas. 
Nesse quadro adverso, sobressai o trabalho de pessoas que, sem 

alarde, dedicam parte de suas vidas a minorar o sofrimento dos 
desvalidos e a promover os ideais que forjam a cidadania. Liberdade, 
igualdade e fraternidade, esses são os fundamentos da maçonaria, que 
a Loja Maçônica Fidelidade Mineira, de Juiz de Fora, vem pregando e 
exercendo nos seus 125 anos de existência. 

Como filiado à instituição maçônica há 50 anos, sinto-me honrado 
ao propor esta homenagem ao Venerável Mestre, que a vem dirigindo, e 
a todos os irmãos da Loja pela passagem de data tão significativa. 

Estão aí os registros históricos a provar a vinculação estreita dos 
ideais democráticos e republicanos à maçonaria, atuante desde a 
Queda da Bastilha, na França passando pela emancipação do Brasil do 
sistema colonial e pela Proclamação da República, no final do 
século passado. 

Os irmãos maçons não se preocupam com a publicidade, com a ampla 
divulgação de seu trabalho. Em silêncio, e certamente em paz com a 
sua consciência de cidadãos, têm feito a sua parte na promoção da 
assistência àqueles que dela mais necessitam. 

Por todos esses motivos é que julgo válida a solidariedade dos meus 
pares e desta Casa Legislativa às comemorações e às festividades da 
Loja Maçônica Fidelidade Mineira, expressando nossos votos de longa 
duração a esta bonita e compromissada obra, tão radicalmente 
inserida na sociedade juiz-forana. Muito obrigado." 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ronaldo Vasconcellos. 
O Deputado Ronaldo Vasconcellos* -Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, assessoria, imprensa, galerias, no dia 12/12/97, Belo 
Horizonte estará completando 100 anos de existência. Por causa desse 
evento, uma série de comemorações estão sendo preparadas, todas 
destinadas a marcar esta data. Mas não serão apenas festas que 
registrarão a passagem do centenário: uma parceria inédita entre a 
Fundação Dom Cabral, a Associação Comercial de Minas e a Prefeitura 
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Municipal de Belo Horizonte possibilitou o surgimento do movimento 
destinado a internacionalizar a Capital mineira. 

O que significa isto? Significa dar à cidade condições efetivas 
para que ela possa aumentar o fluxo de turistas que a visitam 
anualmente e, em decorrência, atrair novos negócios, principalmente 
aqueles voltados para a produção de ponta, no campo tecnológico. 
Para que essa atração funcione de forma eficiente, a Fundação Dom 
Cabral promoveu uma pesquisa e uma série de mesas-redondas que, 
durante um ano, foram palco para a discussão das deficiências da 
cidade e das soluções para dinamizar o ambiente internacional. 

Foi assim que se chegou à conclusão de que seria preciso 
estabelecer dez grupos temáticos para estudar e definir, de forma 
efetiva, as ações necessárias para suprir as deficiências 
existentes. Os dez projetos considerados prioritários são os 
seguintes: consolidação de Belo Horizonte como metrópole de Minas 
Gerais; internacionalização do Aeroporto de Confins; implementação 
do marketing de Belo Horizonte; treinamento dos profissionais de 
serviços; melhoria do meio ambiente; valorização cultural; 
viabilização do centro de feiras e convenções; sinalização urbana 
trilingüe; ampliação de serviços consulares; educação. 

Assim, um grupo cuida dos aspectos relativos à melhor sinalização 
de Belo Horizonte, inclusive com a afixação de placas trilingües 
indicativas da localização de nossas principais atrações turísticas, 
passando pela internacionalização do Aeroporto de Confins onde hoje 
pousam e decolam 13 v6os internacionais por semana. 

De nada adianta, entretanto, atrair mais turistas se o setor de 
serviços não. se prepara de forma adequada para receber esses novos 
visitantes. E por isso que um outro grupo cuida para que mâitres, 
garçons, barmen, recepcionistas de hotéis e os taxistas que 
trabalham nos aeroportos tenham não só cursos de inglês e espanhol 
básico para facilitar o contato com os turistas estrangeiros mas 
também aprimorem os conhecimentos técnicos para que o atendimento 
seja feito de forma mais eficiente. Afinal. cuidar bem dos turistas 
é a melhor forma para garantir o seu retorno. 

Outro grupo estuda ações a serem propostas 
qualidade do meio ambiente da Capital mineira. 

~ ~~~v~~~âes~o~;~~nt~es~e t~~~~:~r~~m~~m u~u2r~~de 
desta cidade, cuja efervescência intelectual é 

~ Pais. 

para melhorar a 
Outro trabalha para 
centro de feiras e 

valorize a cultura 
conhecida em todo o 

·ro Em decorrência do incremento do turismo e dos negócios com o 
~ exterior, existe a preocupação de que sejam ampliados os serviços 
c consulares em Belo Horizonte, o que deverá ser feito com a ind1caçãç 
o de diplomatas de carreira dos países diretamente envolvidos. A 
~ medida que essas ações forem se concretizando, toda uma estratégia 
g de marketing será montada para prestar contas à população não só de á Minas mas também do Pais e do exterior do que vem sendo feito no 
Q sentido de dinamizar o ambiente internacional e consolidar o 
! desenvolvimento sustentado da Capital de Minas . 
. ~ Outro ponto sobre o qual não se descuida refere-se à necessidade de 
~ se criar um ambiente educacional através do qual as pessoas sejam 
~ conscientizadas sobre a importância desse movimento. 
~ Os encarregados de cada um desses temas formam o chamado Grupo 
~ Articulador do Movimento pela Internacionalização de Belo Horizonte. u 
E 
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Fazem parte desse grupo empresar1os e intelectuais do nível de 
competência do professor Tarcísio Ferreira, presidente da Belotur, 
de Murilo Araújo, José Eduardo de Lima Pereira, Daltro Nogueira, 
Herbert Viana, Luziana Lana, Ebehrard Aichinger, Miguel Borges, o 
teatrólogo Pedro Paulo Cava e o professor Evando Neiva. O secretário 
geral e coordenador desse grupo é o empresário Guilherme Emrich. 

Como se vê, representantes qualificados dos diversos segmentos 
estão empenhados nesse trabalho comum, destinado a fazer com que 
Belo Horizonte dê um salto adiante em seu desenvolvimento, o que é 
importante para que a cidade veja melhorar a qualidade de vida de 
seus habitantes em decorrência do aumento do número de empregos e da 
maior circulação de riquezas. 

O exemplo que a parceria entre a livre iniciativa e o poder público 
nos dá precisa encontrar eco nesta Casa. É por isto que conclamo os 
senhores Deputados a cerrarem fileiras, de forma suprapartidária, 
para dar apoio a esse movimento, que interessa não apenas aos belo-
horizontinos mas também a todos os mineiros, principalmente àqueles 
entre nós que têm o prazer de aqui ser recebidos como hóspedes desta 
cidade hospitaleira e tão agradável para se viver. 

A luta de Belo Horizonte para o seu desenvolvimento sustentado e 
para a sua transformação em metrópole de nível internacional, capaz 
de ombrear-se com as principais metrópoles do mundo merece não 
apenas o nosso apoio mas principalmente o engajamento de cada um de 
nós. Afinal, antes de mais nada, Belo Horizonte é a metrópole de 
Minas. Muito obrigado. 
* - Sem revisão do orador. 
o Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Geraldo Nascimento. 
O Deputado Geraldo Nascimento Exmo. Sr. Presidente, Srs. 

Deputados, Sras. Deputadas. Minas Gerais e o Brasil não enfrentam 
nenhuma guerra. No entanto, vivemos dias de bombas na última semana 
e nesta. 

Primeiro, a bomba contra a Casa dos Jornalistas. Um atentado 
anônimo. Ato terrorista contra a liberdade. Depois, veio o anúncio 
da bomba do Governo de privatizar a Vale do Rio Doce. FHC mostra, 
assim, a que veio. Pretende dar continuidade ao processo de 
desmontar o Estado brasileiro. Quer entregar o patrimônio público 
construido com impostos, fundos de garantia e empréstimos 
internacionais. Vende tudo a preço de banana e com as tais "moedas 
podres". 
A terceira bomba foi a morte da sofrida e heróica D. Maria da 

Conceição Figueiredo Souza. Maria, uma mãe de família como tantas, 
mas também uma heroína que lutou toda a vida junto aos seus oito 
filhos, contra a ditadura, contra a tortura, contra a discriminação. 
D. Maria era a nossa querida mãe do Henfil, homenageada em música, 
revistas e programas de TV de que o filho célebre participava. Peço 
este registro oficial para que os jornais publiquem também nossa 
homenagem. Para que o irmão do Henfil, o corajoso e digno Betinho, 
tenha ainda mais forças para manter sua campanha nacional contra a 
fome e a miséria. 
Tenho a honra de comunicar aos Srs. Deputados e a todos que 

acompanham os trabalhos desta Casa a importante vitória dos 
metalúrgicos dos Municípios de Acesita, Timóteo e Coronel 
Fabriciano. Esses trabalhadores elegeram, por expressiva maioria, a 
nova direção do Sindicato dos Metalúrgicos METASITA 
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comprometida com a Central Única dos Trabalhadores - CUT. Com 70% 
dos votos, a Chapa 2, presidida pelo companheiro Marinho Teixeira, 
venceu as outras duas concorrentes. 

A Chapa 2 representa a continuidade de um sindicato unido, forte e 
combativo. A maioria absoluta dos filiados são trabalhadores da 
ACESITA, recentemente privatizada. Um processo cruel, pois mais de 2 
mil companheiros foram colocados na rua. 

Para enfrentar essa situação, o METASITA tem mantido uma postura 
firme, conforme os princípios da CUT. Com negociações claras e a 
participação efetiva dos trabalhadores muitas conquistas foram 
obtidas nos últimos anos. Entre as pr' :ipais estão o retorno de 
férias, restaurante subsidiado e participação nos lucros da empresa. 

Para o próximo mandato, de três anos, a diretoria eleita fixou um 
consciente programa de lutas contra as perdas salariais e de 
continuidade do já positivo relacionamento com os aposentados e com 
a comunidade. 

A vitória da Chapa 2 é a vitória dos trabalhadores. Eles confiaram 
e nós também confiamos nos 44 membros da chapa, que têm agora a 
responsabilidade de manter o METASITA como um dos mais importantes e 
combativos sindicatos de trabalhadores de Minas Gerais. 

A comissão executiva do sindicato é composta pelo Presidente 
Marinho Teixeira, que trabalha há 24 anos na empresa. O Vice-
Presidente é Cesário Coelho Perpétuo; o Secretário-Geral. José 
Gonçalves Ribeiro; o Secretário de Assistência Social e Saúde, José 
Eustáquio de Almeida; o Secretário de Formação Sindical, Darci Silva 
Barbosa; e o Secretário de Divulgação, Imprensa e Assuntos 
Tecnológicos, Gérson da Silva Terra, entre outros membros. 

É necessário registrar o fundamental apoio recebido de diversos 
sindicalistas filiados à CUT. É essa solidariedade, essa militância 
que torna nossa luta mais forte e ampla. Registramos e agradecemos 
também a presença do companheiro e ex-Deputado Federal João Paulo 
Pires de Vasconcelos na portaria da usina, no dia da votação, desde 
as 6 horas da manhã. Para todo o Vale do Aço, João Paulo é uma 
referência de sindicalismo firme e coerente. 

Nesta oportunidade, destaco ainda a lisura com que as eleições 
foram conduzidas em Acesita-Timóteo. Apesar de ataques baixos e 

z acusações infundadas por parte das demais chapas concorrentes, a 
5 comissão eleitoral e os companheiros da Chapa 2 souberam evitar as 
, provocações. Assim, o pleito foi conduzido no nível de respeito que 
~ merecem os trabalhadores. 
~ Quero convidar, ainda, nosso companheiro, o Líder da bancada, para 
2 rebatermos as acusações que vêm de outros companheiros que usam este 
c microfone. Entendemos que esta Casa é muito democrática, mas, 
o infelizmente, existem pessoas que estão tentando se promover às 
~ custas do PT, e nós propomos à nossa bancada. por intermédio do 
~ companheiro Gilmar Machado, daqui para frente não cairmos mais 
~ ~ nessas provocações. Obrigado a todos. 
~ O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria José Haueisen. 
~ A Deputada Maria José Haueisen- Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
-~ senhores presentes nas galerias, ontem, o Governador do Estado 
~ esteve nesta Casa, participando da assinatura do regulamento das 
~audiências públicas regionais. 
~ As audiências, realizadas pela primeira vez em 1993, consolidam-se, 
~ a cada ano, como grande instrumento de democracia, na medida em que 
a 
É 
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possibilitam à população participar de forma ativa na elaboração do 
orçamento do Estado. 

Entretanto, se por um lado o povo tem atendido ao apelo da 
Assembléia e comparecido às audiências, por outro lado, o 
envolvimento do Poder Executivo, por meio da garantia de execução 
das propostas colhidas nas diversas regiões do Estado, ainda é 
tímido. Ainda não temos sistematizado, em lei, o poder deliberativo 
das audiências. 

Essa é uma questão na qual pretendo me aprofundar em outra 
oportunidade. 

O que realmente me traz a esta tribuna, relaciona-se com o apelo 
feito por diversos Prefeitos do vale do Jequitinhonha ao Governador, 
para que o Estado atue de forma emergencial naquela região, 
duramente castigada por uma de suas piores secas. 

Endosso o pedido feito ao Governador, pois conheço profundamente a 
·região, e sei muito bem o que está sofrendo o nosso povo. 

A seca que castiga o vale atinge particularmente quatro municípios: 
Comercinho, Cachoeira do Pajeú, Pedra Azul e Medina. Nesses locais, 
a água tem chegado em caminhões- pipa, geralmente vindos de Itaobim, 
em trajetos de até 60km. 
Ocorre, que além da falta desses caminhões para atender toda a 

demanda, o Município de Itaobim, que também sofre com a seca, está 
prestes a não ter mais como socorrer esses municípios. 
A situação é tão dramática, que quando os caminhões chegam 

transportando água, há tumulto e as pessoas entram em confronto, na 
luta por uma lata d'água. 
Algumas Prefeituras tentaram distribuir fichas para organizar a 

distribuição, mas o desespero é tanto que o tumulto continuou. 
Um dado que considero alarmante, e que nos dá boa idéia da 

situação, é que o consumo diário de água por habitante não chega a 
10% do normal. 
Enquanto consumimos cerca de 150 litros de água por dia, no vale do 

Jequitinhonha esse consumo tem ficado abaixo de 15 litros por 
habitante. 

Como os senhores podem notar, a situação é de calamidade pública. 
Para tentar solucionar a crise, foi proposta a criação de uma 

comissão, composta por integrantes da Assembléia e do Poder 
Executivo, que buscará soluções emergenciais para salvar o vale do 
Jequitinhonha. 
Considero essa decisão correta, mas gostaria de propor que tal 

comissão não tenha apenas o objetivo de atuar emergencialmente, 
solucionando hoje um problema que pode se repetir amanhã. 

Proponho a elaboração de um plano de governo para o vale do 
Jequitinhonha. Um plano, que dê resultado liquido e certo e que não 
fique apenas no papel. 
Apenas por meio de ações governamentais de longo prazo poderemos 

mudar o quadro de estagnação dessa região de nosso Estado. 
Se queremos um Estado justo, temos que acabar com as desigualdades 

regionais. 
De nada adiantarão duplicações de rodovias, se essas levarem 

riquezas apenas às regiões mais ricas. 
As áreas menos desenvolvidas precisam ser tratadas com dignidade, e 

não apenas de maneira paternalista com ações emergenciais 
paliativas. 
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Todos nós sabemos que muitos políticos, inclusive vários que estão 
aqui presentes, buscam votos no vale do Jequitinhonha. É chegado o 
momento de retribuir esses votos, cobrando do Governador Eduardo 
Azeredo não apenas um plano de emergência mas sim um plano de 
governo que garanta ao vale a dignidade que sempre lhe foi negada. 

Gerar riqueza da própria riqueza não traz mérito a ninguém. o 
grande desafio que a história nos impõe, é levar riqueza e 
prosperidade aos grotões deste País. 
O vale do Jequitinhonha é um desses grotões, e temos, agora, que 

acabar de uma vez por todas com essa situação. 
Espero poder contar com o apoio de todos que aqui estão. É também o 

que espera e o que precisa toda a população do vale do 
Jequitinhonha. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marcos Régis. 
O Deputado Marco Régis - Sr. Presidente, Srs. Deputados, na reunião 

ordinária da última segunda-feira, à noite, aqui nos manifestamos 
para denunciar, para repudiar, para repelir uma série de atentados 
terroristas que têm ocorrido em Belo Horizonte, num desrespeito à 
democracia. Nessa ocasião, tivemos a oportunidade de nos solidarizar 
com as vítimas morais e materiais desses atentados -o sindicato dos 
jornalistas, o Cel. Felisberto Egg, os proprietários do Cine Nazaré 
e os expectadores do evento. Por conseguinte, nos solidarizarmos 
também com a figura impoluta do Secretário de Segurança Pública, 
Delegado Santos Moreira. Ainda nessa ocasião, sensibilizamo-nos com 
as manifestações solidárias de colegas do Plenário, como o Líder do 
PT, Gilmar Machado, Geraldo Nascimento, do PT, João Batista de 
Oliveira, do PSB, companheiros de eleição pela Frente Minas Popular. 
Também nos sensibilizamos, mais ainda, com o apoio do Deputado 
Carlos Pimenta, do PL, uma das revelações da nova safra de 
Deputados, uma das figuras em que depositamos a maior confiança no 
desempenho desta legislatura. Agradecemos também o apoio que nos foi 
dado pelo Presidente da Mesa naquela noite, Deputado Sebastião 
Navarro Vieira, do PFL, pessoa de quem podemos divergir 
ideologicamente, mas por quem temos o maior apreço, o maior 
respeito, por se tratar de uma pessoa honesta e competente. 
O tema sobre o qual hoje vamos aqui discorrer é o tema para o qual 

2 tínhamos nos inscrito na segunda-feira à noite. A gravidade dos 
ô acontecimentos poré~ nos levou a uma inversão de pauta. 

Hoje retornamos para aplaudir, para enaltecer e louvar a iniciativa 
-~ do Governador Eduardo Azeredo ao enviar a esta Casa um projeto que 
~ cria a Secretaria de Estado da Criança e do Adolescente, Projeto de 
~ Lei nQ 26/95. 
c Como ex-Prefeito de uma pequena cidade do Sul de Minas, quero 
m considerar que esse projeto representa um dos sonhos do Governador 
~ Eduardo Azeredo. E como é bom sonhar! E como é bom um executivo 
g poder dar continuidade a um sonho até na manhã seguinte, 
~ principalmente a um sonho tão grandioso como esse. 
~ Foi esvaziada a política incipiente da criança e do adolescente, 
ro então chamada política do menor, que era executada, em nosso Estado, 
-~ pela FEBEM. Essa entidade teve suas atividades esvaziadas por 

ro medidas que vêm sendo tomadas de outros governos para cá. Aqui, 
g devemos reconhecer que a iniciativa da atual política da criança e 
~do adolescente se deu em 1990, no Governo Collor. Embora não tenha 
~simpatia e nem tenha votado em Collor, temos de reconhecer que o a 
E 
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1n1c1o da política da criança e do adolescente se deu em seu 
Governo, quando foi instituído o Ministério da Criança. Depois, foi 
solicitado que todos os munlClPlOS, por intermédio da ECT, 
instituíssem o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente e o Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do 
Adolescente. 
Sinto-me orgulhoso, nesta ocasião, de tecer comentários sobre esse 

projeto. Tendo por base um documento que nos foi passado pelo 
Conselho Estadual da Criança e do Adolescente, pudemos verificar 
que, dos 700 e tantos municípios de nosso Estado, somente 30% deles 
dispõem de Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do 
Adolescente e somente 10% possuem o Conselho Tutelar dos Direitos da 
Criança e do Adolescente. 

Como ex-Prefeito de Muzambinho, orgulho-me de ter implantado nesse 
município, em 1992, não só o Conselho Municipal como o Conselho 
·Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente. Tenho em mãos um 
documento do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do 
Adolescente de Muzambinho relatando suas atividades do ano de 1993. 
Esse relatório dá bem a dimensão do que pode fazer uma política 
pública, numa pequena cidade, em favor da criança e do adolescente. 
Temos, aqui, relatados os seguintes atendimentos prestados pelo 
Conselho Tutelar, no ano de 1993: (- Lê:) 

"Adolescentes Cadastrados no Pam-Programa de Apoio ao Menor 137 
Boletins de Ocorrência Recebidos (PM) ...... 17 
Relatórios ao Judiciário e Promotoria ...... 40 
Pedido para Abertura de Inquérito ........... 5 
Encaminhamento à Defensoria Pública ........ 22 
Aconselhamento a Pais e Responsáveis ....... 64 
Abrigo Provisório ........................... 6 
L i berdade Assisti da ......................... 1 
Acompanhamentos Diversos ................... 11 
Autorização para Deslocamento da Comarca ... 12 
Encaminhamento à Apae ....................... 3 
Representação ao Ministério Público ......... 5 
Petição para Trabalho de Menores ............ 1 
Reunião na Área Rural para Divulgação da Lei Federal 
NQ 8.069/90 ................................ 12 
Campanha "Dia Municipal da Solidariedade" ... 1 
Assistência Social Realizada no Conselho. 107* 
Evasão Esco 1 a r ............................. 39 
Violação dos Direitos Humanos ............... 4 
Gravidez na Adolescência .................... 2 
Negligência Familiar ....................... 14 
A 1 cool ismo e Drogas ......................... 4 
Encaminhamento Jurídico ..................... 2 
Saúde ...................................... 26 
Petição de Tutela ........................... 4 
Abandono .................................... 6 
Agressão ................................... 28 
Desobediência a Pais ou Responsáveis ....... 22 
Ação e Guarda e Responsabilidade ........... 17 
Fuga ........................................ 6 
Ato Infracional ............................. 4 
Liberdade Assistida ......................... 1 
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Acompanhamento à Iniciação ao Trabalho ..... 20 
Reunião em Associação Comunitária ........... 4 
Ajuda na Formação de Conselhos .............. 3 
Atendimento a Escolas Rurais ............... 5" 
Sr. Presidente, Srs. Deputados, por aí se pode verificar a dimensão 

de um conselho orga- :ado, estabelecido e implementado numa cidade 
de 20 mil habitantes. 

O Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente tem 
sido de grande importância para a região, inclusive porque propiciou 
a implantação de novos conselhos. 

Por isso, Sr. Presidente, quero louvar, mais uma vez. o envio desse 
projeto pelo Governador Eduardo Azeredo, o qual deverá ser votado a 
partir de hoje nesta Casa. Temos a certeza de que ele apresenta 
muitas falhas técnicas, mas esperamos que as comissões específicas 
tenham feito as respectivas emendas e que os Srs. Deputados tenham 
colaborado. De nossa parte, tivemos participação na elaboração de 
uma emenda em que pedimos a incorporação dos servidores da FEBEM 
pela Secretaria da Criança e do Adolescente, para que os 
funcionários daquele órgão não fiquem relegados a segundo plano, 
como ficaram os funcionários da MinasCaixa à época de sua extinção. 
Sr. Presidente e Srs. Deputados, esperamos que esse projeto, uma 

vez transformado em lei, dê a Minas Gerais uma posição de destaque 
no cenar1o nacional, na luta pela promoção e pela defesa dos 
direitos da criança, agora priorizados por meio de uma Secretaria de 
Estado. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Paulo Piau. 
O Deputado Paulo Piau - Se o território mineiro não fosse passagem 

ligando várias regiões do País, certamente Minas Gerais seria um 
Estado bem mais atrasado. 
Sr. Presidente. Srs. componentes da Mesa, Srs. Deputados, Sras. 

Deputadas, cidadãos que se acham na galeria, jornalistas presentes, 
como faço uso desta tribuna pela primeira vez, permitam-me agradecer 
aos eleitores de Uberaba e de outras cidades que em mim depositaram 
o voto de confiança; quero agradecer também a maneira pela qual fui 
recebido nesta Casa, começando pelos servidores e posteriormente 
pelos colegas Deputados. 

§ m~~~~sng~~~~s,deE~~~e~r~~da~~~nd~e~~;~~~i~l in~~~;~;~~u~~ p~~~:~~~~~~ 
· possuidor de mão-de-obra trabalhadora das melhores, de excepcional 
~ potencial de recursos naturais, seja na mineração, na agropecuária, 
·ro nos recursos hídricos e energéticos, em infra-estrutura e até mesmo 
§ no turismo . .:= 
c Minas Gerais, Estado de grande tradição cultural e política, mas 

sociais espalhados por todo seu vasto ~ com enormes problemas 
~ território. 
~ Minas Gerais, que ainda não percebeu que o desenvolvimento do setor 
~ produtivo é a base para a melhoria da qualidade de ~ida dos 
~ mineiros. 
~ Minas Gerais, que ainda acha que o Brasil é muito pequeno sem ela . 
. ~ Oh! Quanta utopia! Quanto comodismo! Quanta incompetência pensar 

ro assim! 
~ E aí estamos. Ocupamos o segundo lugar na economia deste País, que 
~ é porém três vezes menor do que a primeira, São Paulo, e apresenta 
~ uma distribuição de renda precária. c. 
E 
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Em que pese a Minas Gerais estar no Brasil, País de economia 
fechada, que participa com apenas 1% do mercado mundial e que 
diminuiu sua participação no PIB mundial de 2,5% em 1979 para 2% em 
1994, prejudicado enormemente pela utópica e extemporânea 
Constituição de 1988, ou a Constituição do "tudo pelo social", hã 
Estados com maior capacidade de desenvolvimento, nesta conjuntura, 
do que o nosso. 

Mas como apenas criticar não contribui, quero apresentar a proposta 
que defendi durante a campanha eleitoral: trocar o "slogan" demagogo 
"tudo pelo social" por "tudo pelo produtivo", pois a produção com 
distribuição justa de renda é a base para o desenvolvimento social. 
A saída para Minas Gerais está no incentivo ao desenvolvimento do 

setor produtivo, muitas vezes apenas adaptando aqui o que jã estã 
sendo feito em outros Estados. Somente assim poderemos atrair novos 
investimentos, incentivar o empresãrio mineiro a investir aqui e 

·conseqüentemente gerar empregos e receitas públicas para o próprio 
Governo aplicar nas atividades sociais. 
Minas precisa mudar o conceito de que o Governo é "adversário do 

setor produtivo" para "parceiro do setor produtivo". 
Para tal, já sugerimos, juntamente com as entidades de classe, que 

o novo Governo desenvolva idéias como a parceria para o 
desenvolvimento, a exemplo de São Paulo e Cearã, e fortaleça a sua 
"agência de desenvolvimento", irradiando essa estratégia por todas 
as regiões mineiras. 

Poder público e iniciativa privada precisam caminhar de mãos dadas 
para realizar estudos e projetos (condic2~ que Minas perdeu após 
1986) e executar projetos de infra-est~utura, de educação, de 
ciência e tecnologia e tantos outros de relevante necessidade para 
fortalecer o setor produtivo. 
Minas precisa melhor aproveitar o seu potencial, incentivar o 

processamento de suas matérias-primas, especialmente as 
agropecuãrias. 
E inconcebível que a soja, produzida na região Noroeste de Minas 

Gerais, vã para o Distrito Federal a fim de ser processada e depois 
o produto seja dirigido aos portos e centros de consumo. Não podemos 
mais admitir isso. Minas precisa de incentivar sua indústria 
turística, e isso passa obrigatoriamente pela vontade política do 
Governo do Estado, no qual nós, como legisladores, temos grande 
parcela de responsabilidade. 
Minas precisa de gerência, a exemplo do que fez o estadista 

Juscelino Kubitschek. Acredito na proposta, na postura ética e na 
capacidade do Governo Eduardo Azeredo e Walfrido dos Mares Guia. 

Mas quero também, Sr. Presidente, Srs. Deputados, acreditar na 
justiça do Judiciário, na verdade da imprensa e, sobretudo, na 
capacidade desta Casa de contribuir decididamente para o 
desenvolvimento econômico e social do nosso Estado. E, quem sabe, no 
final da nossa gestão, iremos receber os aplausos do povo mineiro. 
Obrigado. 
O Sr. Pres;dente - Com a palavra, o Deputado Marcos Helênio. 
O Deputado Marcos Helên;o - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 

Deputadas, p~blico presente, temos vãrios assuntos para comentar, 
entretanto o tempo não serã suficiente. 

Com relação ao projeto que cria a Secretaria da Criança e do 
Adolescente, faremos uma intervenção na hora em que esse projeto 
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entrar em discussão. Temos var1as propostas, discussões objeções e 
apoios ao projeto, porém não falaremos sobre isso agora: As pessoas 
que estão presentes podem aguardar, pois este projeto vai entrar em 
discussão daqui ' pouco. 

Temos acompanhé:~ o trabalho do pessoal da Caixa Beneficiente, dos 
ex-guardas-civis, e é importante que façamos esse pronunciamento. 
Sr. Presidente, Srs. Deputados, nesta semana que passou 

completaram-se 25 _anos da extinção das Guardas-Civis, corporações 
que demarcam uma epoca e uma maneira diferenciada nas práticas 
policiais. Foram extintas pela ditadura militar, dentro de uma 
proposta estratégica de valorização das policias militares, mais 
hierarquizadas e disciplinadas, onde o controle seria mais fácil, em 
detrimento das policias civis. 
Trata-se de um processo desencadeado há 25 anos e que até hoje se 

desenvolve, especialmente baseado no comodismo dos governos em 
·relação à questão da atuação policial. 

É que poucos são os que têm coragem de debater seriamente o 
problema, preferindo deixá-lo à margem. Não se discute, por exemplo, 
as razões de o Brasil possuir duas polícias, adotando um modelo 
raríssimas vezes usado em nações do Primeiro Mundo e que, conforme 
estudos que já se desenvolvem há décadas, é absolutamente 
ultrapassado. Não se discute a adoção de uma polícia única, civil, 
porque isso não interessa aos que exercem o poder. Fecham-se os 
olhos para situações como o fato de Nova Iorque com o dobro da 
população do Rio de Janeiro e uma única polícia, possuir menos da 
metade dos policiais que a Capital carioca, com suas polícias civil 
e militar. 

Não se procura discutir, igualmente, o volume de recursos 
absolutamente exíguos destinado à defesa social, especialmente a 
equipamentos para a policia civil. Nem se toca em determinados 
procedimentos policiais, de ordem investigatória, hoje executados 
pela polícia militar, que claramente invertem as missões 
constitucionais das duas policias. Da mesma forma, não se pretende 
resolver de uma maneira minimamente satisfatória e global a questão 
das carreiras, dos quadros e dos salários daqueles que se arriscam 
para garantir a segurança social. 

z E fique bem claro que, neste momento, não estamos criticando 
~ nenhuma diretriz ou nenhum membro de nossas corporações policiais. O 
• que criticamos é a ausência de políticas públicas sérias para a 
~ segurança, o que compromete a eficiência da administração pública e 
i o bem-estar social. 
o Queremos, portanto, lembrando a saudosa Guarda-Civil, chamar a 
É atenção para esse ponto, que consideramos absolutamente relevante e 
e para o qual esta Casa pouco ou nada tem contribuído. 
~ Gostaríamos ainda de, recordando a Guarda-Civil, aproveitar para 
~ parabenizar a primeira diretoria eleita da Caixa Beneficente dos 
~ Guardas-Civis e Fiscais do Trânsito. 
~ Trata-se de conquista alcançada às custas de trabalho árduo e 
~ intransigente, empreendido pelo movimento dos aposentados daquelas J corporações e instrumentalizado pela Comissão de Defesa do 
~ Consumidor desta Casa, que temos a honra de presidir. 
~ Lutando por justiça e defendendo a moralidade, chegamos 
~ vitória. Vitória essa de tamanha extensão que alcança 
~ anos no tempo. Conquista que representa a derrubada n 
E 
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tradição autoritária na gestão daquela entidade, reflexo das 
ditaduras que assolaram o País e do caráter espúrio que buscaram 
imprimir em nossa instituição policial. 
Vencemos uma cúpula encastelada naquela "Caixa" há mais de 20 anos, 

composta, inclusive, por servidores que têm ocupado postos-chave na 
hierarquia policial civil ao longo dos tempos. Não foi enfrentamento 
tranqüilo, contudo, estamos certos, sempre mantivemos nossa conduta 
dentro de elevados padrões éticos. Fizemos a disputa no campo 
político-legislativo agindo sempre de forma limpa e transparente, 
sem propostas veladas ou intenções ocultas. 

Foi enorme o trabalho e, cumpre-nos, conseqüentemente, prestar o 
devido tributo àqueles que estiveram à frente das batalhas, os 
companheiros Austrégesilo Neves e Paulo Egídio Beloni, líderes do 
movimento e, hoje, respectivamente, Presidente e Vice da Caixa, além 
de tantos outros, como Gedilson Alves Lima, Geraldo Braziel. Tárcio 
·Feliciano Teles, José Ferreira Pinto, Adão de Matos Ferreira, 
Antônio Alves Pereira, José Daniel da Silveira, Jacy Vieira da 
Silva, Geraldo dos Santos Pinho, Alemar Roberto, José Maria Ribeiro 
Mourão, José Francisco da Silva, José Ribeiro de Freitas, Elias do 
Carmo Costa, Wilson Pinheiro Xavier, Dírson de Assis Pereira, Valdir 
Rodrigues, Raimundo Lourenço Formiga, Valdeci Ribeiro, Magno 
Miranda, Atayde Marinho, Novino Hott, José Magno de Lima, Ivo Dias, 
Galba Lopes do Nascimento, Ozanam de Oliveira Costa, José Antoninho 
dos Santos, Nilo Damasceno Evangelista, Walter Demichelli, José 
Alfredo Fernandes, Raimundo Menezes de Castro, Sálvio Olinto de 
Souza, Raul Ferreira, Raimundo Inácio Sobrinho, Armando Timóteo, 
Lourival Albuquerque, Etenes José Elói da Costa, João Aguiar e 
Souza, Sebastião Guálter Martins, Jadir Silva. Sebastião Moreira 
Soares, José ~uis Soares, Pio Olímpio Vasconcelos, C.eraldo dos 
Santos Pinto, Angelo Fernandes Neves da Silva, Jésus Cal~a de Moura, 
Francisco Antunes Rodrigues, Arli de Souza, José Mendes de Menezes 
Filho, Noé Crisóstomo dos Reis, Geraldo Gonçalves Cunha, Mário 
Augusto Davi da Costa, Expedito Gabriel da Silva. Paulo Valle da 
Silva, Onofre Batista, Clemente da Silva Cardoso, Onofre Ferreira, 
José América, Bernardo Braga e inúmeros outros. 
Agradecemos, também, aos colegas desta Casa, especialmente Márcio 

Miranda, Maria Olívia e Hely Tarquínio, que, na Comissão de Defesa 
do Consumidor, nos acompanharam, apoiando a luta dos ex-guardas-
civis e fiscais de trânsito. 
Assunto complexo, não só pela legislação extensa que lhe toca como 

pelos vícios administrativos que podem ocorrer na sua gestão, a 
Caixa Beneficente dos Guardas-Civis e Fiscais de Trânsito caminha 
hoje para um novo rumo. 
Acreditamos que, já empossados na direção da Caixa, seus 

contribuintes, legítimos e exclusivos donos da instituição, terão a 
cautela que o problema merece, a fim de que, sendo extinta ou 
permanecendo remodelada, a Caixa se torne efetiva fonte de benefício 
para seus associados. É o que esperamos e, certamente, veremos. 
Gostaria de esclarecer que a diretoria da Caixa Beneficente, há 60 

anos, era indicada pelo Secretário de Segurança. Entramos com um 
projeto de lei para que a diretoria fosse eleita por seus 
associados. Já temos a primeira diretoria eleita por meio desse 
novo processo. 
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Concluindo, gostaria de, em nome dos ex-guardas-civis e fiscais de 
trânsito, prestar homenagem a um ex-guarda-civil, Sr. Francisco José 
de Castro, que completará em julho deste ano 90 anos de idade. Foi 
integrante da ex-guarda-civil, prontidão das Delegacias do 3Q, 4Q e 
SQ Distritos Policiais, e é pai de um funcionário desta Casa, o Ary, 
da Segurança. 

Na pessoa do Sr. Francisco José de Castro, homenageamos os ex-
guardas-civis e policiais de trânsito, que agora têm, sob seu 
controle, a Caixa Beneficente. Esperamos que façam um trabalho 
profícuo, transparente e possam continuar contando com o apoio desta 
Casa Legislativa. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente -Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta. 
O Deputado Carlos Pimenta* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 

Deputadas, senhores que nos visitam nesta tarde, quero, de público, 
agradecer as palavras do Deputado Marco Régis e concordar com seu 

·posicionamento em relação a esse projeto que cria a Secretaria da 
Criança e do Adolescente e que vai ser discutido, hoje, em 1Q turno. 
Acho que é um passo decisivo do Governo do Estado. Já tivemos 
oportunidade de trocar com o Deputado Marco Régis, idéias a respeito 
de uma emenda que visa à proteção das pessoas que trabalham, dos 
funcionários públicos do Estado que se encontram numa situação 
difícil. Depois de vários contatos com funcionários da FEBEM, 
sentimos suas angústias e incertezas. Essa emenda visa a corrigir 
essa distorção e, tenho certeza, será analisada e sensibilizará os 
Deputados desta Casa. 
Sr. Presidente, neste momento, estão reunidos vários membros de 

Secretarias de Estado: da Secretaria de Defesa Civil. da SEPLAN, do 
CEDEC, da Casa Civil e da SEAM. Eles estão debatendo a questão da 
seca, no Norte de Minas. Acho que é uma reunião importante, na qual 
serão discutidas as providências que estão sendo tomadas. pelo 
Governo do Estado, para acudir, literalmente, a região Norte 
mineira. o Mucuri e o vale do Jequitinhonha, que passam por 
dificuldades jamais vistas. Ontem, ficamos, em parte, satisfeitos 
por receber do Sr. Vice-Governador do Estado, Walfrido dos Mares 
Guia. a noticia de que será destinado, a 4% da população de cada 
munlClPlO. o salário mínimo de R$70,00, para abrir frentes de 

z trabalho. Municípios de 20 mil habitantes poderão abrir frentes de 
6 trabalho de até 800 pessoas; municípios de 30 mil habitantes, 
, frentes de até 1.200 pessoas; municípios de 10 mil habitantes, 
~ frentes de até 400 pessoas. ~ uma medida importante, um dinheiro que 
-~ suplanta o Fundo de Participação dos Municípios Norte Mineiros, pois 
~ sabemos que existem municípios que recebem, hoje, apenas R$60,00 por 
c mês. Essas frentes de trabalho, acima de tudo, vão conter o êxodo 
o naquela reg1ao. Atualmente os Prefeitos estão gastando muito 
~ dinheiro, fornecendo passagens para que as pessoas possam sair do 
g Norte de Minas. em busca de melhor sorte. 
~ Tivemos a noticia de que foi liberado R$1.500.000,00 para a 
~ aquisição de sementes para o plantio de feijão. Esperamos que essas 
~ sementes não estejam imunizadas. porque vão servir para o consumo 
-~ humano, pois a fome é o principal problema naquela região. Também, 
~ está programada a distribuição de três poços artesianos para 
~ combater, a médio prazo, o problema da seca naqueles municípios. 
~ Louvamos as atitudes do Vice-Governador Walfrido dos Mares Guia e o 
~ 
Q 

n 
E 
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posicionamento do Deputado José Militão, hoje, Secretário de 
Assuntos Municipais. 
Temos, em mãos, um requerimento através do qual estamos 

solicitando, ao Governador Eduardo Azeredo, gestões junto ao Governo 
Federal para dar continuidade à implantação do esgoto sanitário do 
canal do córrego Melancia, em Montes Claros. 

A obra foi autorizada pelo Ministério do Bem-Estar Social, que irá 
financiar 75% de seu valor e Governo do Estado deverá contribuir com 
os restantes 25%. São 14 bairros de Montes Claros e mais de 30 mil 
pessoas que não possuem rede de esgoto e saneamento básico. 
Esperamos que o Sr. Governador dê continuidade a esse projeto. Não é 
pelo fato de o Prefeito de Montes Claros ter se posicionado contra a 
administração Eduardo Azeredo que essa obra irá parar. Não aceitamos 
nenhuma retaliação contra aquele município. Estaremos defendendo os 
interesses daquele povo e daquela cidade. 

· Esperamos que esse contrato possa ter continuidade e beneficiar 
mais de 40 mil pessoas. Afinal de contas, a população não deve 
sofrer devido ao posicionamento político do Prefeito. Ela votou 
livre e independentemente. Não aceitamos, deixo registrado, de 
público, nenhuma retaliação contra Montes Claros. Estivemos juntos 
ao Governador Eduardo Azeredo na campanha eleitoral e o povo deu-nos 
a vitória no segundo turno. Muito obrigado. 
* - Sem revisão do orador. 

2ª PARTE (ORDEM DO DIA) 
1ª Fase 

O Sr. Presidente Esgotada a hora destinada à 1ª 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. 

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

para Proceder a Estudos que Permitam Avaliação da Real Extensão do 
Problema da Violência Perpetrada contra a Mulher, em Todo o Estado 
de Minas Gerais. Pelo PMDB: efetivo - Deputado Bonifácio Mourão; 
suplente- Deputado Antônio Andrade; pelo PTB: efetivo- Deputada 
Maria Olívia; suplente- Deputado Miguel Barbosa; pelo PSDB: efetivo 
-Deputado Miguel Martini; suplente- Deputado João Leite; pelo PT: 
efetivo - Deputado Almir Cardoso; suplente - Deputado Ivo José; pelo 
PDT: efetivo - Deputada Elbe Brandão; suplente - Deputado Marcelo 
Gonçalves. Designo. A Gerência-Geral de Apoio às Comissões. 

Leitura de Comunicação Apresentada 
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário da Comunicação 

apresentada pela Deputada Elbe Brandão- realização de um fórum na 
sede da Associação Microrregional - AMANS -, em Montes Claros, no 
dia 7/4/95, para discussão sobre a emancipação de novos municípios, 
visando a um diagnóstico regional de impacto sócio-econômico do novo 
mapeamento da região. Ciente. Publique-se. 

Requerimentos 
- A seguir, são deferidos, cada um por sua vez, nos termos do 

inciso I do art. 185 do Regimento Interno, requerimentos dos 
Deputados Hely Tarquínio (2) - desarquivamento dos Projetos de Lei 
nQs 1.192/92, que altera a redação do art. 1Q da Lei nQ 5.830, de 
6/12/71, e dá outras providências; e 1.365/93, que dá a denominação 
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de Escola Estadual Donana Miranda à escola estadual de Piranguita; 
Antônio Genaro - desarquivamento do Projeto de Lei nQ 2.187/94, de 
sua autoria, que declara de utilidade pública a Missão Artística, 
Cultural e Social - MACUSOC - com sede no Município de Contagem; 
Arnaldo Canarinho (3) - desarquivamento dos Projetos de Lei nQs 
1.931/94, que cria linha de transporte coletivo rodoviário 
intermunicipal, com sede no município de Leandro Ferreira; 2.063/94, 
que cria o Programa do Leite na Empresa; e 1.583/93, que concede o 
pagamento de taxas mínimas de água e energia elétrica às entidades 
assistenciais e sociais; Ronaldo Vasconcellos (3) - desarquivamento 
dos Projetos de Lei nQs 2.060/94, que declara de utilidade pública o 
Asilo São Vicente de Paula, no centro do Distrito de São Pedro da 
União; 2.121/94, que dá a denominação de Av. Dr. Joaquim Balbino de 
Carvalho à estrada paralela de acesso à BR-491, localizada no 
Município de Elói Mendes; e 2.098/94, que declara de utilidade 

·pública o Pontenovense Futebol Club, com sede no Município de Ponte 
Nova, todos de sua autoria. 

- A seguir, são submetidos a votação e aprovados, na forma 
regimental, requerimentos dos Deputados Gil Pereira, Líder da 
Minoria, solicitando sejam encaminhados ofícios aos Srs. José 
Sarney, Presidente do Senado, e Eduardo Magalhães, Presidente da 
Câmara, bem como aos Srs. Pedro Malan, Ministro da Fazenda, e José 
Serra, Ministro do Planejamento, a fim de que na reforma tributária 
seja preservado o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste 
- FNE -; Arnaldo Canarinho, solicitando o desarquivamento do Projeto 
de Lei nQ 2.265/94, que dá denominação de Renato Azeredo ao 
Aeroporto de Lavras; Jorge Hannas, solicitando o desarquivamento do 
Projeto de Lei nQ 753/92, de autoria do Deputado Tarcísio Henriques, 
que altera a redação do inciso III do art. 70 da Lei nQ 9.938, de 
26/6/39 e dá outras providências; e Ronaldo Vasconcellos, 
solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei nQ 1.802/93, de sua 
autoria, que declara de utilidade pública a Fundação Educacional 
Monsenhor Herculano, com sede no Município de Paraopeba. 

Questão de Ordem 
o Deputado Irani Barbosa - Sr. Presidente, peço recompos1çao de 

"quorum", porque parece que não há número para deliberação. 
2 o Sr. Presidente- É regimental o pedido. A Presidência solicita ao 
~ Sr. Secretário que faça a chamada nominal para verificação de 

"quorum". Com a palavra, o Sr. 1Q-Secretário, Deputado Rêmolo 
~ Aloise. 
~ O Sr. Secretário-(- Procede à chamada.) § O Sr. Presidente - Responderam à chamada 32 Deputados, com os 10 
c que estão nas comissões. Portanto, há "quorum" para a continuação 
o dos nossos trabalhos. 
~ - A seguir, são também submetidos a votação e aprovados, cada um 
~ por sua vez, na forma regimental, requerimentos do Deputado Ronaldo á Vasconcellos (7) - desarquivamento dos Projetos de Lei nQs 1.742/93, 
~ que declara de utilidade pública a Fundação AMAE para Educação e 
~ Cultura, com sede no Município de Belo Horizonte; 2.069/94, que 
-~declara de utilidade pública o Grêmio Recreativo Cultural Escola de 
~Samba Bem-Te-Vi, com sede no Município de São Gotardo; 2.117/94, que 
~declara de utilidade pública o Clube Cavalo de Aço, com sede no 
~Município de Ipatinga; 2.065/94, que declara de utilidade pública as 
~ Comissões Associadas do Meio Ambiente e Sociedade - COMAMAS -, com 
a 
É 
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sede no Município de Contagem; 1.834/93, que autoriza o Poder 
Executivo a doar imóvel ao Município de Rio Casca; 2.064/94, que 
autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de São Pedro dos 
Ferros imóvel destinado à construção de uma escola-creche; e 
1.689/93, que declara de utilidade pública o Grupo Amigos das Artes 
de Paraopeba - GAMA -, com sede no Município de Paraopeba, todos de 
autoria do requerente. 

2a Fase 
O Sr. Presidente (Deputado Ermano Batista) - Esgotada a matéria 

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

Questão de Ordem 
O Deputado Gilmar Machado -Sr. Presidente. baseados 

regimentais, solicitamos a suspensão dos trabalhos por 
para que possamos agilizar os entendimentos entre as 
sobre o projeto ora em votação. 

Suspensão da Reunião 

nos termos 
5 minutos, 
Lideranças 

O Sr. Presidente - É regimental. Atendendo ao pedido do Deputado 
Gilmar Machado, suspendo a reunião por 5 minutos. 

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

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente (Deputado Sebastião Navarro Vieira) - Vem à Mesa 

requerimento do Deputado Sebastião Helvécio, que solicita a 
alteração da Ordem do Dia desta reunião, de modo que o Projeto de 
Lei nQ 26/95 seja apreciado em último lugar. Em votação, o 
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (-Pausa). Aprovado. 
Discussão, em turno único, de Veto Parcial à Proposição de Lei nQ 

12.551, que dispõe sobre os valores do soldo do pessoal da PMMG e dá 
outras providências (ex-Projeto de Lei nQ 2.228/94, do Governador do 
Estado). A Comissão Especial opina pela manutenção do veto incidente 
sobre o seu art. 2Q. Em discussão, o veto. Para discutir, o Deputado 
Antônio Júlio. 

O Deputado Antônio Júlio -Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. 
Deputados, demais presentes nas galerias, apenas para comentar esse 
veto do ex-Governador Hélio Garcia, gostaríamos de dizer que vimos, 
no final do ano passado, um dos maiores absurdos, cometido pela 
Secretaria de Estado da Educação, contra o trabalhador do ensino. 
Abriu-se um concurso público para serventes de escolas, que exigia, 
através de edital, o diploma de primeiro grau. Isso criou uma grande 
confusão no interior de Minas, porque a maioria das serventes de 
escolas sequer tinha a 4ª série. Naquele momento aflitivo do povo do 
interior, apresentei um projeto de lei ao Governador do Estado com 
uma emenda que isentava as serventes de escolas, com mais de 24 
meses de trabalho no Estado, de apresentar aquela documentação. Para 
surpresa nossa, o Governador vetou a nossa proposta e, com isso, 
vemos o descaso com que o Executivo trata o Legislativo. Na maior 
cara-de-pau do mundo o Governo diz: "Não me parece recomendável, com 
efeito, alterar as condições estabelecidas em edital de concurso já 
realizado." E o concurso não foi realizado. Agora, para surpresa 
nossa, de acordo com informações do Líder do Governo, hoje, Deputado 
Romeu Queiroz, este edital foi cancelado. Então, isso deixa o Poder 
Legislativo, mais uma vez, à mercê do Poder Executivo. O Governo faz 
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um veto sem justificativa, porque se tratava de emendas do Poder 
Legislativo, feitas através de seus Deputados. As emendas visam 
tirar do Governo aquela irresponsabilidade de ex1g1r em edital a 
comprovação de conclusão do primeiro grau para um concurso de 
servente. Qual é o nosso espanto, Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
quando chega até nós uma denúncia de que, esse edital continha a 
obrigatoriedade de comprovação de conclusão do primeiro grau para as 
serventes de escolas, simplesmente, para que alguns funcionários do 
Estado, que ocupavam cargos importantes e que não eram efetivos, 
arranjassem uma forma de se efetivarem através de um concurso 
público. Isso é muito grave e precisa ser apurado pelo Governador 
Eduardo Azeredo. Isso se passou no Governo Hélio Garcia e o Governo 
Eduardo Azeredo cancelou o edital, mas isso não pode ficar apenas no 
cancelamento. Tem que haver uma resposta do Governo sobre o ~orquê 
do cancelamento do edital. Se essas denúncias têm ~~ndamento, o 
Governo tem que tomar providências, porque as cais~ não podem 
continuar da forma que estão. 

Então, Sr. Presidente, Srs. Deputados, esse veto nem precisa ser 
questionado, porque o edital nem existe mais, mas queria apenas 
alertar os companheiros Deputados sobre o que passamos no ano 
passado, à mercê do Poder Executivo, quando tentávamos resolver os 
problemas do Estado, discutir as dificuldades do funcionalismo 
público e o Governo vinha, como um trator, fazendo bobagens como 
esse veto, com essa justificativa, assinado pelo Governador Hélio 
Garcia. 
* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente- Não havendo outros oradores inscritos, encerra-

se a discussão. Em votação. A Presidência vai submeter a matéria a 
votação por escrutínio secreto, nos termos do art. 234 do Regimento 
Interno. Antes, lembra ao Plenário que os Deputados que desejarem 
manter o veto deverão votar "sim", e os que desejarem rejeitá-lo 
deverão votar "não". Resumindo: "sim" mantém o veto, "não" rejeita o 
veto. Convido para servirem como escrutinadores os Deputados 
Sebastião Helvécio e Ajalmar Silva. 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: 

~ Sebastião Navarro Vieira - Rêmolo Aloise - Ermano Batista -Antônio 
, Júlio- Ajalmar Silva -Almir Cardoso- Álvaro Antônio- Anivaldo 
~ Antônio- Antônio Andrade -Antônio Genaro- Arnaldo Penna- Bilac 
·ro Pinto - Djalma Diniz - Durval Ângelo - Elbe Brandão - Francisco 
~ Ramalho- Geraldo Rezende- Geraldo Santanna- Gil Pereira- Gilmar 
c Machado - Glycon Terra Pinto - Hely Tarquínío - Ivair Nogueira -
m Jairo Ataíde - João Leite - Jorge Hannas - José Bonifácio - José 
~ Braga- José Maria Barros -'Kemil Kumaira- Leonídio Bouças- Marco 
g Régis- Maria Olívia - Mauri Torres Migue· Martini Paulo á Schettino- Sebastião Costa -Sebastião Helvéc o Simão Pedro 
~ T~l~~~ -P~~~;~:~t~e~tu~~c;m:~~~0~0~ró~~~~utinadores que procedam à 
.~ abertura da urna e à verificação da coincidência do número de 

ro sobrecartas com o de votantes. 
~ -Os escrutinadores procedem à conferência das sobrecartas. 
o 
~ 
~ 
Q 

a 
E 
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o Sr. Presidente - Votaram 41 Deputados. Foram encontradas na urna 
41 sobrecartas. Os números conferem. A Presidência solicita aos 
escrutinadores que procedam à apuração dos votos. 
- Os escrutinadores procedem à apuração dos votos. 
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 31 Deputados. Votaram "não" 10 

Deputados. Está mantido o veto. Oficie-se ao Governador do Estado. 
Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 2.154/94, do 

Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel 
ao Município de Capinópolis. A Comissão de Fiscalização Financeira 
opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Não há 
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação. Os Deputados 
que o aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa). Aprovado. À 
Comissão de Redação. 

Questão de Ordem 
O Deputado Sebastião Helvécio- Sr. Presidente, solicito, de plano, 

·o encerramento da reunião, por inexistência de "quorum". 
ENCERRAMENTO 

O Sr. Presidente - A Presidência, verificando a inexistência de 
"quorum" para continuação dos trabalhos, encerra a reunião e convoca 
os Deputados para as extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de 
amanhã, dia 16, às 9 horas, nos termos dos editais de convocação e 
para a ordinária, também de amanhã às 14 horas, com a seguinte 
ordem do dia: (- A ordem do dia a~unciada pelo Sr. Presidente é a 
publicada na edição anterior.). Levanta-se a r~~,ião. 
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ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, 
EM 16 DE MARÇO DE 1995 

Presidência dos Deputados Agostinho Patrús e 
Rêmolo Aloise 

SUMÁRIO: ABERTURA 1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata 
Correspondência: Ofícios, telegramas e cartão Apresentação de 
Proposições: Projeto de Lei Complementar nQ 1/95 e Projetos de Lei 
nQs 67 a 82/95- Requerimentos nQs 110 a 130/95- Requerimentos dos 
Deputados Anivaldo Antônio, Gil Pereira e Ailton Vilela 
Comunicações: Comunicações das Comissões de Saúde e Ação Social e de 

.Assuntos Municipais e dos Deputados Marco Régis, João Batista de 
Oliveira e Wilson Trópia Oradores Inscritos: Discursos dos 
Deputados João Batista de Oliveira, Geraldo Nascimento, Miguel 
Martini, Durval Ângelo, Carlos Pimenta, Marcos Helênio e Gilmar 
Machado- Registro de presença - 2ª PARTE (ORDEM DO DIA): 1ª Fase: 
Designação de comissões: comissões para acompanhar o Governador do 
Estado e o Presidente da Assembléia ao Norte de Minas e ao vale do 
Jequitinhonha, com a finalidade de levantar a situação e propor 
soluções para os problemas da seca que, de forma acentuada, atinge 
aquelas regiões e da praga de gafanhotos que vem devastando as 
plantações da região norte-mineira- Leitura da Deliberação da Mesa 
nQ 1. 191, de 1995 Leitura de comunicações apresentadas 
Requerimentos: Requerimento do Deputado Gil Pereira; encaminhamento 
à Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais - Requerimento do 
Deputado Ailton Vilela; aprovação Requerimento do Deputado 
Anivaldo Antônio; discursos dos Deputados Anivaldo Antônio e Gilmar 
Machado; aprovação - 2a Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão 
e votação de proposições: Votação, em turno único, do Veto Parcial à 
Proposição de Lei nQ 12.580; manutenção; declaração de voto do 
Deputado Gilmar Machado- Discussão, em turno único, do Veto Parcial 
à Proposição de Lei nQ 12.538; discurso da Deputada Maria José 
Haueisen; encerramento da discussão; questão de ordem; manutenção -
ENCERRAMENTO. g 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- Ailton Vilela- Ajalmar 
c Silva- Alberto Pinto Coelho- Alencar da Silveira Júnior -Almir 
m Cardoso- Álvaro Antônio - Anivaldo Antônio- Antônio Andrade 
~ Antônio Genaro - Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna 
~ - Bilac Pinto- Bonifácio Mourão- Carlos Pimenta- Clêuber Carneiro 
] - Dílzon Melo- Dimas Rodrigues -Dinis Pinheiro- Djalma Diniz-
Q Durval Ângelo - Elbe Brandão - Elmo Braz - Francisco Ramalho 
~ Geraldo Nascimento -Geraldo Rezende Geraldo Santanna Gil 
-~ Pereira- Gilmar Machado - Hely Tarquinio- 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 Antônio Zanto - Marcelo Cecé 
~ Marcelo Gonçalves - Marco Régis - Marcos Helênio - Mauri Torres -
~ 
E 



210 

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 (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 

Do Sr. Sérgio Cabral Filho, Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado do Rio de Janeiro, agradecendo o envio do "Dicionário 
Biográfico de Minas Gerais - Periodo Republicano- 1889/1991" e 
parabenizando a Casa pela produção da obra. 

Do Sr. Evandro Ferreira Passos, 1Q-Vice-Presidente do Sindicato 
Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior - ANDES -
SN, solicitando oportunidade para apresentação de propostas do Fórum 
Mineiro em Defesa da Escola Pública visando à melhoria na qualidade 
das escolas públicas do Estado. 

TELEGRAMAS 
Dos Srs. Reinhold Stephanes, Ministro da Previdência e Assistência 

Social, e Newton Cardoso, Deputado Federal, agradecendo o convite 
para participar do ciclo de Debates sobre Reforma Constitucional. 

Do Sr. José Antônio Pedro, Prefeito Municipal de Santos Dumont, 
cumprimentando o Deputado Agostinho Patrús por sua eleição para 
Presidente da Assembléia. 

Da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais - FIEMG -, 
informando o cancelamento do almoço com os Ministros da Justiça, do 
Trabalho e da Previdência Social, programado para 13/3/95. 

CARTÃO 
Do Sr. José Romualdo Fialho Cronemberger, Prefeito Municipal de 

Carmo do Rio Claro, acusando recebimento de comunicação sobre a 
composição da Mesa Diretora desta Casa e desejando êxito nos 
trabalhos desta legislatura. 
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 COMPLEMENTAR No 1/95 
Acrescenta inciso ao art. 5Q da Lei Complementar nQ 37, de 18 de 

fevereiro de 1995. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q- Acrescente-se ao art. 5Q da Lei Complementar nQ 37, de 18 

de fevereiro de 1995, o inciso IV: 



211 
~ 
~ 

"Art. 5Q Nâo se permitirá a criaçâo de município por 
desmembramento nem a anexaçâo de distrito se essas medidas 
implicarem para o município remanescente: 
IV- a perda do seu distrito industrial." 
Art. 2Q -Esta lei complementar entra em vigor na data de sua 

publicaçâo. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 1995. 
Anderson Adauto 
Justificaçâo: A criaçâo, a incorporaçâo, a fusâo e o desmembramento 

de municípios devem se pautar na realidade e na justiça político-
social. 

A infra-estrutura de um distrito industrial se assenta na 
organizaçâo político-administrativa do município-sede. Por tal, nâo 
há como justificar que a criaçâo, a incorporaçâo, a fusâo ou o 

·desmembramento de municípios ocasione a perda do distrito industrial 
do município remanescente. 

Estamos certos de que nossos pares nos apoiarâo na aprovaçâo deste 
projeto de lei complementar, que reconhece a justiça feita aos 
municípios que possuem distritos industriais e podem vir a perdê-
los, após muito trabalho para sua implantaçâo. 
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Assuntos 

Municipais e de Fiscalizaçâo Financeira para parecer, nos termos do 
art. 200, c/c o art. 103, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI No 67/95 
(Ex-Projeto de Lei nQ 2.131/94) 

Autoriza a incorporaçâo de cursos superiores de fundações por meio 
de ajustes ou convênios. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q Fica o Poder Executivo autorizado a incorporar à 

Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG -, por meio de ajustes 
ou convênios, cursos superiores de fundações com fins educacionais 
existentes no Estado, resguardados a autonomia dos respectivos 
centros universitários, os direitos dos servidores técnicos e 
administrativos e integrantes do corpo docente, bem como a 
gratuidade de ensino através de bolsas de estudo ou dotações 

z financeiras especificas, consignando-se, para tanto, os recursos 
~ necessários no orçamento do Estado. 

§ 1Q -Para efeito desta lei, considera-se centro universitário o 
~ conjunto de cursos superiores pertencentes a uma fundaçâo 
~ funcionando em determinada cidade. 
~ § 2Q - A Fundaçâo Presidente Antônio Carlos e a Fundaçâo José 
c Bonifácio Lafayette de Andrada, ambas com sede em Barbacena, além de 
Q outras existentes no Estado, poderâo ser partes nos ajustes ou 
~ convênios mencionados neste artigo. 
g Art. 2Q- Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçâo. á Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
m Sala das Reuniões, 9 de março de 1995. 
~ José Bonifácio 
.~ Justificaçâo: A incorporaçâo de cursos superiores pela UEMG, 
~ através de ajustes ou convênios, constitui o melhor caminho a ser 
g seguido em relaçâo às faculdades sediadas no interior do Estado, 
~ mormente as mais antigas. É que os centros universitários existentes 
~ em várias cidades mineiras, reunindo cursos superiores criados a 
~ 
E 
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duras penas e desenvolvidos sob esforços corajosos de lideranças e 
elites locais, representam a consolidação de uma estrutura sistêmica 
especial que corresponde às peculiaridades, às tendências e às 
vocações de certos tipos e valores vinculados ao respectivo ambiente 
regional. 
Extinguir fundações e transformar seus cursos no interior em 

repartições públicas sob a denominação de cursos universitários, 
gerenciados autoritariamente por órgãos de ensino superior da 
Capital, submetidos aqueles a uma centralização que lhes quebra a 
autonomia fundacional atualmente existente; demitir-se, mais cedo ou 
mais tarde, todo o corpo docente arregimentado na cultura 
interiorana, quebrando-se as garantias dos servidores técnicos e 
administrativos, que perderão o emprego; instituir-se uma duvidosa 
gratuidade escolar, tudo isso nos leva a uma situação alienante de 
retrocesso educacional, que não se pode aceitar senão com gr~;es 

·riscos. 
A solução inserida neste projeto de lei, inegavelmente, constitui 

modelo salutar para a incorporação pedagógica universitária de 
cursos superiores na órbita da UEMG, possibilitando edificar-se, no 
interior, "campi" autônomos que, resguardados nas suas 
peculiaridades e vocações, estarão sujeitos a orientação e 
diretrizes básicas da citada universidade. 

O presente projeto de lei merece ser aprovado porque abre 
perspectivas pluralistas e democráticas ao processo universitário 
estatal, afastando-o do centralismo autoritário, sem dúvida um dos 
maiores males que afetam atualmente a educação nacional. 
-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 68/95 
(Ex-Projeto de Lei nÕ 2.237/94) 

Concede compensação aos municípios produtores de 
hortifrutigranjeiros e flores. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q Fica garantida aos mun1c1p1os produtores de 

hortifrutigranjeiros e flores a compensação equivalente ao valor da 
produção desses produtos não computado para fins de determinação do 
Valor Adicionado Fiscal - VAF. 

§ 1Q - A compensação de que trata este artigo será determinada pela 
diferença entre o valor da produção, instruída nos termos do § 2Q 
deste artigo, e o valor da produção apurada para fins de 
determinação do valor do VAF, publicado pela Secretaria de Estado da 
Fazenda. 

§ 2Q - Para fins de compensação, o VAF será calculado tendo por 
base o valor da produção municipal de hortifrutigranjeiros e flores, 
determinado conforme a área cultivada no município. 
Art. 2Q -Os recursos a serem transferidos com base no artigo 

anterior serão deduzidos da parcela global da arrecadação 
tributária, prevista no inciso II do art. 3Q da Lei Complementar nQ 
63, de 11 de janeiro de 1990. 
Art. 3Q -O Poder Executivo tomará as medidas necessárias à 

aplicação desta lei no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados 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 Reuniões, 9 de março de 1995. 
José Bonifácio 
Justificação: O VAF, como base de apuração do índice de 

participação dos municípios na arrecadação do ICM, fundamenta-se no 
principio da participação proporcional à capacidade econômica 
(produção) do município. Assim, no cálculo do índice, são escoimados 
os efeitos de isenções, transferências e beneficios fiscais. 
Portanto, cada município deverá receber a correta compensação 
financeira por sua contribuição para o produto interno bruto 
mineiro, ou seja, deverá participar da arrecadação na proporção do 
que significa a sua produção real para o PIB de Minas Gerais. Nesse 
caso, ficam prejudicados, na apuração do VAF, os municípios nos 
quais a economia informal é significativa, ou substancial parcela de 
sua produção não é objeto de emissão de notas fiscais. 

· Os municípios produtores de hortifruiigranjeiros e flores têm 
grande parte de sua produção vendida diretamente pelo produtor, sem 
emissão de notas fiscais, não passando, portanto, pelas CEASAs. A 
administração municipal não é a única responsável pela fiscalização, 
e as complexas e pesadas legislações tributária, fiscal, 
previdenciária e trabalhista estimulam a sonegação. 

É justo, assim, que o município receba uma compensação pela perda 
em sua arrecadação, até que a economia informal seja incorporada à 
base tributária e as operações sem o respectivo documento fiscal 
sejam minimizadas. Por outro lado, à medida em que isto ocorrer, a 
compensação proposta tenderá para zero, ou seja, a anular-se. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Agropecuária 

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

PROJETO DE LEI Na 69/95 
(Ex-Projeto de Lei nQ 2.035/94) 

Assegura direito a servidores de função pública. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. lQ -Os servidores que detêm função pública no Estado, cuja 

admissão ocorreu na vigência da atual Constituição do Estado, terão 
os mesmos direitos dos servidores efetivos no tocante à lotação, ao 
enquadramento, à promoção e à ascer.são, mantidas, porém, as 

~ condições administrativas decorrentes da ~i nQ 10.254, de 1990, que 
· os distingue dos servidores estatutários. 
~ Art. 2Q -O disposto no artigo anterior se aplica também aos 
·~ servidores em igualdade de condições do Poder Judiciário e do 
§ Ministério Público, quando estiverem lotados em seus quadros sem a 
~estabilidade constitucional. 
o Art. 3Q- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
~ Art. 4Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
~ Sala das Reuniões, 9 de março de 1995. 
] José Bonifácio 
o Justificação: A Lei nQ 10.254, de 1990, criou a figura do servidor 
: detentor de função pública, dando-lhe alguns dos direitos de 
~ estatutários e exigindo-lhe tarefa administrativa idêntica à do < 
~ funcionário público. A partir da citada lei, porém, várias outras 
~têm sido feitas discriminando os detentores de função pública. 
~ O projeto de lei apresentado visa a retificar essa questão 
~permitindo a lotação e o enquadramento do detentor de função pública 
a 
E 
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nos diversos setores do serviço público, sem, porém, acrescentar 
novas prerrogativas legais ou estatutárias em favor desse servidor. 

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 NQ 70/95 
(Ex-Projeto de Lei nQ 2.270/94) 

Autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas 
Gerais - DER-MG - a fazer reverter imóvel que menciona ao Município 
de Jequitinhonha. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de 

Minas Gerais - DER-MG - autorizado a fazer reverter ao Município de 
Jequitinhonha, mediante contrato de doação, imóvel de sua 
propriedade, registrado a fls. 25 do livro 2-8. sob o nQ de 

·matricula R1-1145, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 
Jequitinhonha, com área total de 5.414,00m2 (cinco mil quatrocentos 
e quatorze metros quadrados), havido por doação daquele município, 
autorizada pela Lei nQ 361, de 25 de julho de 1978. 
Art. 2Q- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 22 de fevereiro de 1995. 
Romeu Queiroz 
Justificação: A devolução do imóvel de que trata o projeto ao 

Município de Jequitinhonha faz-se imperiosa pelo fato de que o 
donatário, DER-MG, desde a época em que recebeu o bem em doação, em 
1978, motivada em razão da construção da rede da 21ª Residência 
Regional da entidade, nenhum uso fez do imóvel. perdendo-se. com 
isso, o sentido da doação. 

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 71/95 
(Ex-Projeto de Lei nÕ 1.807/93) 

Cria linha intermunicipal de transporte rodoviário coletivo entre 
os Municípios de Tocantins e Ubá. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica criada, sob regime de permissão do Departamento de 

Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais- DER-MG -. a linha 
intermunicipal de transporte rodoviário coletivo entre os Municípios 
de Tocantins e Ubá. 
Art. 2Q -O edital de concorrência para exploração da linha 

rodoviária a que se refere o art. 1o deverá efetivar-se no prazo de 
30 (trinta) dias a contar da promulgãção desta lei. 
Art. 3Q- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 9 de março de 1995. 
Jorge Hannas 
Justificação: Quanto mais variadas forem as opções de transporte 

rodoviário coletivo, maiores serão os benefícios para o cidadão dos 
municípios favorecidos, pois um sistema eficiente de transporte 
rodoviário contribui para maior integração entre as comunidades. 
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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 72/95 
(Ex-Projeto de Lei nQ 1.808/93) 

Cria linha intermunicipal de transporte rodoviário coletivo entre 
os Municípios de Tocantins e Rio Pomba. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica criada, sob regime de permissão do Departamento de 

Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG -, linha 
intermunicipal de transporte coletivo entre os Municípios de 
Tocantins e Rio Pomba. 

Art. 2Q -O edital de concorrência para exploração da linha 
rodoviária a que se refere o art. 1Q deverá efetivar-se no prazo de 
30 (trinta) dias, a contar da promulgação desta lei. 

· Art. 3Q- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 9 de março de 1995. 
Jorge Hannas 
Justificação: Quanto maiores forem as opções de transporte 

rodoviário coletivo, maiores serão os benefícios para o cidadão dos 
municípios, pois haverá maior integração entre as comunidades. 

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 73/95 
(Ex-Projeto de Lei nQ 31/91) 

Isenta do ICMS veículos, máquinas e equipamentos adquiridos pelas 
Prefeituras Municipais. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
~rt. 10- Ficam isentos do ICMS os veículos utilitários: caminhões, 

:aminhonetes, tratores, retroescavadeiras, patróis, pás-
carregadeiras, rolos compactadores e similares, suas peças, 
acessórios e implementas; máquinas de um modo geral, destinadas a 
obras; bombas, britadeiras e outros com seus motores e equipamentos 
diversos. adquiridos pelas Prefeituras Municipais do Estado de Minas 

z Gerais. 
~ Art. 2Q- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
~ Sala das Reuniões, 9 de março de 1995 . 
. , Jorge Hannas 
§ Justificação: As isenções previstas no Decreto nQ 32.535, de 
c 18/2/91, discriminam as Prefeituras Municipais, atendendo, por outro 
o lado, as concessionárias dos serviços de energia elétrica (art. 13, 
~ inciso XL). São, no entanto, essas Prefeituras as verdadeiras 
§ prestadoras de serviços, uma vez que atendem diretamente o povo, 
~ beneficiando-o com as obras e os serviços que realiza. Cabe 
., acrescentar que a Constituição Feder: , no art. 150, VI, "a", veda 
~ aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios a instituição de 
.~ impostos sobre o patrimônio, renda ou serviços uns dos outros. 
, Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de 
~Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 195, c/c o 
~ art. 103. do Regimento Interno. 
~ PROJETO DE LEI NQ 74/95 c. 
E 
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(Ex-Projeto de Lei nQ 1.283/93) 
Cria linha de transporte coletivo rodoviário entre os Municípios de 

Cataguases e Barbacena. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q - Fica criada, sob regime de permissão do Departamento de 

Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG -, linha 
intermunicipal de transporte rodoviário coletivo com sede em 
Cataguases, ligando os Municípios de Cataguases e Barbacena. 
Art. 2Q -O edital de concorrência para exploração da linha 

rodoviária a que se refere o art. 1Q deverá efetivar-se no prazo de 
30 (trinta) dias a contar da publicação desta lei. 
Art. 3Q- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 9 de março de 1995. 
Jorge Hannas 
Justificação: A comunicação que se pretende servirá a um grande 

número de passageiros, moradores da região, que estão desprezados. 
A maté~ia é de competência da Assembléia, apesar da v1sao 

distorcida que lhe deram no ano passado, colocando a questão como de 
exclusiva competência do Executivo. Ora, a Constituição Estadual, no 
art. 61, deixa clara a atribuição da Casa Legislativa. Por outro 
lado, quando querem limitar o assunto à atribuição do Executivo, 
citam o art. 10 da Carta Estadual, o que é um contra-senso, pois ali 
se lê: "compete ao Estado", não apenas ao Executivo, e, no campo de 
abrangência do Estado, como se vê no art. 6Q da mesma Constituição, 
estão o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 

Hoje, com o mandado de injunção, até o Judiciário pode resolver 
casos como esse, como está previsto na Carta Estadual, art. 106, 
"f", e na Constituição Federal, art. 5Q, LXXI. 

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 75/95 
(Ex-Projeto de Lei no 1.315/93) 

Cria linha de transporte rodoviário coletivo intermunicipal, com 
sede no Município de Cataguases. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica criada, sob regime de permissão do Departamento de 

Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG -, linha 
intermunicipal de transporte rodoviário coletivo com sede no 
Município de Cataguases, para fazer o trajeto Cataguases - Ubá -
Viçosa. 
Art. 2Q -O edital de concorrência para exploração da linha 

rodoviária a que se refere o art. 1Q deverá efetivar-se no prazo de 
30 (trinta) dias a contar da publicação desta lei. 
Art. 3Q- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 9 de março de 1995. 
Jorge Hannas 
Justificação: Quanto mais variadas forem as opções de transporte 

rodoviário coletivo, maiores serão os benefícios do cidadão, do 
município e do Estado, em vista da fixação do homem na sua região. O 
conhecimento das possibilidades de deslocamento e comunicação com 
outras comunidades facilita a integração do homem ao seu meio. 
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Ademais, a comunicação entre a área rural e a Universidade Federal 
de Viçosa proporcionará grande desenvolvimento à região, por meio da 
propagação de novas idéias e técnicas. 

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 76/95 
(Ex-Projeto de Lei nQ 1.313/93) 

Cria linha de transporte rodoviário coletivo intermunicipal, com 
sede no Município de Cataguases. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica criada, sob regime de permissão do Departamento de 

Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais- DER-MG -, uma linha 
intermunicipal de transporte rodoviário coletivo, com sede no 
Município de Cataguases, com o seguinte itinerário: Cataguases 
Guidoval - Visconde do Rio Branco - Ponte Nova - Ouro Preto - Belo 
Horizonte. 

Art. 2Q O edital de concorrência para exploração da linha 
rodoviária a que se refere o art. 1Q deverá efetivar-se no prazo de 
30 (trinta) dias a contar da publicação desta lei. 
Art. 3Q- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 9 de março de 1995. 
Jorge Hannas 
Justificação: Um número maior de opções do cidadão para o 

transporte rodoviário coletivo possibilita que ele se integre ao seu 
meio. O mineiro, em virtude das características topográficas do 
Estado, costuma se isolar, desconhecendo, dessa forma, outras 
localidades e a própria história de seu Estado e de seu Pais. 
A linha objeto deste projeto de lei facilitaria, além da integração 

das diversas comunidades envolvidas, o fluxo turístico e, 
especialmente, o conhecimento do passado de Minas, o que fortalecerá 
ainda mais as tradições do povo mineiro. 

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 77/95 
(Ex-Projeto de Lei nQ 1.237/93) 

normas previdenciárias relativas a pensão e Estabelece 
.~ contribuição. 
] !r~~s~~bl~i~sLe~!~~~~~v~edoq~~t~~~t~~ M~~a~e~~ra~~sd~~;~~~:de 24 de 
c abril de 1978, e 552, de 22 de dezembro de 1949, passarão a ser de 
m responsabilidade do Instituto de Previdência dos Servidores do 
~ Estado de Minas Gerais - IPSEMG -, que as processará e pagará. 
~ Art. 2Q -Os arts. 7Q, 8Q, 19, 24, 25, 34 e 35 da Lei nQ 9.380, de 
~ 18 de dezemoro de 1986, passam a ter a seguinte redação: 
~ "Art. 7Q -Consideram-se dependentes do segurado para os efeitos 
., desta lei: 
-~ I - o cônjuge, a companheira ou companheiro e os filhos, de 
., qualquer condição, menores de 21 (vinte e um) anos ou inválidos; 
~ II - os pais economicamente dependentes do segurado; 
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III - os irmãos de qualquer condição, solteiros, menores de 21 
(vinte e um) anos, ou inválidos, economicamente dependentes do 
segurado. 

§ 1Q - Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que, sem 
ser casada, mantém união estável com o segurado ou com a segurada, 
de acordo com o§ 3Q do art. 226 da Constituição Federal. 

§ 2Q- A existência do dependente referido no inciso I deste artigo 
exclui do direito às prestações os dependentes relacionados nos 
incisos subseqüentes. 

§ 3Q -Equiparam-se aos filhos, nas condições estabelecidas no 
inciso I, mediante declaração escrita do segurado: 

1) o enteado; 
2) o menor que por determinação judicial se encontre sob sua guarda 

e não possua condições suficientes para o próprio sustento e 
educação, só se admitindo mais de 1 (um), quando todos tiverem 
.relação de parentesco até o 3Q grau com o segurado; 

3) o menor que se ache sob sua tutela e não possua condições 
suficientes para seu próprio sustento e educação. 

§ 4Q - Mediante declaração escrita do segurado, os dependentes 
mencionados no inciso II, deste artigo, poderão concorrer com o 
cônjuge ou companheiro, salvo se existirem filhos com direito às 
prestações. 

§ 5Q - Apenas para efeito de percepção de assistência médica, 
hospitalar, farmacêutica, odontológica e complementar poderá o 
segurado inscrever como seu dependente, desde que sejam 
economicamente dependentes do segurado: 

1) os pais; 
2) os filhos de até 24 (vinte quatro) anos, solteiros enquanto 

estudantes de curso de 2Q grau ou superior.". 
Art. 8Q -Para efeito dos incisos II e III e do§ 5Q do art. 7Q 

considera-se dependente econom1co a pessoa que viva exclusivamente 
às expensas do segurado, não tenha meios de subsistência nem 
rendimentos de qualquer natureza e não esteja amparada por qualquer 
órgão ou entidade pública de assistência previdenciária, facultado 
ao IPSEMG verificar através de sindicância, em qualquer tempo, a 
comprovação da dependência. 
Art. 19 -O cálculo dos benefícios terá por base o est~:endio de 

benefício. 
Parágrafo único O estipêndio de benefício corresponderá à 

totalidade da remuneraçao menos a parcela correspondente à última 
contribuição previdenciária descontada do segurado. 
Art. 24- A receita do IPSEMG será constituída de: 
I - contribuição previdenciária mensal do segurado, corre2oondente 

a 6% (seis por cento) de seu estipêndio de contribuição; 
II - contribuição previdenciária mensal da entidade empregadora, 

correspondente a 12% (doze por cento) do estipêndio de contribuição 
de cada segurado; 
III -mensalidade de pecúlio e de seguro; 
IV - renda de inversão das reservas; 
V - rendas patrimoniais, extraordinárias, eventuais, ou resultantes 

de fundos; 
VI - reversão de quaisquer importâncias, inclusive em virtude de 

prescrição, bem como doações e legados; 
VII - juros, multas e taxas; 
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IX - participação na distribuição das cotas do fundo da Lei nQ 

7.399/88; 
X - participação do segurado no custeio dos serviços de saúde; 
XI - prestação de serviços a entidades conveniadas; 
XII - outras receitas. , 
Art. 25 -Considera-se estipêndio de contribuição, para os efeitos 

desta lei, a soma paga ou devida a titulo remuneratório, ou de 
retribuição, com o vencimento propriamente dito, subsidias, 
gratificações, inclusive de função, horas extras, adicionais por 
tempo de serviço ou por aumento de produtividade, percentagens ou 
cotas, abonos provisórios, décimo terceiro salário, proventos de 
aposentadoria, honorários, comissões e vantagens pessoais por 
direito adquirido, inclusive verba de representação. 

§ 1Q - Não se incluem no estipêndio de contribuição o abono 
família, auxílio-doença, férias-prêmio convertidas em espécie e 
pagamentos indenizatórios como diárias de viagem e ajudas de custo. 

§ 2Q - O estipêndio de contribuição não poderá ser inferior ao 
vencimento mínimo estadual. 

§ 3Q No caso de acumulação permitida, o estipêndio de 
contribuição será calculado levando-se em conta a soma total 
percebida. 

§ 4Q O estipêndio de contribuição será a importância 
correspondente ao mês de trabalho, não se excluindo as deduções ou a 
parte não paga por falta de freqüência integral ou penalidade. 

§ 5Q - O estipêndio de contribuição do servidor da justiça não 
remunerado pelos cofres públicos será fixado por deliberação do 
Conselho Diretor, homologada pelo Governador do Estado. 

Art. 34 -O IPSEMG não poderá despender com assistência médica, 
hospitalar, odontológica, farmacêutica e complementar, excluída a de 
natureza jurídica, importância superior a 20% (vinte por cento) do 
montante da contribuição arrecadada dos segurados e da 
correspondente cota da entidade empregadora. 

Parágrafo único - Nas despesas da assistência mencionada neste 
artigo, incluem-se todos os gastos com atividades assistenciais, 
inclusive remuneração de servidores, honorários de terceiros e 

z pagamentos a entidades conveniadas ou não. 
~ Art. 35 -A despesa administrativa anual do IPSEMG, inclusive com 
· seus servidores, não poderá exceder a 10,06% (dez inteiros e seis 
; milésimos por cento) da receita orçada. 
~ Parágrafo único- Para cálculo da percentagem prevista neste artigo 
~ não será computada a despesa com assistência médica, hospitalar, 
~ farmacêutica, odontológica e complementar, inclusive a remuneração e 
o encargos com o respectivo pessoal.". 
~ Art. 3Q- As normas da Lei nQ 9.380, de 18 de dezembro de 1986, não 
§se aplicam aos membros da magistratura a partir desta lei. a Art. 4Q -Os percentuais de contribuições estabelecidos nesta lei 
~ serão revistos dentro de 2 (dois) anos e, posteriormente, de 3 em 3 
~ anos . 

. ~ Art. 5Q -O estipêndio de contribuição do servidor no mês de sua 
~ posse será proporcional aos dias efetivamente trabalhados. 
~ Art. 6Q -A mensalidade do pecúlio e do seguro serão pagos pelo 
~ servidor sem a participação do empregador. 
~ o 
~ 
E 
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Art. 7Q -As pensões espec1a1s pagas pelo Estado serão revistas 
dentro de 90 (noventa) dias, desta lei, para se ajustarem à norma do 
§ 5Q do art. 36 da Constituição do Estado. 
Art. 8Q -O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90 

(noventa) dias a partir da data da sua publicação. 
Art. 9Q -Para cobrir as despesas decorrentes da aplicação desta 

lei, fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar 
até o limite necessário, observadas as normas legais especificas. 
Art. 10- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 11 -Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 9 de março de 1995. 
Jorge Hannas 
Justificação: Com o advento das Constituições Federal e Estadual, a 

legislação previdenciária sofreu inovações, que ainda não foram 
adotadas pelo IPSEMG, órgão de previdência em nosso Estado. 

· Há dois anos, a matéria já foi regulamentada em plano federal, 
necessitando de norma legal, votada nesta Assembléia, para a 
tranqüilidade de funcionários do Estado de Minas Gerais. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Saúde e Ação 

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

PROJETO DE LEI No 78/95 
(Ex-Projeto de Lei nõ 2.168/94) 

Dispõe sobre a permuta de nota fiscãl por ingressos para evento 
esportivo, artístico ou cultural. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q - Fica assegurado ao portador de nota fiscal de venda 

direta ao consumidor ou cupom de caixa a sua permuta por ingresso 
para evento esportivo, artístico ou cultural. 
Parágrafo único -O disposto no "caput" deste artigo terá validade 

apenas para eventos realizados nas dependências de estádio, teatro 
ou espaço cultural pertencente à administração pública direta ou 
indireta do Estado. 
Art. 2Q -O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90 

(noventa) dias a contar da data da sua publicação. 
Art. 3Q- Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. 
Art. 4Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 2 de março de 1995. 
Paulo Pettersen 
Justificação: O programa de que trata este projeto tem sido 

implementado em outros Estados da Federação com pleno êxito, 
servindo não apenas para promover aumento da arrecadação tributária 
mas também como forma de incentivo ao desenvolvimento de atividades 
nos campos do esporte, da arte e da cultura. 
O projeto, nesse sentido, ao mesmo tempo que facilita o acesso da 

população às atividades de lazer, cria condições favoráveis ao 
processo arrecadatório de interesse do poder público. 
É importante notar que a instituição da medida por nós proposta 

virá ao encontro da atual política econômica do Governo federal, 
afinando-se com o programa de estabilização em curso. Como tem 
salientado em vários pronunciamentos o Ministro da Fazenda, a 
exigência de notas fiscais por parte da população é prática 
fundamental no esforço de combate à sonegação e de incremento da 
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receita do Estado, com o objetivo de dar-lhe maior poder de ação e 
maior credibilidade. 
Registre-se, por fim, que a implementação do projeto não demanda 

maiores esforços administrativos e muito menos custos op~ acionais 
significativos. Os órgãos e as entidades que integrarão o .. stema já 
possuem grande número de servidores alocados em pontos es:ratégicos 
do Estado, como ocorre com a Secretaria da Fazenda, a Secretaria de 
Esportes e a ADEMG, entre outros, e que poderão perfeitamente 
colaborar para a viabilização do programa. 
-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 79/95 
(Ex-Projeto de Lei nQ 696/92) 

Dispõe sobre a obrigatoriedade de o titular de cartório comunicar 
·às Prefeituras dos municípios do Estado de Minas Gerais o nome, o 
endereço e o número de inscrição no CPF ou no CGC do novo ou dos 
novos proprietários, após a lavratura de escritura de imóvel urbano, 
para efeito de cobrança do Imposto Predial e Territorial Urbano -
IPTU. 
A Assembléia Legislativa o Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -O titular de cartório fica obrigado, no prazo de 30 

(trinta) dias a contar da data da lavratura de escritura de imóvel 
urbano, a comunicar à Prefeitura do município onde se localizar o 
imóvel o nome, o e~jereço e o número de inscrição no Cadastro de 
Pessoal Físicas - CPF - ou no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC 
- do novo ou dos novos proprietários, para efeito de cobrança do 
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU. 
Art. 2Q- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 9 de março de 1995. 
Wanderley Ávila 
Justificação: Este projeto de lei versa sobre a obrigatoriedade de 

o titular de cartório comunicar às Prefeituras dos municípios do 
Estado de Minas Gerais, no prazo de 30 dias a contar da data da 
lavratura de escritura de imóvel urbano localizado no respectivo 

2 município, o nome, o endereço e o número de inscrição no CPF ou no 
~ CGC do novo ou dos novos proprietários, para feito de cobrança do 

IPTU. 
~ Idêntica medida em relação ao Imposto Territorial Rural - ITR - foi 
~aprovada e transformada na Lei Estadual nQ 10.536, de 28/11/91. 
~ As mesmas razões que justificaram a edição da Lei nQ 10.536/91 
c sobre a obrigatoriedade da comunicação, pelos cartórios, do nome e 
o do endereço do novo ou novos proprietários de imóveis rurais, para 
~afins de cobrança do ITR, aplicam-se a este projeto de lei 
~ relativamente à cobrança do IPTU. 
~ Tanto em relação ao ITR, de competência federal, quanto ao IPTU, de 
c competência municipal, é necessário um cadastro imobiliário 
~ atualizado para o lançamento e a cobrança fiscal, sob pena de se ter 
-~de promover cobrança, amigável e mesmo judicial, aos antigos 
~ proprietários, que já alienaram seus imóveis, gerando-se, com isso, 
g dificuldades e prejuízos de ordem material e processual nas Ações de 
~ Execução Fiscal promovidas tanto pela União como pelos municípios. 
~ 
Q 
a 
E 
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Considerando que é comum a ocorrência de homonímia, este projeto 
inclui, na comunicação a ser feita pelo cartório competente, a 
indicação do número de inscrição no CPF ou no CGC do novo ou dos 
novos proprietários como elementos diferenciadores para os registros 
cadastrais municipais. 

Estou certo de que este projeto será acolhido pelos meus ilustres 
pares, de forma a beneficiar a arrecadação fiscal de todos os 
municípios de Minas Gerais. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Assuntos 

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

PROJETO DE LEI No 80/95 
_Obriga o Estado a oferecer, no âmbito de sua ç~mpetência no Sistema 
Unico de Saúde, formas de tratamentos alternat:~os aos tradicionais. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 

·Art. 1Q -Fica o Estado obrigado a oferecer, no âmbito de sua 
competência no Sistema Único de Saúde - sus - e de acordo com a 
legislação vigente, formas de tratamentos alternativos aos 
tradicionais, desde que estes: 
I - sejam pautados em métodos princípios e técnicas de terapias 

naturais que visem à manutenção~ à restauração da saúde humana; 
II obedeçam aos parâmetros terapêuticos oficialmente 

reconhecidos; 
III - levem a uma redução dos custos para o Estado e para o 

paciente; 
IV- sejam exercidos por profissionais legalmente habilitados. 
Ar~. _2~ -O Estado oferecerá cooperação técnico-financeira aos 

mun1C1p1os e aos profissionais do SUS para adoção das novas formas 
terapêuticas. ' 
Pa~ágrafo únic: -Para aplicação do disposto no ''caput" deste 

art1go, o Estado poderá celebrar convênio com entidades ou 
profissionais legalmente habilitados. 
Art. 3Q -As despesas decorrentes da execução desta lei correrão 

por conta de dotação orçamentária própria consignada à Secretaria de 
Estado da Saúde. 
Art. 4Q -O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 120 

(cento e vinte) dias. 
Art. 5Q- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 6Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 1995. 
Wanderley Ávila 
Justificação: A assistência à saúde da população apresenta-se, 

reconhecidamente, em nível de qualidade insatisfatório, devido a 
alguns fatores de amplo conhecimento público, tais como a baixa 
remuneração dos profissionais de saúde, o número insuficiente de 
leitos hospitalares, a péssima cobertura previdenciária aos 
segurados e aos hospitais conveniados e a escassez de recursos e de 
investimentos na área, apenas para citar alguns exemplos. 
Torna-se, portanto, necessária a adoção de medidas que visem a 

garantir a efetiva assistência à saúde da população. Para tanto, 
apresentamos este projeto de lei, cujo objetivo é contribuir para a 
melhoria do atendimento à população, ao propor a introdução da 
terapêutica naturalista, sabidamente eficaz e de custo reduzido. 
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Essa prática alternativa, já adotada por inúmeros profissionais 

preocupados com a utilização de métodos que não atuem de forma 
agressiva ao organismo, tem apresentado resultados tão satisfatórios 
quanto a aplicação da medicina tradicional. Fica evidente que o 
objetivo do projeto é introduzir essas novas práticas, mas desde que 
os profissionais estejam legalmente habilitados para o seu exercício 
e que o Estado, dentro das atribuições que lhe são conferidas pelo 
SUS, possa prestar aos municípios a devida cooperação técnico-
financeira. 
Estamos, pois, cientes de que a medida será de grande valia para a 

população mineira, motivo pelo qual contamos com o apoio de nossos 
pares à aprovação da matéria. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Saúde e Ação 

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

. PROJETO DE LEI No 81/95 
Declara de utilidade pública a Federação das Associações 

Comunitárias de Felicio dos Santos, com sede no Município de Felício 
dos Santos. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a Federação das 

Associações Comunitárias de Felício dos Santos, com sede no 
Município de Felício dos Santos. 
Art. 2Q- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões. de março de 1995. 
Wanderley Ávila 
Justificação: Com a finalidade de congregar as associações 

comunitárias urbanas e rurais do Município, a Federação das 
Associações Comunitárias de Felício dos Santos foi criada em 
22/3/90. Os pri-~ipais objetivos da federação são: promover o 
desenvolvimento :_sunitário, coordenar os recursos da coletividade, 
além de propiciar atividades culturais, econômicas, desportivas e 
assistenciais a seus associados. 
O reconhecimento de sua utilidade pública é estímulo aos esforços 

para o desenvolvimento cada vez maior das comunidades urbanas e 
z rurais de Felício dos Santos. 
G -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 82/95 
~ Declara de utilidade pública a Associação Beneficente Cristã de 
~ Cultura, Esporte e Assistência Social ABCC com sede no 
m Município de Belo Horizonte. 
~ A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
~ Art. 1Q Fica declarada de utilidade pública a Associação 
~ Beneficente Cristã de Cultura, Esporte e Assistência Social - ABCC -
~ , 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. 
ro Sala das Reuniões, de de 1995. 
~ Marcelo Cecé 
~ Justificação: A entidade à qual pretendemos estender o benefício da 
~declaração de utilidade pública é sociedade civil legalmente c. 
.§ 
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constituída e em funcionamento há mais de oito anos. Seus Diretores 
são pessoas idôneas, que nada recebem pelos serviços prestados, 
conforme determina a legislação em vigor. 
Quanto ao mérito, é indiscutível que a ABCC, entidade voltada para 

a promoção de atividades assistenciais de cunho social, com fins 
educacionais e filantrópicos, e para o incentivo de atividades 
culturais e esportivas, merece ser declarada de utilidade pública. 
Os inestimáveis serviços prestados à comunidade fazem da ABCC uma 
entidade respeitada e digna. 
São essas as razões que nos levam a apresentar esta proposição ao 

exame de nossos pares. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame 

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

REQUERIMENTOS 
· NQ 110/95, do Deputado Miguel Barbosa, solicitando seja consignado 
nos.anais desta Casa, voto de congratulações pelo Dia do Consumidor. 
(- A Comissão de Defesa do Consumidor.) 

/ NQ 111/95, do Deputado Olinto Godinho, solicitando informações ao 
Sec~etário de Estado da Fazenda sobre a situação contábil do Estado. 
(-A Mesa da Assembléia.) 

NQ 112/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando seja consignado 
nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja Maçônica Paz e 
União por seus 15 anos de existência. 

NQ 113/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando seja consignado 
nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja Maçônica Itaúna 
Livre por seus 46 anos de existência. 

NQ 114/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando seja consignado 
nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja Maçônica André 
A. Costa Nunes por seus 15 anos de existência. 

NQ 115/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando seja consignado 
nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja Maçônica União 
de Manhuaçu por seus 97 anos de existência. 

NQ 116/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando seja consignado 
nos anais da casa voto de congratulações com a Loja Maçônica Luz 
Fraterna nQ 248 por seus três anos de existência. 

NQ 117/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando seja consignado 
nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja Maçônica Casulo 
por seus quatro anos de existência. 

NQ 118/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando seja consignado 
nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja Maçônica Álvaro 
Cavalcanti Oliveira por seus 15 anos de existência. 

NQ 119/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando seja consignado 
nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja Maçônica 
Fraternidade por seus 43 anos de existência. 

NQ 120/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando seja consignado 
nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja Maçônica Piseis 
II pelos seus quatro anos de existência. 

NQ 121/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando seja consignado 
nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja Maçônica Estrela 
da Várzea, do Município de Varzelândia, pelos seus dez anos de 
existência. 

NQ 122/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando seja consignado 
nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja Maçônica Vale da 



Alimentação, do Município de Santa Vitória, pelos seus 18 anos de 
existência. (- Distribuídos à Comissão de Educação.) 

NQ 123/95, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando seja formulado 
apelo ao Secretário de Agricultura e ao Governador do Estado com 
vis~as à reativação do Frigorífico Kayowa, no Município de Janaúba. 
(- A Comissão de Agropecuária.) 

NQ 124/95, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando seja formulado 
apelo ao Diretor-Geral do DER-MG com vistas à construção de ponte 
sobre o rio Mosquito, no Município de Porteirinha. 

NQ 125/95, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando seja formulado 
apelo ao Diretor-Geral do DER-MG com vistas ao encascalhamento da 
estrada que liga a BR-122 ao Distrito de Barreiro da Raiz, no 
Município de Janaúba. 

NQ 126/95, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando seja formulado 
apelo ao Diretor-Geral do DER-MG com vistas a que determine o 
encascalhamento da estrada que liga os Municípios de Jaíba e Monte 
Azul. 

NQ 127/95, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando seja formulado 
apelo ao Diretor-Geral do DER-MG com vistas a que determine o 
encascalhamento da estrada que liga o Município de Jaíba à 
localidade de Gado Bravo. (- Distribuídos à Comissão de 
Administração Pública.) 

NQ 128/95, do Deputado Carlos Pimenta, so:icitando seja formulado 
apelo ao Governador do Estado com vistas a liberação de recursos 
estaduais bem como à promoção de ações com o objetivo de agilizar a 
liberação de recursos federais para a implantação de esgoto 
sanitário no canal do córrego Melancias, no Município de Montes 
Claros. (- À Comissão de Saúde e Ação Social.) 

NQ 129/95, do Deputado Leonídio Bouças, solicitando seja formulado 
apelo ao Secretário da Fazenda com vistas a que a alíquota do ICMS 
incidente sobre a goma de resina seja reduzida a zero. (- À Comissão 
de Fiscalização Financeira.) 

NQ 130/95, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja formulado 
apelo ao Secretário da Educação com vistas à construção de escola 
pública no Bairro Jardim Primavera, no Município de Montes Claros. 
(-À Comissão de Educação.) 

z Do Deputado Anivaldo Antônio, solicitando a constituição de uma 
~ comissão especial para acompanhar o processo de privatização da 
· Companhia Vale do Rio Doce - CVRD. 
~ Do Deputado Gil Pereira, solicitando sejam designados membros da ·e Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais para avaliar as 
2 condições da cadeia pública do Município de Montes Claros. 
~ Do Deputado Aílton Vilela, solicitando o desarquivamento do Projeto 
~de Lei nQ 1.884/94. COMUNICAÇÕES 
~ - São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de á Saúde e Ação Social e de Assuntos Municipais e dos Deputados Marco 
~ Régis, João Batista de Oliveira e Wilson Trópia. 

o Sr. Presidente -
"' Oliveira. 

Oradores Inscritos 
Com a palavra, o Deputado João Batista de 

~ O Deputado João Batista de Oliveira Sr Presidente, Srs. 
~ Deputados, Sras. Deputadas, gostaria de comunicar a esta Casa que 
~ demos entrada a um projeto de lei que cria um cadastro estadual para o. 
E 
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pessoas beneficiadas pelos programas habitacionais do Estado de 
Minas Gerais. Nós, que militamos há muitos anos pela terra e pela 
casa própria, verificamos que há distorções nesses programas. 
Pessoas que são contempladas duas, três, quatro vezes, com unidades 
habitacionais financiadas pelo Estado, doadas e que se transformam 
em objeto de transação comercial. Estamos propondo a criação de um 
cadastro habitacional para casas populares. O Governo do Estado de 
Minas Gerais, nos últimos anos, construiu muitas casas. Algumas 
foram doadas. Estamos sugerindo esse cadastro a partir de 1980, 
reconhecendo a propriedade da moradia, mesmo que a pessoa que nela 
resida hoje tenha comprado de alguém que recebeu de graça do Estado. 

Ao lutar por moradia, precisamos oferecer condições para que esse 
sistema se democratize e seja o mais abrangente possível, evitando 
que aconteça o comércio de casas doadas. Na Região Metropolitana de 
Belo Horizonte, isso é muito comum. Algumas casas já passaram por 

·cinco, seis donos. Quando Vereador, apresentamos esse mesmo projeto. 
Reconhecemos que a luta pela moradia é um dos principais direitos da 
pessoa e um dos principais deveres do Estado. Mas sentimos 
necessidade de dar credibilidade aos programas habitacionais e, por 
isso, é importante que a pessoa receba sua casa uma única vez. O 
Estado tem que viabilizar a moradia, o que é dever constitucional. 
Por outro lado, não pode mais permitir essa balbúrdia que acontece 
nos programas habitacionais em que pessoas aoadrinhadas recebem 
casas sem delas necessitar. 
Gostaria, portanto, de contar com o apoio de~ Jeputados desta Casa 

para aprovar esse projeto e oferecer à Secretaria de Habitação uma 
legislação própria a fim de que ela possa trabalhar com as 
Prefeituras conveniadas do interior. É um cadastro un1co de 
beneficiários, em que o Estado tem participação financeira e que 
conta com a participação direta das prefeituras do interior. 
~r. Presidente, reconhecemos a dificuldade que os membros da Mesa 

tem para administrar esta Casa, já que têm que atender à demanda de 
parlamentares. Estudando o Regimento Interno, descobrimos uma forma 
de se tirar um peso da Mesa e de colaborar com ela, diminuindo um 
pouco as suas atribuições. Demos entrada na Comissão que está 
recebendo sugestões para a reforma do Regimento Interno, a uma 
proposta para que, por meio de requerimento assinado por um terço 
dos Deputados, possam, também eles, dessa forma, propor mudanças no 
Regimento Interno. Creio que é injusto a Mesa ter esse peso e essa 
responsabilidade só para si. Queremos compartilhar essa 
responsabilidade. Portanto, estamos apresentando essa proposta para 
que: possam os Depu~ados também apresentar propostas de mudanças no 
Reg1mento Interno. E a maneira que encontramos de contribuir na 
gestão desta Casa, para que a Mesa não fique tão sobrecarregada. 
Muito obrigado. 
* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Geraldo Nascimento. 
O Deputado Geraldo Nascimento* Exmo. Sr. Presidente, Sras. 

Deputadas, Srs. Deputados, companheiras e companheiros. o 
pronunciamento realizado ontem pelo Exmo. Ministro Bresser 
Pereira é de estarrecer. Principalmente _ando disse que "é 
necessá~io privat]zar tudo", como as empresas de símbolo nacional: 
PETROBRAS, TELEBRAS e Vale do Rio Doce. 
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A Vale, através de seus Diretores, durante o caminhar desses 52 
anos de existência sempre teve como meta criar novos negócios e 
aplicar os rendimentos na geração de empregos. 

O atual Diretor de Desenvolvimento da Vale observa em visão 
futurista que a Vale precisa ampliar seus horizontes em três 
segmentos: mineral, industrial e agroflorestal e infra-estrutura. 

Primeiramente, é preciso descobrir e desenvolver novas jazidas em 
outros ambientes; não apenas no Brasil mas também no exterior. 
Segundo, promover o desenvolvimento nas áreas de siderurgia, de 
madeira e celulose. E por último, investir na infra-estrutura, como 
transporte e energia, que é fundamental para o desenvolvimento da 
Corporação Vale do Rio Doce, seja na produção mineral, seja na 
agroindústria, o lucro de hoje é o emprego de amanhã. 

Têm-se, pois, praticado modernas formas de gerenciamento, com 
seminários permanentes, voltados para a gestão de recursos humanos, 
objetivando-se proporcionar aos participantes, Diretores, 
Superintendentes e Gerentes-Gerais da Vale e suas empresas coligadas 
e controladas contato com a gestão empresarial praticada atualmente 
nas grandes empresas do mundo. 

A seguir, focalizarei apenas algumas das atividades desenvolvidas 
no ano passado, onde poderemos ver o seu potencial gerenciamento, 
conforme publicado no jornal da Vale, edição de janeiro de 1995, que 
mostra as grandes conquistas e grandes empreendimentos nas mais 
diversas áreas de atuação como: portos, ferrovias, parcerias de 
desenvolvimento industrial e outras atividades sócio-culturais. 

No Estado de Sergipe, no Município de Barra dos Coqueiros, nas 
proximidades de Aracaju, foi inaugurado em dezembro passado o 
terminal marítimo Inácio Barbosa, um dos mais modernos do Brasil. 
Com isso Sergipe dava um grande passo para impulsionar seu 
desenvolvimento econômico e social. 

Essa inauguração representou a concretização de um sonho secular 
dos sergipanos. A Vale concluiu o terminal e é responsável pelo 
gerenciam~· ~o do mesmo, colocando toda sua vasta experiência 
acumulada ~s administrações dos Portos de Tubarão e Ponta da 
Madeira. 

Também em 
z pela Vale 
~ culturais. 

Sergipe, a antiga estação ferroviária foi toda reformada 
para abrigar concertos, exposições e outras atividades 

Foram produzidos no ano passado 18.800.000 pelotas de minério, o 
~ que representa um recorde, graças á produção das duas usinas da Vale 
• em Tubarão, como também de quatro outras ali instaladas, que 
~ mostraram ao mundo a qualidade dos seus produtos. 
É Em outubro de 1994 foi assinado um convênio de cooperação técnica 
o entre Marabá, no sul do Pará, e a Vale: o serviço de apoio á pequena 
~ e média empresas, com vistas á realização de um diagnóstico social e 
~ econômico do município, em que este programa já foi implantado, e em 
~outros dois municípios da região, Parauapebas e Curionópolis. 
~ No Maranhão, depois da primeira experiência, realizada com sucesso 
~ em Açailândia, o serviço de apoio á pequena e média empresas vem 
-~ sendo executado atualmente nas cidades de Arari e Vitória do Mearim. 
~ Durante outubro e novembro, a feira do livro percorreu as 
g principais cidades da estrada de ferro Carajás, tendo ao longo deste 
~ percurso vendido 15 mil exemplares. 
~ o 
~ 
E 
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A Vale doou em novembro do ano passado R$141.000,00 à Santa Casa de 
Misericórdia, em Belo Horizonte, entidade sem fins lucrativos que 
atende cerca de 800 mil pessoas de baixo poder aquisitivo por ano. 
Realizou ainda as transações que se seguem. 
Formou o consórcio para a construção da usina hidrelétrica de 

Igarapava, que permitirá o fornecimento de energia a custos mais 
baixos para as unidades da Vale em Itabira e Timbopeba. 
A estrada de ferro Vitória/Minas alcançou a notável soma de 

2.ooo.ooo.ooot transportadas, uma façanha capaz de orgulhar qualquer 
ferrovia, entre as maiores e mais eficientes do mundo. 
A Vale adquiriu 100% das ações da Urucum Mineração, um negócio com 

amplas perspectivas para a companhia, graças às suas reservas de 
manganês e minério de ferro granulado. 

A inauguração da fábrica de painéis de "pinus" em Itabira cria a 
possibilidade de transformar a cidade num grande pólo de produção de 
·móveis. 

Pelo Porto de Tubarão deverão ser embarcados este ano 1. 100.000t de 
soja, e no sistema norte começa a consolidar-se um dos maiores pólos 
de exportação do produto no Pais, graças à eficiência do porto de 
Ponta da Madeira e da Estrada de Ferro Carajás. 
Atendendo a uma antiga aspiração das comunidades mineiras e 

capixabas, a Vitória/Minas inaugurou a classe executiva. com vagões 
dotados de ar-condicionado. 

Com aproximadamente 13t produzidas em 1994, a Vale consolidou sua 
posição de maior produtora de ouro na América Latina. 
Assim, Srs. Deputados, esta é uma pequena amostra do que a Vale 

representa para nós, brasileiros. Uma estatal com essa "saúde" não 
pode estar comprometendo o organismo econômico nacional. 
A privatização de uma estatal como a Companhia Vale do Rio Doce não 

deve ser decisão simples de "bureau" ministerial. Não se pode tratar 
assunto dessa envergadura como solução para o problema de caixa do 
G9verno. objetivando a atenuação do déficit orçamentário. 
E preciso uma análise mais bem feita do papel do Estado em relação 

ao desenvolvimento econômico, pois no dia 30/12/94 foram vendidos 
100.900.000t de minério de ferro de Itabira e Carajás, ou seja, 12% 
a mais que em 1993 e 9,5% superior à meta acertada no contrato de 
gestão firmado com a União. Ou seja, o lucro líquido foi de 
US$650.000.000,00 no ano de 1994 (crescimento de mais de 200% em 
relação ao ano anterior). 

É de fora que nos vem um exemplo de racionalidade decisória. A 
França, país berço da liberdade, não permite, ainda, ~=-ivar a 
particulares a responsabilidade pelo gerenciamento de _ ~s bacias 
hidrográficas. Como o Chile, manteve as minas de cobre soo controle 
estatal. 
O superávit de uma estatal bem administrada em área estratégica 

para o Brasil. como a mineração conjugada com transporte. navegação 
e investimentos em tecnologia e meio ambiente. contribui de forma 
indispensável para o crescimento econômico do País. 
Conforme publicado no jornal "Estado de Minas" do dia 10 de março, 

há demonstração de que os países estão ansiosos. ou formando 
"lobbies", para a transferência da Vale aos seus patrimônios. O 
primeiro é escasso em recursos minerais e o segundo está com suas 
jazidas quase esgotadas, como noticia o jornal na sua coluna 
"Opinião": "Que o taconito, rocha ferrífera, com impregnações de 
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sílica, está com os dias contados nos Estados Unidos da América. Com 
teor médio de 38% de ferro, e com toda a subvenção do governo 
americano, a exploração dessa rocha está se tornando quase 
impossível. A hematita brasileira atinge quase 60% de ferro. 
Enquanto isso, o minério do Brasil, entre os melhores do mundo, tem 

reservas, somente da Vale em Minas Gerais e Pará, para serem 
exploradas durante mais de 500 anos." 

Assim, a venda da Vale é o primeiro passo para a 
internacionalização da Amazônia. Com grupos estrangeiros invadindo-a 
e apoderando-se das minas de ouro, cobre, manganês, alumínio, ferro 
e outros. 

Vender a Vale é 
recursos minerais 
Vender a Vale é 

Porto de Itaqui, 
Maranhão. 

entregar para o estrangeiro o maior patrimônio de 
do planeta, que é a Amazônia. 
entregar a mina e a estrada de ferro Carajás, o 

a Baía de São Marcos. É entregar o Pará e o 

Vender a Vale é entregar os 
Bahia, o minério de ferro e 
Gerais. 

portos do Espírito Santo, o ouro da 
as florestas de celulose de Minas 

Vender a Vale é entregar a estrada de ferro Vitória/Minas e os 
recursos que penetram o coração do Brasil através dos ramais do 
leste e do norte-sul. 
Vender a Vale é rasgar o mapa do Brasil. É a traição mais hedionda, 

realizada da forma mais banal. 
Vender a Vale é entreguismo despudorado, não uma simples questão de 

neolíberalismo. 
Vender a Vale é vender o Brasil, por menos de 30 moedas. Obrigado. 
* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Miguel Martini. 
O Deputado Miguel Martini* Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, distinta galeria. É comum, em muitos países da América 
Latina e até mesmo da Europa, que os Deputados recém-empossados em 
seus primeiros mandatos façam um pronunciamento apontando o 
comportamento que terão durante a legislatura. É o que gostaria de 
fazer. neste ~omento, além de também afirmar que é minha intenção 
que este disc so, que estará registrado na ata dos trabalhos de 
hoje. realmen:~ me comprometa. É assim que eu quero que seja. 

~ Senhores, encendo o exercício da política como a expressão de um 
profundo compromisso com o destino da sociedade. 

~ Foi por solicitação de importantes setores da nossa sociedade que 
·~ aceitei me candidatar. Fui eleito parlamentar para representá-los 
~ com dignidade e autenticidade, para defender seus legítimos direitos 
E e. sobretudo, para estimular uma luta sem trégua contra todo tipo de 
o injustiça e em favor de uma profunda transformação social, a partir 
~ das realidades concretas, em cada município, em nosso Estado e no 
~ nível nacional, obviamente. 
~ Por isso, quero salientar que servir às causas nobres do nosso 
~ Estado e do nosso Pais é nosso papel fundamental como parlamentares, 
~ considerando que o fundamento essencial de nosso trabalho, em cada 
.~ um desses âmbitos, são todos e cada um dos nossos conterrâneos 
~mineiros e nossos compatriotas brasileiros que gritam por justiça. 
~ Como sabemos, a verdadeira paz social só poderá surgir em 
~decorrência de uma verdadeira justiça social. E a luta pela justiça 
~ social só poderá ser efetiva num contexto democrático. c 
~ 
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Somos democratas porque acreditamos na democracia como o melhor 
sistema de convivência política e social, apesar de suas 
imperfeições. O erro ou o defeito em qualquer ação, sistema ou 
atividade humana é natural, pois somos imperfeitos por natureza; 
mas, ao mesmo tempo, somos perfectíveis e, por decorrência, 
aperfeiçoáveis todas as nossas obras. . . 

Temos, então, um compromisso com a democracia, para consollda-la e 
aperfeiçoá-la com a marca de uma efetiva participação da sociedade 
em todos os assuntos que dizem respeito a seu destino. 

Temos um compromisso com a política. Como todos sabemos, ela está 
desvirtuada e descaracterizada, e existe uma campanha sistemática e 
irresponsável para denegri-la e para denegrir os políticos, 
especialmente alguns meios de comunicação que, no seu afã 
sensacionalista e mercantilista, só sabem enxergar e exagerar o lado 
negativo dos fatos e do comportamento humano, sem capacidade nem 
objetividade para valorizar o lado positivo da gestão política o 
qual, se for colocado numa balança, sempre pesará muitíssimo mais 
que as eventuais falhas humanas. 

Mas, nós, políticos, temos também a responsabilidade e a obrigação 
moral e ética de não confundir o nosso papel, para que não nos 
confundam. Temos de ser sempre transparentes no exercício desta 
nobre função representativa e de serviço á coletividade. O nosso bom 
exemplo, sem dúvida, incidirá positivamente no comportamento e nas 
atitudes dos nossos representados. se assim for, estaremos fazendo 
pedagogia política, que nos dará a autoridade moral e a força que 
precisamos para convocar a sociedade para uma efetiva participação, 
por exemplo, nas audiências públicas municipais e regionais, ou para 
nos respaldar e acompanhar em todas nossas iniciativas voltadas para 
o bem comum. 

Em atenção aos preceitos da nossa Constituição Federal e da 
Estadual, a coordenação e o diálogo aberto entre os três Poderes são 
imper2~ivos e urgentes em nosso dia-a-dia, para sermos efetivos na 
luta co1tra a injustiça social, para consolidarmos e aprimorarmos 
uma democracia integral, representativa e participativa, para 
resgatarmos a política e para amadurecerem os projetos sobre os 
quais devemos legislar nesta Casa. 
Evidentemente, devemos ser zelosos no respeito às autonomias, mas, 

quem sabe? se as urgências da nossa sociedade não estão nos pedindo 
sermos mais diligentes e criativos, sobretudo se considerarmos a 
oportunidade para resolvermos os problemas e a escassez dos 
recursos. 

Não estamos advogando pelo assistencialismo, logicamente, nem por 
uma ação exclusivamente centrada no imediatismo e no urgente. A nós, 
como legisladores, corresponde providenciar a consolidação e 
ampliação dos direitos da sociedade, considerando as áreas e os 
assuntos mais importantes a médio e longo prazos, na perspectiva de 
construir uma nova sociedade, marcada por uma qualidade de vida 
digna do ser humano. 

Temos que ser visionários, enxergar longe, pensar no futuro dos 
nossos filhos, nos filhos dos nossos filhos e além deles, pois é 
claro que a dimensão do nosso papel está na dimensão dessa porção da 
humanidade que vive e haverá de viver aqui em nosso País. 
Corresponde-nos, ainda, fiscalizar o Executivo não apenas ao final 

de cada ano, ao analisarmos a prestação de contas do Executivo, 



senão durante a execução das obras e projetos cujos orçamentos 
aprovamos. 

A sociedade nos elegeu seus representantes, e nós estamos na 
obrigação de saber responder com objetividade sobre a 
correspondência entre os projetos planejados, o orçamento aprovado e 
as obras realizadas pelo Executivo. 

Para dentro desta Casa, representativa da sociedade mineira e 
expressiva do Poder Legislativo, é preciso colocarmos na mesa estes 
grandes objetivos que devem ocupar nosso dia-a-dia. Assim, 
encontraremos razões e motivos mais do que suficientes para agirmos 
solidariamente na gestão do bem comum em nosso Estado. 
Exteriorizo estes conceitos e estes valores como iniciante nesta 

Casa, mas já com uma longa caminhada na luta pela justiça social, 
ciente de que a função mais nobre que podemos assumir a serviço dos 
nossos semelhantes é a política, se formos marcados pela nossa 
competência para res:·vermos esses gritantes problemas da nossa 
sociedade e pela éti~~ a toda prova, sem transigir jamais com a 
corrupção. 

Finalmente, quero externar minha grande admiração pela dedicação, 
zelo e profissionalismo dos que aqui trabalham. Quero que a Mesa 
transmita à Secretaria e aos funcionários do quadro permanente desta 
Casa meu reconhecimento muito especial, pois, nestes primeiros dias, 
tenho percebido, através das atividades da Escola do Legislativo, 
que aqui contamos com quadros altamente qualificados para nos 
apoiar, profissional e tecnicamente, em todas as áreas da nossa 
função legislativa. Percebo em todos os servidores uma profunda 
sensibilidade social, uma forte motivação cívica e política, no mais 
alto sentido, e zelo para servir a todos igualmente. 

Agradeço, em particular, todo o apoio recebido como Presidente da 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Por tudo isso, 
quero convocá-los para que nos acompanhem, com sua mística e com sua 
competência, para que, juntos, como agentes de transformação social, 
construamos um destino promissor para a presente e futuras gerações. 
Particularmente, saliento e exalto estes valores porque 

correspondem à filosofia humanista cristã, que fundamenta o nosso 
compromisso social e político. 

z Senhores, obrigado pela sua atenção. 
~ * - Sem revisão do orador. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Durval Ângelo. 
1 o Deputado Durval Ãngelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados, d ·ante 
~ o mês de janeiro, em pleno recesso parlamentar, toda Min: e, 
~ principalmente, nós, políticos, ficamos estarrecidos com as noticias 
c trazidas por um grande jornal de Minas Gerais. Sob o título "Dossiê 
o Sada", assistimos ao fato de um representante de Minas Gerais no 
~ Congresso Nacional, Deputado Vitória Mediolli, ser envolvido em 
g gravíssimas acusações por parte desse jornal, fundamentadas num á dossiê de inquérito da Polícia Federal, em depoimento de ex-
o funcionário daquele Deputado e, também, embasadas em farta 
~ documentação. Durante cerca de 15 dias foi a manchete principal 
-~ desse jornal a questão de Vitória Mediolli. E acompanhamos a 
~ denúncia do jornal, de envolvimento do Deputado com o tráfico, com a 
~ corrupção e com outras coisas mais, reprováveis em qualquer 
~ atividade, quanto mais na parlamentar. Também acompanhamos a notícia 
~ de que o Dr. Aristides Junqueira, Procurador-Geral da República, 
~ 

E 
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teria, de certa forma, feito uma cobrança à Polícia Federal de Minas 
em função da morosidade na apuração e em função das próprias 
denúncias, há cerca de 8 anos, terem sido arquivadas. E o 
Procurador-Geral da República chamou a si o processo, no sentido de 
concluir as investigações pela própria Procuradoria- Geral. Passados 
cerca de 30 dias da efervescência desses acontecimentos, o que vemos 
hoje? Vemos que o assunto está caindo no esquecimento. Não compete a 
nós fazer um prejulgamento a respeito da questão das possíveis ações 
do Deputado, mas o que mais nos estranha é o silêncio que se 
instalou durante este mês. Por isso estamos aqui, hoje, nesta 
tribuna, querendo que este Poder Legislativo, cada vez mais 
preocupado com a representação pública e com a imagem do poder 
político em Minas Gerais, não permita que este caso caia no 
esquecimento. Estamos apresentando, para ser apreciado pelo 
Plenário, um requerimento, a fim de que esta Assembléia Legislativa 
constitua' uma comissão de Deputados para acompanhar, na 
Procuradoria-Geral da República, o encaminhamento dessa questão. 
Também, trazemos ao conhecimento dos Líderes partidários desta Casa 
um dossiê chamado "Dossiê Vitório Mediolli", elaborado pelo Comitê 
pela Ética na Política, de Betim, assinado por dois cidadãos daquele 
município, Srs. Jardel Lopes e José Carlos Pereira. Consta, também, 
endereço e outras formas de comunicação com o comitê. E, a pedido 
desse comitê, trago este requerimento para formarmos essa comissão 
de Deputados, a fim de que, realmente, acompanhemos o processo e 
possamos, claramente, apurar os fatos, porque a imagem política de 
Minas fica manchada, fica abalada, quando fatos como esse caem no 
esquecimento. E, diante da população, a imagem dos políticos e do 
Poder Legislativo fica ainda mais desmoralizada e cai no descaso. 
Fazemos um pedido de apoio a todas as Lideranças partidárias e aos 
Deputados para a aprovação desse requerimento. Muito obrigado. 
o Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta. 
O Deputado Carlos Pimenta* - Exmo. Sr. Presidente da Assembléia, 

Srs. companheiros Deputados, Sras. Deputadas, senhores presente~ e 
imprensa. Quero, neste instante, que é o instante em que nos, 
Deputados, ainda temos prerrogativas de expor as nossas idéias, 
trazer a esta Casa um assunto de interesse do povo do nosso Estado. 
Tenho em mãos duas cartas que recebi nesta semana: uma delas é de um 
juiz de paz da cidade de Manga, no Norte de Minas, e a outra é do 
Sr. Ari Ferreira dos Santos, de Bonfinópolis de Minas. As duas 
cartas, coincidentemente, são iguais. Elas nos solicitam, e essa 
solicitação é extensiva aos Deputados da Assembléia de Minas, que 
nós, dentro das nossas limitações e das nossas áreas de abrangência 
e dentro da nossa concepção, façamos alguma coisa pela classe dos 
juízes de paz. 
Tomaremos a liberdade de ler apenas a carta do Sr. António 

Francisco de Brito, da cidade de Manga: (-Lê.) 
"Sr. Deputado, na função de juiz de paz de Manga-MG, venho 

respeitosamente perante V. Exa., para interceder perante os poderes 
competentes para que os juízes de paz sejam remunerados e com 
direito à aposentadoria, pois, nós, juízes de paz, somos os 
reconciliadores das famílias brasileiras. Para os que não têm 
condições de chegar até a justiça comum, nós, juízes de paz, ainda 
somos a reconciliação do povo. 
Respeitosamente, António Francisco de Brito." 
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E o outro juiz de paz, de Bonfinópolis, comunica-nos que existe 
nesta Casa um projeto que visa ao reconhecimento e à valorização da 
classe de juiz de paz. Tivemos o cuidado de procurar nos arquivos da 
As~'~bléia algo que pudesse nos orientar. Recorremos aos 
co~~utadores, ao arquivo morto, aos projetos que não tivera~ o tempo 
suficiente no ano passado de serem colocados em discussão : votação 
e, infelizmente, não encontramos nada que nos pudesse :ftis-:ar para 
respondermos a essa indagação de uma classe que es:~ presente em 
todos os municípios do Estado de Minas Gerais. Vamos procurar na 
Constituição Federal e na Constituição mineira, e, em breve. daremos 
uma resposta. 

Com relação ao mérito, qualquer um de nós reconhece o ~~abalho 
objetivo de um juiz de paz e vai procurar nos ajudar e, dentro de 
cada limite, fazer alguma coisa para esses homens, esses cidadãos 
que exercem função constitucional e que não têm o devido 
reconhecimento. 

Um outro assunto que me traz a esta tribuna é relativo ao Hospital 
de Montes Claros. Na prox1ma semana, precisamente no dia 23 de 
março, o Secretário de Saúde, Dr. Rafael Guerra, estará em Montes 
Claros fazendo o lançamento oficial, naquela região, do Plano de 
Governo, que são os consórcios de saúde. A bem da verdade, confesso, 
de público, que. embora tenha procurado me inteirar desse consórcio, 
pouco sabemos a respeito da implantação deles em Minas Gerais: como 
se processará a sua implantação e, principalmente, quais são os 
recursos garantidos pelo Governo do Estado para que esse plano 
possa, efetivamente, dar certo. 

Na Comissão de Saúde, em comum acordo com os companheiros Jorge 
Eduardo, Jorge Hannas, Marco Régis, vamos promover um ciclo de 
debates com a finalidade de nos inteirarmos a respeito do 
funcionamento desse consórcio, para que possamos passar as 
informações ao Plenário desta Casa. Esta é uma idéia louvável, uma 
idéia que pode dar certo. Na prática, essa idéia já existe no 
Hospital Haroldo Tourinho, que é uma fundação reconhecida de 
utilidade pública por decreto municipal, decreto estadual, decreto 
federal e registrada no Conselho Nacional de Serviço Social. Esse 
hospital, que conta hoje com 7.600m2 e 140 leitos, atende cerca de 

z 40% da população do Norte de Minas. É um consórcio de saúde, é uma 
õ união de esforços, é a disposição de uma diretoria muito bem 

administrada pelo Dr. João Bosco Martins de Abreu, um homem sério. 
~Esse hospital, em 1994, teve 6 mil internações e 121 mil ·e atendimentos ambulatoriais. O Dr. João Bosco solicita do Governo do 
~ Estado, por meio do Projeto Nordeste, do Banco Mundial e de recursos 
E da própria Secretaria da Saúde, uma complementação suplementar para 
~ terminar esta idéia que deu certo, que saiu da Prefeitura de Montes 
~ Claros. Antes, essa Prefeitura possuía um simples hospital municipal 
~ com 80 leitos, atendimento precário e hoje tem uma fundação com á direção ser1a e atuante. que é o principal hospital do Norte de 
o Minas com recursos exclusivos do Sistema Único de Saúde. De público, 
~ manifestamos o nosso reconhecimento a essa fundação e vamos procurar 
-~ o Sr. Secretário de Saúde e o Sr. Governador do Estado para 
~sensibilizá-los com a informação de números reais, a fim de que eles 
~ possam dar o primeiro passo para a constituição de consórcio de 
~ saúde que, na prática, já existe em Montes Claros. Muito obrigado. 
~ * - Sem revisão do orador. a 
E 
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o Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marcos Helênio. 
o Deputado Marcos Helênio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 

Deputadas, público presente, vamos utilizar a tribuna neste momento 
a pedido da União Brasileira de Estudantes Secundaristas - UBES. 
Eles me entregaram um manifesto, que vou ler, e as pessoa~ 
envolvidas terão, também, direito a defesa. Eles fazem algumê_ 
acusações ao Instituto de Educação, que é uma escola-modelo. Vamc: 
ler o manifesto e deixar a questão para debate. (-Lê:) 

"O IEMG é considerado pela Secretaria do Estado da Educação de 
Minas Gerais escola-modelo do Estado. Levando-se em conta o fato de 
que os alunos dessa escola não possuem grêmio, de que os estudantes 
que falam em cidadania dentro do colégio sofrem perseguições, que o 
índice de repetência no ano passado foi de mais de 20% só no 1Q ano 
do 2Q grau, é questionável essa avaliação feita pela SEE-MG. Afinal, 
na escola plural, por exemplo, o índice de reprovados é zero, e, se 

·compararmos com a escola "exemplar" do Plano de Qualidade Total do 
Estado, veremos que a escola-modelo é uma escola em que a palavra 
"democracia" simplesmente não existe, uma escola com uma direção 
repressora, que não forma cidadãos e só contribui para que a 
educação do País afunde cada vez mais, já que o Instituto de 
Educação é uma escola normal, em que o Magistério forma professores 
que, na maioria, não possuem o mínimo de senso critico". 

Aqui, é importante colocar a observação de que a repressão é 
praticada pela escola, principalmente por sua Diretora-Geral, Sra. 
Maria Ignez Villela. (-Lê:) 

"Não há grêmio no colégio há mais de um ano. As últimas eleições 
para o grêmio foram canceladas pela diretoria. Os alunos não podem 
exercer nenhum tipo de cidadania dentro do colégio. Ameaçam os 
estudantes de expulsão sempre que ousam exigir seus direitos. 
Chegavam ao ponto de prenderem dentro de uma "gaiola" os alunos do 
1Q grau que chegavam atrasados ou matavam aula". Chamam de gaiola 
uma sala no porão que possui grades. (-Lê:) 

"Os alunos que questionam as atitudés da diretoria são perseguidos 
e vigiados dentro do colégio. Alguns pro7 .ssores perseguem, dentro 
de sala, os alunos de que a diretoria ~~~ gosta. Os servidores 
contratados, se não concordam com a direção e sua postura, não 
continuam trabalhando no colégio. Dizem também que receberam 
denúncias de que a direção, principalmente a Diretora-Geral, Maria 
Ignez, toma atitudes preconceituosas e chega a discriminar alunos 
negros, homossexuais, com religiões divergentes". 
São denúncias graves. (-Lê:) 
"Recentemente, a direção anulou uma eleição feita com os alunos do 

2Q grau para o colegiado, porque a estudante eleita era uma dessas 
alunas perseg~idas pela diretoria". 
Sr. Presidente, Srs. Deputados, quanto às denúncias de 

discriminação de negros, homossexuais e alunos de outras religiões, 
têm de ser apuradas. Isso fere frontalmente a nossa Constituição. 

Está dado o recado, a mensagem da UBES. Estamos, também, à 
disposição da direção da escola para que ela faça sua defesa. Muito 
obrigado. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Gilmar Machado. 
o Deputado Gilmar Machado -Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 

Deputadas. O tempo é suficiente para que possamos dar nosso recado. 
Queremos dizer que, hoje, a partir das 16 horas, na Praça Sete, 



teremos uma grande manifestação, um grande ato público da sociedade 
mineira, no qual aposentados, funcionários públicos, trabalhadores, 
metalúrgicos e outras categorias demonstrarão sua insatisfação pela 
forma como vêm sendo conduzidas as reformas da Constituição. 
Estaremos, hoje, ás 16 horas, na Praça Sete, começando as grandes 
manifestações, que, tenho certeza, levantarão este País, para que os 
trabalhadores possam garantir suas conquistas. Reformas devem ser 
feitas para aperfeiçoar e melhorar as conquistas já obtidas até 
hoje. Devemos. sim, taxar quem pode pagar mais. As grandes fortunas 
devem ser taxadas. Essas o Governo está com medo de enfrentar. Deve 
haver a modificação no pagamento da dívida, que, hoje, consome, 
praticamente, 2/3 de nossa arrecadação. Com isso não podemos 
concordar. E é exatamente contra isso que estaremos nos 
manifestando. 

Em segundo lugar, gostaríamos de fazer um convite a todos os 
parlamentares, ás galerias e a toda imprensa, para que compareçam, 
amanhã, dia 17, às 19 horas, na Faculdade de Medicina e, às 22 
horas, na nossa grande festa, para comemc rmos os 15 anos de 
fundação, em Minas Gerais, do nosso partiac o PT. Amanhã, teremos, 
aqui, o Presidente Nacional do PT, Luís Inácio Lula da Silva, que 
estará conosco nessa grande comemoração. Na oportunidade, estaremos 
relembrando aqueles companheiros que, heroicamente, sobreviveram às 
grandes greves de 1978 e 1979 e ajudaram a constituir esse que é, 
hoje, um dos maiores partidos deste País, o Partido dos 
Trabalhadores. Todos estão convidados para esse momento de festa e 
de alegria do PT e de todos nós, que militamos para a construção de 
um novo País e de uma nova sociedade, a sociedade socialista. Muito 
obrigado. 

Registro de Presença 
O Sr. Presidente Esta Presidência comunica à Casa que o ex-

Presidente da Assembléia, Deputado José Ferraz, atual Secretário de 
Estado do Trabalho, hoje nos honra com a sua presença. Esta Casa 
deve muito ao Deputado José Ferraz pelos relevantes serviços 
prestados. Convido-o a participar de nossos trabalhos e coloco a 
Mesa à sua disposição. 

2ª PARTE (ORDEM DO DIA) 
z 1ª Fase 
~ o Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado à 1ª parte, a 

Presidência passa à 2ª parte da reunião, com a 1ª fase da Ordem do i Dia, compreendendo a discussão e a votação de pareceres e a votação 
·E de requerimentos. Estão abertas as inscrições para o expediente da 
2 próxima reunião ordinária. 
c Designação de Comissões 
o o Sr. Presidente Esta Presidência comunica ao Plenário a 
~ composição das comissões constituídas para acompanhar o Governador 
~ do Estado e o Presidente da Assembléia ao Norte de Minas e ao vale á do Jequitinhonha, com a finalidade de levantar a situação e propor 
! ~~~~T~~sr~~~~esosep~~bl~~~~a ~~ s~~~a~~~to~eq~~rm~e~ce~~~~~~~n~;in~~ 
.~ plantações da região norte-mineira. Norte de Minas Pelo PFL: 
~ Deputados Jairo Ataíde e Clêuber Carneiro; pelo PDT: Deputados José 
~ Braga e Elbe Brandão; pelo PL: Deputado Carlos Pimenta; pelo PP: 
~ Deputados Gil Pereira e Dimas Rodrigues; pelo PTB: Deputado Marcelo 
~ Cecé. Vale do Jequitinhonha - Pelo PP: Deputado Carlos Murta; pelo 
~ 
E 
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PTB: Deputado Romeu Queiroz; pelo PT: Deputada Maria José Haueisen; 
pelo PMDB: Deputado ~emil Kumaira; pelo PSDB: Deputados Péricles 
Ferreira e Wanderley Avila. 
Leitura da Deliberação da Mesa nQ 1. 191, de 1995 
o Sr. Presidente- (-Lê:) 

"DELIBERAÇÃO DA MESA NQ 1.191, DE 1995 
Dispõe sobre procedimentos necessários à implementação da Lei 

Complementar nQ 37, de 18 de janeiro de 1995. 
A Mesa da Assembléia, no uso das atribuições que lhe confere o art. 

80, I, do Regimento Interno, e considerando a necessidade de que 
sejam estabelecidos determinados procedimentos administrativos 
pertinentes à execução da Lei Complementar nQ 37, de 18 de janeiro 
de 1995, que dispõe sobre a criação, a incorporação, a fusão e o 
desmembramento de municípios e dá outras providências, delibera: 
Art. 1Q -O recebimento de processo de emancipação encaminhado à 

·Assembléia Legislativa, observado o disposto no§ 1Q do art. 177 do 
Regimento Interno, depende da apresentação de requerimento de 
Deputado. 
Parágrafo un1co -Ao requerimento de que trata este artigo aplica-

se a norma prevista no art. 244 do Regimento Interno. 
Art. 2Q A critério da Comissão de Assuntos Municipais e 

Regionalização, é possível o aproveitamento de documentos existentes 
em processos arquivados na Assembléia Legislativa, mediante a 
solicitação de cópias autenticadas ao setor competente pelo 
interessado. 
Art. 3Q 

publicação. 
Esta deliberação entra em vigor na data de sua 

Art. 4Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 15 de março de 1995." 

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

comunicações apresentadas nesta reunião pela Comissão de Assuntos 
Municipais- aprovação, em reun1ao ordinária realizada no dia 
J5/3/95, dos Requerimentos nQs 60 a 66/95, do Deputado Wanderley 
Avila; pela Comissão de Saúde e Ação Social aprovação dos 
Requerimentos nQs 67/95, do Deputado Dimas Rodrigues; 51/95, do 
Deputado Ivair Nogueira, e 56/95, do Deputado João Batista de 
Oliveira (Ciente. Publique-se.); e pelos Deputados Marco Régis- sua 
indicação como Líder do PPS; João Batista de Oliveira sua 
indicação como Líder do PSB; Wilson Trópia- sua indicação como 
Líder do PV (Ciente. Publique-se. Cópia às Lideranças e à Gerência-
Geral de Apo·: às Comissões.). 

Requerimentos 
O Sr. Presidente- Requerimento do Deputado Gil Pereira, Líder da 

Minoria, que solicita, na forma regimental, sejam designados membros 
da Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais para, no menor 
prazo possível, visitar a cadeia pública de Montes Claros a fim de 
avaliar as reais condições daquela instituição, como, por exemplo, o 
sistema carcerário, a saúde dos presos, as instalações físicas do 
prédio, dentre outras. Publicar. À Comissão de Direitos e Garantias 
Fundamentais. 
Requerimento do 

desarquivamento do 
utilidade pública o 

Deputado Aílton Vilela, que solicita o 
Projeto de Lei nQ 1.884/94, que declara de 
Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Carmo 



237~ 
da Cachoeira. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. 

Requerimento do Deputado Anivaldo Antônio, que solicita, observadas 
as disposições regimentais, a constituição de comissão especial 
para, no prazo de 60 dias, conhecer, debater, propor e acompanhar 
todas as ações do Governo Federal desenvolvidas no processo de 
privatização da Companhia Vale do Rio ~oce. Em votação, o 
requerimento. Para encaminhá-la, com a ~~iavra, os Deputados 
Anivaldo Antônio e Gilmar Machado. 

O Deputado Anivaldo Antônio- Sr. Presidente, componentes da Mesa, 
Sras. e Srs. Deputados, público das galerias, imprensa presente, em 
entrevista recente ao jornal "Gazeta Mercantil", o Presidente da 
Companhia Vale do Rio Doce, Francisco Schettino, revela que a 
companhia obteve, no ano passado, alguns recordes. Lucro de 
R$546.000.000,00 e crescimento de 146% em relação ao ano anterior. 

A CVRD repete desde 1975 a mesma posição no mercado mundial - a 
maior exportadora de minério de ferro do mundo. Em 1994 a Vale 
vendeu cerca de 100.000.000t de minério de ferro. A companhia 
alcança hoje a produção de 13t de ouro por ano e já é a maior 
produtora da América Latina. A meta é situar-se entre as seis 
maiores produtoras mundiais, em poucos anos. 

Segunda maior estatal do país, a CVRD opera em 10 estados 
brasileiros, exporta produtos e serviços para mais de 30 países. 
A CVRD, hoje, garante Schettino, é uma companhia voltada para a 

exploração de recursos naturais e transporte, estruturada e bem 
organizada. 

Em síntese, a Vale dá lucro. Os números falam por si só. Então, 
porque privatizá-la? 

Durante a campanha presidencial Fernando Henrique Cardoso garantiu 
que apoiava a desestatização somente em caso de empresas 
deficitárias ou com problemas de gerenciamento. 

Agora a história muda. O grupo neoliberal que está no poder defende 
a privatização da CVRD sob a alegação de que o Governo precisa obter 
recursos necessários à execução de programas sociais. 
Sr. Presidente, caros Jeputados. Esta afirmação corresponde à 

realidade? 
O programa de privatização iniciado pelo Governo Collor seguiu 

~todos os mandamentos da cartilha neoliberal. Foram liquidadas 32 
' empresas até outubro de 1993 - entre elas a ACESITA, USIMINAS e CSN. 
~ O total apurado com as vendas das empresas estatais foi de 
·~ US$7.300.000.000,00. Cerca de US$3.000.000.000,00 foram dívidas 
~transferidas do setor público para o privado. Os compradores de 
~ empresas estatais puderam pagar através de títulos do Governo 
c papéis de difícil resgate e baixo valor de mercado. As chamadas 
: moedas podres. § E eu novamente pergunto, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O dinheiro 
~ levantado pela venda das estatais foi realmente aplicado em 
c programas sociais? O exemplo bem característico desta política 
~ neoliberal - não vou citar os casos da Argentina e do México- é o 
J da Primeira-Ministra Margareth Thatcher. (-Lê:) 
~ "Nos 12 anos de reinado de Thatcher na Inglaterra as empresas 
~ estatais de eletricidade foram privatizadas e seus novos donos 
~ lucraram até 560% em 1992. Mas a privatização de estatais não gerou 
Q c 
E 
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nem distribuiu riqueza. No começo dos anos 90, haviam 2.600.000 
desempregados na Inglaterra. 

No reboque do neoliberalismo consolidou-se a categoria dos sem-casa 
naquele país de Primeiro Mundo- só em 1991, 80 mil famílias foram 
despejadas por não mais poder pagar as prestações da casa própria. 
Antes de Thatcher, a maioria dos ingleses moravam em casas alugadas 
ou construídas pelas Prefeituras por meio de uma estatal - que foi 
privatizada." 

Não continuarei esta leitura porque Ja basta para mim. O que 
estamos pedindo é que possamos, num prazo de 60 dias, aqui trazer o 
Presidente da Vale do Rio Doce, o Dr. Aureliano Chaves, e 
representantes de empresas estatais que foram privatizadas, a fim de 
lutarmos contra a privatização da maior mineradora do mundo. Para 
tanto, pedimos o apoio de todos, votando a favor do nosso 
requerimento. Muito Obrigado. 

· O Deputado Gilmar Machado -Sr. Presidente, apenas gostaríamos de 
nos solidarizar com a intervenção, aqui feita, pelo companheiro 
Anivaldo, demonstrando a importância da aprovação desse requerimento 
que, tenho certeza, receberá a adesão de todos os Deputados desta 
Casa. 

Este é um grande debate 
Legislativa, já que se trata 
povo. A Vale do Rio Doce é 
Precisamos de informações 
ativamente desse processo. 

que deverá ser travado nesta Casa 
de assunto pertinente ao patrimônio do 

um patrimônio do povo brasileiro. 
claras para opinarmos, participando 

Tenho a certeza de que todos os partidos desta Casa indicarão seus 
representantes, pois muitos são os que querem debater assunto de 
tanta importância. Espero que dentro dos 60 dias já propostos 
possamos promover grandes debates nesta Assembléia, trazendo para 
esta Casa debates de repercussão nacional, como, aliás, já vem 
fazendo a Mesa Diretora quando promove discussões sobre a reforma 
constitucional. A Assembléia de Minas, promovendo esses debates, 
estará dando grande contribuição para todo o País. 
Queremos parabenizar a iniciativa do Deputado Anivaldo Antônio, 

que, em boa hora, propõe esse debate que, tenho certeza, será 
encampado por toda esta Casa. Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) Em votação, o 
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. 

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

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

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

reun1ao o Veto Parcial à Proposição de Lei nQ 12.524, em virtude de 
sua apreciação na reunião extraordinária realizada hoje, pela manhã, 
e faz retirar da pauta o Projeto de Lei ng 26/95, por não se 
encontrar em condição de ser apreciado. 

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

Proposição de Lei ng 12.580, que fixa o valor do soldo da Polícia 
Militar do Estado de Minas Gerais, altera os símbolos dos cargos de 
provimento em comissão de direção superior e dá outras providências 
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(originada do Projeto de Lei nQ 2.193/94, do Governador do Estado). 
A Comissão Especial ~pina pela manutenção do veto incidente sobre o 
§ 2Q do art. 7Q. A ~-esidência vai submeter a matéria a votação por 
escrutínio secreto, nos termos do art. 234 do Regimento Interno. A 
Presidência convida os Deputados Geraldo Rezende e José Braga para 
atuarem como Escrutinadores. Em substituição ao Deputado José Braga, 
a Presidência convida o Deputado Olinto Godinho. Para proceder à 
chamada dos Deputados. a Presidência convida a Deputada Elbe 
Brandão. 

A Sra. Secretária - (- Faz a chamada.) 
- Depositam seu voto na urna os seguintes Deputados: 
Agostinho Patrús -Sebastião Navarro Vieira Rêmolo Aloise 

António Júlio - Ajalmar Silva Alencar da Silveira Júnior 
Anivaldo António - António Andrade António Genaro António 
Roberto- Arnaldo Canarinho -Arnaldo Penna- Bilac Pinto- Carlos 
Pimenta - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Durval Ângelo Elbe 
Brandão - Francisco Ramalho - Geraldo Nascimento - Geraldo Rezende -
Gilmar Machado - Irani Barbosa- Ivair Nogueira- João Leite- José 
Braga - José Henrique - José Maria Barros Leonidio Bouça~ 
Marcelo Cecé - Marcelo Gonçalves - Marco Régis - Marcos Helêr J -
Mauri Torres -Miguel Martini - Olinto Godinho Paulo Piau 
Péricles Ferreira - Romeu Queiroz - Toninha Zeitune. 

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. 
- Os escrutinadores procedem à conferência das sobrecartas. 
O Sr. Presidente - Votaram 40 Deputados; foram encontradas na urna 

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

Os escrutinadores procedem à apuração dos votos. 
Votaram "sim'' 37 Deputados, votou "não" 1 Deputado, votou em branco 

1 Deputado. Houve 1 voto nulo. Está mantido o veto. Oficie-se ao 
Governador do Estado. 

Declaração de Voto 
O Deputado Gilmar Machado -Sr. Presidente, fundamentados no art. 

260 do Regimento Interno. gostaríamos de deixar a nossa declaração 
2 de voto, colocando, em primeiro lugar, que, com relação a esse veto, 
~ estávamos tentando negociar junto ao Deputado Romeu Queiroz, ao 

Governo do Estado, inclusive junto ao Secretário de Ciência e 
~ Tecnologia, pois tal veto vem a prejudicar a carreira dos 
·~ funcionários da área de Ciência e Tecnologia do Estado de Minas 
] Gerais. Lamentavelmente. estamos ferindo uma lei que esta própria 
s Casa votou, que garante uma carreira melhor e mais adequada aos 
c cientistas do nosso Estado. Precisamos, e muito, do conhecimento 
~ desses técnicos que, hoje, estão lotados no CETEC, na Fundação João 
g Pinheiro e em outros órgãos extremamente importantes e reconhecidos 
~em nível nacional. em virtude da sua competência. 
a Infelizmente, através dessa votação, demos uma demonstração de 
~ desprezo e descaso para com a área de Ciência e Tecnologia. Por 
.~ isso, pela manhã, solicitamos a inversão da pauta. E, nesta tarde, 
~quando tentávamos uma negociação, infelizmente, o processo se 
g iniciou. 
~ Gostaríamos de deixar registrada a nossa solidariedade à área de 
~ ciência e tecnologia do Estado de Minas Gerais e ao Secretário Mauro 
~ 

E 
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Lobo, que tentou discutir a necessidade de garantirmos uma lei que 
foi votada por esta Casa, uma lei importante para os técnicos, a fim 
de assegurar o desenvolvimento do Estado. O Governador Eduardo 
Azeredo, num seminário de que participou no vale do rio Doce, 
colocou que a área da ciência e tecnologia receberia incentivos e 
estímulos durante o seu Governo. Lamentavelmente, com essa votação, 
fazemos o inverso. 
Gostaríamos de deixar registrada a nossa declaração de voto, 

embasada no art. 260 do Regimento Interno. 
O Sr. Presidente- Registrem-se as palavras do Deputado Gilmar 

Machado. 
Discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei nQ 

12.538, que dispõe sobre a política cultural do Estado de Minas 
Gerais (originada do Projeto de Lei nQ 2.015/94, da Comissão de 
Educação). A Comissão Especial opina pela manutenção ao veto ao art. 

·76. Em discussão, o veto. Para discuti-lo, com a palavra, a Deputada 
Maria José Haueisen. 

A Deputada Maria José Haueisen - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
c~"ais pessoas presentes, no ano passado, quando esse projeto veio a 
P anário, nós, do PT, fomos contra a proposta de a FAPEMIG passar 
dinheiro para a área da cultura. Entendemos que a função da FAPEMIG 
é financiar, exclusivamente, projetos e pesquisas científicos e 
tecnológicos. O projeto foi aqui aprovado, e vemos, agora, o veto do 
Governador. Queremos deixar bem claro que vamos manter a nossa 
coerência, votando pela manutenção do veto. 
Gostaria de aproveitar esse momento para fazer algumas 

considerações. Estamos, praticamente, no terceiro mandato. No tempo 
do Newton Cardoso havia, nesta Casa, uma divisão: alguns Deputados 
ou alguns partidos faziam oposição cerrada ao Governador, e o resto 
estava de pleno acordo com ele. Houve embates sérios aqui nesse 
tempo. 
Veio, depois, o Governo Hélio Garcia. Com muito mais habilidade, 

com muito mais esperteza e inteligência, o Governador Hélio Garcia 
conseguiu reunir toda ou quase toda esta Casa no chamado "blocão". 
Entendemos que esse foi o tempo da subserviência do Poder 
Legislativo ao Governo. Apenas o PT ou um ou outro Deputado votavam 
contra as leis que aqui chegavam. Nada se fazia sem o Governador ser 
consultado. Realmente, consideramos isso o fim do Poder Legislativo. 
Vimos, muitas vezes, projetos de lei aprovados quase que por 
unanimidade, no 1Q e 2Q turnos, e que recebiam o veto do Governador. 
Quando aqui chegavam os vetos, para apreciação, eles eram mantidos 
quase que por unanimidade. Isso significava que havia uma mudança a 
toque de caixa daquele que representava o Poder ~·ecutivo. 

Com a eleição do Sr. Eduardo Azeredo, que cont·. com o apoio do PT 
no 2Q turno, a nossa esperança recomeçava. É cla;o que imaginávamos 
existir um perfil diferente, uma postura diferente entre Hélio 
Garcia e Eduardo Azeredo. Confiamos na independência do Poder 
Legislativo, mas nos assustam velhas práticas do Governo anterior 
sendo colocadas em uso novamente. Por exemplo, o primeiro projeto de 
lei que o Sr. Governador manda a esta Casa está com emendas que nada 
têm a ver com o projeto da criação da Secretaria da Criança e do 
Adolescente. Gostaríamos que isso não se tornasse costumeiro e não 
fosse feita essa artimanha por elementos do partido governista, que, 
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contrariando o Regimento, inserem num projeto de lei em tramitação 
outros assuntos que não têm relação com seu assunto principal. 

Entendemos que essa é uma maneira de iludir aqueles que estão 
legislando, votando, e que muitas vezes não percebem, ~iante de 
tantas emendas que aparecem, que naquela hora está sendc votado um 
"frankenstein''. Vimos, por exemplo, algumas propostas de reajuste 
salarial por decreto no projeto que trata do assunto da Secretaria 
da Criança e do Adolescente. Consideramos isso uma maneira de 
enganar o legislador. Falamos outro dia, conversando com alguns 
Deputados, que estávamos e estamos esperançosos de que, nesta Casa, 
não haja mais subserviência, que aqui não se vote a toque de caixa 
nenhum projeto, simplesmente porque ele veio do Palácio da 
Liberdade. Mas que tenhamos a cabeça erguida para aceitar aquilo que 
de fato é correto, aquilo que de fato a nossa consciência aconselha, 
e que tenhamos a verdadeira independência como legisladores, para 
não nos submetermos à vontade de um grupo ou de uma pessoa que está 
no Poder Executivo e quer, de certa maneira, dominar o Poder 
Legislativo. 

Vamos mostrar para o Estado de Minas Gerais a independência deste 
Poder, que hoje está sendo tão criticado e tão visado, sobretudo 
pela imprensa e pela sociedade de modo geral. Muito obrigada. 

O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - Não havendo outros 
oradores inscritos, encerra-se a discussão. A Presidência vai 
submeter a matéria a votação, por escrutínio secreto, nos termos do 
art. 234 do Regimento Interno. Antes, lembra ao Plenário que os 
Deputados que desejarem manter o veto deverão dizer "sim'', e os que 
desejarem rejeitá-lo deverão dizer "não". 

Questão de Ordem 
O Deputado Antônio Júlio- Tendo em vista a importância do veto e a 

falta de "quorum", solicito a V. Exa. que encerre, de plano, a 
reunião. 

O Sr. Presidente- Comunico ao Deputado Antônio Júlio que estamos 
em processo de votação e, caso não haja o número suficiente de 39 
Deputados para a votação, nós a anularemos. 
Convido para servirem como escrutinadores os Deputados Leonídio 

Bouças e José Bonifácio. Solicito ao 1Q-Secretário que proceda à 
2 chamada dos Deputados. 
~ O Sr. Secretário- (- Faz a chamada.) 

- Depositam seu voto na urna os Deputados: 
~ Agostinho Patrús- Sebastião Navarro Vieira- Rêmolo Aloise- Maria 
·~ José Haueisen - Ajalmar Silva- Álvaro Antônio- Anivaldo Antônio-
~ Antônio Andrade - Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho Arnaldo 
~ Penna- Bilac Pinto -Bonifácio Mourão- Carlos Pimenta- Djalma 
o Diniz - Elbe Brandão - Francisco Ramalho- Geraldo Nascimento 
~ Geraldo Santanna -Gil Pereira- Gilmar Machado- Irani Barbosa-
~ Ivair Nogueira - Ivo José - João Leite - José Bonifácio - José Braga 
~ - José Maria Barros - Leonídio Bouças - Marco Régis - Marcos Helênio 
o - Mauri Torres- Miguel Martini - Olinto Godinho- Paulo Piau-
! Péricles Ferreira - Romeu Queiroz - Sebastião Costa -Wilson Trópia . 
. ~ o Sr. Presidente - Recomendo aos escrutinadores que procedam à 
~ abertura das urnas e façam a verificação da coincidência do número 
~ de sobrecartas com o de votantes. 
~ - Os escrutinadores procedem à conferência das sobrecartas. 
o a 
E 
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o Sr. Presidente - Votaram 39 Deputados e foram encontradas na urna 
39 sobrecartas. A Presidência solicita aos escrutinadores que façam 
a apuração dos votos. 

- Os escrutinadores procedem à apuração dos votos. 
o Sr. Presidente - Votaram "sim" 34 Deputados. Votaram "não" 4 

Deputados. Houve um voto em branco. Portanto, está mantido o veto. 
Oficie-se ao Governador do Estado. 

ENCERRAMENTO 
o Sr. Presidente - Esta Presidência, verificando, de plano, a 

inexistência de "quorum" para o prosseguimento dos trabalhos, 
encerra a reunião e convoca os Deputados para a reunião ordinária de 
debates, amanhã, dia 17, às 9 horas. Levanta-se a reunião. 

ATA DA REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E 
REGIONALIZAÇÃO 

·Às onze horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e três de 
fevereiro de mil novecentos e noventa e cinco, comparecem na Sala 
das Comissões os Deputados Dimas Rodrigues, Dílzon Melo, José 
Henrique, Sebastião Costa, José Maria Barros, João Batista de 
Oliveira e Ivair Nogueira, membros da Comissão supracitada. Havendo 
nümero regimental, o Presidente "ad hoc", Deputado Dílzon Melo, 
declara abertos os trabalhos e informa que não há ata a ser lida por 
se tratar de reunião preparatória da Comissão, destinada a eleger o 
Presidente e o Vice-Presidente e a estabelecer o dia e o horário de 
suas reuniões. A seguir, determina a distribuição das cédulas de 
votação, devidamente rubricadas, e convida o Deputado José Maria 
Barros para atuar como escrutinador. Realizada a votação, o 
escrutinador anuncia a eleição como Presidente do Deputado José 
Henrique e como Vice-Presidente do Deputado Dimas Rodrigues, com 
seis votos cada um. Logo após, o Presidente dá posse ao Presidente 
eleito, Deputado José Henrique, que, por sua vez, empossa o Vice-
Presidente eleito, Deputado Dimas Rodrigues. O Presidente agradece a 
escolha de seu nome e, ato contínuo, informa que o dia e o horário 
das reuniões ordinárias da Comissão serão definidos na primeira 
Reunião Ordinária, a ser convocada oportunamente por edital. 
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 fevereiro de 1995. 
José Henrique, Presidente - Ivair Nogueira 

Oliveira- José Maria Barros- Arnaldo Penna-
ATA DA 1a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
REGIONALIZAÇÃO 

Jorge Eduardo de 
José Braga. 
ASSUNTOS MUNICIPAIS E 

Às dez horas e trinta minutos do dia sete de março de mil novecentos 
e noventa e cinco, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
José Henrique, Dimas Rodrigues, José Maria Barros, João Batista de 
01 iveira, Ivair Nogueira, Jorge Eduardo de Oliveira, Arnaldo Penna e 
José Braga, membros da Comissão supracitada. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado José Henrique, declara abertos os 
trabalhos e solicita ao Deputado Arnaldo Penna que proceda à leitura 
da ata da reunião anterior. Colocada em discussão, o Deputado Dimas 
Rodrigues levanta questão de ordem e solicita alteração da ata. A 
Presidência determina à assessoria que seja providenciada a 
alteração nos termos da questão de ordem do Deputado Dimas 
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Rodrigues. Colocada em votação, é aprovada e subscrita pelos membros 
presentes. A seguir, a Presidência solicita ao Deputado José Maria 
Barros que proceda à leitura da correspondência. O Deputado faz a 
leitura da seguinte correspondência: do Sr. José Hosken, bem como da 
Sra. Onaida Balbino da Silva, comunicando a criação de comissões 
emancipacionistas nos Distritos de Catas Altas, Município de Santa 
Bárbara, e no de Justinópolis, Município de Ribeirão das Neves; do 
ofício da Prefeitura Municipal de Belo Oriente, encaminhando cópia 
da Lei Municipal nQ 414, de 24 de janeiro de 1995, que altera 
limites dos distritos municipais; da comunicação do Deputado Jorge 
Hannas na qual se manifesta favoravelmente à tramitação do processo 
de emancipação do Distrito de Avaí do Jacinto, no Município de 
Jacinto. A seguir, o Presidente informando que a finalidade da 
reun1ao é estabelecer o dia e o horário das reuniões ordinárias da 
Comissão, sugere que a Comissão se reúna às quartas-feiras no 
horário de 9h30min, o que é acatado pelos membros presentes. Às 
10h30min, o Presidente interrompe a reunião para que técnicos da 
Gerência-Geral de Consultoria e Pesquisa possam prestar 
esclarecimentos acerca da Lei Complementar nQ 37/95. Às doze horas 
são reabertos os trabalhos. 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, 15 de março de 1995. 
José Henrique, Presidente - Dimas Rodrigues - Dílzon Melo - José 

Maria Barros- João Batista de Oliveira- Ivair Nogueira. 
ATA DA la REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE 
Às dez horas e dez minutos do dia oito de março de mil novecentos e 
noventa e cinco, reúnem-se na Sala das Comissões os Deputados Ivo 
José, Marcelo Cecé e Antônio Roberto, membros da supracitada 
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Ivo 
José, declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Antônio 
Roberto que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida 
e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A Presidência 
informa que a reun1ao se destina a programar os trabalhos e 
esclarece que as reuniões ordinárias desta Comissão serão realizadas 

z às quartas-feiras, às 10 horas. Cumprida a finalidade da reunião, a 
5 Presidência agradece a presença de todos, convoca os membros da 

Comissão para a próxima reunião ordinária, em dia e horário Ja 
~ estabelecidos, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 
i Sala das Comissões. 6 de março de 1995. 
õ Ivo José, Presider.:~ - Antônio Roberto -Wilson Trópia- Ronaldo 
E Vasconce 11 os. 
m ATA DA la REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
~ JUSTIÇA -
~Às quatorze horas e trinta minutos do dia oito de março de mil 
~ novecentos e noventa e cinco, comparecem na Sala das Comissões os 
~ Deputados Geraldo Santanna, Simão Pedro Toledo, Arnaldo Penna, 
~ Geraldo Nascimento e Marcelo Gonçalves, membros da Comissão J supracitada. Havendo número regimental, o Presidente "ad hoc", 
~ Deputado Geraldo Santanna, declara aberta a reunião e solicita ao 
~ Deputado Arnaldo Penna que proceda à leitura da ata da reunião 
~ anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos parlamentares 
~ presentes. O Presidente informa que a reunião se destina a empossar c. 
E 
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o Presidente e o Vice-Presidente, a programar os trabalhos e a 
apreciar a matéria constante na pauta. O Presidente declara 
empossado o Vice-Presidente, Deputado Simão Pedro Toledo, a quem 
passa a palavra. O Vice-Presidente declara empossado o Presidente, 
Deputado Geraldo Santanna, a quem dirige elogios. Com a palavra, o 
Presidente agradece a confiança e tece elogios ao Deputado Simão 
Pedro Toledo. Em seguida, o Presidente sugere aos membros da 
Comissão que as reuniões ordinárias sejam realizadas às terças-
feiras, às 10 horas, com o que todos concordam. Dando continuidade, 
o Presidente passa à apreciação da matéria constante na pauta. com a 
discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do 
Plenário da Assembléia. O Presidente redistribui o Projeto de Lei nQ 
12/95 ao relator, Deputado Geraldo Nascimento, que solicita prazo 
regimental para emissão de seu parecer. Concedido c prazo pelo 
Presidente, o Deputado Geraldo Nascimento faz uso da palavra para 

·protestar contra a colocação de "blindex" nos plenários. O 
Presidente solicita que as palavras do Deputado sejam lavradas em 
ata e informa que levará ao Presidente da Casa o protesto formulado. 
Cumprida a finalidade da reun1ao, a Presidência agradece o 
comparecimento dos Deputados, convoca-os para a próxima reunião 
ordinária, solicita que seja lavrada a ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 14 de março de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Simão Pedro Toledo - Arnaldo Penna -

Geraldo Nascimento - Carlos Murta. 
ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE AGROPECUÁRIA E POLÍTICA 
RURAL 
Às onze horas do dia nove de março de mil novecentos e noventa e 
cinco, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Paulo Piau, 
Almir Cardoso, Olinto Godinho e Miguel Barbosa, membros da Comissão 
supracitada. Havendo número regimental e verificada a presença dos 
Deputados Carlos Pimenta e Jairo Ataíde, 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, 1 ida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A 
Presidência esclarece ter a reunião a finalidade de empossar o Vice-
Presidente da Comissão, Deputado Arnaldo Canarinho, programar os 
trabalhos e apreciar as matérias constantes na ordem do dia. Na 
ausência do Vice-Presidente, a Presidência passa à programação dos 
trabalhos da Comissão e reitera sua sugestão feita na reunião 
anterior de que as reuniões ordinárias devam ser realizadas às 
quintas-feiras pela manhã. Os membros da Comissão aprovam essa 
sugestão. O horário de realização das reun1oes fica para ser 
definido posteriormente. Logo após, a Presidência passa à leitura da 
correspondência, que compreende o Relatório da Gestão 1991/1994 da 
Fundação Rural Mineira - Colonização e Desenvolvimento Agrário 
RURALMINAS -, o qual assinala os esforços empreendidos por sua 
diretoria em busca da recuperação e da modernização desse órgão. Na 
seqüência dos trabalhos, o Presidente designa os Deputados Almir 
Cardoso e Olinto Godinho para relatarem, respectivamente, os 
Requerimentos nQs 5 e 15/95, de autoria do Deputado Carlos Pimenta. 
Encerrada a 1ª parte dos trabalhos, a Presidência passa à 1ª fase da 
Ordem do Dia, com a discussão e a votação de proposições da 
Comissão. Em seguida, passa-se à fase de votação de proposições que 
dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia. Os relatores, cada 
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um por sua vez, opinam pela aprovação dos Requerimentos nQs 5 e 
15/95. Submetidos a votação, são os requerimentos aprovados. o 
Presidente abre discussão sobre os objetivos da Comissão e sugere 
que esta tenha sua denominação alterada para Comissão de Negócios da 
Agropecuária. Todos os membros da Comissão se manifestam sobre os 
assuntos discutidos, mas não há votação dessa sugestão da 
Presidência. O Sr. Wellington Abranches Barros, assessor do 
Presidente, a seu convite, exibe fluxograma demonstrativo do 
complexo agroindustrial. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina que 
se lavre a ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 16 de março de 1995. 
Paulo Piau, Presidente - Arnaldo Canarinho - Almir Cardoso. 

ATA DA 2ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 
~E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
As quinze horas e quinze minutos do dia nove de março de mil 
novecentos e noventa e cinco, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Geraldo Santanna, Simão Pedro Toledo, Leonídio Bouças, 
Arnaldo Penna, Geraldo Nascimento e Marcelo Gonçalves, membros da 
Comissão de Constituição e Justiça; Ajalmar Silva, Arnaldo Penna, 
Clêuber Carneiro (substituindo este ao Deputado Jairo Ataíde, por 
indicação da Liderança do PFL), Durval Ângelo e Elbe Brandão, 
membros da Comissão de Administração Pública; Miguel Martini, Romeu 
Queiroz, Geraldo Rezende, Clêuber Carneiro, Marcos Helênio e Alencar 
da Silveira Júnior, membros da Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária. Acham-se presentes, também, os Deputados João Leite e 
Maria Olívia. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado 
Geraldo Santanna, declara abertos os trabalhos e solicita ao 
Deputado Romeu Queiroz que proceda à leitura da ata da reun1ao 
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos Deputados 
presentes. A seguir, o Presidente lê requerimento subscrito pelos 
Presidentes das Comissões supracitadas, em que solicitam sejam 
convidados para comparecerem à reunião dessas comissões 
representantes do Conselho Estadual da Criança e do Adolescente, da 
Frente de Defesa da Criança e do Adolescente, da Pastoral da Criança 

2 da Arquidiocese de Belo Horizonte, da Pastoral do Menor da 
~ Arquidiocese de Belo Horizonte e da Visão Mundial, a fim de 

debaterem sobre o Projeto de Lei nQ 26/95, de autoria do Governador 
~ do Estado, que cria a Secretaria de Estado da Criança e do 
-~ ~~~~~~;e~tedár~~~~~~t~~~v~d~~~~~~~r~~b~~t~~~a~ovg~a~~6~rle~pr~e~~~ ~ 
ê proposição por unanimidade. Logo após, o Presidente passa a palavra 
c ao Deputado Simão Pedro Toledo, relator da Comissão de Constituição 
~ e Justiça, que emite parecer pela juridicidade, pela 
~constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 26/95. O 
~ Presidente passa a palavra ao Deputado Arnaldo Penna, relator da 
~Comissão de Administração Pública, o qual opina pela aprovação do 
~ projeto com as Emendas ngs 1 a 7. Ato contínuo, o Presidente passa a 
.~ palavra ao Deputado Romeu Queiroz, relator da Comissão de 
~Fiscalização Financeira e Orçamentária, que emite parecer pela 
~aprovação do referido projeto com as Emendas nQs 1 a 7, apresentadas 
~ pela Comissão de Administração Pública, e com as Emendas nQs 8 a 10. 
~ Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados 
~ 

E 
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os pareceres, para o 1Q turno do Projeto de Lei nQ 26/95. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
Deputados, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 14 de março de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Marcos Helênio - Geraldo Nascimento 

- Durval Ângelo - Miguel Martini - Arnaldo Penna - Elbe Brandão -
Antônio Genaro - Jairo Ataíde. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI 
NQ 12.546 

Comissão Especial 
Relatório 

O Governador do Estado, no uso da atribuição que lhe confere o art. 
·90, VIII, c/c o art. 70, II, da Constituição do Estado, opôs veto 
total à Proposição de Lei nQ 12.546, que dispõe sobre a doação de 
imóvel ao Município de Dores do Indaiá. 
Encaminhado o veto à apreciação da Assembléia por meio da Mensagem 

nQ 565/95, compete a esta Co~'ssão Especial emitir parecer sobre a 
matéria, nos termos do art. 23- do Regimento Interno. 

Funaamentação 
A proposição vetada pretende autorizar o Poder Executivo a doar 

imóvel ao Município de Dores do Indaiá. 
O referido imóvel foi doado ao Estado em abril de 1948 com a 

finalidade, nunca cumprida, de construção de dez casas destinadas ao 
alojamento do destacamento policial local, conforme faz prova cópia 
da escritura pública de doação em anexo. 
O documento aludido assinala claramente a existência de cláusula de 

reversão, na qual se estabelece que os terrenos doados reverterão ao 
patrimônio da doadora se não lhes for dada a destinação prevista ou 
outra semelhante. 

Decorridos 46 anos e não tendo sido cumprida a destinação prevista 
na lei municipal que autorizou a doação, nada mais justo que o 
imóvel reverta ao patrimônio do Município de Dores do Indaiá. 
Ademais, a destinação que o município pretende dar ao imóvel é a 

construção de um ginásio poliesportivo, o que irá beneficiar toda a 
comunidade. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela rejeição ao Veto Total à 

Proposição de Lei nQ 12.546. 
Sala das Comissões, 15 de março de 1995. 
Geraldo Rezende, Presidente João Leite, relator Anivaldo 

Antônio- Maria Olívia. 
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 

-NQ 28/95 
Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça, de 

Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer e de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe 
dispõe sobre a transferência de recursos para as caixas escolares 
das escolas estaduais. 
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Publicada no "Diãrio do Legislativo" de 8/3/95 e enviada a esta 
Casa por meio da Mensagem nQ 3/95, a propos1çao, que tramita em 
regime de urgência, nos termos do art. 69 da Constituição do Estado, 
foi distribuída às Comissões supracitadas, para, em reunião 
conjunta, receber parecer, consoante o disposto no art. 222 do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
Trata-se de propos1çao que tem por objetivo excluir da aplicação 

das regras contidas na Lei nQ 11.815, de 24/1/95, as transferências 
de recursos efetuadas pela Secretaria de Estado da Educação para as 
caixas escolares das escolas integrantes da rede estadual de ensino. 

A referida lei, dispondo sobre a concessão de subvenções sociais no 
Estado, estabelece as condições e os procedimentos a serem 
observados pelas entidades privadas para o recebimento desses 
recursos financeiros públicos. 
Assim, quaisquer beneficiãrios de subvenções sociais deverão 

atender às determinações do dito ordenamento. 
Ocorre que as caixas escolares das escolas públicas, revestindo-se 

de características que as diferenciam das demais entidades passíveis 
de serem subvencionadas. são regidas por ordenamento jurídico 
próprio, que as sujeita ao cumprimento de condições específicas. 

Tendo em vista os princípios consignados no art. 208, VII, da 
Constituição Federal, e no art. 198, XVI, da Carta Política mineira, 
as caixas escolares foram instituídas nos estabelecimentos estaduais 
de ensino com a finalidade de prestar serviços administrativos 
diversos, além da compra da merenda escolar, e regem-se, 
principalmente, por normas e instruções contidas na Resolução nQ 
2.289, de 10/3/77, baixada oela Secretaria de Estado da Educação. 

Dessa forma, as caixa' escolares jã cumprem os pressupostos 
necessários para o receb1~ento de recursos públicos repassados pela 
secretaria acima mencionada, sendo mesmo desnecessário e redundante 
sujeitá-las, também, ao regime jurídico imposto pela Lei nQ 11.815, 
de 1995. 

A matéria insere-se no rol daquelas de competência legislativa 
estadual, consoante dispõe o art. 24, I e IX, da Constituição 
Federal. 

z Além do mais, é legítimo ao Chefe do Poder Executivo desencadear o 
5 processo legislativo, visto que o tema não é de iniciativ· ~rivativa 
• de nenhum dos Poderes. 
~ Isso posto, a proposição em apreço atende aos ditames 
-~ constitucionais, inexistindo óbices que prejudiquem a sua normal § tramitação nesta Casa. 
E Todavia, considerando que as caixas escolares de que trata esta 
o proposição também recebem recursos de subvenções sociais de outras 
~ secretarias de Estado e, principalmente, da Assembléia Legislativa, 
~apresentamos a Emenda nQ 1, com vistas a facilitar o processo de 
~ transferência desses recursos. 
m Conclusão 
! Diante do exposto. concluímos pela juridicidade, pela 
-~constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 28/95, 
~ com a Emenda nQ 1, a seguir redigida: 
~ EMENDA NQ 1 
g Acrescente-se ao art. 1Q o seguinte parágrafo único: 
~ "Art. 1Q- .............................................. · a 
E 
~------------------------------------------~ 
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Parágrafo único - Quando os recursos das subvenções sociais se 
originarem de outras secretarias de Estado, da Assembléia 
Legislativa ou de outros órgãos públicos estaduais, ficam as caixas 
escolares a que se refere o "caput" dispensadas do cumprimento da 
exigência prevista no art. 2Q, II, da lei mencionada neste artigo.". 
Sala das Comissões, 16 de março de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente Simão Pedro Toledo, relator 

Marcelo Gonçalves - Geraldo Nascimento - Arnaldo Penna - Antônio 
Genaro. 

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

O projeto de lei em análise, de autoria do Governador do Estado, 
dispõe sobre a transferência de recursos para as caixas escolares 
estaduais. 

Após o parecer pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela 
·legalidade emitido pela Comissão de Constituição e Justiça, que 
apresentou a Emenda nQ 1, vem a proposição a esta Comissão para o 
parecer quanto ao mérito, no 1Q turno. 

Fundamentação 
As caixas escolares, instituídas nos estabelecimentos estaduais de 

ensino de acordo com a Resolução nQ 2.289, de 9/3/1977, da 
Secretaria de Estado da Educação, são entidades sem fins lucrativos, 
organizadas sob a forma de sociedade civil e regidas por estatuto 
próprio. 
Criadas na década de quarenta, com a finalidade precicua de prestar 

assistência aos alunos carentes, hoje as caixas escolares são 
entidades ágeis e dinâmicas, que desenvolvem diversas atividades, a 
elas delegadas pelos colegiados escolares, voltadas para toda a 
comunidade escolar e para o melhor funcionamento das escolas 
estaduais. 

Assim sendo, entendemos que as medidas previstas no projeto de lei 
em exame permitirão às caixas escolares continuarem recebendo da 
Secretaria de Estado da Educação os recursos necessários às 
atividades que desenvolvem, sem os empecilhos a elas criados pela 
Lei nQ 11.815, de 24/1/95. 
Considerando, ainda, a impossibilidade de se nomearem servidores 

concursados para os cargos de provimento efetivo da Secretaria de 
Estado da Educação até a data proposta no art. 3Q da Lei nQ 11.711, 
de 29/12/94, e a necessidade de se definir a forma pela qual se 
extingue o exercício dos cargos ocupados por servidores detentores 
de função pública, apresentamos emenda ao projeto. 

Conclusão 
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nQ 28/95, 

no 1Q turno, com a Emenda nQ 1, da Comissão de Constituição e 
Justiça, e com a Emenda nQ 2, a seguir redigida: 

EMENDA No 2 
Acrescente-se o seguinte art. 2Q, renumerando-se os demais: 
"Art. 2Q- O art. 3Q da Lei nQ 11.721, de 29/12/94, passa a vigorar 

com a seguinte redação: 
"Art. 3Q -Os cargos de provimento efetivo do Quadro de Pessoal 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 Onico - O exercicio dos cargos de que trata o "caput" 
deste artigo extinguir-se-á com seu provimento por servidor aprovado 
em concurso pOblico ou na data de 31 de dezembro de 1995.".". 
Sala das Comissões, 16 de março de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Dilzon Melo, relator - João Leite -

Geraldo Rezende - Marcos Helênio. 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
De autoria do Governador, o projeto em análise dispõe sobre a 

transferência de recursos para as caixas escolares das escolas 
estaduais. 
Solicitado o regime de urgência, foi o projeto distribuido á 

Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, apresentando a 
Emenda nQ 1, e à Comissão de Educação, Cultura , Desporto e Turismo 
e Lazer, que opinou pela sua aprovação e apresentou a Emenda nQ 2. 

Fundamentação 
A proposição em tela dispõe sobre a transferência de recursos para 

as caixas escolares estaduais, desvinculando o procedimento de 
transferência da Lei nQ 11.815, de 24/1/95, que normatiza a 
concessão de subvenções sociais. Tal medida v1ra a facilitar e 
viabilizar o recebimento dos mencionados recursos, considerando o 
elevado nOmero de caixas escolares no Estado. 

A proposta não encontra impedimento de :~dem financeira e 
orçamentária, porquanto as despesas decorrentes da futura lei estão 
previstas nas dotações orçamentárias destinadas a essa finalidade. 

Na oportunidade, apresentamos a Emenda nQ 3, a seguir transcrita. 
Conclusão 

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nQ 28/95 
com as Emendas nQs 1, apresentada pela Comissão de Constituição e 
Justiça, 2, apresentadE aela Comissão de Educação, e 3, por nós 
apresentada. 

EMENDA NQ 3 
Acrescente-se onde convier: 
Art ..... -Fica incluido no Anexo I do Decreto nQ 36.015, de 9 de 

setembro de 1994, no Quadro Especifico de Provimento em Comissão, no 
2 

Grupo de Execução, o cargo de Mecânico de Manutenção de Helicóptero 
~ EX-37, simbolo de vencimento NQP-X. 

Sala das Comissões, 16 de março de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Romeu Queiroz, relator Mic·!el 

i Martini - Marcelo Gonçalves - Marcos Helênio - Geraldo Rezende. 
§ 
c 
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Belo Horizonte, terça-feira, 21 de março de 1995 

ATA 

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 17 DE MARÇO DE 1995 

Presidência do Deputado Agostinho Patrús 
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SUMÁRIO: ABERTURA - la PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): 1ª Fase: Ata -
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nQs 83 a 87/95 
Oradores Inscritos: Discurso do Deputado Raul Lima Neto - 2ª Fase: 
Abertura de inscrições - ENCERRAMENTO. 

ABERTURA 
-Às 9h15min, comparecem os Deputados: 
Agostinho Patrús - Sebastião Navarro Vieira - Maria José Haueisen -

Ibrahim Jacob - Ermano Batista- Aílton Vilela -Almir Cardoso-
Anivaldo Antônio -Antônio Roberto- Bilac Pinto- Bonifácio Mourão 
- Clêuber Carneiro - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz 
- Elbe Brandão- Geraldo Rezende- Geraldo Santanna- Gil Pereira-
Gilmar Machado - Hely Tarquínio- Ivair Nogueira- João Batista de 
Oliveira- João Leite- José Henrique- Olinto Godinho- Paulo Piau 
- Paulo Schettino - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Sebastião 
Costa- Wilson Trópia. 

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

1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE) 
1ª Fase 

Ata 
- A Deputada Maria José Haueisen, 2a-Secretária, procede à leitura 

da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 
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 No 83/95 

(Ex-Projeto de Lei nõ 1.316/93) 
Cria linha de transporte rodoviário coletivo intermunicipal com 

sede no Município de Cataguases. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica criada, sob regime de permissão do Departamento de 

Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais- DER-MG -, uma linha 
intermunicipal de transporte rodoviário coletivo com sede no 
Município de Cataguases, com o seguinte trajeto: Cataguases 
Santana de Cataguases - Laranjal. 
Art. 2Q -O edital de concorrência para exploração da linha 

rodoviária a que se refere o art. 1Q deverá efetivar-se no prazo de 
30 (trinta) dias a contar da publicação desta lei. 
Art. 3Q- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4Q- Revogam-se as disposições em contrário. 

' Sala das Reuniões, 9 de março de 1995. 



Jorge Hannas 
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Justificação: A linha regular de ônibus ligando os três munic1p1os, 
além de ser exigência antiga da população das três cidades, 
permitirá a integração de seus habitantes, favorecendo, 
especialmente as populações de Santana de Cataguases e de Laranjal, 
que demandam Cataguases, principalmente por causa de assistência 
médica, por ter aquele município toda a infra-estrutura necessária. 

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 84/95 
(Ex-Projeto de Lei nQ 1.300/93) 

Cria linha de transporte rodoviário coletivo intermunicipal, com 
sede no Município de Cataguases. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica criado, sob regime de permissão do Departamento de 

Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais- DER-MG -, uma linha 
intermunicipal de transporte rodoviário coletivo, com sede no 
Município de Cataguases, com o seguinte trajeto: Cataguases - Dona 
Euzébia - Astolfo Dutra - Piraúba - Rio Pomba. 
Art. 2Q -O edital de concorrência para exploração da linha 

rodoviária a que se refere o art. 1Q deverá efetivar-se no prazo de 
30 (trinta) dias a contar da publicação desta lei. 
Art. 3Q- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 9 de março de 1995. 
Jorge Hannas 
Justificação: As referidas cidades são servidas hoje por poucas 

linhas de transporte coletivo intermunicipal, nenhuma delas com sede 
em Cataguases, ficando, conseqüentemente, a sua população, assim 
como a das outras comunidades, na dependência da existência de vagas 
nos ônibus que vêm das outras cidades. 

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 85/95 
2 (Ex-Projeto de Lei nQ 1.314/93) 
~ Cria linha de transporte rodoviário coletivo intermunicipal com 

sede no Município de Cataguases . 
. ~ A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
·~ Art. 1Q -Fica criada, sob regime de permissão do Departamento de 
~ Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais- DER-MG -, uma linha 
c intermunicipal de transporte rodoviário coletivo com sede_ n~ 
o Município de Cataguases, com o seguinte trajeto: Cataguases - M1ra1 
~ - Guiricema - Visconde do Rio Branco - Viçosa. 
~ Art. 2Q -O edital de concorrência para exploração da linha 
~ rodoviária a que se refere o art. 1Q deverá efetivar-se no prazo de 
~ 30 (trinta) dias a contar da publicação desta lei. 
ro Art. 3Q- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
-~ Art. 4Q- Revogam-se as disposições em contrário. 

ro Sala das Reuniões, 9 de março de 1995. 
g_ Jorge Hannas 
~ Justificação: Por falta 
~ muitos anos isolada. Com 
~ 
E 

de estradas, Cataguases ficou durante 
as novas rodovias, a sua integração com 
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outras comunidades só se tornará mais efetiva com o estabelecimento 
de linhas de transporte rodoviário coletivo. 

As pessoas que procuram a Universidade de Viçosa são hoje obrigadas 
a fazer várias baldeações assim como as que procuram a Faculdade de 
Ciências Contábeis de Visconde do Rio Branco, bem como as que vão a 
Cataguases. 

Com a linha que se pretende 
facilidade maior para se fazer 
Há que considerar ainda que o 
comunidades envolvidas é outro 
da referida linha. 

implantar, haverá, inclusive, uma 
o percurso entre Cataguases e Viçosa. 
completo e salutar relacionamento das 
ponto a ser beneficiado com a criação 

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 86/95 
(Ex-Projeto de Lei nQ 1.305/93) 

Cria linha de transporte coletivo rodoviário entre os Municípios de 
Cataguases e Leopoldina. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica criada, sob regime de permissão do Departamento de 

Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais- DER-MG, uma linha 
intermunicipal de transporte rodoviário coletivo, com sede no 
Município de Cataguases, ligando esta cidade a Leopoldina, passando 
pela estrada Ponte do Sabiá, antiga via de acesso entre Cataguases e 
Leopoldina. 
Art. 2Q -O edital de concorrência para exploração da linha 

rodoviária a que se refere o art. 1Q deverá efetivar-se no prazo de 
30 (trinta) dias a contar da publicação desta lei. 

Art. 3Q- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4Q- Revogam-se ~s disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 9 ae março de 1995. 
Jorge Hannas 
Justificação: Quando construíram uma nova estrada, asfaltada, entre 

Cataguases e Leopoldina, fizeram-na passar por um percurso novo, 
pelo lugar denominado Aurora, e não só aumentaram o trajeto em 4km, 
como desativaram o antigo leito que servia a um grande número de 
moradores das regiões por onde passava o trecho antigo. 
A nova via de comunicação que se pretende criar servirá aos 

moradores dos povoados de Sabiá e Paga-e-Leva, que estão 
desprezados. 
Criar linha de transporte coletivo é matéria incluída na 

competência da Assembléia, apesar da visão distorcida que se teve no 
ano passado, colocando a questão como de exclusiva competência do 
Executivo. Ora, a Constituição Estadual. no art. 61, deixa claras as 
atribuições do Legislativo. Por outro lado, quando querem limitar o 
assunto à competência do Executivo, citam o art. 10 da Carta 
estadual. o que é urr :entra-senso, pois ali está escrito: "compete 
ao Estado", não ape-~s compete ao Executivo, e no campo de 
abr~ngência do Estado, como se vê no art. 6Q da mesma Constituição, 
estao o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 

Hoje, com o mandado de injunção, até o Judiciário pode resolver 
casos como esses, como consta na Carta estadual, art. 106, "f", e na 
Constituição Federal, art. 5Q, LXXI. 
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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 87/95 
(Ex-Projeto de Lei nQ 1.282/93) 

Cria linha 
Caratinga. 

de transporte coletivo rodoviário entre Cataguases e 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica criada, sob regime de permissão do Departamento de 

Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG -, linha 
intermunicipal de transporte rodoviário coletivo com sede em 
Cataguases, ligando Cataguases a Caratinga. 

Art. 2Q -O edital de concorrência para exploração da linha 
rodoviária a que se refere o art. 1Q deverá efetivar-se no prazo de 
30 (trinta) dias a contar -a publicação desta lei. 

Art. 3Q- Esta lei entra~~ vigor na data de sua publicação. 
Art. 4Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 9 de março de 1995. 
Jorge Hannas 
Justificação: A comunicação que se pretende implementar beneficiará 

um grande número de passageiros, moradores da região, que estão 
desprezados. 

A matéria é de competência da Assembléia, apesar da v1sao 
distorcida que lhe deram no ano passado, colocando a questão como de 
exclusiva competência do Executivo. Ora, a Constituição Estadual, no 
art. 61, deixa clara a atribuição da Casa Legislativa. Por outro 
lado, quando querem limitar o assunto à atribuição do Executivo, 
citam o art. 10 da Carta Estadual, o que é um contra-senso, pois ali 
está escrito: "compete ao Estado", não apenas ao Executivo; e no 
campo de abrangência do Estado, como se vê no art. 6Q da mesma 
Constituição, estão o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 

Hoje, com o mandado de injunção, até o Judiciário pode resolver 
casos como esse, como está na Carta Estadual, art. 106, "f", e na 
Constituição Federal, art. 5Q, LXXI. 

Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de 
Administração Pública para parecer, nos termos do art. 195, c/c: 

z art. 103. dO Regimento Interno. 
~ Oradores Inscritos 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Raul Lima Neto. 
-~ o Deputado Raul Lima Neto* - Sr. Presidente, Deputado Agostinho 
·E Patrús, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, tivemos ontem à noite uma 
2 reun1ao com alguns Deputados e representantes de empresas 
c internacionais que querem operar em nosso Pais, em nosso Estado. 
~ Nessa oportunidade, tive a curiosidade de examinar artigos da nossa 
~ Constituição que protegem as empresas nacionais, a chamada reserva 
~ de mercado. Estarreceu-me perceber que a reserva de mercado nada 
~ mais faz do que beneficiar algumas dezenas de empresários 
~ b~~~ilei~~~s~~e~e~~~me~~ol~~i~;o·~~ot~~~e~;obr~~~~~~~o~. nosso Pais 
.~ esteja na mesma situação nacionalista e retrógrada, usando a base ~e 
~ proteção à empresa nacional, a reserva de mercado, sem uma refl~xao 
~ lógica de que o crescimento de todo país do primeiro mundo da-se 
~exatamente pela competição livre. A força do capitalismo moderno 
~ consiste exatamente na competição, na oferta de mercadorias com c. 
É 
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qualidade para a população. Não poderemos ver isso em nosso País 
enquanto prevalecer a chamada reserva de mercado. 
Vejam bem, somos uma Nação inteiramente cartelizada, em que 

pequenos grupos de empresários detêm o controle do mercado, 
impingindo ao povo mercadorias de péssima qualidade e as mais caras 
do planeta. Esse quadro só será alterado quando tivermos uma 
competição sadi~. ainda que seja de fora. Temos de compreender que a 
Nação brasileirc é o povo e não alguns empresários. Em nenhuma 
situação a reserva de mercado propicia benefício para o povo. 

Após a reunião de ontem, tive oportunidade de conversar com alguns 
empresários e disse-lhes que sou apologista da livre competição, mas 
que considero necessário chamar a atenção das empresas 
multinacionais - que não estão percebendo, ou, se o estão, fazem de 
conta que não- para o fato de que, no Brasil, a mão-de-obra é 
escrava. 

A razão pela qual não melhoramos nunca é que não se consegue uma 
fatia maior de consumidores. Temos uma parcela de apenas 3% a 5% de 
consumidores em nosso País, e aos cartéis não interessa que essa 
parcela aumente, porque eles têm o controle total dos consumidores. 
Vimos, com tristeza, o Presidente da República, numa manifestação 

de retrocesso político, dizer que agora vai proteger a indústria 
nacional de móveis. São algumas centenas de empresários que, 
evidentemente, não tendo que competir, formarão um cartel. Nós 
continuaremos comprando móveis caros, e eles continuarão pagando mal 
a seus empregados, não dando uma divisão justa a seus lucros. Tudo 
isso porque detêm o monopólio de um produto. 
Para que a Nação cresça é necessária a livre competição. Estive um 

tempo atrás nos Estados Unidos e vi o resultado disso. Lá, a 
indústria automobilística japonesa, por exemplo, tem a mesma 
condição da indústria automobilística americana. Competem "pau a 
pau". Conseqüentemente, os americanos passaram a produzir carros 
melhores e os preços foram puxados para baixo, porque existe a 
liberdade na competição. 
É óbvio que qualquer brasileiro consciente não permite o 

desrespeito à soberania do seu País, portanto, precisamos defender a 
tese de que a Nação é o povo e não os empresários. 

Em outra ocasião, falei desta tribuna o que significa 
terceirização. Ainda ontem, o Deputado Marco Régis e eu conversamos, 
no edifício anexo onde trabalhamos, com uma senhora que trabalha há 
dez anos e recebe um salário mínimo. Sabemos que o salário mínimo no 
Brasil é uma aberração. Não há aqui preocupação social com o homem, 
com o indivíduo, exatamente porque não existe a competição, porque 
não existe a oportunidade para todos, porque não existe uma 
iniciativa privada totalmente livre, porque a reserva de mercado 
proporciona um ambiente natural e tranqüilo para o estabelecimento 
do cartel, do monopólio e do oligopólio. Isso só mudará quando 
permitirmos que haja, em nossa Nação, o investimento do capital 
estrangeiro e a liberdade de competição a qualquer empresa, que, 
evidentemente, vai pagar impostos e gerar empregos. 
Quando digo gerar empregos, digo empregos mesmo e não escravatura. 

Não podemos elogiar empresas que empregam mas que, se analisarmos 
bem, nada mais fazem que escravizar os trabalhadores. Ora, Srs. 
Deputados, viver com R$200,00 por mês é um milagre! 



Temos que reconhecer a ação de Deus que 
famílias que recebem R$200,00 ou menos 
empresários, ao refletirem sobre o pagamento, 
remunerar os trabalhadores o salário mínimo 
empresas. 

tem socorrido essas 
por mês, porque os 

tomam como padrão para 
e não o lucro de suas 

Se o s~ ária mínimo desaparecesse, se o Governo criasse a unidade-
padrão d~ previdência para pagar os aposentados, extinguindo o 
salário mínimo, e, através de uma doutrinação pelos veículos de 
comunicação trouxesse ao povo a consciência do que significa 
trabalhar ou vender a sua mão-de-obra por preços insignificantes e o 
que significa para os empresários remunerá-los com tanta injustiça, 
evidentemente na hora de dar o salário o empresário tomaria como 
padrão o valor do aluguel de um imóvel, a cesta básica, o estudo, e 
não o salário mínimo. 

Mas essa preocupação nunca existiu por parte dos empresários e 
nunca existirá, enquanto não houver oportunidade para uma competição 
sadia de quem quer que seja. 

Estamos torcendo para que nessa revisão constitucional tão 
necessária para que o País possa funcionar haja a derrubada de um 
artigo da Constituição que faz com que a reserva de mercado continue 
impingindo ao nosso povo produtos de péssima qualidade e os mais 
caros do planeta Terra. 

Agradeço a oportunidade e deixo registradas nos anais desta Casa as 
palavras que disse nesta manhã, consciente de que os Srs. Deputados, 
eleitos pelo povo e por Deus para esta legislatura irão contribuir 
muito para que a nossa Nação venha a ser uma nação que propicie a 
todos os trabalhadores, a todos os brasileiros a mesma oportunidade 
de qualquer outra. 

Estava fazendo uma análise do Presidente e cheguei a uma conclusão. 
Há um relato na Bíblia sobre Daniel, que foi um dos maiorais do 
Império da Pérsia e que na sua época propiciou bênçãos para toda a 
comunidade, para todo seu povo e para toda a terra, porque, na 
época, a Pérsia dominava o mundo todo. Daniel fez isso porque era um 
homem íntegro, e eles tentaram de toda sorte achar alguma corrupção 
em sua vida a fim de destitui-lo do poder, porque ele permitia, 
através de seus decretos, a iniciativa de todo o povo e uma 

2 competição sadia que ameaçava os cartéis que Ja existiam naquele 
õ tempo. Eles nada encontraram a seu respeito, razão pela qual ele foi 
' vitorioso. Esse foi o grande erro de Fernando Collor de Melo. Se não 
~ tivesse corrupção, se não tivesse o que a imprensa denomina de •rabo 
• preso•, poderia ser considerado o melhor Presidente que o País já § teve, com a sua iniciativa que ameaçou esse monopólio, esse domínio, 
c esse cartel poderoso que existe em nosso País. Ele promoveu uma 
m abertura para que as empresas estrangeiras competissem e, isso 
~ conseqüentemente, incentivou a melhoria da produção nacional, como 
~ aconteceu em relação à indústria automobilística. É pena que o 
~ homem, vivendo em um sistema corrompido, deixou-se vencer pelas 
~ atitudes que cometeu. Oramos para que o nosso atual Presidente não 
~ cometa retrocessos em nosso País . 

. ~ Precisamos marchar para a frente, a fim de que nesta Nação haja uma 
~ competição sadia, onde todos possam ter as mesmas oportunidades. 
~ Obrigado. 
~ * - Sem revisão do orador. 
~ 
~ a 
E 
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Abertura de Inscrições 
O Sr. Presidente Não havendo outros oradores inscritos, a 

Presidência passa à 2ª fase da 1ª parte da reunião, compreendendo a 
leitura de comunicações e o pronunciamento de Líderes inscritos. 
Estão abertas as inscrições para o expediente da próxima reunião 
ordinária. 

ENCERRAMENTO 
O Sr. Presidente- Não havendo comunicações a serem lidas, Líderes 

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



Belo Horizonte, quarta-feira, 22 de março de 1995 

ATAS 

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 20 DE MARÇO DE 1995 

Presidência dos Deputados Wanderley Ávila 
. e Sebastião Navarro Vieira 

SUMARIO: ABERTURA - 1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): 1ª Fase: Ata -
Comunicações: Comunicações dos Deputados Ronaldo Vasconcellos, Mauri 
Torres, Sebastião Helvécio, Jairo Ataíde, Francisco Ramalho, José 
Braga, Gilmar Machado, Dílzon Melo, Irani Barbosa, Marco Régis, Raul 
Lima Neto e Wilson Trópia, Líderes do PL, do PMDB, do PP, do PFL, do 
PSDB, do PDT, do PT, do PTB, do PSD, do PPS, do PMN e do PV, 
respectivamente, e dos Deputados Aílton Vilela e João Batista de 
Oliveira- Oradores Inscritos: Discurso do Deputado Irani Barbosa-2ª Fase: Abertura de inscrições Leitura de comunicações 
apresentadas - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA. 

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

Rêmolo Aloise - Maria José Haueisen - Ibrahim Jacob - Ermano Batista 
- Ajalmar Silva- Alberto Pinto Coelho- Alencar da Silveira Júnior 
- Almir Cardoso - Anivaldo Antônio - Arnaldo Canarinho - Bonifácio 
Mourão - Carlos Murta - Carlos Pimenta - Clêuber Carneiro- Dimas 
Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Elbe Brandão - Elmo Braz 
-Geraldo Nascimento- Geraldo Santanna - Gilmar Machado- Irani 
Barbosa- Ivo José- Jairo Ataíde- João Batista de Oliveira- José 
Bonifácio- José Henrique - Kemil Kumaira Leonídio Bouças 
Marcelo Gonçalves -Marco Régis- Miguel Martini - Olinto Godinho-
Paulo Piau - Paulo Schettino- Péricles Ferreira- Romeu Queiroz -
Sebastião Helvécio. 

O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) A lista de 
comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro 
aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, 
iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2g-Secretário, 

2 para proceder à leitura da ata da reunião anterior. 
~ 1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE) 
~ 1ª Fase 
~ Ata 
·ro - A Deputada Maria José Haueisen, 2ª-Secretária, procede à leitura 
~ da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 
c COMUNICAÇÕES 
~ - São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados Ronaldo 
E Vasconcellos, Mauri Torres, Sebastião Helvécio, Jairo Ataíde, 
~ Francisco Ramalho, José Braga, Gilmar Machado, Dílzon Melo, Irani 
~ Barbosa, Marco Régis, Raul Lima Neto, Wilson Trópia, Aílton Vilela e 
~João Batista de Oliveira. 
ro Oradores Inscritos 
.~ O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Irani Barbosa. 

ro O Deputado Irani Barbosa* -Sr. Presidente, Srs. Deputados, não 
~ poderia me calar diante de episódios que têm ocorrido em Belo 
~ Horizonte, que são bombas explodindo numa seqüência de dias cada vez 
~ menor, trazendo preocupação à população belo-horizontina e, também, 
~ 
~ 
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à população de Minas Gerais, uma vez que não se sabe a origem desses 
atentados. 
Sr. Presidente, o Secretário de Segurança há de ter muito pulso 

para poder fazer as investigações e chegar aos culpados por esses 
atentados. Se não houver competência para isso, o Governador do 
Estado também vai ter que tomar providências para que se instale 
algum mecanismo dentro do sistema de segurança do Estado, a fim de 
se dar tranqüilidade à nossa população. 

Agora, queria ressaltar que faço uso da tribuna, também, para dizer 
o seguinte: foi acusado aqui, nesta Casa, o Sr. José Maria 
Cachimbinho, o qual conheço há mais de 20 anos. Posso dizer que a 
maior parte dos crimes hediondos que aconteceram em Minas Gerais 
foram descobertos por ele. Anjo mau para alguns, anjo bom para uma 
multidão muito grande de pessoas que dependem da segurança do nosso 
Estado. 

· Primeiramente, vamos achar quem está soltando as bombas e, depois, 
vamos fazer as acusações e, seja quem for o culpado, vamos puni-lo. 
Agora, fazer uma acusação leviana contra uma pessoa porque, 
simplesmente, serve a uma causa ou à polícia e tem que fazer o 
trabalho que muita gente não tem coragem de fazer ( ... )Venho aqui 
para dizer que sou amigo desse homem, que o considero muito e que 
ele é muito honrado. Por sinal, tem princípios respeitáveis e, 
principalmente, tem dado dignidade, à Polícia Civil de Minas Gerais. 
Portanto, quero que os Srs. Governador e Secretário de Segurança 

tenham pulso para achar os culpados. E, para nos descontrairmos, 
digo que acredito seja alguém querendo a vaga do Presidente do Banco 
Central. Já que essa vaga é destinada ao terrorismo, pode ser alguém 
se candidatando a ela. Muito obrigado. 
* - Sem revisão do orador. 

2a Fase 
Abertura de Inscrições 

O Sr. Presidente (Deputado Sebastião Navarro Vieira) - Não havendo 
outros oradores inscritos, a Presidência passa à 2ª fase da 1ª parte 
da reunião, destinada à leitura de comunicações e a pronunciamentos 
de Líderes inscritos. Estão abertas as inscrições para o expediente 
da próxima reunião ordinária. 

Leitura de Comunicações Apresentadas 
O Sr. Presidente - A Presidência vai dar ciência ao Plenário das 

comunicações que formalizaram as indicações dos membros das 
comissões permanentes da Casa, designados em 22/2/95. (-Lê:) 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas 
Gerais: 
O Deputado que esta subscreve comunica a v. Exa., para fins do 

disposto no art. 98 do Regimento Interno, os nomes dos Deputados do 
PL que deverão integrar as comissões permanentes da Casa, conforme 
discriminação a seguir: Comissão de Agropecuária e Política Rural: 
efetivo- Deputado Olinto Godinho; suplente Deputado Carlos 
Pimenta; Comissão de Ciência e Tecnologia: suplente Deputado 
Ronaldo Vasconcellos; Comissão de Defesa do Consumidor: efetivo-
Deputado Ronaldo Vasconcellos; suplente -Deputado Olinto Godinho; 
Comissão de Meio Ambiente: efetivo- Deputado Ronaldo Vasconcellos; 
suplente - Deputado Carlos Pimenta; Comissão de Saúde e Ação Social: 
efetivo - Deputado Carlos Pimenta; suplente Deputado Ronaldo 
Vasconcellos. 



Sala das Reuniões, 23 
Ronaldo Vasconcellos, 
Exmo. Sr. Presidente 

Gerais: 

de fevereiro de 1995. 
Líder da Bancada do PL. 
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da Assembléia Legislativa do Estado de Minas 

O Deputado que esta subscreve comunica a V. Exa., para fins do 
disposto no art. 98 do Regimento Interno, os nomes dos Deputados do 
PP que deverão integrar as comissões permanentes da Casa, conforme 
discriminação a seguir: Comissão de Administração Pública: efetivo-
Deputado Carlos Murta; suplente Deputado Luiz Antônio Zanto; 
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização: efetivo- Deputado 
Dimas Rodrigues; suplente Deputado Gil Pereira; Comissão de 
Ciência e Tecnologia: efetivo Deputado Alberto Pinto Coelho; 
suplente - Deputado Antônio Genaro; Comissão de Constituição e 
Justiça: efetivo - Deputado Antônio Genaro; suplente Deputado 
Carlos Murta; Comissão de Defesa Social: efetivo - Deputado Glycon 
Terra Pinto; suplente- Deputado Elmo Braz; Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária: efetivo - Deputado Glycon Terra Pinto; 
suplente Deputado Sebastião Helvécio; Comissão de Política 
Energética, Hídrica e Minerária: efetivo Deputado Sebastião 
Helvécio; suplente - Deputado Alberto Pinto Coelho; Comissão de 
Redação: efetivo - Deputado Sebastião Helvécio; suplente- Deputado 
Antônio Genaro; Comissão de Defesa do Consumidor: efetivo- Deputado 
Gil Pereira; suplente- Deputado Luiz Antônio Zanto; Comissão de 
Saúde e Ação Social: efetivo- Deputado Luiz Antônio Zanto; suplente 
- Deputado Sebastião Helvécio. 
Sala das Reuniões, 23 de fevereiro de 1995. 
Sebastião Helvécio, Líder da Bancada do PP. 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas 

Gerais: 
O Deputado que esta subscreve comunica a v. Exa., para fins do 

disposto no art. 98 do Regimento Interno, os nomes dos Deputados do 
PFL que deverão integrar as comissões permanentes da Casa, conforme 
discriminação a seguir: Comissão de Administração Pública: efetivo 
Deputado Jairo Ataide; suplente - Deputado Bilac Pinto; Comissão de 
Agropecuária e Política Rural: efetivo Deputado Paulo Piau; 
suplente - Deputado Jorge Hannas; Comissão de Assuntos Municipais e 

2 Regionalização: efetivo - Deputado Sebastião Costa; suplente -
~ Deputado Djalma Diniz; Comissão de Constituição e Justiça: efeti~o -
· Deputado Leonidio Bouças; suplente - Deputado Clêuber Carne1ro; 
~ Comissão de Defesa Social: efetivo- Deputado Djalma Diniz; suple~te 
-~ - Deputado Sebastião Costa; Comissão de Direitos e Garant1as 
§ Fundamentais: efetivo Deputado Leonidio Bouças; suplente 
~ Deputado Sebastião Costa; Comissão de Fiscalização Financeira e 
o Orçamentária: efetivo Deputado Clêuber Carneiro; suplente 
~ Deputado Jairo Ataide; Comissão de Política Energética, Hídrica e 
~ Minerária: efetivo - Deputado Bilac Pinto; suplente- Deputado Paulo 
~ Piau; Comissão de Saúde e Ação Social: efetivo - Deputado Jorge 
~ Hannas; suplente - Deputado Leonidio Bouças. 
~ Sala das Reuniões, 23 de fevereiro de 1995. 
~ Jairo Ataide, Líder da Bancada do PFL. 
~ Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas 
~Gerais: 
~ O Deputado 
~ disposto no c. 
É 

que esta subscreve comunica a v. Exa., para fins do 
art. 98 do Regimento Interno, os nomes dos Deputados do 
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PDT que deverão integrar as comissões permanentes da Casa, conforme 
discriminação a seguir: Comissão de Administração Pública: efetivo-
Deputada Elbe Brandão; suplente Deputado Alencar da Silveira 
Júnior; Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização: efetivo-
Deputado Ivair Nogueira; suplente - Deputado José Braga; Comissão de 
Constituição e Justiça: efetivo Deputado Marcelo Gonçalves; 
suplente - Deputada Elbe Brandão; Comissão de Direitos e Garantias 
Fundamentais: efetivo - Deputado José Braga; suplente - Deputado 
Marcelo Gonçalves; Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária: efetivo Deputado Alencar da Silveira Júnior; 
suplente - Deputado Ivair Nogueira; Comissão de Redação: efetivo -
Deputada Elbe Brandão; suplente - Deputado Álvaro Antônio; Comissão 
de Política Energética, Hídrica e Minerária: efetivo Deputado 
Álvaro Antônio; suplente - Deputada Elbe Brandão. 
Sala das Reuniões, 23 de fevereiro de 1995. 
José Braga, Líder da Bancada do PDT. 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas 

Gerais: 
O abaixo-assinado, Líder da Bancada do PTB, indica a V. Exa., nos 

termos regimentais, os nomes dos Deputados que deverão integrar as 
comissões permanentes da Casa, conforme discriminação a seguir: 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária: efetivo 
Deputado Romeu Queiroz; suplente - Deputado Marcelo Cecé; Comissão 
de Constituição e Justiça: efetivo - Deputado Simão Pedro Toledo; 
suplente Deputado Romeu Queiroz; Comissão de Administração 
Pública: efetivo- Deputado Ajalmar Silva; suplente- Deputada Maria 
Olívia; Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização: efetivo-
Deputado Dílzon Melo; suplente Deputado Simão Pedro Toledo; 
Comissão de Redação: efetivo -Deputada Maria Olívia; suplente-
Deputado Miguel Barbosa; Comissão de Defesa Social: efetivo 
Deputado Paulo Schettino; suplente Deputado José Bonifácio; 
Comissão de Meio Ambiente: efetivo - Deputado Marcelo Cecé; suplente 
-Deputado Miguel Barbosa; Comissão de Agropecuária e Política 
Rural: efetivo Deputado Miguel Barbosa; suplente Deputado 
Ajalmar Silva; Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais: 
efetivo- Deputado Miguel Barbosa; suplente- Deputada Maria Olívia; 
Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer: efetivo-
Deputado José Bonifácio; suplente- Deputado Paulo Schettino. 
Sala das Reuniões, 23 de fevereiro de 1995. 
Dílzon Melo, Líder do PTB. 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas 

Gerais: 
O Deputado que esta subscreve comunica a v. Exa., para fins do 

disposto no art. 98 do Regimento Interno, os nomes dos Deputados do 
PSD que deverão integrar as comissões permanentes da Casa, conforme 
discriminação a seguir: Comissão de Ciência e Tecnologia: suplente -
Deputado Dinis Pinheiro; Comissão de Defesa do Consumidor: efetivo-
Deputado Dinis Pinheiro; suplente - Deputado Irani Barbosa; Comissão 
de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer: efetivo- Deputado 
Irani Barbosa; suplente - Deputado Dinis Pinheiro. 
Sala das Reuniões, 23 de fevereiro de 1995. 
Irani Barbosa, Líder do PSD. 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas 

Gerais: 
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O Deputado que esta subscreve comunica a V. Exa. que, mediante 
entendimentos com os Lideres da Casa, o seu nome foi indicado para 
integrar, como membro efetivo, a Comissão de Meio Ambiente. 
Sala das Reuniões, 23 de fevereiro de 1995. 
Wilson Trópia, Líder do PV. 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas 

Gerais: 
O Deputado que esta subscreve comunica a V. Exa., para fins do 

disposto no art. 98 do Regimento Interno, os nomes dos Deputados do 
PMDB que deverão integrar as comissões permanentes da Casa, conforme 
discriminação a seguir: Comissão de Administração Pública: efetivo-
Deputado Bonifácio Mourão; suplente Deputado José Henrique; 
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização: efetivo- Deputado 
José Henrique: suplente - Deputado Jorge Eduardo de Oliveira; 
Comissão de Ciência e Tecnologia: efetivo Deputado Toninho 
Zeitune; suplente- Deputado Kemil Kumaira; Comissão de Constituição 
e Justiça: efetivo - Deputado Geraldo Santanna; suplente - Deputado 
Bonifácio Mourão; Comissão de Defesa Social: efetivo Deputado 
Anderson Adauto; suplente - Deputado Antônio Roberto; Comissão de 
Direitos e Garantias Fundamentais: efetivo Deputado Antônio 
Roberto; suplente - Deputado Anderson Adauto; Comissão de Educação, 
Cultura, Desporto e Turismo e Lazer: efetivo- Deputado Anderson 
Adauto; suplente Deputado Geraldo Rezende; Comissão de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária: efetivo- Deputado Geraldo 
Rezende; suplente - Deputado Toninho Zeitune; Comissão de Redação: 
efetivo - Deputado Bonifácio Mourão; suplente - Deputado Antônio 
Andrade; Comissão de Defesa do Consumidor: efetivo Deputado 
Antônio Andrade; suplente- Deputado Kemil Kumaira; Comissão de Meio 
Ambiente: efetivo - Deputado Antônio Roberto; suplente - Deputado 
Toninho Zeitune; Comissão de Política Energética, Hídrica e 
Minerária: efetivo - Deputado Kemil Kumaira; suplente'- Deputado 
Geraldo Santanna; Comissão de Saúde e Ação Social: efetivo 
Deputado Jorge Eduardo de Oliveira; suplente Deputado Antônio 
Roberto. 
Sala das Reuniões, 23 de fevereiro de 1995. 
Mauri Torres, Líder do PMDB. 

2 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas 

6 Gerais: 
O Deputado que esta subscreve comunica a V. Exa., para fins do 

~disposto no art. 98 do Regimento Interno, os nomes dos Deputados do 
·~ PSDB que deverão integrar as comissões permanentes da Casa, conforme 
~discriminação a seguir: Comissão de Administração Pública: efetivo-
c Deputado Arnaldo Penna: suplente - Deputado Arnaldo Canarinho; 
~ Comissão de Agropecuária e Política Rural: efetivo Deputado 
~ Arnaldo Canarinho; suplente - Deputado José Maria Barros; Comissão 
§de Assuntos Municipais e Regionalização: efetivo -Deputado José 
~ Maria Barros; suplente Deputado Arnaldo Penna; Comissão de 
o Constituição e Justiça: efetivo- Deputado Arnaldo Penna; suplente -
~ Deputado João Leite; Comissão de Defesa Social: efetivo - Deputado 
.~ Miguel Martini; suplente - Deputado Arnaldo Canarinho; Comissão de 
~ Direitos e Garantias Fundamentais: efetivo- Deputado João Leite; 
~ suplente - Deputado Miguel Martini; Comissão de Educação, Cultura, 
~ Desporto e Turismo e Lazer: efetivo- Deputado João Leite; suplente 
~ -Deputado Arnaldo Penna; Comissão de Fiscalização Financeira e a 
E 



Orçamentária: efetivo- Deputado Miguel Martini 
José Maria Barros; Comissão de Redação: efet 
Maria Barros; suplente - Deputado Arnaldo Canar 
Sala das Reuniões, 23 de fevereiro de 1995. 
Francisco Ramalho, Líder do PSDB. 
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suplente - Deputado 
vo - Deputado José 
nho. 

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

A Bancada do PT, reunida no dia 21/2/95, fez a indicação dos seus 
membros para a composição do quadro das comissões permanentes desta 
Casa, conforme discriminação a seguir: Comissão de Administração 
Pública: efetivo -Deputado Durval Ângelo; suplente Deputado 
Marcos Helênio; Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária: 
efetivo- Deputado Marcos Helênio; suplente Deputado Gilmar 
Machado; Comissão de Constituição e Justiça: efetivo Deputado 
Geraldo Nascimento; suplente - Deputado Durval Ângelo; Comissão de 

·Assuntos Municipais e Regionalização: efetivo Deputado João 
Batista de Oliveira (PSB); suplente- Deputado Ivo José; Comissão de 
Educação: efetivo -Deputado Gilmar Machado; suplente- Deputado 
Almir Cardoso; Comissão de Agropecuária e Política Rural: efetivo-
Deputado Almir Cardoso; suplente Deputado Geraldo Nascimento; 
Comissão de Defesa do Consumidor: efetivo- Deputado Marcos Helênio; 
suplente - Deputado Almir Cardoso; Comissão de Meio Ambiente: 
efetivo - Deputado Ivo José; suplente - Deputado Geraldo Nascimento; 
Comissão de Política Energética, Hídrica e Minerária: efetivo 
Deputado Anivaldo Antônio; suplente - Deputado Ivo José; Comissão de 
Ciência e Tecnologia: efetivo - Deputado Anivaldo Antônio; suplente 
-Deputado Gilmar Machado. 
Sala das Reuniões, 23 de fevereiro de 1995. 
Gilmar Machado, Líder do PT. 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas 

Gerais: 
O Deputado que esta subscreve comunica a v. Exa. que, mediante 

entendimentos com as Lideranças da Casa, o seu nome foi indicado 
para integrar, como membro efetivo, a Comissão de Saúde e Ação 
Social, e como suplente, a Comissão de Meio Ambiente. 
Sala das Reuniões, 23 de fevereiro de 1995. 
Marco Régis, Líder do PPS. 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas 

Gerais: 
O Deputado que esta subscreve comunica a v. Exa. que, mediante 

entendimentos com as Lideranças da Casa, seu nome foi indicado para 
integrar, como membro efetivo, a Comissão de Ciência e Tecnologia. 
Sala das Reuniões, 23 de fevereiro de 1995. 
Raul Lima Neto, Líder do PMN. 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas 

Gerais: o Deputado que esta subscreve comunica 
entendimentos com as Lideranças da Casa, 
para integrar, como membro efetivo, a 
Tecnologia. 

a V. Exa. que, mediante 
o seu nome foi indicado 
Comissão de Ciência e 

Sala das Reuniões, 23 de fevereiro de 1995. 
Aílton Vilela. 
Exmo. Sr. Presidente da 

Gerais: 
Assembléia Legislativa do Estado de Minas 
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O Deputado que esta subscreve comunica a V. Exa. que, mediante 
entendimentos com as Lideranças da Casa, o seu nome foi indicado 
para integrar, como membro suplente, a Comissão de Saúde e Ação 
Social. 
Sala das Reuniões, 23 de fevereiro de 1995. 
João Batista de Oliveira." 
O Sr. Presidente- Ciente. Publique-se. Cópia às Lideranças e à 

Gerência-Geral de Apoio às Comissões. 
ENCERRAMENTO 

O Sr. Presidente - Não havendo outras comunicações a serem feitas, 
Líderes inscritos nem oradores para o Grande Expediente, a 
Presidência encerra a reunião e convoca os Deputados para a especial 
de amanhã, dia 21, às 9h30min, destinada a receber os Srs. Dr. 
Israel Pinheiro Filho, Secretário de Estado de Transportes e Obras 
Públicas, e Dr. Mauro Roberto Soares de Vasconcellos, Diretor-Geral 
do DER-MG, para prestarem, respectivamente, esclarecimentos sobre as 
obras de duplicação das Rodovias BR-381 e BR-040. Convoca, ainda, 
para a extraordinária, da mesma data, às 20 horas, nos termos do 
edital de convocação, e para a ordinária, também de amanhã, às 14 
horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada pelo 
Sr. Presidente é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a 
reunião. 

ATA DA 6a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 15 DE MARÇO DE 1995 

Presidência do Deputado Agostinho Patrús 
SUMÁRIO: ABERTURA - 1ª PARTE: Ata - 2ª PARTE (ORDEM DO DIA): 

Palavras do Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Sebastião 
Helvécio; aprovação - Registro de presença - Discussão e votação de 
proposições: Discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição 
de Lei nQ 12.511; manutenção- Discussão, em turno único, do Veto 
Parcial à Proposição de Lei nQ 12.582; manutenção - ENCERRAMENTO. 

ABERTURA 
- Às 20h14min, 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- Álvaro Antônio 
· - Antônio Andrade - Antônio Genaro - Antônio Roberto Arnaldo 
~ Canarinho - Arnaldo Penna - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta 
·ro Clêuber Carneiro - Dilzon Melo- Dimas Rodrigues- Dinis Pinheiro-
~ Durval Ângelo - Elbe Brandão - Elmo Braz - Francisco Ramalho 
; Geraldo Nascimento -Geraldo Rezende Geraldo Santanna Gil 
c Pereira- Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Hely Tarquínio-
~ Irani Barbosa- Ivo José- Jairo Ataíde- João Batista de Oliveira-
~ João Leite -Jorge Eduardo de Oliveira Jorge Hannas José 
~ Bonifácio- José Braga -José Henrique- José Maria Barros- Kemil 
c Kumaira - Leonidio Bouças - Luiz Antônio Zanto- Marcelo Gonçalves -
~Marco Régis -Marcos Helênio- Maria Olivia- Mauri Torres- Miguel J Barbosa- Miguel Martini - Olinto Godinho- Paulo Piau Paulo 
ro Schettino- 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 
~ 
E 
~------------------------------------------~ 

I 
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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 le'· Jra 
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 passa à 2a parte da reunião, com a discussão e a votação 
da matéria constante na pauta. 

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

reunião o Veto Parcial à Proposição de Lei nQ 12.551, bem como o 
Projeto de Lei nQ 2. 154/94, em virtude de sua apreciação na reunião 
·ordinária realizada hoje à tarde. 

o Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Sebastião 
Helvécio, em que, na forma regimental, solicita seja apreciado em 
último lugar o Projeto de Lei nQ 26/95, que cria a Secretaria de 
Estado da Criança e do Adolescente, reestrutura a Secretaria de 
Estado de Esportes, Lazer e Turismo e dá outras providências. Em 
votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como 
se encontram. (-Pausa.) Aprovado. 

Registro de Presença 
O Sr. Presidente- Antes de solicitar ao Secretário que proceda à 

2ª chamada, registro a presença do ex-Deputado Antônio Dias, a qual 
muito nos honra, por ter sido ele um parlamentar extremamente 
atuante e grande Presidente da Assembléia Legislativa de Minas 
Gerais. A Presidência convida-o para tomar assento à mesa. 

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

Proposição de Lei nQ 12.511, que cria e transforma cargos do Quadro 
de Pessoal da Educação e dá outras providências (originada do 
Projeto de Lei nQ 2.169/94, do Governador do Estado). A Comissão 
Especial opina pela manutenção do veto incidente sobre os §§ 1Q e 2Q 
do art. 13. 

A Presidência vai submeter a matéria a votação por escrutínio 
secreto, nos termos do art. 234 do Regimento Interno. Antes, lembra 
ao Plenário que os Deputados que desejarem manter o veto deverão 
votar "sim", e os que desejarem rejeitá-lo deverão votar "não". 
Resumindo, "sim" mantém o veto, "não" rejeita o veto. 
Convido para escrutinadores os Deputados Dílzon Melo e Sebastião 

Navarro Vieira. Solicito ao 1Q-Secretário, Deputado Rêmolo Aloise, 
que proceda à chamada dos Deputados. 
o Sr. Secretário - (- Faz a chamada.) 
- Depositam seu voto na urna os seguintes Deputados: 
Agostinho Patrús -Wanderley Ávila- Sebastião Navarro Vieira-

Rêmolo Aloise -Maria José Haueisen - Ibrahim Jacob - Ermano Batista 
-Antônio Júlio- Aílton Vilela Ajalmar Silva Alencar da 
Silveira Júnior -Almir Cardoso- Álvaro Antônio- Antônio Andrade-
Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna Bonifácio 
Mourão- Carlos Murta -Carlos Pimenta- Clêuber Carneiro- Dilzon 
Melo - Dinis Pinheiro - Durval Ângelo - Elbe Brandão - Francisco 
Ramalho - Geraldo Nascimento - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna -
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Gil Pereira - Gilmar Machado- Irani Barbosa - Ivo José- Jairo 
Ataide- João Batista de Oliveira -João Leite- Jorge Eduardo de 
Oliveira- Jorge Hannas -José Bonifácio- José Braga- José Maria 
Barros- Kemil Kumaira -Luiz Antônio Zanto- Marcelo Gonçalves-
Marco Régis -Marcos Helênio- Maria Olivia- Mauri Torres- Miguel 
Barbosa- Miguel Martini - Olinto Godinho- Paulo Piau Paulo 
Schettino - Romeu Queiroz - Sebastião Costa - 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. 

- Os escrutinadores procedem à conferência das sobrecartas. 
O Sr. Presidente - Votaram 56 Deputados; foram encontradas na urna 

56 sobrecartas. Os números conferem. Solicito aos escrutinadores que 
procedam à apuração dos votos. 

- Os escrutinadores procedem à apuração de votos. 
O Sr. Presidente - Votaram "sim'' 49 Deputados; votaram "não" 7 

Deputados. Está mantido o veto. Oficie-se ao Governador do Estado. 
Discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei nQ 

12.582, que dispõe sobre a criação de unidades administrativas na 
estrutura complementar do DER-MG (originada do Projeto de Lei nQ 
2.251/94, do Governador do Estado). A Comissão Especial opina pela 
manutenção do veto incidente sobre o art. 5Q. Em discussão, o veto. 
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. 
A Presidência vai submeter a matéria a votação por escrutínio 

secreto, nos termos do art. 234 do Regimento Interno. Os Deputados 
que desejarem manter o veto deverão votar "sim", e os que desejarem 
rejeitá-lo deverão votar "não". "Sim" mantém o veto, "não" o 
rejeita. Nomeio para escrutinadores os Deputados Dilzon Melo e 
Sebastião Navarro Vieira. Solicito ao 1Q-Secretário que proceda à 
chamada dos Deputados. 

O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.) 
- Depositam seu voto na urna os seguintes Deputados: 
Agostinho Patrús -Wanderley Ávila- Sebastião Navarro Vieira-

Rêmolo Aloise -Maria José Haueisen- Ibrahim Jacob- Ailton Vilela 
- Ajalmar Silva- Alencar da Silveira Júnior -Almir Cardoso 
Antônio Andrade - Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho Arnaldo 

~ 6~~~~n-Me~~ni~á~~~i~ou~~~he~r~a~l~~bep~~~~~~o-- g~;~~~~ N~~~~~~~~o-
· Geraldo Rezende -Geraldo Santanna- Gil Pereira- Gilmar Machado-
~ Irani Barbosa- Ivo José- Jairo Ataide- João Batista de Oliveira-
·~ João Leite -Jorge Eduardo de Oliveira Jorge Hannas José g Bonifácio - José Braga - José Henrique José Maria Barros 
c Leonidio Bouças - Marcelo Gonçalves - Marco Régis - Marcos Helênio 
m Maria Olivia - Mauri Torres- Miguel Barbosa -Miguel Martini -
~ Olinto Godinho -Paulo Piau- Paulo Schettino -Romeu Queiroz-
g Sebastião Costa - Sebastião Helvécio- Simão Pedro Toledo. á o Sr. Presidente - Recomendo aos escrutinadores que abram a urna e 
~ verifiquem a coincidência do número de sobrecartas com o de 
~ votantes. J -Os escrutinadores procedem à conferência das ~~~recartas. 
~ 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. 
~ - Os escrutinadores procedem à apuração dos votos. c 
E 
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O Sr. Presidente - Votaram "sim" 45 Deputados. Votaram "não" 6 
Deputados. Não foram computados votos brancos ou nulos. Portanto, 
está mantido o veto. Oficie-se ao Governador do Estado. 

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

inexistência de "quorum" para a continuação dos trabalhos, encerra a 
reunião e convoca os Deputados para a extraordinária de amanhã, dia 
16, às 9 horas, nos termos do edital de convocação, e para a 
ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a ordem do dia já 
anunciada. Levanta-se a reunião. 

ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 16 DE MARÇO DE 1995 

Presidência dos Deputados Agostinho Patrús 
e Rêmolo Aloise 

SUMÁRIO: ABERTURA - 1ª PARTE: Ata - 2ª PARTE (ORDEM DO DIA): 
Palavras do Sr. Presidente - Discussão e votação de proposições: 
Discussão, em 1Q turno, do Projeto de Lei nQ 26/95; discursos dos 
Deputados João Leite, Gilmar Machado, Marcos Helênio, João Batista 
de Oliveira e Sebastião Helvécio; apresentação das Emendas nQs 11 a 
42; encerramento da discussão; envio do projeto com as emendas à 
Comissão de Administração Pública -Discussão, em turno único, do 
Veto Parcial à Proposição de Lei nQ 12.524; discursos dos Deputados 
Sebastião Helvécio, Bonifácio Mourão, Carlos Pimenta, Ermano 
Batista; encerramento da discussão; discursos dos Deputados 
Bonifácio Mourão e Ermano Batista; manutenção - Discussão, em turno 
único, do Veto Parcial à Proposição de Lei nQ 12.580; encerramento 
da discussão; requerimento do Deputado Gilmar Machado (adiamento de 
votação); 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 - Anivaldo Antônio- Antônio Andrade 
Antônio Genaro - Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna 
- Bilac Pinto- Bonifácio Mourão- Carlos Pimenta - Clêuber Carneiro 
- Dílzon Melo- Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
Durval Ângelo - Elbe Brandão - Elmo Braz - Francisco Ramalho 
Geraldo Nascimento -Geraldo Rezende Geraldo Santanna Gil 
Pereira- Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Hely Tarquínio-
Irani Barbosa- Ivair Nogueira- Ivo José- João Batista de Oliveira 
-João Leite- Jorge Eduardo de Oliveira- Jorge Hannas- José Braga 
- José Henrique - José Maria Barros - Leonidio Bouças - Luiz Antônio 
Zanto - Marcelo Cecé - Marcelo Gonçalves - Marco Régis - Marcos 
Helênio- Mauri Torres -Miguel Martini - Olinto Godinho- Paulo 
Piau - Paulo Schettino- Péricles Ferreira - Raul Lima Neto- Romeu 
Queiroz - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Simão Pedro Toledo 
- Toninho Zeitune- Wilson Trópia. 
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) A lista de 

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



Deputada Maria José Haueisen, para proceder à leitura da ata da 
reunião anterior. 

1ª PARTE 
Ata 

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

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

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

Palavras do Sr. Presidente 
A P~~sidência infor~a_ao_ Plenári? gue fez retirar da pauta desta 

reun1ao os Vetos Parc1a1s as Propos1çoes de Lei nQs 12.511 e 12.582 
em virtude de sua apreciação na reunião extraordinária realizad~ 
ontem, à noite. 

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

26/95, do Governador do Estado, que cria a Secretaria de Estado da 
Criança e do Adolescente, reestrutura a Secretaria de Estado de 
Esportes, Lazer e Turismo e dá outras providências. A Comissão de 
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de 
Administração Pública opina pela sua aprovação com as Emendas nos 1 
a 7, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela 
aprovação do projeto com as Emendas nQs 1 a 7, apresentadas pela 
Comissão de Administração Pública, e com as Emendas nQs 8 a 10, que 
apresenta. Em discussão, o projeto. Para discuti-lo, com a palavra, 
o Deputado João Lei·:. 

O Deputado João Le;te* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. 
Deputada, público presente, representantes da imprensa, o projeto 
que trata da criação da Secretaria da Criança foi enviado 
oportunamente a esta Casa, pois estamos vivendo, em nosso País, um 
momento de conscientização da importância do cuidado global com a 
criança. Essas crianças que vemos, hoje, perambulando pelos centros 
de nossas cidades, farão o Brasil no futuro, juntamente com meus 
filhos e com os filhos de todos nós. Nestas minhas rápidas palavras, 
gostaria também de destacar a maneira como a matéria foi encaminhada 

z a esta Casa, pelo Sr. Governador, e a maneira democrática como ela 
~ aqui tem sido discutida. Estamos tendo a oportunidade de discutir 
, esse projeto, larga e amplamente, de no~ encontrar com as entidades 
~ e de enriquecer ainda mais a criaçao dessa secretaria. Fico 

·E orgulhoso de pertencer a esta Casa e de acompanhar a grande 
2 contribuição que cada um de meus companheiros e companheiras tem 
c dado a esse projeto tão importante. 
m Quero destacar, também, a sensibilidade de todos os companheiros, 
~nessa questão da criança. Não só em minha vida política, mas desde 
~ meus tempos de atleta e como Presidente, por muitos anos, dos 
~ Atletas de Cristo, sempre procurei encaminhar minha atuação, assim 
~como a atuação dos atletas que liderei por muitos ~nos e ainda 
~ lidero, para essa questão tão grave e importante, que e a questão da 
-~ criança em nosso Pais. Agora, podemos defender o lugar onde a 
~ criança deve ser colocada. Por isso, fico feliz em ver o engajamento 
~ de todos os meus companheiros e companheiras desta Casa, 
~ acompanhando com a maior atenção e aando sua contribuição para que 
~ m a 
E 
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tenhamos efetivamente, em nosso Estado, um cuidado global com a 
criança. 
Gostaria que pudéssemos discutir largamente aqui a questão dos 

funcionários da FEBEM, que depara, agora, com a proposta de sua 
extinção. Creio que todos temos que resguardar o direito desses 
funcionários, que durante anos vêm trabalhando pela criança em nosso 
Estado (não só pelas crianças órfãs ou abandonadas, mas também, e 
principalmente, pelas portadoras de deficiências, as quais lhes dão 
um trabalho muito grande). Esses funcionários têm dado sua 
contribuição e, por isso, gostaria que pudéssemos gastar tempo nessa 
discussão. Quero pedir a meus colegas apoio às emendas que estou 
apresentando, pois as considero de grande importância para que a 
Secretaria da Criança possa atender às crianças de uma maneira 
global, e, principalmente, para a emenda que dispõe que a Secretaria 
da Criança também cuide do adolescente autor de ato infracional, 
·pois creio que essa é a grande dificuldade de nossas cidades. Quero 
falar, agora, a partir da experiência que tive enquanto Secretário 
de Esportes do Município de Belo Horizonte, quando pudemos realizar 
vários projetos na tentativa de cuidar das crianças de nossa cidade. 
No centro de Belo Horizonte, temos 150 crianças. A maioria é formada 
de adolescentes autores de atos infracionais e, por mais que 
realizemos todo tipo de projeto, quando temos um encontro entre o 
jovem de rua que não cometeu ato infracional e esse outro, que 
precisa de recuperação, temos um grande problema, porque um é 
contaminado pelo outro. Por isso, creio que essas crianças e 
adolescentes têm que passar por uma reeducação, e creio que o espaço 
adequado para a recuperação desse jovem é essa recém-criada 
Secretaria da Criança. Hoje, esse adolescente é tratado na 
Secretaria da Justiça, que, além do cuidado com os adultos que 
cometeram atos infracionais, lida com a questão do adolescente. Por 
isso, apresentamos uma emenda importante e gostaríamos de contar, 
para sua aprovação, com o apoio de todos os companheiros. Também 
estamos encaminhando uma sugestão para que o Governo crie, nas 
regionais do Estado, à medida que for necessário, centros de 
recuperação dos adolescentes autores de atos infracionais. Na região 
do Triângulo são poucos os centros existentes. É necessário que 
tenhamos. rapidamente, um local para colocarmos esses adolescentes, 
dando, assim, uma oportunidade para a sua transformação. Para esses 
jovens existe hoje todo um pensamento de extermínio, mas pela 
experiência que tivemos podemos ver atualmente 25 jovens recuperados 
e enviados ao trabal~o em Belo Horizonte. Isso é perfeitamente 
possível. Por issc. gostaria de continuar, junto com meus 
companheiros, a discutir esse projeto, encaminhando essas emendas. 
Já tive acesso a algumas delas e fiquei feliz com a grande 
contribuição que esta Casa tem dado a esse processo. Muito 
agradecido. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir o projeto, o 

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

Deputadas, pessoas presentes nas galerias, estamos nesta tribuna 
para discutir esse projeto, mas sua discussão mais aprofundada e 
detalhada será feita pelo Deputado Marcos Helênio, pela Bancada do 
PT, uma vez que ele o tem acompanhado mais de perto. Gostaríamos 
também de dizer que é fundamental a criação da Secretaria da Criança 



e do Adolescent~, para o desenvolvimento do trabalho com os jovens. 
Entretanto, quer1amos lembrar que não se pode tentar resolver 0 problema d? menor ~ba~d?nado e criar-s~ o do maior abandonado, que, 
no caso, e o func1onar1o da FEBEM. Nao podemos fazer isso. Temos 
certeza de que as emendas apresentadas neste Plenário serão 
discutidas, e nós as aprovaremos, para solucionar essa questão. o 
segundo assunto, que queremos tratar logo no inicio de nossos 
trabalhos. refere-se à tendência atual de que esta legislatura não 
será subserviente, como lamentavelmente foi a última. Mas 
infelizmente algumas práticas anteriores não foram esquecidas. Logo 
estamos aqui para denunciar esse tipo de prática. Vou ler a Emend~ 
nQ 10, apresentada pela Comissão de Fiscalização Financeira, para 
que não digam que estamos inventando fatos que não correspondem à 
rea 1 i da de. (- Lê: ) 

"Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... -Fica mantido, no exercício financeiro de 1995, a 

vigência do disposto no 9 4Q do art. 6Q da Lei nQ 11.510, de 
7/7/94", que é exatamente a lei que estabelecia a conversão dos 
salários da URV para a nova moeda, "alterada pela Lei nQ 11.617, de 
4/10/94" (quando o Governador solicitou que lhe fosse facultado, até 
o final do ano, legislar, por decreto, sobre o reajuste do salário 
do funcionalismo público sem consultar esta Casa), "com a 
abrangência de fixação de fatores de agrupamento de cargos previstos 
no§ 1Q do art. 5Q da Lei nQ 11.728, de 30/12/94". 
Dizia, pois, que até o final de dezembro de 1994 o Governador 

estaria governando por decreto. Nós nos opusemos a essa lei, por 
ferir o disposto constitucional que diz ser da competência desta 
Casa analisar o reajustamento do funcionalismo público do Estado. o 
Governador vem agora, no projeto da secretaria, querer retirar da 
Assembléia Legislativa o poder de discutir o reajustamento para 0 
funcionalismo público, de modo que ele possa legislar através de 
decreto. Se for para o Governador do Estado continuar legislando por 
decreto, podemos fechar as portas desta Assembléia e ir para a Casa, 
porque teremos perdido a nossa função. Nossa função é legislar, é 
fiscalizar. Se abrirmos mão de nossa prerrogativa, estaremos abrindo 
um precedente perigoso, porque, quando formos reivindicar nosso 

z direito de participar dos debates e das discussões, o Governo vai 
a nos responder: "Está aqui vocês nos autorizando a fazer o que 
' quisermos através de decretos". Não podemos deixar que a legislatura 
~ atual faça o que, lamentavelmente, fez a que a antecedeu: foi 
·E omissa, viveu de joelhos para o Palácio da Liberdade, não ousou 
o levantar a cabeça para discutir assuntos importantes. Não estou 
c falando de enfrentamento do Palácio, mas de discussão e participação 
c nas decisões que interessam ao Estado de Minas Gerais. Afinal, foi 
~ para isso que fomos eleitos. 
~ Hoje estamos discutindo essa emenda; no dia da votação a estaremos á destacando, votaremos contrariamente e denunciaremos. Espero que os 
c Líderes do Governo possam refletir e discutir melhor com o 
~ Governador Eduardo Azeredo, que se tem mostrado, até agora, aberto 
-~ ao diálogo. Vamos ver se não é só conversa; vam9s ver se, na 
~ prática, será dado outro tratamento a esta Casa. E exatamente por 
~ isso que estamos aqui discutindo, alertando e exortando os Deputados 
~ a uma reflexão mais profunda a respeito do assunto. Que não se 
ê utilizem projetos que versam sobre uma determinada questão- como é 
c. 
E 
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0 caso desse projeto importante que cria a Secretaria de Estado da 
Criança e do Adolescente e ao qual deveriamos estar apresentando 
emendas para aperfeiçoá-lo para transformá-los em 
"minifrankensteins", fazendo descer •goela abaixo" da Assembléia 
questões que tiram de nós a participação nas decisões do Estado. Por 
essa razão, estamos aqui nos colocando contrários a essas emendas 
que não tratam do assunto. Tenho certeza de que os companheiros vão 
refletir bastante a respeito e de que vamos ter um comportamento 
diferente, assim como também espera a maioria dos Líderes nesta 
Casa. Espero, sinceramente, que, durante o processo de votação, o 
Governo reavalie essa questão e que se resguarde aos Deputados seu 
direito constitucional de discutir e aprovar os projetos de 
reajustamento. 
Promovemos ontem o ciclo de debates, e o Ministro Bresser Pereira -

que não é do PT, mas do Governo Fernando Henrique - afirmou aqui que 
·é fundamental que o Congresso Nacional discuta, inclusive, todos os 
processos de reajustamento de todas as Casas, que isso passe pelo 
debate, por projetos de lei, e que sejam aprovados pelo Legislativo. 
Isso é fortalecer esta Casa, isso é fortalecer o processo 
democrático. Tenho certeza de que não iremos fazer o inverso em 
Minas Gerais, ou seja, fazer um ciclo de debates, abrirmo-nos à 
sociedade para, depois, fazer exatamente o contrário daquilo a que 
nos propusemos. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir o projeto, o 
Deputado Marcos Helênio. 
O Deputado Marcos Helénio* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 

Deputadas, público presente, ocupamos a tribuna para discutir, em 1Q 
turno, o Projeto de Lei nQ 26/95, do Governador do Estado, que cria 
a Secretaria de Estado da Criança e do Adolescente e reestrutura a 
Secretaria de Estado de Esporte, Lazer e Turismo e dá outras 
providências. Apoiamos a proposição do Deputado João Leite e 
abordaremos a questão levantada pelo Deputado Gilmar Machado, que me 
antecedeu. Gostaria de analisar essa questão. Hoje, o público aqui 
presente é ligado às entidades de menores e poderá acompanhar o 
assunto sem manipulação, sem demagogia. Vamos apresentar uma emenda 
que contraria, em parte, o pessoal da FEBEM, mas que justificaremos, 
porque não somos a favor de "trens da alegria". 
A Comissão de Constituição e Justiça deve analisar os projetos de 

maneira técnica, de acordo com a legislação, e em relação a esse 
projeto, opinar pela sua constitucionalidade. Correto. Estamos de 
acordo. A Comissão de Administração Pública opina pela sua aprovação 
com as Emendas nQs 1 a 7, que apresenta. Discutiremos essas emendas. 
A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do 
projeto com as Emendas nQs 1 a 7, apresentadas pela Comissão de 
Administração Pública, e com as Emendas nQs 8 a 10, que apresenta. O 
Deputado Gilmar Machado comentou a Emenda nQ 10. A Emenda nQ 10 não 
tem nada a ver com esse projeto. Gostaríamos que isso fosse 
respeitado. Ela deveria entrar em outro momento. Não cabe nesse 
projeto de criação de secretaria. A Emenda nQ 10 foi apreciada pela 
Comissão de Constituição e Justiça, mas é da Comissão de 
Fiscalização Financeira. A emenda mantém, para o exerc1c1o 
financeiro de 1995, autorização para o Governador conceder reajuste 
mediante decreto, autorizando também alterar os fatores de 
ajustamento dos cargos de direção, via decreto. Isso não tem nada a 
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ver com a secretaria. Ele transfere para o Governador. Quero dizer o 
seguinte: a Lei nQ 11.510, art. VI, § 4Q, limitava a autorização 
para dar reajustes, via decreto, até 1994. A Emenda nQ 10 prorroga 
esse prazo para 1995. Devemos considerar o seguinte: podemos votar, 
mas os senhores devem saber que estão votando em duas questões 
inconstitucionais. Estão ferindo dois artigos. Se alguém nos provar 
o contrário, votaremos a favor. Ela é inconstitucional por dois 
motivos: o art. 61, VIII, da Constituição Estadual diz o seguinte: 
"Cabe à Assembléia dispor sobre a fixação de remuneração do servidor 
público". Em segundo lugar, o parágrafo único do art. 6Q da 
Constituição Estadual veda a qualquer dos Poderes delegar 
atribuição. Não podemos, simplesmente, abrir mão e deixar que seja 
por decreto. Se aprovada essa emenda, a Assembléia estará declinando 
da sua atribuição constitucional de apreciar projeto de lei. No caso 
referente à fixação de vencimentos e sobre esse, perderemos o 
controle- como também possibilitará ao Executivo a concessão de 
índices diferenciados para os cargos de direção. Vamos delegar ao 
Governo, abrir mão dos nossos direitos constitucionais, e o Governo 
fará uma proposição de aumento da maneira que achar conveniente, de 
100%, 200% para os cargos de chefia, e para os outros cargos, de 
10%. Acho que não é possível isso acontecer. Não devemos abrir mão 
dessas prerrogativas. Fico à vontade para dizer isso, porque está 
iniciando um Governo a que demos apoio e que - acreditamos - será 
pautado pela seriedade e realizará um bom trabalho. Por isso, vamos 
começar corrigindo a Emenda nQ 10, que nada tem a ver com o projeto. 
Insisto: aprová-la significa abrir mão de nossos direitos. 
Quanto ao mérito, trata-se de um bom projeto, que cria a Secretaria 

de Estado da Criança e do Adolescente. Consta na fundamentação que 
"a proposição feita não encontra óbices do ponto de vista 
financeiro-orçamentário". E diz ainda: "a proposição reveste-se de 
grande alcance social", com o que concordamos. Prossegue: "com a 
criação da Secretaria de Estado da Criança e do Adolescente, o poder 
público passará a dispor de uma entidade qualificada para 
implementar as ações decorrentes da vontade política de saciar a 
carência de um estrato da sociedade até então marginalizado, o dos 
menores abandonados". Ao apresentar o papel de fato da secretaria 
que se pretende criar, diz-se que a ela não caberá cuidar dos 

~ menores abandonados. Estes são os que se encontram em situação de 
risco, pois estão nas ruas, têm as famílias desestruturadas, e estão 

~ caminhando para a marginalidade. Dessa parte a secretaria não 
·ro cuidará, porque quer que essa função continue com a Secretaria da 
~ Justiça. Ora, criar-se uma secretaria imensa, com estrutura de igual 
c porte, e deixar desatendido o que é fundamental, parece-me um 
o absurdo. O aspecto central é o menor em situação de risco. Todos os 
~educadores e os que têm sensibilidade sabem que do menor carente há 
~ várias pessoas e entidades que se dispõem a cuidar, mas não do menor 
~ infrator e do que está nas ruas em situação de abandono. Como é 
~ possível criar-se uma secretaria imensa, com mais de 300 cargos, e 
~ deixar um segmento tão significativo desatendido? Parece estarmos 
o diante de um palanqu~ eleitoral para lançar João Pinto Ribeiro à ·! Prefeitura em 1996. E preciso fazer uma análise cautelo~a. Se~ia o 
~ caso de se incorporar uma emenda ~uanto a ~sse as~ecto. Ha tambem os 
o menores deficientes. cujo atend1mento nao far1a parte _da nov~ 
~ secretaria. o que faz parte dela? Apenas o Projeto curum1m, que e 
~ 

E L---------------------------------------------~ 
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uma vitrine, um projeto que deu certo, um lazer! Isso é muito pouco 
para um órgão de tal envergadura. Quero dizer ainda - sem qualquer 
demagogia, porque esse não é nosso propósito, nem essa a ~assa 
personalidade- que o Líder do Governo, Deput~do ~om~u Que1roz, 
precisa prestar-nos esclarecimentos sobre uma d1vergenc1a de dados: 
segundo ele, serão extintos 400 cargos em comissão seriam os 
cargos da FEBEM. Entretanto, segundo informações que nos foram 
apresentadas, seriam apenas 62 cargos, sendo 38 de recrutamento 
limitado e apenas 24 de recrutamento amplo. Precisamos de uma 
confirmação: são 62 ou 400 cargos? No projeto da Secretaria da 
Criança criam-se 330 cargos em comissão, sendo 232 de recrutamento 
amplo e 98 de recrutamento limitado. Há, portanto, uma diferença de 
208 cargos de recrutamento amplo para serem preenchidos, atendendo 
aos interesses do Secretário. Essa também é uma preocupação nossa. 
Volto a insistir na questão do menor infrator, lembrando que o fato 
·de se manter o seu atendimento na Secretaria de Justiça demonstra a 
visão carcerária de um problema que deve ser considerado sob a ótica 
pedagógica. Caso contrário, veremos pessoas, até mesmo dos 
movimentos de Igrejas, aplaudirem matanças semelhantes à da 
Candelária, sob a alegação de que os menores não deviam estar nas 
ruas. Acontece que essas crianças estão nas ruas, porque não têm 
nada em casa ou nem têm casa. Mas, de qualquer forma, poderemos ver 
pessoas dando apoio aos esquadrões da morte. Quanto à questão do 
deficiente, o projeto é omisso. Como é que fica a questão das 
creches para crianças de o a 6 anos e adolescentes? Vai ser objeto 
de análise e da competência dessa Secretaria? Isso, na verdade, não 
está definido. O que vimos muito claramente foi o Projeto Curumim e 
o Vida Nova- que têm respaldo na opinião pública. Esse é o primeiro 
projeto do Governador. Temos uma preocupação muito grande com a sua 
aprovação, mas queríamos que tudo fosse feito de maneira 
transparente. O pessoal da FEBEM queria que todos fossem absorvidos. 
Apresentamos uma emenda nos seguintes termos: (-Lê:) 

1) Dê-se ao "caput" do art. 15 a seguinte redação: 
"Art. 15 -Serão absorvidas pela Secretaria de Estado da Criança e 

do Adolescente as atividades e os servidores públicos, ocupantes de 
cargo efetivo ou constitucionalmente estáveis na função pública, da 
Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor FEBEM . ficando 
autorizada a sua extinção, que se dará após a transferência 
definitiva de suas atribuições e pessoal para a Secretaria de Estado 
criada nesta lei." 
2) Suprima-se o§ 1Q do art. 15. 
3) Suprima-se o§ 5Q do art. 15. 
Justificação: Não é correta a absorção das funções da FEBEM pela 

nova secretaria e a colocação dos seus servidores em quadro 
suplementar a ser criado. Se receberá a atribuição, a secretaria 
deverá, igualmente, abrigar os servidores do órgão que se extingue, 
já que a presunção lógica é de que estariam aptos a realizar as 
tarefas que já vinham desempenhando na busca dos objetivos da FEBEM. 
Assim, nossa emenda é no sentido de que sejam absorvidos os 

servidores estáveis, ocupantes de cargos efetivos, que já têm uma 
vivência longa, na área do menor. Eles deverão ser os primeiros a 
ser absorvidos pela Secretaria a ser criada. 

Propusemos, ainda, uma outra emenda. (-Lê:) 
1) Dê-se ao§ 3Q do art. 15 a seguinte redação: 
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"Art. 15-
§ 3Q- o Go~~~~~d~~-d~-E~t~d;·~~;~~á: -~~d;~~t~-d~~~~t~: ·c~missão de 

Trabalho, de composição paritária entre representantes da 
administração pública e servidores da FEBEM, eleitos em assembléia 
com poderes para examinar a situação da FEBEM, visando à 
transferência do patrimônio, atividades, obrigações contratuais e 
pessoal, além de providenciar os atos necessários à efetivação da 
medida prevista no "caput" deste artigo." 
Justificação: É justo e necessário que os servidores da FEBEM, pela 

vivência que têm na área, participem do processo de absorção de 
atividades e extinção do órgão e da estruturação de suas atribuições 
na nova Secretaria. 

Concluindo, queremos aprovar o projeto. Essa participação 
democrática começou a acontecer com o debate que houve. Ouvi o 
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça dizer que foi um 
debate democrático, e sem tumulto. E não havia "blindex", pois foi 
lá no Espaço Cultural. Ele falou que foi uma lição de democracia. E 
e 1sso que queremos, a ação do Poder Legislativo com o povo, com 
transparência, para que acabe o desgaste atualmente existente. Vamos 
ficar atentos, rejeitar a Emenda nQ 10, que é uma excrescência, e 
discutir as demais. Muito obrigado. 

O Sr. Pres;dente - Com a palavra, o Deputado Durval Ângelo. Na sua 
ausência, com a palavra. o Deputado João Batista de Oliveira. 

O Deputado João Bat;sta de Ol;ve;ra* -Sr. Presidente, membros da 
Mesa, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, demais pessoas presentes, 
gostaria de trazer aqui o nosso posicionamento sobre esse projeto e, 
inicialmente, considerar as palavras dos Deputados João Leite, 
Marcos Helênio e Gilmar Machado. Apresentei algumas emendas, Sr. 
Presidente, especialmente no que diz respeito às pessoas portadoras 
de deficiência. Consideramos que elas foram excluídas da concepção 
do projeto, muito embora o Governo admita, nas entrelinhas do 
projeto, a inserção dos portadores de deficiência. Entendemos, 
portanto, que esse é um projeto de cidadania, e as coisas têm de ser 
explicitadas para que não façamos interpretações incorretas. 
Apresentamos uma emenda semelhante à apresentada pelo Deputado 
Marcos Helênio, relacionada com o pessoal da FEBEM. Gostaria de 

z fazer alguns comentários sobre essa emenda, apoiando a apresentada 
5 pelo meu colega. Notamos no Governo o interesse em espalhar os 

funcionários da FEBEM por diversos órgãos públicos. Considero isso 
~ uma violência, porque tudo o que deu errado na FEBEM, até hoje, com 
·~ certeza foi por falta de um projeto político do Governo do Estado e 
~ não por incompetência dos funcionários. É muito comum transferir a 
c culpa para o povo. O Governo nunca teve um projeto contundente para 
~ os menores do Estado de Minas Gerais. A FEBEM sempre foi um depósito 

~ 6~~ ~~~~~sere~~~~~t~;r~a~i~n~~~~~ ~~~ec~~~~~~~i~ ~~~aa~~~e~~e~~~~e~~ 
~ nosso Estado. Não posso aceitar essa atitude de Pilatos, de lavar as 
~ mãos e pôr a culpa nos funcionários. O Governo tem de reconhecer que 
~ funcionário é servidor público, e servidor público trabalha dentro 
-~ de diretrizes fixadas pelo Governo. Agora, se as diretrizes foram 
~ ruins, o problema é do Governo, não é do funcionário da FEBEM. 
g Entendo que cada um, dentro da sua capacidade, pôde fazer o máximo 
2 para "segurar a barra". A FEBEM não é um órgão de menor abandonado, 
~ é um órgão abandonado. Gostaria de chamar a atenção dos senhores c. 
E 

/ 
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para um fato importante que está acontecendo em Minas Gerais, do 
ponto de vista da discriminação. O Projeto Curumim é excelente e tem 
que se expandir, mas acho muito perigoso o Governo do Estado criar o 
Projeto Nocatu para atender a criança excepcional. Ora, menino ou 
menina têm direito de brincar com outro menino ou menina, 
independente de ser excepcional ou não. Defendemos e apresentamos 
uma emenda para obrigar o Projeto Curumim a absorver as crianças 
excepcionais de sua comunidade. Considero errada essa separação. O 
mundo se uniu para destruir o mestre da discriminação, Hitler, que 
perseguia as pessoas conforme sua condição social. Achamos que o 
Projeto, que já conta com uma unidade em Belo Horizonte, funciona 
bem, mas é muito perigoso. É uma sutileza, é um desrespeito ao 
direito da criança. Menino deve brincar com outro menino. Por que um 
menino com Síndrome de Down tem que brincar com outro que tem a 
mesma deficiência? Por que um menino que tem um defeito na perna ou 
·um que é cego não podem brincar com um menino que é normal? Isso é 
racismo, e não pode acontecer no Estado de Minas Gerais com o aval 
desta Casa. Nós defendemos, até por universalidade, que o Projeto 
Curumim, que é o grande orgulho da secretaria e a sua razão de ser, 
se espalhe por todo o Estado. A Secretaria da Criança está sendo 
criada para o Curumim. Gostaríamos, então, de contar com o apoio dos 
Deputados para garantir às crianças o direito de brincarem com as 
outras crianças de sua comunidade. É muito comum vermos crianças 
saírem do Barreiro, onde existe o Curumim, para brinc2~em no 
Mineirinho, com crianças excepcionais como elas. Por que esse ~enino 
não pode brincar no Barreiro, onde tem o Projeto Curumim, com as 
outras crianças de sua comunidade? Então, Sr. Presidente, acredito 
que a Secretaria está sendo criada com boas intenções, mas, se o 
projeto for considerado, o governo poderá alegar que a questão da 
criança com ato infracional é uma questão da justiça e vai querer 
tirar essa responsabilidade da Secretaria. Quanto à questão dos 
abrigos, apresentamos emendas para que a Secretaria assuma as 
unidades que recebem crianças desabrigadas já existem três 
unidades para os excepcionais. Pensamos que esta é também uma 
questão de assistência social. o Curumim é da Secretaria de 
Esportes, Lazer e Turismo e não pode sair dela. Defendemos uma 
secretaria que assuma de fato e universalmente a defesa dos direitos 
da criança e do adolescente. Nós, da Casa, temos responsabilidade 
para aprovar os projetos. Devemos lutar para que sejam sempre 
projetos conseqüentes, de duração, de defesa à cidadania. Tenho 
receio de que, ao aprovarmos as coisas de forma tão genérica, 
estejamos criando secretarias para os Secretários e não para as 
crianças e os adolescentes. Muito obrigado. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, o Deputado 

Sebastião Helvécio. 
O Deputado Sebastião Helvécio* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

voltamos à tribuna, na manhã de hoje, para a discussão do Projeto de 
Lei nQ 26/95. A discussão desse projeto de lei marca para esta 
legislatura um momento de grande importância, porque, na realidade, 
é o instante primeiro em que esta Casa vai se pronunciar a respeito 
da mensagem encaminhada pelo Sr. Governador, Dr. Eduardo Azeredo. 
O assunto em foco no Projeto de Lei nQ 26/95, é uma questão 

prioritária para todos nós que militamos na vida pública. Todos nós, 
em campanhas eleitorais, nos encontros que fazemos com nossas bases, 
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sempre ressaltamos a importância do poder público voltar seu poder 
de atuação a favor de nossas crianças. As crianças do Terceiro 
Mundo, muito particularmente as de Minas Gerais, as crianças 
mineiras, devem ser o objetivo número um da atividade parlamentar. 
As estatísticas apresentadas, quer pelo UNICEF, quer pela Sociedade 
Brasileira de Pediatria, nos defrontam o sofrimento das nossas 
crianças. Sabemos, hoje, que a desnutrição calórico-protéica atinge 
mais de 38% das crianças de Minas Gerais. A mortalidade infantil, 
apesar do avanço da economia do nosso Estado, que hoje se nos 
apresenta como o segundo Estado mais rico da Federação, é uma 
vergonha para todos os mineiros. Portanto, quando recebemos esse 
projeto que cria a Secretaria de Estado da Criança e do Adolescente, 
tenho absoluta certeza de que nos corações de todos os Deputados 
surge um novo alento, uma nova oportunidade, para que tenhamos 
instrumentos eficazes a favor da valorização das nossas crianças. 

·por outro lado, quando partimos para o mérito desse projeto de lei, 
entendemos que esta Casa, pela experiência e pela participação dos 
Deputados, poderá aprimorar, em muito, os conteúdos aqui 
apresentados. É fundamental que, neste instante, lembremos de um 
aforisma de Paracelso: "Quem nada conhece, nada ama. Aqueles que 
pensam que todos os frutos amadurecem ao mesmo tempo nada sabem a 
respeito das vinhas". Digo isso, companheiros Deputados, porque é 
visível, neste momento, a vontade de se desvalorizar um trabalho que 
ao longo dos anos, com muito esforço, vem sendo feito a favor dos 
nossos menores, que é o trabalho realizado por nossos servidores 
estaduais, especialmente na FEBEM. Não podemos, neste momento de 
transição, neste momento de se dar uma nova dimensão a este 
trabalho, esquecer a beleza do trabalho realizado por aqueles 
servidores que, por seu esforço e carinho com nossas crianças, 
construíram, sim, um momento de cidadania em nosso Estado. Temos de 
ter muita seriedade pa~? podermos dar a esses servidores a mesma 
oportunidade de desem~enhar este trabalho, tendo as melhores 
condições para o exercício da sua atividade profissional. Diz, 
também, Lorde: "Se podeis medir aquilo que fazes e expressá-lo por 
números, sabeis alguma coisa do assunto; se não, vossos 
conhecimentos são pobres e bem pouco satisfatórios". O que estamos 
vendo aqui é uma verdadeira dança de números. Os Deputados que me 

~ antecederam colocaram com muita propriedade que nenhum de nós tem 
, certeza do número de cargos a serem extintos, da classificação 
~ desses cargos e, o que é mais importante, de qual o percentual 
·~ desses cargos será destinado à atividade-fim e não à ati~idade:meio. 
] Por isso, no momento em que esta Casa começa a fase de d1scussao, eu 
~ queria fazer um apelo aos membros de todas as bancadas p~r~ que cada 
m um de nós se empenhasse realmente no estudo e no mer1to desse 
~projeto, que, •a priori", recebe todo nosso apoio e nossa simpatia. 
~ Vamos usar o mandato que o povo nos deu para dar a esse mesmo povo 
~ melhores condições de atendimento_ às nossas crianças. Ao termin~r. 
m quero fazer um apelo muito espec1al a um Deputado que aprend1 a 
~ respeitar, por sua seriedade. seu trabalho parl~mentar_ e seu 
~espírito de liderança, que é o Deputado Romeu Que1roz, L1der do 
·~Governo. Faço um apelo para que o Deputado Romeu Queiroz reflita 
~sobre a absurda Emenda nQ 10, que tira deste parlamento sua 
~prerrogativa de analisar a política salarial do E~ta~o_e sobre ela 
~ se manifestar. Todos nós sabemos que nossos func1onar1os vêr ao 
a 
E 
~----------------------------------------~ 

/ 



/ 

276 

longo dos anos, sofrendo com os parcos salários, assim como sabemos 
que o Estado tem dificuldades para remunerá-los. Mas, jamais, nós, 
Deputados, poderemos ceder ao Executivo para que ele, por decreto, 
manifeste sua vontade com relação a essa questão tão importante, que 
diretamente atinge todos os servidores da rede pública estadual. 
Portanto, muito antes de nos posicionarmos contra esta emenda, que 
nada tem a ver com a beleza deste projeto, que trata da criança, e 
que merece nosso esforço e nossa intenção, vamos, todos nós, de 
todos os partidos, pedir ao Deputado Romeu Queiroz que retire a 
Emenda ng 10, para que possamos discutir este projeto de lei com a 
singeleza e a pureza com que sempre nos lembramos de nossas 
crianças. 

- Vem à Mesa: 
EMENDAS AO PROJETO DE LEI No 26/95 

EMENDA No 11 -
Dê-se ao inciso II do art. 2Q a seguinte redação: 
"Art. 2Q - ................•.............................. 
II- Executar programas de ação social especializada para execução 

das medidas socioeducativas determinadas pela Justiça da Infância e 
da Juventude em relação aos adolescentes em conflito com a lei, em 
razão de cometimento de ato infracional, cujas medidas são: 
a) inserção em regime de semiliberdade; 
b) internação em estabelecimento educacional.". 
Sala das Reuniões, 16 de março de 1995. 
João Leite 

EMENDA No 12 
Acrescenta o seguinte inciso ao art~ 2Q: 
"Art. 2Q- .............................................. . 
III- Executar programas que, na forma da lei, assegurem internação 

provisória de adolescente apreendido por determinação de autoridade 
judiciária competente, pelo prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) 
dias.". 
Sala das Reuniões, 16 de março de 1995. 
João Leite 

EMENDA No 13 
Substitua-se o art. 14 da seguinte forma: 
·~rt. 14 -Ficam transferidos para a Secretaria de Estado da 

Cr1ança e do Adolescente pessoal, recursos orçamentários, contratos, 
convênios, acordos e outras modalidades de ajustes celebrados pela 
Secretaria de Estado do Trabalho e Ação Social, pela Secretaria de 
Estado de Esportes, Lazer e Turismo, e pela Secretaria de Estado da 
Justiça, em razão das atividades das unidades extintas por esta 
1 e i. ". 
Sala das Reuniões, 16 de março de 1995. 
João Leite 

EMENDA NQ 14 
Inclua-se o seguinte art. 16: 
"Art. 16 -Ficam absorvidas pela Secretaria de Estado da Criança e 

do Adolescente as atividades desenvolvidas pela Superintendência de 
Atendimento e Reeducação ao Menor Infrator - SAREM -, atualmente 
integrada à Secretaria de Estado da Justiça.". 
Sala das Reuniões, 16 de março de 1995. 
João Leite 

EMENDA NQ 15 
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Inclua-se, no art. 15, os seguintes parágrafos: 
"Art. 15- .............................................. . 
§ 1Q - .................................................. . 
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§ 6Q - Serão absorvidas pela Secretaria de Estado da Criança e do 
Adolescente as unidades que prestam atendimento ao excepcional em 
regime de abrigo. 

§ 7Q - O patrimônio da FEBEM só poderá ser transferido para órgão 
público que presta atendimento direto à criança e ao adolescente. 

§ 8Q - A Comissão de Trabalho, cuja criação é prevista no § 3Q 
deste artigo, deverá contar necessariamente com um representante dos 
funcionários da FEBEM.". 
Sala das Reuniões, 16 de março de 1995. 
João Batista de Oliveira 

EMENDA No 16 
Dê-se ao inciso VIII do art. 9Q a seguinte redação: 
"Art. 9Q- .............................................. . 
I - ..................................................... . 
VIII - promover a realização de eventos objetivando a participação 

de estudantes, jovens, portadores de deficiência e idosos nas 
atividades de esporte, lazer e turismo.". 
Sala das Reuniões, 16 de março de 1995. 
João Batista de Oliveira 

EMENDA NQ 17 
Acrescentem-se ao art. 2Q os seguintes incisos: 
"Art. 2Q- .............................................. . 
XII - criar e implementar programas de habilitação e reabilitação 

da criança e do adolescente portador de deficiência, visando à sua 
integração na sociedade e ao pleno exercício da cidadania; 
XIII - atender integradamente, no âmbito dos programas instituídos 

pela Secretaria e, em especial, no Projeto Curumim, as crianças e os 
adolescentes portadores de deficiência.". 
Sala das Reuniões, 16 de março de 1995. 
João Batista de Oliveira 

EMENDA NQ 18 
Inclua-se, no art. 3Q, o seguinte inciso: 
"Art. 3Q - ................. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
I - ..................................................... . 
X.a.4- Divisão de Atendimento ao Portador de Deficiência.". 
Sala das Reuniões, 16 de março de 1995. 
João Batista de Oliveira 

EMENDA No 19 
Dê-se nova redação ao parágrafo único do art. 16: 
"Art. 16- .............................................. . 
Parágrafo único - A compos1çao, a competência e demais normas 

~ necessárias para o funcionamento do Conselho criado neste artigo 
~ serão estabelecidas em decreto, garantida a participação de 
~ representantes de entidades de pessoas portadoras de deficiência e 
Q de idosos.". 
~ Sala das Reuniões. 16 de março de 1995. J João Batista de Oliveira 

EMENDA No 20 
Inclua-se o seguinte parágrafo no art. 19: 
"Art. 19- .............................................. . 
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§ 2Q - Fica assegurada a participação das entidades de pessoas 
portadoras de deficiência no Conselho que trata o "caput" do 
artigo.". 
Sala das Reuniões, 16 de março de 1995. 
João Batista de Oliveira 

EMENDA NQ 21 
Inclua-se no art. 9Q o seguinte inciso: 
"Art. 9Q - ...................................... · · · · · · · · · 
X - garantir o acesso dos portadores de deficiência e demais 

pessoas com dificuldade de locomoção aos equipamentos públicos de 
esporte, lazer e turismo, através da remoção das barreiras 
arquitetõnicas e ambientais.•. 
Sala das Reuniões, 16 de março de 1995. 
João Batista de Oliveira 

EMENDA No 22 
Dê-se a seguinte redação ao§ 1Q do-art. 15: 
"Art. 15 - .............................................. . 
§ 1Q O pessoal da FEBEM, quando de sua extinção, será 

automaticamente transferido para o quadro de funcionários da 
Secretaria de Estado da Criança e do Adolescente, sem perda de 
qualquer natureza.". 
Sala das Reuniões, 16 de março de 1995. 
João Batista de Oliveira 

EMENDA NQ 23 
Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... -O tempo de serviço prestado na PROSAM- Processamento 

de Dados de Minas Gerais, pelos servidores absorvidos na forma da 
Lei nQ 10.470, de 15 de abril de 1991, será considerado para efeito 
de estabilidade e de férias-prêmio.". 
Sala das Reuniões, 16 de março de 1995. 
José Bonifácio 
Justificação: A emenda apresentada tem o propósito de garantir aos 

ex-servidores da MinasCaixa que prestaram serviços na PROSAM o mesmo 
~ratamento dispensado a outras categorias em situação similar, como 
e o caso daqueles que foram absorvidos pelo DEOP e pela TRANSMETRO, 
por exemplo. 
Assim sendo, a emenda em apreço cuida de solucionar uma pendência 

que tem afligido um grande número de servidores da antiga MinasCaixa 
que, apesar de terem exercido atribuições de mesma natureza na 
PROSAM, ficaram prejudicados em razão da exclusão da contagem desse 
tempo de serviço no que diz respeito às férias-prêmio, 
principalmente. 

EMENDA NQ 24 
Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... -Fica instituída, a partir de 1Q de março de 1995, 

verba anual a titulo de pró-labore a ser paga aos servidores pelo 
efetivo exercício em cargos de direção superior das administrações 
direta e indireta, conforme critérios a serem estabelecidos em 
decreto do Governador do Estado. 
Parágrafo único - O benefício instituído pelo "caput" deste artigo 

não serve de base de cálculo para qualquer outra vantagem 
remuneratória, não se incorporando, para qualquer efeito a 
remuneração ou provento do servidor.". 
Sala das Reuniões, 16 de março de 1995. 



Romeu Queiroz 
EMENDA NQ 25 

Dê-se ao§ 3Q do art. 15 a seguinte redação: 
"Art. 15- .............................................. . 
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§ 3Q - O Governador do Estado criará, mediante decreto Comissão de 
Trabalho. de _co~posição ~aritária entre repres~ntantes da 
administração publ1ca e serv1dores da FEBEM, eleitos em assembléia 
com poderes para examinar a situação da FEBEM, visando ~ 
transferência do patrimôn~o. das _ativ~dades das obrigações 
contratuais e do pessoal, alem de prov1denc1ar os atos necessários à 
efetivaçãc ja medida prevista no "caput" deste artigo.". 
Sala das Keuniões, 16 de março de 1995. 
Marcos Helênio 
Justificação: É justo e necessário que os servidores da FEBEM pela 

vivência que têm na área, participem do processo de absorção de 
atividades e extinção do órgão e estruturação de suas atribuições na 
nova Secretaria. 

EMENDA No 26 
Dê-se ao "caput" do art. 15 a seguinte redação: 
"Art. 15 -Serão absorvidas pela Secretaria de Estado da Criança e 

do Adolescente as atividades e os servidores públicos ocupantes de 
cargo efetivo ou constitucionalmente estáveis na função pública, da 
Fundação Estadual do Bem Estar do Menor FEBEM , ficando 
autorizada a sua extinção, que se dará após a transferência 
definitiva de suas atribuições e pessoal para a Secretaria de Estado 
criada nesta lei.". 
Suprima-se o§ 1Q do art. 15. 
Suprima-se o§ 5Q do art. 15. 
Sala das Reuniões, 16 de março de 1995. 
Marcos Helênio 
Justificação: Não é correta a absorção das funções da FEBEM pela 

nova Secretaria e a colocação dos servidores da mesma em quadro 
suplementar a ser criado. Se receberá a atribuição, a Secretaria 
deverá, igualmente, abrigar os servidores do órgão que se extingue, 
já que a presunção lógica é de que estariam aptos a realizar as 
tarefas que já vinham desempenhando na busca dos objetivos da FEBEM. 

EMENDA NQ 27 
Dê-se a seguinte redação ao inciso II do art. 2Q: 
Art. 2Q - ............................................... . 

. ~ II -Realizar programas de ação social, especializada para execução 
~ das medidas socioeducativas determinadas pela Justiça da Infância e 
o da Juventude em relação aos adolescentes em conflito com a lei, em 
c razão de cometimento de ato infracional, quais sejam: 
"' a) inserção em regime de semiliberdade; 
~ b) internação em estabelecimento educacional.~~. 
~ Dê-se ao inciso III do art. 2Q a seguinte redação: 
v; v; "Art.2o- .............................................. . 
m III -executar programas que, na forma da lei, assegurem internação 
~ provisória de adolescente apreendido, por determinação da autoridade 
J judiciária competente, pelo prazo máximo de 45.". 

ro Sala das Reuniões, 16 de março de 1995. 
~ Durval Ângelo 
~ Justificação: o Estado não pode mais se desincumbir de sua 
~ responsabilidade perante esta questão, mormente por ser atribuição 
c. 
E 
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sua a manutenção da 
consenso entre as 
Municipal e Estadual 
e da Adolescência. 

segurança pública. Isto já é. inclusive, 
entidades não-governamentais, os Conselhos 

dos Direitos da Criança e o Juizado da Infância 

EMENDA NQ 28 
Altera a redação da Seção III e do art. 4Q. 

"Seção III 
Do Órgão Vinculado 

Art. 4Q Integra a Secretaria de Estado da Criança e do 
Adolescente, por vinculação, o Conselho Estadual dos Direitos da 
Criança e do Adolescente.". 
Sala das Reuniões, 16 de março de 1995. 
Durval Ângelo 
Justificação: Entendemos que a maneira que melhor expressa a forma 

como o Conselho integra a administração não é a subordinação, já que 
·não há controle hierárquico do Conselho pela Secretaria. A 
vinculação, sim, resulta na supervisão do órgão pela Secretaria, que 
exerce controle legal, restringindo-se, via de regra, ao cumprimento 
de suas finalidades e ao acompanhamento de seus atos. 

A subordinação revestiria o Conselho de um caráter subalterno 
frente à Secretaria, o que não reflete a realidade vivenciada pelo 
órgão. 

EMENDA NQ 29 9 § 1Q do art. 7Q passa a vigorar com a seguinte redação: 
Art. 7Q - ............................................. · · 

1Q - Os cargos de provimento em comissão constantes no Anexo II 
desta lei, atualmente lotados no Quadro Setorial da Secretaria de 
Estado de Esportes, Lazer e Turismo e cujos novos códigos serão 
identificados em decreto (II.a), e os cargos criados nos arts. 28 e 
46 da Lei nQ 11.050, de 19 de janeiro de 1993 (Anexo II.b), a que se 
refere o Decreto nQ 36.669, de 9 de fevereiro de 1995, ficam 
transferidos para o Quadro Setorial da Secretaria de Estado da 
Criança e do Adolescente - nQ XLVI, do Decre:~ nQ 16.686, de 27 de 
outubro de 1974.". 
Sala da~ Reuniões, 16 de março de 1995. 
Durval Angelo 
Justificação: Parece-nos que é uma evidente omissão do projeto. O 

art. 28 da Lei nQ 11.050, de 1993 criou nove cargos para o apoio 
técnico ao Conselho Estadual d~s Direitos da Criança e do 
Adolescente, destinados ao Quadro Setorial de Lotação da Secretaria 
de Estado do Trabalho e Ação Social. Como o Conselho, pelo projeto 
de lei, integra a Secretaria de Estado da Criança e do Adolescente, 
nada mais lógico que a transposição dos cargos, não fazendo mais 
sentido sua permanência na SETAS. 

EMENDA No 30 
Acrescente-se onde convier: -
"Art ..... -Ficam absorvidas pela Secretaria de Estado da Criança 

e do Adolescente todas as atividades desenvolvidas pela 
Superintendência de Atendimento e Reeducação do Menor Infrator, 
atualmente integrada à estrutura orgânica da Secretaria de Estado da 
Justiça.". 
O art. 14 passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 14 -Ficam transferidos para a Secretaria de Estado da 

Criança e do Adolescente pessoal, recursos orçamentários. contratos, 
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convênios, acordos e outras modalidades de ajustes celebrados pela 
Secretaria de Estado do Trabalho e Ação Social, pela Secretaria de 
Estado de Esportes, Lazer e Turismo e pela Secretaria de Estado de 
Justiça, em razão das atividades das unidades extintas por esta 
1 e i.". 
Sala das Reuniões, 16 de março de 1995. 
Durval Ângelo 
Justificação: Não se justifica que a execução das medidas 

socioeducativas previstas no Estatuto da Criança fiquem a car~o da 
Secretaria de Justiça, descasadas do contexto que ora se cria. E uma 
visão carcerária da questão que não podemos defender, entendendo ser 
este o momento de integrá-las à Secretaria de Estado da Criança e do 
Adolescente. 

EMENDA No 31 
Dê-se ao§ 1Q do art. 15 a seguinte-redação: 
"Art. 15- .............................................. . 
§ 1Q - Os servidores da FEBEM, quando da extinção do órgão, serão 

transferidos para a Secretaria de Estado da Criança e do 
Adolescente.". 
Sala das Reuniões, 16 de março de 1995. 
Marco Régis 
Justificação: O posicionamento dos servidores da FEBEM em Quadro 

Suplementar da Secretaria de Estado de Recursos Humanos e 
Administração, em razão da extinção daquele órgão, cc~forme 
preconiza o § 1Q do art. 15, criaria uma situação de s~1rema 
instabilidade para os funcionários que têm dedicado sua vida à causa 
dos direitos da criança e do adolescente. 

Além do mais, causa bastante estranheza o fato de funcionários 
efetivos de um órgão especializado no atendimento de crianças e 
adolescentes em situação de risco pessoal e social, como é caso da 
FEBEM, serem alocados no referido quadro suplementar enquanto 
funcionários de outros órgãos serão absorvidos diretamente pela 
Secretaria de Estado da Criança e do Adolescente. 

EMENDA NQ 32 
Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... - Ficam absorvidas pela Secretaria de Estado da Criança 

z e do Adolescente as atividades desenvolvidas pela Superintendência 
0 de Atendimento e Reeducação ao Menor Infrator - SAREM! -, atualmente 

integrada à Secretaria de Estado da Justiça.". 
~ Sala das Reuniões, 16 de março de 1995 . 
. .., João L e i te 
~ EMENDA NQ 33 
c Acrescente-se onde convier: 
o "Art ..... -A Secretaria de Estado da Criança e do Adolescente 
~ formará, no prazo max1mo de 30 (trinta) dias, grupo especial de 
g trabalho, com a participação da sociedade e dos Poderes á Legislativos, Executivo e Judiciário e Ministério Público, com o 
c objetivo de criar instituições educacionais em todas as cidades do 
! Estado cuja população supere 200.000 habitantes, para a internação 
.~ dos menores infratores, assim definidos na Lei nQ 8.069, de julho de 
"' 1990. 
g § 1Q - o grupo especial de trabalho terá prazo máximo de 60 
~ (sessenta) dias após sua formação para apresentar propostas visando 
~ à implantação dos institutos educacionais. c. 
E 
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§ 2Q - A implantação dos institutos deverá ser feita até, no 
máximo, 180 (cento e oitenta) dias após a promulgação desta lei.". 
Sala das Reuniões, 16 de março de 1995. 
João Leite 
Justificação: Tendo em vista o disposto nos arts. :27 da 

Constituição Federal e 222 da Constituição do Estado de Minas 
Gerais, os quais estabelecem como dever do Estado, com absoluta 
prioridade, assegurar os direitos fundamentais às crianças e aos 
adolescentes e, ainda, tendo em vista a desativação de diversas 
unidades que acolhiam menores infratores, vejo a necessidade de se 
criarem instituições eficazes para o acolhimento e desenvolvimento 
das crianças e adolescentes, de modo a mantê-las em suas próprias 
regiões de origem, recuperando-as e integrando-as à sociedade. 
Conto, portanto, com a cooperação dos nobres colegas. 

EMENDA No 34 
Acrescente-se ao art. 2Q o seguinte-parágrafo: 
"Art. 2Q - .............................................. . 
§ •••• -A municipalização de programas, atividades e recursos 

financeiros orientará todas as ações da Secretaria de Estado da 
Criança e do Adolescente, de acordo com a Lei Orgânica da 
Assistência Social e o Estatuto da Criança e do Adolescente.". 
Sala das Reuniões, 16 de março de 1995. 
Durval Ângelo 
Justificação: O Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe, no seu 

art. 88: "São diretrizes da política de atendimento: 
I -Municipalização do atendimento.". 
Entendemos que a municipalização do atendimento reflete, 

necessariamente, a municipalização de recursos para a sua 
viabilização, já que, nem sempre, os municípios dispõem de condições 
financeiras para arcar com a implementação das medidas previstas no 
Estatuto e na Constituição estadual. 

EMENDA NQ 35 
Acresc~~te-se o seguinte inciso III ao art. 2Q renumerando-se os 

demais: 
"Art. 2Q - .............................................. . 
III - executar medidas de proteção à criança e ao adolescente 

portadores de deficiência e apoiar técnica e financeiramente os 
municípios e entidades não governamentais na implementação dessas 
medidas.". 
Sala das Reuniões, 16 de março de 1995. 
Gilmar Machado 
Justificação: Apoiamos a criação da Secretaria da Criança e do 

Adolescente por extremamente oportuna. Entretanto, notamos a 
ausência de menção à questão da criança e do adolescente portadores 
de deficiência, os quais têm necessidades especiais. A Constituição 
Estadual inscreve em diversos dispositivos a competência inequívoca 
do Estado de adotar medidas de proteção ao portador de deficiência, 
inclusive com a destinação de recursos, como prevê o art. 224, em 
seu inciso X. 

EMENDA No 36 
Dê-se ao art. 4Q a seguinte redação~ 
"Art. 4Q Integra a Secretaria de Estado da Criança e do 

Adolescente, por vinculação, o Conselho Estadual dos Direitos da 
Criança e do Adolescente.". 
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Justificação: A modificação preconizada pela emenda visa atender a 
Lei Federal nQ 8.069, de 13 de julho de 1990, que contém o Estatuto 
da Criança e do Adolescente. O art. 88 desse texto legal define os 
Conselhos Municipais, Estaduais e Nacional dos Direitos das Crianças 
como órgãos deliberativos e controladores das ações em prol da 
criança e do adolescente em todos os níveis. (Grifo nosso.) 

EMENDA No 37 
Dê-se a seguinte redação ao§ 1Q do-art. 7Q: 
"Art. 7Q- .............................................. . 
§ 1Q - Os cargos, de provimento em comissão constantes no Anexo II 

desta lei, atualmente lotados no Quadro Setorial da Secretaria de 
Estado de Esportes, Lazer e Turismo e cujos novos códigos serão 
identificados em decreto (IIa), e os cargos criados nos arts. 28 e 

'46 da Lei no 11.050, de 19 de janeiro de 1993, a que se refere o 
Decreto nQ 36.669, de 9 de fevereiro de 1995, ficam transferidos 
para o Quadro Setorial da Secretaria de Estado da Criança e do 
Adolescente- nQ XLVI, do Decreto nQ 16.686, de 27 de outubro de 
1974 o" o 

Sala das Reuniões, 16 de março de 1995. 
João Batista de Oliveira 
Justificação: Se o Projeto de Lei nQ 26/95 transfere para a 

Secretaria de Estado da Criança e do Adolescente o Conselho Estadual 
dos Direitos da Criança e do Adolescente, nada mais justo do que 
transferir também o seu quadro de apoio técnico para essa 
secretaria. Do contrário ver-se-á uma situação inédita em termos de 
administração pública: um órgão se vincular a uma Secretaria de 
Estado e seus quadros serem lotados em outra. 

EMENDA NQ 38 
Dê-se ao inciso IV do art. 2Q a seguinte redação: 
"Art. 2Q-
IV mant~~- -~~~~;Ç~~- · ·d~· ·P~~~~~Çâ~· -~· -~t~~di~~~t~· .médico e 

psicossocial às vítimas de negligência, maus-tratos, exploração, 
abuso, crueldade e opressão, conforme o disposto no inciso II, art. 
87 da Lei nQ 8.069, de 13 de julho de 1990, que contém o Estatuto da 

z Criança e do Adolescente.". 
õ Sala das Reuniões, 16 de março dE '995. 

Miguel Mart in i 
~ Justificação: Esta emenda objetiva delegar à Secretaria de Estado 

·ro da Criança e do Adolescente a competência para manter os serviços 
~ especiais de que trata o inciso IV, do art. 2Q do Projeto de Lei nQ 
c 26/95. Consideramos que a competência de apenas apoiar aqueles 
m serviços, que consta no texto do projeto de lei, é manifestamente 
~ insatisfatória, se considerarmos que a criação da referida 
~ secretaria tem como objetivo responder pela coordenação e pela 
~ execução de ações governamentais voltadas para o cumprimento dos 
a direitos constitucionais e legais da população infanto-juvenil, 
~ conforme o disposto no art. 1Q do referido projeto. 
-~ EMENDA NQ 39 

ro Dê-se ao § 1Q do art. 15 a seguinte redação: 
g_ "Art. 15- ................................... ·········· 
o 
V> 
V> 
C> c. 
E 
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§ 1Q - Os servidores da FEBEM, quando da sua extinção, serão 
absorvidos pelo Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado da Criança 
e do Adolescente.". 
Sala das Reuniões, 16 de março de 1995. 
Jorge Eduardo de Oliveira 

EMENDA NQ 40 
Dê-se a seguinte redação ao art. 15: 
"Art. 15 -Serão absorvidas pela Secretaria de Estado da Criança e 

do Adolescente as atividades e o pessoal da Fundação Estadual do 
Bem-Estar do Menor - FEBEM -, ficando autorizada a sua extinção, qu~ 
se dará após a transferência definitiva de suas atribuições para é 
Secretaria de Estado criada nesta lei.". 
Sala das Reuniões, 16 de março de 1995. 
Durval Ângelo 

EMENDA No 41 
Dê-se a seguinte redação ao§ 3Q do-art. 15: 
"Art. 15- .............................................. . 
§ 3Q - O Governador do Estado criará, mediante decreto, comissão de 

trabalho cor. a participação de servidores da FEBEM, eleitos em 
assembléia c:s servidores, com poderes para examinar a situação da 
FEBEM, visanao à transferência do patrimônio, atividades, obrigações 
contratuais e pessoal, além de providenciar os atos necessários à 
efetivação da medida prevista no "caput" deste artigo.". 
Sala das Reuniões, 16 de março de 1995. 
Durval Ângelo 

EMENDA NQ 42 
Suprima-se o § 1Q do art. 15. 
Sala das Reuniões, 16 de março de 1995. 
Durval Ângelo 
O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, esta 

Presidência encerra a discussão. No decorrer da discussão, foram 
apresentadas emendas ao projeto pelos Deputados João Leite, João 
Batista de Oliveira, José Bonifácio, Romeu Queiroz, Marcos Helênio, 
Durval Ângelo, Marco Régis, Gilmar Machado, Miguel Martini e Jorge 
Eduardo de Oliveira, as quais receberam os nQs 11 a 42. Nos termos 
do que dispõe o§ 2Q do art. 195 do Regimento Interno, a Presidência 
vai devolver o projeto, com as emendas, à Comissão de Administração 
Pública, para que esta emita seu parecer. 
Discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei nQ 

12.524, que dispõe sobre a Comissão de Desenvolvimento do Vale do 
Jequitinhonha CODEVALE (ex-Projeto de Lei nQ 2.219/94, do 
Governador do Estado). A Comissão Especial opina pela manutenção do 
veto incidente sobre o art. 32. Em discussão. o veto. Com a palavra, 
para discuti-lo, o Deputado Sebastião Helvécio. 
o Deputado Sebastião Helvécio* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, 

Srs. Deputados, com relação à discussão do Veto Parcial à Proposição 
de Lei nQ 12.524/94, devo inicialmente transmitir a todos os 
companheiros da Casa nossa preocupação. Sabemos que essa questão 
atinge diretamente a cidade natal de um Deputado pelo qual todos nós 
sentimos grande admiração. que é o Deputado Bonifácio Mourão. Ele 
tem prestado à Casa inúmeros serviços, mas nós aprendemos a vê-lo, 
com sua atuação parlamentar, por ocasião da realização da quarta 
Constituinte de Minas Gerais. Por outro lado, também preocupado com 
o mérito da questão, está outro brilhante companheiro, um dos mais 



ilustres Deputados desta Casa, o Deputado Ermano Batista. A Bancada 
do Partido Progressista procurou, ontem, à luz das duas colocações 
existentes, em reunião especialmente convocada para tal fim 
conhecer, o quanto possível, o mérito do citado veto, para podermo~ 
vir a esta tribuna e manifestarmo-nos sobre o assunto de modo 
objetivo. Entendo, Sr. Presidente, e assim também a Bancada do 
Partido Progressista, que os dois lados da questão têm seus 
fundamentos arrazoados e justificados. Mas chega um momento em que 
temos de nos manifestar, de modo claro e objetivo, e dizer se 
estamos a favor ou contra o veto. Para a decisão da bancada e do 
nosso bloco prevaleceu o aspecto social da questão. Evidentemente, 
se analisarmos à luz do aspecto jurídico, encontraremos algumas 
dificuldades para o nosso posicionamento. Acredito que todo esforço 
deve ser feito no sentido de ampliarmos o leque de oportunidades, 

.Principalmente nas nossas pequenas cidades do interior, a fim de que 
mais um pai de família tenha o seu emprego e o direito à cidadania e 
não fique na dependência de favores do Estado. A própria 
distribuição da riqueza avocada pelo trabalho profissional nos leva 
a valorizar essa oportunidade de ampliação profissional em mais uma 
cidade de Minas Gerais. Tenho certeza de que V. Exa. também deve 
estar procurando a maneira mais eficiente de agrupar este binômio 
que justifica nossa posição: nosso querido interior de Minas e a 
oportunidade de criação de novos empregos. Essa, Sr. Presidente, é a 
nossa posição, e é dessa forma que a Bancada do Partido Progressista 
irá se manifestar sobre o veto à Proposição de Lei nQ 12.524. Muito 
obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Bonifácio Mourão. 
O Deputado Bonifácio Mourão* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

gostaria de resumir para os Deputados a história da emenda a esse 
projeto de lei. Primeiramente, é preciso dizer a V. Exas. que o 
imóvel, objeto dessa discussão, conforme já assinalou o eminente 
Deputado Sebastião Helvécio, a quem agradeço as palavras ditas a meu 
respeito, fruto da nossa amizade, que vem desde nosso primeiro 
mandato nesta Casa, sempre trabalhando juntos pelos mesmos ideais, 
está situado em minha terra natal, Sabinópolis. Trata-se do imóvel 
denominado Figuinhas, que ocupa uma área de 40.000m2, que tinha 

z sido, anteriormente, um laticínio, que fracassou financeiramente. Em 
ffi razão disso, o Estado, que tinha um crédito grande na "Figuinha", 
' tornou-se proprietário do imóvel. Passado um tempo, algumas 
~ instituições de Sabinópolis procuraram utilizar aquele prédio, que 
·~ estava sem uso. Eu mesmo, como Deputado, tentei consegui-lo para 
§ algumas dessas instituições, inclusive para a Fundação Bem-Estar do 
E Menor, que é uma das grandes fundações existentes em Sabinópolis, 
o dirigida pelo Pastor Nícolas, e que tem feito naquela terra e em 
~ toda a região um dos trabalhos evangélicos mais bonitos que tenho § visto ao longo de minha vida. Tentamos adquirir um pedacinho da 
~ propriedade para ele, mas não foi possível conseguir o que era 
c preciso para dar segmento à sua obra, não só no município, mas em 
~ toda a região, com a criação de cabras e o fornecimento de leite 
.~ para as famílias pobres. Levavam-se as cabras para as famílias 
~ carentes e, quando o leite delas diminuía, substituíam-nas por 
g outras. Mas o que pretendíamos obter para aquela fundação não 
~ conseguimos. Posteriormente, houve uma disputa entre essa empresa de 
~ tinturaria, que deseja agora continuar no imóvel, e outra empresa de a 
E 



286 

Sabinópolis, denominada Samar, de propriedade de um conterrâneo, que 
se chama Saulo Miranda, e é suplente de Deputado Federal. Nessa 
disputa entre as duas empresas, houve várias manifestações do 
colegiado de uma escola, que está localizada no território do 
imóvel, anexa à tinturaria, com cerca de 700 alunos, denominada 
Saulo Evangelista. O colegiado da escola foi ouvido para saber qual 
das duas empresas deveria ocupar o prédio anexo. Além do colegiado, 
a Delegacia Regional do Ensino e a Secretaria da Educação 
manifestaram-se escolhendo a Samar, porque ela estava oferecendo um 
prédio para a escola em outro local, assumindo o compromisso de só 
ocupar seu espaço devido depois que a escola estivesse pronta, em 
condições de receber as crianças que para ela seriam transferidas. 
Ainda assim, o então Secretário de Administração e Recursos Humanos, 
Deputado Bonifácio Andrada, optou por um contrato com a Prefeitura 
Municipal de Sabinópolis. O contrato rezava que a Prefeitura 

·ocuparia o imóvel com uma de suas repartições. O que fez a 
Prefeitura? Depois de assinado o contrato, não ocupou o imóvel com 
nenhuma de suas repartições. Preferiu cedê-lo à tinturaria contra a 
qual se manifestaram a escola, a Secretaria da Educação, por 
intermédio do ilustre Secretário Walfrido Mares Guia, todo o 
colegiado e a Delegacia de Ensino. Vejam os senhores que a coisa 
começou por outras linhas. Quando a tinturaria perdeu, pela 
manifestação das comunidades locais, para a Samar, a cessão foi 
feita, indiretamente, pela Prefeitura à tinturaria. Mas cedeu como, 
se o prédio era do Estado e o Estado fez um contrato com a 
Prefeitura para utilizar aquele imóvel só para suas repartições? 
Cedeu de uma forma totalmente irregular, tanto assim que o Deputado 
Sebastião Helvécio, brilhantemente, disse aqui que c ~rojeto não tem 
sustentação política. O Prefeito mandou o projeto para a Câmara dos 
Vereadores cedendo um prédio do Estado para particular. Seria a 
mesma coisa de a Prefeitura mandar um projeto para a Câmara dos 
Vereadores cedendo a Escola Estadual a particulares. Se o prédio é 
do Estado, só a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 
pode autorizar o Governador a cedê-lo a particular, e nunca a 
Prefeitura Municipal. E, por aí foram as irregularidades. Quando o 
Estado percebeu a infração a uma cláusula contratual, rescindiu o 
contrato, e a rescisão está também aqui no processo. Podemos ler 
para os senhores o trecho que fala assim: "Tendo em vista o 
interesse público, bem como o não-cumprimento da cláusula terceira, 
referente à utilização do imóvel, objeto do Contrato Administrativo 
de Autorização de Uso Especial de Imóvel, celebrado entre esta 
Secretaria e a Prefeitura Municipal de Sabinópolis, constituído por 
um terreno urbano na periferia daquele Município, com área 
aproximada de 40.000m2 e os galpões nele construídos, de propriedade 
do Estado de Minas Gerais e conforme vistoria efetuada em 14 de 
junho de 1994, de acordo com os documentos constantes do Processo 
MG-14, declaro rescindido a partir desta data, na forma da 
legislação em vigor, o presente contrato. Antônio Augusto Junho 
Anastasia, Secretário de Estado de Recursos Humanos e 
Administração.". 

Rescindido o contrato, o que fez a tinturaria? Continuou lá, não 
obedeceu à rescisão, continuou a tocar uma pequena construção que 
estava desenvolvendo. Passou, então, a meu ver e ao ver de todas as 
pessoas que acompanham um procedimento tal, a ser invasora. O 
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brilhante Deputado Ermano Batista obteve, na minha terra, uma 
votação razoável, uma votação consideravelmente boa, tendo sido, 
entretanto, eu o majoritário, pela terceira vez consecutiva, obtendo 
praticamente todos os votos, o que significa que estou falando em 
nome da grande maioria do município que represento. o Deputado 
Ermano Batista, para tentar regularizar a situação, entrou, no ano 
passado, com um projeto de lei nesta Casa, autorizando o Governador 
a doar o imóvel à tinturaria. O projeto foi arquivado. Por que o 
Deputado não pediu, este ano, o desarquivamento do projeto, para que 
ele tivesse um andamento normal? Ao contrário, ele preferiu entrar 
com uma emenda no projeto da CODEVALE, que nada tem a ver com o 
imóvel em Sabinópolis. O projeto da CODEVALE, que está aqui no 
processo, reza sobre a situação da empresa, é claro, no vale do 
Jequitinhonha. Mas no art. 32, o Deputado introduziu emenda cedendo 
imóvel à tinturaria pelo prazo de 20 anos. Outra irregularidade, a 
meu ver grosseira, transformando o projeto num "frankenstein", algo 
que estamos tentando combater nesta Casa. 

O nosso Regimento é de uma clareza solar. Ou vamos cumpri-lo ou, 
por possíveis trabalhadores daquela tinturaria, vamos desrespeitá-lo 
do princípio ao fim. O Regimento Interno desta Casa, em seu art. 
240, diz assim: "A emenda será admitida: I - se pertinente à matéria 
contida na proposição principal". 

Ora, a proposição principal é da CODEVALE. O Deputado Ermano 
Batista está tentando sustentar sua emenda, e o Governo, coerente 
com sua posição de rescindir o contrato que estava infringido, 
vetou-a. Ela infringe grosseiramente o artigo que acabamos de citar. 
O projeto relativo à CODEVALE dispõe sobre essa Comissão e fala, em 
todos os capítulos e seções, sobre ela. No art. 32, o Deputado 
Ermano Batista diz o seguinte: "Fica o Poder Executivo autorizado a 
ceder à Prefeitura Municipal de Sabinópolis, pelo prazo de 20 anos, 
o imóvel denominado Figuinhas, localizado na Av. São Sebastião sem 
número, bairro Operários, destinado a instalação de indústria, com 
vistas ao incremento do mercado de trabalho naquele município. 
Parágrafo único: Para atender o disposto no artigo, a Prefeitura 
poderá firmar contrato com empresas particulares.". A emenda dele já 
está dirigida à tinturaria. Já colocou uma janela para a Prefeitura 

z ceder o imóvel à tinturaria, tentando regularizar o que estava 
G irregular desde o princípio, quando a Prefeitura cedeu o terreno a 

particulares sem dar satisfação ao Estado. Gostaria que V. Exas. 
-~ prestassem atenção ao que vou dizer: o Deputado Ermano Batista, tão 
~ brilhante e competente como é, talvez não tenha tido tempo 
~ suficiente para completar a sua emenda e mostrar aos Deputados qual 
c é a área, porque o artigo não diz qual é a área que o Estado está 
o autorizado a ceder a particulares por 20 anos. Vou ler novamente o 
: artigo do Deputado Ermano Batista: "Fica o Poder Executivo 
~ autorizado a ceder à Prefeitura de Sabinópolis, pelo prazo de 20 a anos, o imóvel denominado Figuinhas ... ". Qual é a área do imóvel? 
o Não fala. O imóvel tem 40.000m2. Nós, Deputados, vamos autorizar o 
~ Estado a ceder à Prefeitura, para que esta ceda a empresa particular 
-~ um imóvel de 40.000m2, e, pior, contendo uma escola pública 
~ estadual. com cerca de 700 alunos. Por esse artigo, estamos cedendo 
~ também essa escola à empresa, porque ele não fala qual é a área. não 
~delimita nada. 
~ o a 
E 
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Então, Srs. Deputados, não estamos aqui contra a geração de 
empregos. Jamais seríamos contra a geração de empregos em qualquer 
parte deste País, muito menos na minha terra natal , onde mora a 
maior parte da minha família, onde sempre fui majoritário, onde 
estão sepultados meu pai e minha mãe. Jamais seria contra a geração 
de empregos. O que não pode acontecer, Srs. Deputados, é que, em 
nome da geração de empregos, cometa esta Casa tamanha 
irregularidade. Até porque, a geração de empregos não vai ser 
prejudicada quando mantivermos o veto porque, se o mantivermos, como 
peço desta Tribuna a V. Exas., qual será a conseqüência? A 
conseqüência será o Deputado Ermano Batista poder desarquivar o seu 
projeto de autorização pz-~ doar imóvel. Aí, sim, vamos fazer 
estudos mais detalhados E aprofundados para delimitar a área a ser 
doada, o que atualmente não é mencionado. Uma das exigências básicas 
de qualquer doação, qualquer transação de imóvel, compra ou venda, é 

·a de que, se for um lote, conste no projeto a área, as metragens de 
frente, de lateral e de fundos. Não existe isso no artigo que o 
Deputado Ermano Batista deseja aprovar, nesta Casa. Se mantivermos o 
veto, não só poderemos apreciar posteriormente o projeto do Deputado 
Ermano Batista - que pode ser desarquivado - como também o Governo 
poderá mandar a esta Casa outro projeto doando terreno à Prefeitura, 
à tinturaria ou a outra empresa que oferecer melhores vantagens e 
mais empregos. Mas isso deverá ser feito por meio de uma CPI, ou 
seja, por meio de órgãos próprios, depois de se estudar bem a 
situação do local e de se verificar a maior conveniência do Estado e 
do município. Não pode ser de uma forma irregular como ess2. 
Ouvi de alguns colegas que o Deputado Ermano Batista diss~ ~ue essa 

empresa gera 200 empregos. Afirmo que isso não é verdade. A 
informação que tenho é de que, no momento, há meia dúzia de pessoas 
trabalhando lá. O Deputado Ermano Batista, quando sustentou a 
negativa ao veto na Comissão Especial - ocasião em que tivemos a 
honra de com ele debater o assunto - falou que a empresa gerava 20 
empregos. Assim consta da gravação feita naquela oportunidade. Não 
importa se a empresa está gerando um ou seis empregos ou se vai 
gerar 20 ou 100. O que quero dizer é que se a empresa provar - e a 
alegação feita desta tribuna é diferente - que está gerando 200 
empregos ou número semelhante, assumo o compromisso com os senhores 
de pedir que ela permaneça lá, mas de forma regular. O que não pode 
é acontecer o que está acontecendo aqui. Não podemos aprovar 
projetos tipo "frankenstein". Sei que o Deputado Ermano Batista, 
depois, vai alegar - como alegou na Comissão Especial - que nesse 
mesmo projeto há um artigo autorizando o Estado a doar terreno para 
uma fundação no Município de Caeté. Também é irregular, porque se o 
projeto fala em CODEVALE, como poderia autorizar a doação de terreno 
em Caeté? O Estado não vetou a doação em Caeté, a meu ver, por erro. 
O que não pode acontecer - e já o dissemos ao Deputado Ermano 
Batista, na comissão técnica - é cometermos um erro por já existir 
outro. Precisamos corrigir o erro existente e cumprir o Regimento 
Interno, que deve ser a nossa orientação nesta Casa. E como se não 
bastasse o Regimento, estou mostrando a v. Exas. que a tinturaria 
que lá está não será prejudicada quando confirmarmos o veto porque, 
em razão disso, ela não será despejada. Temos outros caminhos: vamos 
procurar os da legalidade e da viabilidade. Vamos delimitar a área 
que está sendo cedida. 
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Não podemos votar no escuro, o que, na verdade, está sendo 
solicitado através desse veto, sob a alegação tentadora de que é 
para gerar emprego. Empregos têm de ser gerados, mas essa não é a 
única forma para fazê-lo. A empresa pode continuar lá, mas 
regularizada. Estamos querendo regularizar a situação, seja a dessa 
empresa ou da sua concorrente, fabricante de pias que, salvo 
engano, é filha de Sabinópolis -, que propõe construir outra escola 
no lugar da que existe. A tinturaria não se propôs a construir 
nenhuma escola. Se negarmos o veto aqui, hoje, as crianças ficarão 
sem prédio de escola. Os alunos saem do bairro alto e atravessam o 
asfalto para chegar à escola. O compromisso da outra empresa é 
construir uma escola no bairro dos alunos. Tudo isso requer tempo 
para ser analisado. Não se pode negar o veto nos termos em que o 
Deputado Ermano Batista preconiza. Dentro da argumentação do próprio 
projeto, gostaríamos de mostrar a V. Exas. que, nas observações do 

·Assessor Jurídico do Estado, no § 1Q da cláusula 3a, consta o 
primeiro contrato celebrado entre o Estado e a Prefeitura. No § 2Q 
da cláusula 3ª, está previsto que o Estado tomará posse de um imóvel 
de propriedade do Município de Sabinópolis a título de permuta. Só 
que esse imóvel não foi individualizado nem :iscriminado. A proposta 
que a Prefeitura fez ao Estado é de que daria a ele um outro imóvel. 
Mas a Prefeitura não mais falou desse outro imóvel. Simplesmente 
ignorou e deseja ficar nos termos em que está. Eu recebi uma carta 
da Diretora da escola que funciona nesse imóvel. Nessa carta, entre 
outras coisas, ela diz o seguinte: "A Diretoria da Escola Estadual 
Saulo Evangelista Pinto vem solicitar o envolvimento do ilustre 
Deputado junto ao Sr. Governador em uma antiga luta de nossa 
comunidade escolar, que é conseguir um prédio adequado e definitivo 
para o nosso funcionamento, para onde as crianças possam se dirigir 
sem riscos de atropelamento. 

No entanto, o Estado fez um contrato administrativo de uso especial 
de imóvel com o município, onde consta, em sua cláusula terceira, 
que a ocupação seria para órgãos municipais, e encontra-se 
instalado, neste momento, em um prédio anexo ao da Escola uma firma 
de tinturaria, sendo que a escola continuará no mesmo local e nas 
mesmas condições. 

z Esse contrato, além de não resolver o problema da escola, poderá 
s nos trazer outros problemas, além dos já existentes, como o 

funcionamento de caldeiras e utilização de produtos químicos no 
-~ prédio anexo ao da escola, oferecendo perigo e risco à saúde das 
~crianças e dos funcionários.". g Isso quem está dizendo é D. Ivone Meire de Sousa Pires, Diretora da 
E escola estadual. 
e No contrato que a Prefeitura fez com o Estado, já na cláusula 1a, o 
~ objeto é o imóvel, e são 40.000m2. A emenda do Deputado Ermano 
~ Batista não fala nada sobre essa área. Então, estaremos autorizando á a cessão, por 20 anos, sem falar em limites, no escuro, data vênia. 
~ O contrato diz, ainda, o seguinte: "Em contrapartida, o Estado 
! tomará posse de um imóvel, situado no Município de Saoinópolis, de 
.~ propriedade da usuária, que será objeto.de permuta entre o Estado de 
• Minas Gerais e o referido município.". E para construir a escola. 
~ A emenda do Deputado Ermano Batista não fala em nada disso. Se nós 
~ autorizarmos aqui, a Prefeitura ficará sem nenhum compromisso. Este 
~ contrato aqui já foi redigido, já caiu por terra. O que vai valer 
~ 
E 
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agora é só a emenda do Deputado Ermano ~atista. Então, sem querer me 
delongar mais, devo dizer que queria apenas trazer alguns 
esclarecimentos a V. Exas. 

Vou concluir minhas palavras, com todo o respeito ao Deputado 
Ermano Batista. Sei que ele vai tentar, do princípio ao fim, 
sensibilizar os colegas Deputados com a história de empregos, 
mostrando fotografias e outras provas de que a empresa gera empregos 
e assim por diante. Quero dizer a v. Exas., que, se mantivermos o 
veto, que já tem parecer técnico da Comissão Especial, que se 
manifestou unanimemente pela manutenção, não vamos tirar essa meia 
dúzia de pessoas que estão trabalhando lá. Porque se ele provar que 
existem 200 pessoas, como está alegando, ou um número semelhante, na 
mesma hora iremos regularizar a situação dessa empresa. Vamos dar os 
limites do que está sendo doado, do que está sendo cedido. Não é 
doação, é cessão por 20 anos. Gostaria que o Deputado dissesse qual 
·é o limite. O artigo citado por ele é o 32, e não fala de limites. 
Portanto, em primeiro lugar, acho mais prudente mantermos o veto 
para que o Deputado Ermano Batista possa desarquivar o seu projeto 
do ano passado, que dá autorização ao Estado para remeter para a 
Assembléia o projeto destinando o imóvel a essa empresa que ele 
indica, mantendo os empregos e gerando outros. Em segundo lugar, o 
próprio Governo vai mandar para esta Casa um projeto, depois de 
ouvir a CPI, depois de conhecer a situação local, dando os limites e 
cedendo o prédio para essa empresa e para a outra. O que não 
podemos, com todo o respeito ao Deputado Ermano Batista, ao Prefeito 
de Sabinópolis, às pessoas que desejam a negativa desse veto, é 
negar o veto sem conhecer sequer os limites de um imóvel que está 
sendo cedido pelo prazo de 20 anos. Pedimos, então, a V. Exa. a 
manutenção do veto. 

O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) Para discutir o 
projeto, o Deputado Carlos Pimenta. 

O Deputado Carlos Pimenta* -Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 
Deputadas, ouvimos atentamente a argumentação do Deputado Bonifácio 
Mourão, que é majoritário na cidade de Sabinópolis. Ele expôs as 
suas razões para manter o veto do Poder Executivo ao Projeto de Lei 
nQ 2.219/95, do Governador do Estado, que dispõe sobre a Comissão de 
Desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha - CODEVALE. O artigo que 
está sendo discutido esta manhã é o nQ 32, vetado pelo Governo do 
Estado, que delega poderes ao Poder Executivo e o autoriza a ceder 
não a uma firma particular mas à Prefeitura Municipal de 
Sabinópolis, pelo prazo de 20 anos, o imóvel denominado Figuinhas. 
Eu tive o cuidado de inteirar-me do assunto, porque de antemão 
sabíamos que esse veto do Governo do qual fazemos parte incide sobre 
o imóvel onde funciona uma escola e não uma tinturaria. O que eu 
entendo por tinturaria é uma edificação industrial que é responsável 
apenas pela pintura de tecidos. Lá, efetivamente, funciona uma 
pequena indústria. Como o próprio Deputado Bonifácio Mourão disse e 
comprovou através de fotografias. Acredito que desconhecemos o 
referido imóvel, mas por fotografia podemos observar, e as fotos 
encontram-se à disposição dos Deputados, que existem, no mínimo, 12 
mesas com máquinas industriais, a mesma quantidade de mesas com 
máquinas para tecelagem, talvez para tinturaria, e assim por diante. 
Temos também o levantamento fotográfico do anexo da escola, que 
funciona separadamente desse módulo, num barracão em péssimas 
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condições, que mereceu os cuidados das pessoas que ali trabalham 
para a sua recuperação. A questão, Srs. Deputados, é que o Estadb 
tem imóveis localizados em todos os rincões de Minas Gerais e os 
utiliza, embora estejam em péssimas condições de uso. Não é justo 
isso. Exatamente no momento em que estamos observando uma busca 
insana de garantia de trabalho, como vimos hoje os funcionários da 
FEBEM buscando de forma pacata, ordeira, assegurar os seus empregos, 
a un1ca fonte de sua subsistência. Dizem que são 6, mas me 
informaram que são 24 famílias que trabalham diretamente nesse 
barracão onde funciona a indústria e também o depósito da merenda 
escolar da Prefeitura. Como vamos tirar a oportunidade de trabalho 
dessas famílias? É uma questão de responsabilidade nossa, minha, 
como Deputado Estadual. Não tenho nada a ver com a região. A minha 
região é o Norte de Minas, mas temos que analisar os fatos à luz da 
razão, sem nos preocuparmos se o Deputado tal é majoritário ou se o 

'Deputado tal teve menos votos. A minha responsabilidade é com o 
Estado de Minas. Não sou Deputado apenas do Norte de Minas, embora 
minhas ações políticas se prendam a essa região. Sou Deputado do 
Triângulo, do Sul de Minas, da Zona da Mata, da Zona Central de Belo 
Horizonte. É esta uma preocupação que temos que ter. Se existe 
alguma desavença, alguma briga com o Município de Sabinópolis, que 
resolvam pacificamente o impasse. A cessão do imóvel cabe à 
Prefeitura. E se amanhã ela achar por bem que a indústria não deve 
funcionar lá, tem toda autonomia para impedi-la. Tenho a certeza de 
que ela irá fazer um contrato, não com a indústria em si mas com as 
famílias que ali trabalham. Temos que analisar os fatos à luz da 
razão e da sensibilidade, levando-se em consideração, que se 6 
famílias, 24 ou 200 perderem o seu trabalho, estaremos criando um 
impacto social de menor ou maior proporção. Estaremos indo de 
encontro ao veto do Governador, porque achamos que o Prefeito 
daquela cidade, se ele está exercendo o cargo, é porque foi 
escolhido pela maioria do povo de Sabinópolis. Depositamos nossa 
confiança na Prefeitura, para que ela possa gerir e administrar esse 
imóvel. que é do Estado. Se não tomarmos cuidado, ele vai cair, como 
podemos ver nesta fotografia recente. Ele vai cair! E, ainda, 
queremos que o Sr. Prefeito lhe dê uma destinação. Com relação à 
escola. creio que isso é outro problema, outra luta, outro desafio 

~ que temos que enfrentar. Os Srs. Deputados Bonifácio Mourão e Ermano 
, Batista devem lutar para que possam dotar o Município de Sabinópolis 
~ de uma escola à altura dos alunos. 

emenda. Meu voto é contrário à 
não criemos, mesmo que seja em 
sério para as pessoas que usam 
pão, para ganhar sua vida. 

~ Peço aos Deputados que analisem essa § decisão do Poder Executivo, para que 
c pequena proporção, um problema social 
~ dessa oportunidade para ganhar seu 
~ Obrigado. 
g o Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) Continua em á discussão o veto. Para discutir, com a palavra, o Deputado Ermano 
~ Batista. 
~ o Deputado Ermano Batista - Sr. Presidente. Srs. Deputados, pessoas 
.~ presentes à galeria, não venho a esta tribuna, estejam certos, com a 
~ escusa intenção de seduzir quem quer que seja. Todas as decisões 
~ tomadas na base da sedução acabam gerando arrependimento. Mas eu 
~ gostaria de discutir, como tentei na Comissão encarregada de emitir 
~ 
~ u 
E 
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parecer sobre o veto que está sendo discutido, a idéia como um todo, 
na busca do convencimento. É es:e o meu objetivo. o Deputado Bonifácio Mourão c~sse, e é verdade, que falei nessa 
Comissão que a indústria tem 20 empregados. Isso está gravado. Tem 
20 empregados, internamente. Porque não se trata pura e simple~mente 
de uma tinturaria, como disse o Deputado Carlos Pimenta. E uma 
indústria de confecção. Ela compra o tecido bruto das tecelagens, 
trabalha o tecido até estampá-lo e, depois, corta a peça. Esse 
trabalho é feito pelo pessoal interno, cerca de 20 a 30 pessoas. 
Depois de cortado, o produto é remetido em pacotes para residências 
nas quais a firma coloca as máquinas de costura. Em suas 
residências, as donas-de-casa vão dando prosseguimento ao trabalho. 
São muitas as máquinas espalhadas pela cidade de Sabinópolis, onde 
tenho a honra de conc:~rer com o Deputado Bonifácio Mourão e de 
partilhar com ele a condição de filho da terra, ele por nascimento, 

·eu por adoção. São muitas as pessoas que trabalham nessa indústria. 
, Eu disse à Comissão, e muitos de seus membros estão aqui presentes, 
! que eu não queria que eles acreditassem na minha palavra. Disse a 
eles que fossem a Sabinópolis, sem nenhum ônus para a Assembléia ou 
para o Estado, e verificassem "in loco" se Ermano Batista estava 
dizendo inverdades. Infelizmente, o tempo é escasso e a Presidência 
da Comissão alegou que hoje seria o último dia para a apresentação 
do parecer. Assim, infelizmente, os membros da Comissão não puderam 
ir à Sabinópolis. Enfrentaram, ainda, a resistência do Deputado 
Mourão, que, com medo, naturalmente, da constatação da verdade, 
insurgiu-se contra a visita. 
Quis, com isso, senhores, ratificar a argumentação, porque os 

membros da Comissão iriam verificar, ali, aquilo que o Deputado 
Carlos Pimenta nos mostrou, aquilo que foi retratado por um 
fotógrafo da região, no dia da inauguração. São muitas máquinas. 
Trata-se de coisa cara, de obra grande. Não é coisa pequena, não. 
Vivemos num sistema no qual a ordem é privatizar. Vende-se barato o 
patrimônio público, ou ele é até mesmo doado, pois o objetivo é 
acabar com as sangrias orçamentárias, com as injeções do Tesouro nas 
empresas deficitárias. Nesse caso, simplesmente emprestamos um 
imóvel à Prefeitura. O Estado não está alienando, não está doando. O 
Estado está se resguardando, porque é um patrimônio altamente 
valioso. São 40.000m2 de terra e, nesse terreno, existem 3 
barracões. Em um, funciona uma escola. Nos outros dois, funciona 
essa indústria, que substituiu uma fábrica de laticínios que faliu e 
foi fechada. O Estado, em Executivo Fiscal, adjudicou o imóvel que 
ficou parado, ao longo de muitos anos, sem ninguém se preocupar em 
utilizá-lo economicamente. Andradino Ferreira do Nascimento, o 
Prefeito de Sabinópolis, homem de v1sao, sentiu o desperdício 
daquelas instalações ociosas. Encontrou um cidadão disposto a 
investir, a arriscar o seu capital. Levou-o àquela cidade, e, então, 
o patrimônio do Estado, que era vítima da ação deletéria da natureza 
e dos predadores contumazes, transformou-se em fonte de produção, 
riquezas e trabalho. O imóvel estava, Srs. Deputados, em ruína. A 
Prefeitura não esbulhou-o, mas procurou o então Governador Hélio 
Garcia, homem sensível, que disse ao Prefeito: aproveita aquilo lá; 
faz gerar riqueza; dá emprego à sua gente. Vejam, senhores, a 
grandeza de um Governador que quer ajudar uma comunidade. Condenando 
a burocracia fez, de próprio punho, o seguinte bilhete: "Secretário 
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Andrada, peço abreviar o contrato de comodato com a Prefeitura de 
Sabinópolis". 

Segundo o Deputado Bonifácio Mourão, o contrato ficou irregular, 
porque a lei estabelece a cessão somente para órgão público. Assim, 
o Estado não podia, naquele convênio, indicar a iniciativa privada. 
Minha emenda, Srs. Deputados, é exatamente corretiva. Nós estamos 
aqui para isto, para fazer leis. É aqui que temos a oportunidade de 
transformarmos em lei, tornar obrigatório o que de fato possa 
beneficiar o povo. Essa emenda, que se transformou no Art. 32, 
estabelece a autorização para que o Estado ceda o imóvel, em 
comodato, à Prefeitura e não à tinturaria, como insinuou o Deputado 
Bonifácio Mourão. Não é necessário muito esforço para entender sua 
intenção. Eu lhes digo que não apresentei um projeto, no ano 
passado, autorizando o Estado a doar o imóvel à tinturaria, mas, sim 
à Prefeitura de Sabinópolis. Não, Srs. Deputados, não apresentei um 

·projeto dessa natureza. Jamais o faria. Tenho escrúpulos, e os 
senhores me conhecem. A proposição foi para que o Governo fizesse 
uma doação condicionada à Prefeitura, a fim de que ela pudesse ali 
montar seu distrito industrial. Sou contra o Estado doar 
indiscriminadamente. O Deputado Bonifácio Mourão insiste em dizer 
que a firma SAMAR, de propriedade do industrial Saulo Miranda, 
suplente de Deputado Federal e dobradinha do Deputado Bonifácio 
Mourão naquela cidade, propôs construir uma escola e ficar com o 
imóvel. Que presente de grego, que tremenda enganação. É um imóvel 
de 40.000m2, onde já funciona uma escola. São dois galpões onde 
funciona uma indústria que gera empregos e ICM e, para que os 
senhores tenham noção, localizados em uma área nobre; num terreno 
caro, em troca de uma escola construída no morro, em terreno bem 
mais barato. É uma transação vexamosa. Insiste em dizer que, para 
complicar o raciocínio, o entendimento e a ~~1vicção dos Srs. 
Deputados, ele coloca três propostas, mas a proposta da Prefeitura 
foi uma só: se o Estado cedesse o imóvel em comodato ela seria um 
preposto seu, porque o Estado, diretamente, não poderia firmar o 
contrato com particular. Ele disse, ainda, Srs. Deputados ... 
O nobre Deputado Bonifácio Mourão usou da palavra o tempo que quis. 

Não ousei interrompê-lo, para não prejudicar o raciocínio de V. Exa. 
z O Deputado Bonifácio Mourão (Em aparte, com aquiescência do orador) 
0 - Não quero prejudicá-lo. Democraticamente o aparte é permitido pelo 
· Regimento Interno. 
~ O Deputado Ermano Batista - É permitido, se eu conceder. E o faço 
~ com prazer. g O Deputado Bonifácio Mourão -Deputado Ermano Batista, quando v. 
~ Exa. insiste em dizer que o imóvel está cedido à Prefeitura e não à 
a tinturaria, pergunto a V. Exa. para que esse parágrafo único no art. 
~ 32, que V. Exa. inseriu. 
g O Deputado Ermano Batista -Respondendo a V. Exa., não existe á tinturaria. Existe uma indústria lá dentro, que vai do tecido bruto 
o à camisa, já que a especialidade da fábrica é confecção de camisa. 
~ Não é uma instalação, um boteco para mudar a cor das roupas. 
-~ o Deputado Bonifácio Mourão - Mas essa indústria é da Prefeitura? 
~ o Deputado Ermano Batista - Desculpe-me, mas a pergunta é um tanto 
~pueril, considerando o elevado padrão de V. Exa. A emenda que 
~ apresentei é exatamente para corrigir, para dar apoio jurídico, 
~ autorizando a Prefeitura a utilizar-se, para a geração de riquezas, 
a 
E 
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de um imóvel que está parado, sendo deteriorado pela ação inclemente 
da natureza. A emenda é para autorizar à Prefeitura, se for preciso, 
no uso do comodato a utilizar-se de empresas particulares. 
o Deputado Bonifácio Mourão - v. Exa. me permite terminar o aparte? 
o Deputado Ermano Batista - Desde que seja breve. Concedo aparte, 

não discurso paralelo. 
o Deputado Bonifácio Mourão - Vou terminar o aparte. Acontece que a 

Prefeitura recebeu esse imóvel do Estado anteriormente para utilizá-
lo para um dos seus órgãos. Aí a Prefeitura infringiu o contrato de 
doação, segundo interpretação do Estado, quando cedeu para essa 
empresa que está lá, e o Estado rescindiu o contrato. Agora, o 
Deputado Ermano Batista deseja regularizar a situação, através de um 
artigo, e coloca um parágrafo único dando o direito à Prefeitura de 
ceder o imóvel a particulares. Continua a minha pergunta: qual é a 
área que estamos autorizando o Estado a ceder por 20 anos? Eu 
continuo dizendo, Deputado, que estamos falando de um processo de 
negociação e não temos meios de verificar um processo desses. Nós 
podemos preservar os empregos. É só desenvolver o projeto de V. Exa. 
ou o Estado mandar outro. 

O Deputado Ermano Batista - Eu agradeço o aparte de v. Exa., embora 
abomine o seu procedimento. De qualquer forma, o aparte abrilhantao 
debate, principalmente pela competência que v. Exa. tem e pela 
facilidade de defender o indefensável. v. Exa. diz que a Prefeitura 
não utiliza o imóvel. Lamentavelmente, v. Exa. está mal informado. 
Não creio que seja uma expressão intencional. Acredito que seja 
falta de informação, porque a Prefeitura, Sr. Deputado, utiliza uma 
parte como depósito, principalmente para a merenda escolar. O imóvel 
é grande, o barracão é enorme. A Prefeitura não precisa dele todo, 
então tomou a iniciativa, com a aquiescência do Governador do Estado 
de transformar a parte ociosa em mercado gerador de impostos e 
trabalho. Não sei se já passei aos senhores, mas gostaria de passar 
às mãos dos Srs. Deputados, o bilhete do Governador ao Secretário 
Bonifácio Andrada solicitando o contrato. 

Então, Srs. Deputados, a última expressão do Deputado Bonifácio 
Mourão foi: qual a parte do imóvel? o imóvel, Sr. Presidente, em si, 
não tem denominação de Figuinha. É uma área de 40.000m2. Lá há uma 
escola com denominação própria. Não poderíamos colocar o número do 
registro constantes no cartório próprio porque englobaria, até 
mesmo, a escola. Nós estamos definindo o imóvel Figuinha, que são as 
construções existentes no terreno, exclusive o prédio onde funciona 
a escola. 

O Deputado Bonifácio Mourão* - v. Exa. está dizendo que Figuinha é 
somente o galpão. Se V. Exa. quiser vou mostrar que, no primeiro 
contrato entre a Prefeitura Municipal e o Estado, a propria 
Prefeitura define como Figuinha os 40.000m2. Se v. Exa. quiser, vou 
mostrar agora. 

O Deputado Ermano Batista - Sr. Presidente, a cessão em comodato é 
à Prefeitura. Quem vai fazer o desdobramento é a Prefeitura. Quem 
vai ceder o barracão é a Prefeitura. O comodato à Prefeitura é do 
imóvel todo, exclusive a escola. Não há problema nenhum, e o 
Deputado Bonifácio Mourão não encontrou nenhum argumento para 
modificar o raciocínio da assessoria jurídica do Governo quando 
expôs as razões do veto. Esse veto, Srs. Deputados, não foi uma 
opção voluntária do Governo. Foi trabalhado nos bastidores, tanto é 
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que Caeté não teve a mesma sorte. Felizmente, não tem um filho 
importante a trabalhar contra ela. Está no art. 31 da lei: "Fica o 
Estado autorizado a ceder em comodato o elenco de tudo". E onde está 
o imóvel? Em Caeté. Felizmente, Caeté não tem um filho para lutar 
contra ela, e o art. 31 não foi vetado. Na melhor das hipóteses, 
mantendo o veto, estaremos estabelecendo dois pesos e duas medidas 
porque a pior injustiça é o ato de covardia praticado contra muitos 
trabalhadores de Sabinópolis. 
Qual foi o procedimento daquele povo humilde, trabalhador e honrado 

de Sabinópolis que autoriza essa dis--iminação, Srs. Deputados?~ 
inconcebível que o Deputado Mourão se~ cão desumano e, pior, que os 
Senhores o acompanhem nesse gesto de crueldade. Afirmo a v. Exas. 
que fazer o mal é mais fácil do que praticar o bem. Basta colocar 
pedra no caminho para evitar que este aconteça. Mas ninguém de boa 
formação faz isso sem remorso. Eu sei, eu tenho a certeza de que o 

·Deputado Bonifácio Mourão, no fundo, vai amargar o remorso por ter 
traído suas origens e trabalhado contra o povo que o elegeu. 
Srs. Deputados, lá está a tinturaria entre aspas do Deputado 

Bonifácio Mourão, na verdade é uma indústria de alto gabarito, 
indústria de transformação. Trabalha o tecido bruto, até transformá-
lo em Peças das mais variadas cores e desenhos, depois de passar por 
diversas máquinas, numa seqüência que encanta os olhos do visitante. 
Neste ponto, outros operários, com máquinas sofisticadas, procedem 
ao corte e á distribuição ás mais diversas residências da cidade, 
onde costureiras completam o trabalho com máquinas que a própria 
firma fornece. 
Pergunto a V. Exas: que mal faz manter isso? Que lucro traz acabar 

com isso? Façam a comparação. Deixo à consideração de V. Exas. Muito 
obrigado. 

O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, esta 
Presidência encerra a discussão e coloca em votação o projeto, por 
escrutínio secreto, nos termos do art. 234 do Regimento Interno. 
Antes, lembra ao Plenário que os Deputados que desejarem manter o 
veto deverão votar "sim", e os que desejarem rejeitá-lo deverão 
votar "não". Resumindo: "sim" mantém o veto, e "não" rejeita o veto. 
Convido para atuarem como escrutinadores os Deputados Sebastião 

z Navarro Vieira e Antônio Júlio. Em votação, o veto. 
c Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Bonifácio 
· Mourão. 
] O Deputado Bonifácio Mourão* - Srs. Deputados, prometo ser breve. 
·E Utilizarei apenas alguns poucos minutos para esclarecer alguns 
2 deta 1 hes. 
c O Deputado Ermano Batista distribuiu para os colegas um bilhete do 
~ ex-Governador Hélio Garcia, que estaria pedindo para abreviar o 
~ processo de contrato em comodato entre a Prefeitura de Sabinópolis e 
~ o Governo. No entanto. foi o próprio Governador Hélio Garcia quem 
~ rescindiu o contrato. O Deputado Ermano Batista esqueceu-se de 
~ distribuir a rescisão. O Governador rescindiu o contrato porque, 
~ depois de assinado e agilizado, foi infringido. Perdeu todo o seu 
-~ valor. Segundo, Sr. Presidente, para dizer que quem está ocupando o 
~ imóvel não é a Prefeitura, é uma empresa que se chama FF Indústria e 
~ Comércio Ltda. Tenho uma correspondência da FEAM, à disposição de 
~ qualquer Deputado que a queira ler, que diz o seguinte. (-Lê:) 
"' "' c. 
E 
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"Em 18/3/95, foi realizada vistoria na empresa, em atendimento ã 
denúncia do Sr. Saulo Miranda. Na ocasião, foi constatado que a 
empresa foi instalada sem a licença de instalação, e, por esse 
motivo, foi lavrado o Auto de Infração nQ 196/94; a FF Indústria e 
Comércio Ltda. foi convocada a proceder ao licenciamento ambiental 
junto ã FEAM-COPAM, porém até o momento a mesma não protocolou a 
documentação necessária ã formalização do processo; o prazo para 
apresentação da referida documentação expirou-se em 31/11/94. Sendo 
assim, foi lavrado o Auto de Infração nQ 033/95, por deixar de 
atender convocação para licenciamento corretivo formulada pelo COPAM 
ou agente por ele credenciado. 

Informamos ainda que os Autos de Infração nQs 196/94 e 033/95 serão 
encaminhados ã Câmara de Poluição Industrial do COPAM para aplicação 
das penalidades cabíveis". 

Acontece que essa FF está sendo instalada na entrada da cidade, 
·onde passa um córrego que deságua no ribeirão corrente. Toda a água 
utilizada pela tinturaria, certamente contendo soda cáustica, amônia 
e outros poluentes, é derramada no córrego, na entrada da cidade. A 
primeira coisa que a empresa tinha que fazer era regularizar sua 
situação na FEAM, e não é para dizer que ela está sendo multada por 
causa disso. Aliás, outra irregularidade pesada a nosso ver. Quando 
o ilustre Deputado Carlos Pimenta fala que o imóvel está caindo, ele 
está traindo a verdade. S. Exa. não conhece minha terra, portanto, 
talvez o tenha afirmado impensadamente. O imóvel é sólido. Está, 
sim, estragado, o que é diferente. Tanto não está caindo que a 
empresa se interessou por ele, e muito. Ela certamente não se 
interessaria em investir num imóvel caindo aos pedaços. Não estamos 
extirpando, Deputado ErmG~O Batista, nenhuma empresa de lá. Volto a 
dizer, em resumo de tudo que já disse hoje aqui: queremos é que 
continue essa empresa, ou outra empresa, gerando empregos em 
Sabinópolis, mas que nós autorizemos a doação ou a cessão por 20 
anos. Seja como for, mas de uma forma regular. Vamos regularizar o 
processo. O Estado não vai despejar quem está lá. Vamos confirmar o 
veto e o Deputado Ermano Batista pode continuar com o projeto dele, 
ou o Estado pode mandar outro, contanto que delimite a área, que 
diga o destino da escola que está lá. Não adianta dizer que a 
Figuinha é só o prédio. A Figuinha é toda a área dos 40.000m2. 
Se negarmos esse veto, estaremos, sem a menor dúvida, autorizando o 

Estado a dar ã Prefeitura o direito de, baseada no parágrafo único 
que o Deputado Ermano Batista inteligentemente colocou no artigo, 
ceder, de imediato, um prédio do Governo ã FF, essa indústria 
poluidora que já existe, de fato, no local. Isso é o que vai 
acontecer, e nós estaremos legitimando essas coisas. É com isso que 
não podemos concordar, não é com a geração de empregos. Não vamos 
confundir as coisas, Deputado Ermano Batista. Não é necessário 
pressionar os Deputados com esse argumento. Todos somos favoráveis à 
geração de emprego. Todos nós vivemos batendo às portas de fora a 
fora, pedindo emprego em indústrias e empresas para as pessoas que 
nos procuram. O que nós queremos é um processo legal, legítimo. 
Vamos beneficiar a FF, com o apoio da Prefeitura, com Saulo Miranda, 
com o bem-estar do menor, mas de forma regular, gerando empregos. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar, o Deputado 
Ermano Batista. 
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O Deputado Ermano Bat;sta - Sr. Presidente, Srs. Deputados, os 
senhores devem ter observado que o nome de Saulo Miranda é 
constantemente mencionado pelo Deputado Bonifácio Mourão. Esse 
cidadão est~ sendo autor de denúncias contra o funcionamento dessa 
indústria. E evidente que minha postura incomoda interesses escusos 
porque o próprio Deputado Bonifácio Mourão está sendo levado: 
Conheço-o bem e acho que, em sã consciência, ele seria incapaz de 
ter o procedimento que está tendo, a não ser que eu esteja enganado 
a seu respeito. Entretanto, a denúncia que, segundo ele, o Sr. Saulo 
Miranda fez, não foi na FEMAM, foi na FEAM, é este o nome A 
indústria está com o projeto pronto. Projeto montado por téc co 
competente, e não é tarefa nossa fiscalizar esses atos. São menc~es 
e subalternos para a estrutura deste Poder. Quem deve fiscalizar 
isso é o órgão competente, que já autuou a indústria e já montou um 
processo. 

Isso é irrelevante, data vênia, ilustre Deputado Bonifácio Mourão, 
numa discussão como esta. O altar para essa ladainha é outro. E V. 
Exa. teima em trazer aqui discussões de tamanho diminuto para a 
elevada missão que exercemos. Compete à FEAM fiscalizar, e ela já 
está fazendo. 

Minha decisão, Deputado Bonifácio Mourão, de apresentar essa emenda 
com artigo acrescido de parágrafo não foi como V. Exa. disse, 
inteligentemente, não. Foi necessariamente. Porque o artigo e o 
parágrafo estão aqui exatamente' para definir e determinar uma 
situação. Isso compete a nós, como fabricantes de 1ei. O que estamos 
fazendo aqui? A que viemos? Estamos legislando. E isso que estamos 
fazendo. E é essa a nossa missão. Não extrapolamos, nem exorbitamos, 
estamos exatamente dentro dos limites amplos da Constituição. É só, 
Sr. Presidente. 

Não havendo outros oradores inscritos, a 
ao Sr. 1Q-Secretário que proceda à chamada dos 

O Sr. Pres;dente 
Presidência solicita 
Deputados. 
o Sr. Secretár;o - (- Faz a chamada.) 
- Depositam seus votos na urna os seguintes Deputados: 

Agostinho Patrús -Sebastião Navarro Vieira - Paulo Pettersen -
Rêmolo Aloise - Maria José Haueisen - Ibrahim Jacob - Ermano Batista 

2 
-Antônio Júlio- Ailton Vilela - Ajalmar Silva- Alberto Pinto 

~ Coelho- Alencar da Silveira Júnior - Almir Cardoso Anivaldo 
• Antônio - Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna 
~ Bonifácio Mourão Carlos Pimenta Clêuber Carneiro Dimas 
~ Rodrigues Dinis Pinheiro Djalma Diniz Durval Ângelo 
~ Francisco Ramalho - Geraldo Nascimento - Geraldo Rezende - Geraldo 
c Santanna- Gil Pereira - Irani Barbosa- Ivo José- João Leite 
~ Jorge Eduardo de Oliveira -José Henrique- José Maria Barros-
~ Leonidio Bouças - Marcelo Gonçalves - Marco Régis - Miguel Martini -
g Olinto Godinho -Paulo Piau- Paulo Schettino- Péricles Ferreira-á Raul Lima Neto- Romeu Queiroz Sebastião Costa Sebastião 
~ He~v~~~o ;r~~~~~n~~d~o ~~~;~~n~oT~~~nh~s~~~~~~~d;r~~l~~~ T~~~~~dam à 
-~ abertura da urna e à verificação da coincidência do número de 
~ sobrecartas com o número de votantes. 
~ Os escrutinadores procede à conferência das sobrecartas. 
~ o Sr. Pres;dente (Deputado Agost;nho Patrús) - Votaram 50 
~ Deputados. Foram encontradas na urna 50 sobrecartas. Os números 
a 
E 
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conferem. Solicito aos escrutinadores que procedam à apuração dos 
votos. 

- Os escrutinadores procedem à apuração dos votos. 
o Sr. Presidente- Votaram "sim" 28 Deputados. Votaram "não" 21 

Deputados. Houve 1 voto em branco. Está mantido o veto. Oficie-se o 
Sr. Governador do Estado. 

Discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei nQ 
12.580, que fixa o valor do soldo da Polícia Militar do Estado de 
Minas Gerais, altera os símbolos dos cargos de provimento em 
comissão de direção superior e dá outras providências (ex-Projeto de 
Lei nQ 2.193/94, do Governador do Estado). A Comissão Especial opina 
pela manutenção do veto incidente sobre o§ 2Q do art. 7Q. Vem à 
Mesa, requerimento do Deputado Gilmar Machado, que solicita o 
adiamento da votação do Veto Parcial à Proposição de Lei nQ 12.580. 
Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam 
como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. 

ENCERRAMENTO 
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria da pauta, a Presidência 

encerra a reunião e convoca os Deputados para a ordinária de logo 
mais, às 14 horas, com a ordem do dia já publicada. Levanta-se a 
reunião. 
* - Sem revisão do orador. 
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SUMÁRIO: ABERTURA 1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata 
Correspondência: Oficios e telegramas - Apresentação de Proposições: 
Projeto de Lei Complementar nQ 2/95 - Projetos de Lei nQs 88 a 92/95 
- Requerimentos nQs 131 a 160/95 Requerimentos dos Deputados 
9urval Ângelo, Kemil Kumaira e outros, Marcos Helênio (2), Wanderley 
Avila (11), Paulo Pettersen, Maria Olivia e Gilmar Machado 

.oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Ronaldo Vasconcellos, 
João Batista de Oliveira, Carlos Pimenta, Marco Régis, Durval 
Ângelo, Ivo José e Jairo Ataíde- 2ª PARTE (ORDEM DO DIA): 1ª Fase: 
Abertura de insc"'ções- Palavras do Sr. Presidente- Requerimentos: 
Requerimen~os do~ Deputados Kemil Kumaira e outros, Maria Olívia, 
Wanderley Avila (4); deferimento Requerimentos dos Deputados 
Marcos Helênio (2), Wanderley Ávila (7) e Paulo Pettersen; aprovação 
-Requerimento do Deputado Gilmar Machado; discurso do Deputado 
Gilmar Mach~Jo; aprovação- Requerimento do Deputado Durval Ângelo; 
discursos d~ autor da matéria e dos Deputados Péricles Ferreira e 
Gilmar Machado; reJelçao Requerimento -· Deputado Ronaldo 
Vasconcellos; discurso do Deputado Ermano Batis:a; deferimento- 2ª 
Fase: Discussão e votação de proposições: Discussão, em turno único, 
do Veto Total à Proposição de Lei nQ 12.546; discursos dos Deputados 
Péricles Ferreira e Leonídio Bouças; encerramento da discussão; 
rejeição - Discussão, em turno único, do Veto Total à Proposição de 
Lei nQ 12.617; discurso do Deputado Marcos Helênio; encerramento da 
discussão; manutenção - Discussão, em turno único, do Veto Total à 
Proposição de Lei nQ 12.626; designação de relator; emissão do 
parecer; discurso do Deputado Gilmar Machado; encerramento da 
discussão; manutenção - Discussão, em turno único, do Veto Parcial à 
Proposição de Lei nQ 12.628; discurso do Deputado Alencar da 

z Silveira Júnior; questão de ordem; chamada para recompos1çao de 
G "quorum"; inexistência de número regimental -ENCERRAMENTO- ORDEM 
• DO DIA . 
. ~ ABERTURA 
~ - Às 14h15min, comparecem os Deputados: 
o Wanderley Ávila -Sebastião Navarro Vieira -Paulo Pettersen 
~ Rêmolo Aloise - Maria José Haueisen - Ibrahim Jacob - Ermano Batista 
m -Antônio Júlio- Aílton Vilela- Alberto Pinto Coelho- Alencar da 
~ Silveira Júnior- Almir Cardoso- Álvaro Antônio- Anderson Adauto-
~ Anivaldo Antônio - Antônio Andrade Antônio Genaro Antônio 
~ Roberto- Arnaldo Canarinho Arnaldo Penna Bilac Pinto 
~ Bonifácio Mourão - Carlos Murta - Carlos Pimenta - Clêuber Carneiro 
ro - Dílzon Melo- Dimas Rodrigues -Dinis Pinheiro- Djalma Diniz-
-~ Durval Ângelo - Elbe Brandão - Elmo Braz - Francisco Ramalho 

ro 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- José 
~ 
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Bonifácio- José Braga -José Henrique- José Maria Barros - Kemil 
Kumaira - Leonídio Bouças - Luiz Antônio Zanto - Marcelo Cecé -
Marcelo Gonçalves - Marco Régis - Marcos Helênio - Mauri Torres -
Miguel Barbosa -Miguel Martini - Olinto Godinho -Paulo Piau-
Paulo Schettino - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Romeu Queiroz 
-Ronaldo Vasconcellos- Sebastião costa -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 (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 
correspondência: 

Rêmolo 
Correspondência 
Aloise, 1Q-Secretário, 

OFÍCIOS 

lê a seguinte 

Do Sr. Luiz Bittencourt, Presidente da Assembléia Legislativa de 
Goiás, informando a composição da nova diretoria da secretaria dessa 
Casa. (- Agradecer.) 

Do Sr. Vittorio Mediol i, Deputado Federal, informando não haver 
nenhum processo ou inquérito contra sua pessoa e encaminhando cop1a 
do direito de resposta que pretende seja publicado em jornal da 
Capita 1. 

Da Sra. Ruth Villamarim Soares, Diretora de Proteção e Memória do 
IEPHA-MG, agradecendo o envio de exemplar do "Dicionário Biográfico 
de Minas Gerais- Período Republicano- 1889-1991". 

TELEGRAMAS 
Dos Srs. Francelino Pereira, Senador da República, e José Maria 

Caldeira, Presidente do TRT - 3a Região em exercício, agradecendo 
convite para seminário sobre a reforma da Constituição, promovido 
por esta Casa. 
O Sr. Presidente -A Mesa passa a receber proposições e a conceder 

a palavra aos oradores inscritos para o Pequeno Expediente. 
Apresentação de Proposições 

Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes 
proposições: 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR No 2/95 
Institui a Região Metropolitana do Vale do AçÕ, dispõe sobre sua 

organização e funções e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 

Capitulo I 
Da Instituição e da Composição da Região 

Metropolitana do Vale do Aço 
Art. 1Q - Fica instituída a Região Metropolitana do Vale do Aço. 
Art. 2Q -A Região Metropolitana do Vale do Aço é integrada pelos 

Municípios de Antônio Dias, Belo Oriente, Coronel Fabriciano, Iapu, 
Ipaba, Ipatinga, Jaguaraçu, Joanésia, Marliéria, Mesquita, Santana 
do Paraíso, São João do Oriente e Timóteo. 
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Parágrafo único - Os distritos que vierem a emancipar-se, por 

desmembramento de municípios pertencentes à Região Metropolitana do 
Vale do Aço, também passarão a integrá-la. 

Capítulo II 
Da Região Metropolitana do Vale do Aço 

Seção I 
Das Funções Públicas de Interesse Comum na 

Região Metropolitana do Vale do Aço 
~rt: 3Q- No_planejamento, na orga~ização_e ~a execução das funções 

publ1cas de 1nteresse comum, a açao dos orgaos de gestão da Região 
Metropolitana do Vale do Aço abrangerá serviços e instrumentos que 
repercutam além do âmbito municipal e provoquem impacto no ambiente 
metropolitano, notadamente: 

I - no transporte intermunicipal. 
por meio de integração física 
deslocamentos dos usuários entre 
metropolitana; 

os serviços que, diretamente ou 
e tarifária, compreendam os 

os municípios da região 

II - no sistema viário de âmbito metropolitano, o 
trânsito, tráfego e infra-estrutura da rede de vias 
coletoras. compostas por eixos que exerçam a função de 
os municípios da região metropolitana; 

III - no saneamento básico: 

controle de 
arteriais e 

ligação entre 

a) a integração dos sistemas de abastecimento e esgoto sanitário do 
aglomerado metropolitano; 

b) a racionalização dos custos dos serviços de limpeza pública e 
atendimento integrado a áreas municipais; 
c) a macrodrenagem das águas pluviais; 
IV- no uso do solo metropolitano, as ações que assegurem a 

utilização do espaço metropolitano sem conflitos e sem prejuízos à 
proteção do meio ambiente; 
V - na preservação e na proteção do meio ambiente e no combate à 

poluição, as ações voltadas para: 
a) o fornecimento c" jiretrizes ambientais para o planejamento; 
b) o gerenciamento ~- recursos naturais e a preservação ambiental; 
c) a conservação, a manutenção e a preservação de parques e 

santuários ecológicos; 
VI - no aproveitamento dos recursos hídricos, as ações voltadas 

~ para: 
a) a garantia de sua preservação e de seu uso, em função das 

~ necessidades metropolitanas; 
J c~:: .~ion~~~P~~~a;!~id~~sde ~~~~~~~~o~0sc~b~ífe~~~~nvolvimento seja 
~ v: na cartografia e informações básicas, o mapeamento da região 
c metropolitana e o subsídio ao planejamento das funções públicas de 
~ interesse comum; § VIII - na habitação, a definição de diretrizes para localização a habitacional e programas de habitação; 
~ IX - na criação de central de abastecimento para a reg1ao, 
~ precedida de avaliação do potencial produtivo de caaa município; 
.~ X - no planejamento integrado do desenvolvimento econômico: 
~ a) incentivo à instalação de empresas na região; 
~ b) incentivo às pequenas e médias empresas; 
~ c) políticas setoriais de geração de renda e empregos; 
~ d) integração com demais esferas governamentais; c 
E 
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e) integração da região nos planos estaduais e nacionais de 
desenvolvimento; 
f) incentivo ao desenvolvimento agropecuar1o; 
g) promoção de gestões junto às esferas estadual e federal para a 

definitiva integração da Região Metropolitana do Vale do Aço com a 
Região Metropolitana de Belo Horizonte, notadamente para assegurar a 
melhoria das telecomunicações e a reestruturação e a ampliação da 
malha rodoferroviária; 

XI - fortalecimento da rede de ensino básico e superior da região, 
com a adoção de medidas que visem a: 
a) incorporação definitiva do Instituto Católico de Minas Gerais-

ICMG - à Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG -; 
b) ampliação dos cursos regulares ou técnicos existentes voltados 

para as necessidades da região; 
XII- na definição de diretrizes metropolitanas de polít'ca de 

·saúde, baseadas na prevenção, no aparelhamento da rede básica e na 
integração das redes pública e privada. 
Parágrafo único - Os planos específicos de uso do solo que envolvam 

área de mais de 1 (um) município serão coordenados em nível 
metropolitano, com a participação dos municípios e dos órgãos 
setoriais interessados. 

Seção II 
Da Gestão da Região Metropolitana 

Art. 4Q- A gestão da Região Metropolitana 
I - à Assembléia Metropolitana, em níveis 

e de controle; 

do Vale do Aço 
do Vale do Aço compete: 
regulamentar, financeiro 

II - às instituições 
vinculadas às funções 
metropolitana, no nível 
de execução; 

estaduais, municipais e intermunicipais, 
públicas de interesse comum da região 

do planejamento estratégico, operacional e 
III ao Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social 

Metropolitano. 
Seção III 

Da Assembléia Metropolitana da Região do Vale do Aço 
Art. 5Q -À Assembléia Metropolitana da Região do Vale do Aço, 

órgão colegiado com poderes normativos e de gestão financeira dos 
recursos do Fundo de Desenvolvimento Metropolitano do Vale do Aço, 
compete: 

I - exercer o poder normativo 
planejamento, da organização e 
interesse comum; 

e regulamentar de integração do 
da execução das funções públicas de 

II zelar pela observância das normas, mediante mecanismos 
específicos de fiscalização e controle dos órgãos e das entidades 
metropolitanas; 
III - elaborar e aprovar o Plano Diretor Metropolitano, acompanhar 

e avaliar a sua execução, em curto, médio e lonço prazos, do qual 
farão parte as políticas globais e setoriais paré 2 desenvolvimento 
sócio-econômico metropolitano, bem como o elenco de programas e 
projetos a serem executados, com as modificações que se fizerem 
necessárias à sua correta implementação; 
IV- aprovar as políticas de aplicação dos investimentos públicos 

na Região Metropolitana do Vale do Aço, com as respectivas 
prioridades setoriais e espaciais, explicitadas no Plano Diretor 
Metropolitano e em seus programas e projetos; 
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V- promover a compatibilização de recursos de distintas fontes de 
financiamento, destinados à implementação de projetos indicados no 
Plano Diretor Metropolitano; 

VI -administrar o Fundo de Desenvolvimento Metropolitano; 
VII - aprovar seu próprio orçamento anual, no que se refere aos 

recursos do Fundo de Desenvolvimento Metropolitano; 
VIII aprovar os planos plurianuais de investimento e as 

diretrizes orçamentárias da Região Me:ropolitana do Vale do Aço; 
IX- estabelecer as diretrizes da 2olitica tarifária dos serviços 

de interesse comum metropolitanos; 
X - colaborar para o desenvolvimento ins: :ucional dos municipios 

que não disponham de capacidade de planejamento próprio; 
XI - a: ovar os balancetes mensais de desembolso e os relatórios 
semestra~~ de desempenho do Fundo de Desenvolvimento Metropolitano; 
XII - aprovar os relatórios semestrais de avaliação de execução do 

·Plano Diretor Metropolitano e de seus respectivos programas e 
projetos; 
XIII -estimular a participação da sociedade civil na definição dos 

rumos do desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Aço. 
Art. 6Q -A Assembléia Metropolitana do Vale do Aço será composta 

de: 
I - Prefeitos dos municipios que compõem a Região Metropolitana do 

Vale do Aço; 
II - Vereadores das Câmaras dos mun1c1pios que compõem a Região 

Metropolitana do Vale do Aço, na proporção de 1 (um) Vereador para 
cada 50 mil (cinqüenta mil) habitantes ou fração; 
III - 1 (um) Deputado representante da Assembléia Legislativa, 

designado pela Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização; 
IV- 1 (um) representante do Poder Executivo designado pelo 

Governador do Estado, para mandato coincidente com o deste; 
? 1Q - Cada membro terá 1 (um) suplente, que atuará no caso de 

impedimento: 
§ 2Q - A representação da Câmara Municipal far-se-á mediante 

eleição. para mandato de 2 (dois) anos, permitida (uma) 
recondução; 
? . 3Q A participação na Assembléia Metropolitana não será 

z remunerada. 
õ Seção IV 

Do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social 
Ao Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social ~ Art. 7Q 

l compete: 
2 I planejar, elaborar e propor projetos integrados de 
c desenvolvimento econômico e social para apreciação da Assembléia 
o Metropolitana do Vale do Aço; 
~ II - buscar alternativas de financiamento de projetos e programas 
g de interesse da Região Metropolitana do Vale do Aço; 
~ III - elaborar diagnósticos dos probiemas regionais para serem 
~ discutidos no âmbito da Assembléia Metropolitana; 
~ IV- promover discussões, visitas, audiências públicas, com o 
.~ objetivo de ampliar a participação da sociedade civil no debate e na 
~ busca de soluções dos problemas da Região Metropolitana do Vale do 
~ Aço. 
~ Art. 8Q -O Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, de 
~ caráter consultivo, terá a seguinte composição: 
~ 
E 



I - representantes dos Conselhos Municipais; 
II - representantes das empresas da região; 
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III - representantes das demais entidades associativas. 
Art. 9Q -A Assembléia Metropolitana do Vale do Aço regulamentara 

os critérios de escolha dos representantes do Conselho de 
Desenvolvimento Social da Região Metropolitana do Vale do Aço, de 
acordo com o seu Regimento Interno. 

Seção v 
Do Colar Metropolitano 

Art. 10 -Os municípios do entorno da Região Metropolitana do Vale 
do Aço atingidos pelo processo de metropolização constituirão o 
colar metropolitano e integrarão o planejamento, a organização e a 
execução das funções públicas de interesse comum. 
Art. 11 -A integração, para efeito de planejamento, organização e 

execução de funções públicas de interesse comum, dos municípios que 
·compõem o colar metropolitano se fara por meio de resolução da 
Assembléia Metropolitana da Região Metropolitana do Vale do Aço, 
assegurada a participação do município diretamente envolvido no 
processo de decisão. 

Capítulo III 
Das Disposições Gerais 

Art. 12 -Aplicam-se integralmente à Região Metropolitana do Vale 
do Aço as regras contidas no Capítulo I - Disposições Gerais, arts. 
1Q ao 6Q, da Lei Complementar nQ 26, de 14 de janeiro de 1993, que 
dispõe sobre normas gerais relativas ao planejamento e à execução de 
funções públicas de interesse comum, a cargo da região 
metropolitana, sobre as atribuições, a organização e o funcionamento 
da Assembléia Metropolitana de Belo Horizonte e da outras 
providências. 
Art. 13- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 14- Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das Reuniões, de março de 1995. 
Ivo José 
Justificação: O projeto de lei complementar aqui apresentado 

fundamenta-se no art. 44 da Constituição Estadual. O dispositivo 
constitucional da os parâmetros necessários para a criação de região 
metropolitana, concedendo à legislação complementar a execução das 
funções públicas de interesse comum. 
A Região Metropolitana do Vale do Aço, instituída por esta lei, é 

uma experiência inédita em Minas Gerais, em se tratando de 
municípios do interior do Estado, e pode representar uma nova 
fórmula de planejamento integrado, compatibilizando vocações 
regionais e buscando soluções compartilhadas. Diante da concentração 
urbana inevitável nos centros que oferecem melhores oportunidades e 
conforto social, não se pode pensar em soluções localizadas. Um 
município não se encerra nele mesmo. É necessário aproveitar as 
potencialidades de cada cidade para garantir melhorias urbanas para 
a toda a população. o Vale do Aço é, indiscutivelmente, uma das reg1oes de maior 
expressão econômica e social no Estado de Minas Gerais. Concentram-
se na região empresas de grande porte, como a USIMINAS, ACESITA e 
CENIBRA, além de centenas de pequenas e médias empresas. O comércio, 
apesar de concentrado nas cidades-pólo, cresce significativamente, 
criando alternativas de emprego e renda em toda a região. Mas, ao 
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lado do desempenho industrial, a reg1ao como um todo padece de 
infra-estrutura básica. Uma malha viária deficiente e mal explorada 
um sistema de transporte antiquado, e a falta de estratégias d~ 
abastecimento são alguns exemplos que entravam o desenvolvimento ~ 
emperram a máquina burocrática das Prefeituras, uma vez que as 
soluções localizadas já não respondem às demandas da região. A 
instituição da Região Metropolitana do Vale do Aço viria responder a 
este desafio, fortalecendo-se regionalmente com o esforço comum das 
Prefeituras Municipais e do Governo do Estado. 
Planejamento integrado faz parte da filosofia urbana e é, hoje, a 

única fórmula eficaz para implementar projetos de desenvolvimento. A 
Região Metropolitana do Vale do Aço, reunindo uma população estimada 
em 500 mil pessoas, será responsável pela concepção de um novo 
sistema de transporte coletivo, com tarifas únicas regionais; um 
novo e moderno sistema de telefonia regional; a criação de uma 
grande central de abastecimento, evitando-se as intermediações 
desnecessárias; a reformulação do sistema v1ar1o, utilizando-se 
estradas vicinais e ferrovias; a implementação de programas 
múltiplos e abrangentes de habitação; a implantação de consórcios na 
área de saúde e a ampliação da rede de ensino fundamental, médio e 
superior, além de concretizar a incorporação do Instituto Católico 
de Minas Gerais à UEMG, situação que ampliaria o número de 
benefícios e beneficiários. 

No setor de meio ambiente, a Região Metropolitana do Vale do Aço 
consolidaria um sistema de pesquisa e utilização do Parque Estadual 
do Rio Doce, explorando a sua . biodiversidade e seu potencial 
turístico-ecológico, além de implementar medidas que garantam a 
preservação ~e toda esta rica reserva ambiental. Outras medidas 
visariam à JUSca de soluções integradas para recuperação dos 
mananciais, garantia da qualidade do ar, e conservação e uso dos 
solos, entre outras. Enfim, a Região Metropolitana do Vale do Aço, 
instituída, será a resposta eficaz às diferenças regionais, onde 
problemas localizados se transformam em soluções compartilhadas, 
proporcionando uma vida melhor para a população do Vale do Aço e das 
adjacências. 
-Publicado, 

z Municipais e 
5 art. 200, c/c 

vai o projeto às Comissões de Justiça, de Assuntos 
de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do 
o art. 103, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI No 88/95 
~ (Ex-Projeto de Lei n~ 2.190/94) 
·E Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos 
2 Excepcionais, com sede no Município de Betim. 
c A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 

Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais 
~ e Amigos dos Excepcionais, com sede no Município de Betim. 
g Art. 2Q- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
~ Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
~ Sala das Reuniões, de março de 1995. 
~ Ivo José 
.~ Justificação: A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE 
~ -, com sede no Município de Betim, vem se destacando no trabalho de 
~ assistência ao excepcional. Considera-se excepcional a pessoa que se 
~ desvia para cima ou para baixo do nível médio dos indivíduos, em 
~ relação a u~· ou várias características físicas, mentais ou 
~ 
E 
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sensoriais, de forma a constituir um problema especial com 
referência à sua educação, desenvolvimento e ajustamento social. 
Por se evidenciar o caráter de utilidade pública de que se reveste 

a entidade, esperamos 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 NQ 89/95 
(Ex-Projeto de Lei nQ 2.165/94) 

Declara de utilidade pública a Associação Pires & Santos, 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 Pires & 

Santos, 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 março de 1995. 
Ronaldo Vasconcellos 
Justificação: A Associação Pires & Santos é uma entidade de cunho 

filantrópico, cujo fim é a dignificação do excepcional, 
proporcionando-lhe assistência clínico-psicopedagógica e promovendo 
sua integração à sociedade. 

- 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 90/95 
(Ex-Projeto de Lei nQ 1.683/93) 

Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos do 
Excepcional de Iguatama, com sede no Município de Iguatama. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais 

e Amigos do Excepcional de Iguatama, com sede no Município de 
Iguatama. 
Art. 2Q- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 1995. 
Francisco Ramalho 
Justificação: A Associação de Pais e Amigos do Excepcional de 

Iguatama é uma sociedade civil sem fins lucrativos, que objetiva 
promover o bem-estar e o ajustamento social dos indivíduos 
considerados excepcionais, estimular e promover estudos e pesquisas 
que se tornem necessários à solução do problema e esclarecer o 
público sobre o assunto, integrando os excepcionais à sociedade. 
Trata-se, portanto, de organização de grande alcance social, que 

merece obter 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 No 91/95 
(Ex-Projeto de Lei nQ 1.988/94) 

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Bela Vista-
Bairro Recanto da Lagoa e Bairro Novo, com sede no Município de Pará 
de Minas. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 



307 
~ 
~ 

Art .. ~º- Fica _declarada de utilidade pública a Associação 
Comun1tar1a Bela V1sta - Bairro Recanto da Lagoa e Bairro Novo 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 Reuniões, de março de 1995. 
Francisco Ramalho 
Justificação: A Associação Comunitária Bela Vista - Bairro Recanto 

da Lagoa e Bairro Novo é uma entidade civil, com caráter 
beneficente, cultural, de assistência social e promoção humana e tem 
por objetivo coordenar as obras e os movimentos sociais dos 
moradores da comunidade local, articulando, desenvolvendo e 
promovendo a ação dos moradores na solução dos problemas sociais, 
econômico-sociais e educacionais, bem como nos trabalhos de 
assistência social e de formação de espírito comunitário. 

· Dentro desse espírito, evidenciando-se o caráter . de ut i 1 idade 
pública da instituição objetivamente demonstrado pela documentação 
anexa, e em consonância com as altas finalidades a que se propõe 
este projeto de lei, espera-se sua aprovação pela Assembléia 
Legislativa. 
-Publicado, 

preliminar, e 
art. 195, c/c 

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

PROJETO DE LEI No 92/95 
(Ex-Projeto de Lei nQ 2.215/94) 

Declara de utilidade pública a entidade Obras Assistenciais Padre 
Augusto Cerdeira, com sede no Município de Carmo do Cajuru. 

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

Assistenciais Padre Augusto Cerdeira, com sede no Município de Carmo 
do Cajuru. 

Art. 2Q- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de março de 1995. 
Francisco Ramalho 
Justificação: As Obras Assistenciais Padre Augusto Cerdeira, da 

z Sociedade de São Vicente de Paulo, são uma entidade civil de direito 
~ privado sem fins lucrativos. Tem caráter filantrópico e sua 
· finalidade é a prática da caridade cristã por meio da assistência 
~ social. Mantém estabelecimentos destinados a abrigar pessoas idosas 
·~ de ambos os sexos e presta serviços de assistência médica, dentária, 
~ moral e religiosa às pessoas e às famílias necessitadas. 

ut i 1 idade 
anexa. Em 
projeto de 

c Dentro desse espírito, evidencia-se seu caráter de 
o pública, objetivamente demonstra~- pela documentação 
: consonância com as altas finalidao~. a que se propõe este 
~ lei, espera-se sua aprovação. 
~ -Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame 
~ ~~e~~~~n~~S,ec/~e0S~~~~ 1 ~4~ç~~c~~~i~~,d~a~~g~~~~~~r~~~~~n2~s termos 
J REQUERIMENTOS 

ro NQ 131/95, do Deputado Durval Ângelo, solicitando seja formulado 
~apelo ao Governador do Estado com vistas à liberação de recursos 
~ para a compra de equipamentos para o Hospital Regional de Betim. 
V> 
C) 

c. 
E 
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NQ 132/95, do Deputado Ivair Nogueira, solicitando seja consignado 
nos anais da Casa voto de congratulações com o Sr. Ely da Conceição 
de Souza por seu trabalho como Diretor do Pronto-Socorro João XXIII. 
(- Distribuídos à Comissão de Saúde e Ação Social.) 

NQ 133/95, do Deputado Ivair Nogueira, solicitando seja formulado 
apelo ao Governador do Estado e ao Secretário de Transportes e Obras 
Públicas com vistas à conclusão das obras de extensão da via 
expressa de Contagem a Betim. (- À Comissão de Administração 

.Pública.) 
NQ 134/95, do Deputado Kemil Kumaira, solicitando seja formulado 

apelo ao Governador do Estado com vistas à liberação de recursos 
para atender aos municípios dos vales do Jequitinhonha e do Mucuri 
atingidos pela seca. (- À Comissão de Agropecuária.) 

NQ 135/95, do Deputado Kemil Kumaira, solicitando seja formulado 
apelo ao Governador do Estado e ao Secretário da Saúde com vistas à 

·aquisição de uma ambulância para as localidades dos Córregos Caroca 
I e II, Nogueira e Espia-Gato, no Município de Itaipé. (-A Comissão 
de Saúde e Ação Social.) 

NQ 136/95, do Deputado Kemil Kumaira, solicitando seja formulado 
apelo ao Governador do Estado e à Secretária da Educação com vistas 
à construção de escola nas localidades de Córrego Santo Antônio, 
Três Pedras: Jenipapo, Lajedinho, Landim e Mirandas, no Município de 
Catuji. (-A Comissão de Educação.) 

NQ 137/95, do Deputado Kemil Kumaira, solicitando seja formulado 
apelo ao Governador do Estado e ao Secretário de Esportes com vistas 
à implantação do Projeto Curumim no Município de Catuji. (- À 
Comissão de Saúde e Ação Social.) 

NQ 138/95, do Deputado Kemil Kumaira, solicitando seja formulado 
apelo ao Governador do Estado e ao Secretário de Transportes e Obras 
Públicas com vistas ao asfaltamento da estrada que liga a BR-116 ao 
Município de Caraí. (-À Comissão de Administração Pública.) 

NQ 139/95, do Deputado Kemil Kumaira, solicitando seja formulado 
apelo ao Governador do Estado e ao Secretário da Saúde com vistas à 
implantação de um hospital na sede do Município de Catuji. (-À 
Comissão de Saúde e Ação Social.) 

NQ 140/95, do Deputado Kemil Kumaira, solicitando seja formulado 
apelo ao Governador do Estado e ao Presidente da CEMIG com vistas à 
eletrificação rural nas comunidades dos córregos Funil, Chico 
Rodrigues, Cascalho, São João, Três Pedras, Formoso e Landim, no 
Município de Catuji. (-À Comissão de Política Energética.) 

NQ 141/95, do Deputado Kemil Kumaira, solicitando seja formulado 
apelo ao Governador do Estado e ao Secretário de Esportes com vistas 
à construção de área de lazer junto à represa em Lajedinho, no 
Município de Catuji. (-À Comissão de Educação.) 

NQ 142/95, do Deputado Carlos Pimenta, solicitando que esta Casa 
manifeste sua solidariedade e seu apoio ao Presidente do Sindicato 
dos Jornalistas do Estado de Minas Gerais- SJPMG- em vista dos 
lamentáveis acontecimentos que afetaram a Casa do Jornalista. (-À 
Comissão de Defesa Social.) 

NQ 143/95, do Deputado Carlos Pimenta, solicitando seja formulado 
apelo ao Governador do Estado com vistas à construção de um prédio 
para o Fórum do Município de Montes Claros. 

NQ 144/95, do Deputado Geraldo Nascimento, solicitando seja 
formulado apelo ao Presidente do BEMGE com vistas a que agilize a 



instalação de uma agência do Banco no Município de Timóteo. (-
Distribuídos à Comissão de Administração Pública.) 

NQ 145/95, do Deputado Geraldo Nascimento, solicitando seja 
formulado apelo ao Diretor da Rede Física da Secretaria da Educação 
com vistas a que agilize a reforma das Escolas Estaduais João Cota 
de Figueiredo Barcelos, Tenente José Luciano e Professora Ana Letra 
Staacks, no Município de Timóteo. (- À Comissão de Educação.) 

NQ 146/95, do Deputado Marcelo Gonçalves, solicitando seja 
consignado nos anais da Casa voto de pesar pelo falecimento do Sr. 
Enilton Simões de Moura, Vereador à Câmara Municipal de Divinópolis, 
ocorrido em 18/3/95. 

NQ 147/95, do Deputado Marcelo Gonçalves, solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que autorize o 
DER-MG a realizar licitação para implantação e pavimentação de 
estrada entre os Municípios de Pedro Leopoldo e Ribeirão das Neves. 

·(-Distribuídos à Comissão de Administração Pública.) 
NQ 148/95, do Deputado Paulo Schettino, solicitando seja consignado 

nos anais da Casa voto de congratulações com a nova diretoria da 
Associação Cristã de Moços - ACM -, empossada em 17/3/95. (- À 
Comissão de Educação.) 

NQ 149/95, do Deputado Paulo Schettino, solicitando seja consignado 
nos anais da Casa voto de congratulações com o Secretário da Justiça 
pela nomeação do Sr. Ediraldo José Marques Bicalho Brandão para 
Diretor da Superintendência de Organização Penitenciária do Estado 
de Minas Gerais. (-À Comissão de Defesa Social.) 

NQ 150/95, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando seja formulado 
apelo ao Secretário da Saú:~ com vistas à criação de um centro 
regional de saúde no Município de Janaúba. (- À Comissão de Saúde e 
Ação Social.) 

NQ 151/95, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando seja consignado 
nos anais da Casa voto de congratulações com a Delegacia Regional d~ 
Janaúba pelos relevantes serviços prestados àquele município. (- A 
Comissão de Defesa Social.) 

NQ 152/95, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando seja formulado 
apelo ao Secretário da Educação com vistas à criação de uma 
superintendência regional de ensino no Município de Janaúba. 

NQ 153/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando seja consignado 
~ nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja Maçônica União e 
· Esperança por seus nove anos de existência. 
] NQ 154/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando seja consignado 
·~ nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja Maçônica § Reconciliação e Justiça por seus 12 anos de existência. 
c NQ 155/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando seja consignado 
o nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja Maçônica 
~ Montsalvat por seus seis anos de existência. § NQ 156/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando seja consignado a nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja Maçônica Lírios 
m do Vale por seus 15 anos de existência. 
~ NQ 157/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando seja consignado 
.~ nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja Maçônica 
~Filadélfia por seus 73 anos de existência. 
~ NQ 158/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando seja consignado 
~ nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja Maçônica 
~ Fraternidade Rioverdense por seus oito anos de existência. 
~ 

E 
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NQ 159/95, do'Deputado Wanderley Ávila, solicitando seja consignado 
nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja Maçônica 
Angelina Pavan por seus 14 anos de existência. 

NQ 160/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando seja consignado 
nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja Maçônica Novo 
Século por seus 94 anos de existência. (- Distribuídos à Comissão de 
Educação.) 

Do Deputado Durval Ângelo, solicitando seja formulada uma comissão 
para acompanhar as investigações das denúncias apresentadas contra o 
Deputado Federal Vittorio Medioli. 

Do Deputado Ke~'i Kumaira e outros, solicitando a realização de uma 
reunião especiai. nesta Casa, para homenagear o ex-Presidente da 
República, Sr. Itamar Cautiero Franco. 

Do Deputado Marcos Helênio (2), solicitando que o Projeto de Lei nQ 
46/95 seja apreciado em regime de urgência em reunião conjunta de 
·com i ssões. 

Do Deputado Wanderley Ávila (11), solicitando o desarquivamento dos 
Projetos de Lei nQs 816/92, 1.649 e 1.712/93, 2.188/94, 1.392/93, 
778, 933 e 759/92, 2.233/94, 1.740 e 1.723/93. 

Do Deputado Paulo Pettersen, solicitando o desarquivamento do 
Projeto de Lei nQ 2.266/94. 

Da Deputada Maria Olívia, solicitando o desarquivamento do Projeto 
de Lei nQ 2.182/94. 

Do Deputado Gilmar Machado, solicitando a convocação do Secretário 
de Segurança Pública para prestar informações sobre as medidas 
tomadas para coibir a ação de grupos supostamente pertencentes à 
Polícia Civil que vêm explodindo bombas em Belo Horizonte. 

Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Ronaldo Vasconcellos. 
O Deputado Ronaldo Vasconcellos- Sr. Presidente, Sras. Deputadas, 

Srs. Deputados, galerias, assessoria, imprensa. Fui procurado, há 
poucos dias, por lideranças dos bairros da Zona Leste de Belo 
Horizonte para que eu, como Deputado votado nesta Capital, fizesse 
chegar à Companhia Brasileira de Transportes Urbanos- CBTU- e 
também à BHTRANS, empresa que cuida do transporte e do trânsito em 
Belo Horizonte, uma preocupação daqueles moradores. Trata-se do 
seguinte. (- Lê:) 

"Os Bairros Boa Vista, Santa Inês, Ana Lúcia, Nova Vista e 
adjacências ficaram seriamente prejudicados, por incrível que 
pareça, com a implantação do metrô. O problema é que dez linhas de 
ônibus daquela região são obrigados a dar uma volta para chegar aos 
seus destinos, com prejuízo para os usuários. 
O viaduto projetado para a Avenida Contagem não foi construido 

conforme projetado original, e a verba foi, supostamente, aplicada 
na construção do viaduto da Avenida Francisco Salles. A única 
passagem para aqueles bairros ficou sendo a estreita Rua Luiz da 
Nóbrega, que sequer comporta dois ônibus. A passagem dessa rua sob a 
linha do metrô, na confluência com a Avenida Conceição do Pará, fica 
totalmente inundada durante chuvas fortes, e a opção é mais uma 
volta através da passagem de nível da Avenida Itaituba, para ganhar 
a Avenida dos Andradas.". 

Em resumo, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, a região constituída 
pelos bairros citados - Boa Vista, Santa Inês, Nova Vista e outros -
ficou ilhada. E a nossa tentativa é de obter informações sérias e 
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atuais, tanto da CBTU quanto da BHTRANS, sobre o que, de fato, 
aconteceu com a verba destinada à construção do viaduto sobre a 
Avenida Contagem, na Zona Leste de Belo Horizonte. É preciso saber 
também, o que esses dois órgãos podem e devem fazer nesse caso 
específico, quando grande número de moradores da Zona Leste de Belo 
Horizonte, que utilizam dez linhas de ônibus que atendem àqueles 
bairros, ficam prejudicados, sendo obrigados a aumentarem o seu 
trajeto, tanto de ida, do bairro para o centro, quanto de volta, do 
centro para o bairro. Na verdade, os moradores perdem bastante 
tempo, porque os ônibus - que são os menos culpados, neste caso -
são obrigados a dar uma volta enorme. Em época de chuva, com a 
invasão das águas na Rua Luiz da Nóbrega, os moradores são obrigados 
a dar mais outra volta, porque por ali não podem passar para chegar 
ao seu local de trabalho ou para voltar para casa, após um dia de 
trabalho. 
A nc:sa preocupac2o com a qualidade de vida do morador da Zona 

Lestt de Belo Hor'=onte tem o objetivo de fazer com que a BHTRANS e 
a CBTU nos orientem sobre o que pode ser feito para resolver de vez 
essa pendência no tráfego e no trânsito de Belo Horizonte. 
Gostaria de dizer, ainda, que hipotecamos solidariedade e apoio aos 

nossos companheiros da Zona Leste de Belo Horizonte. Confiamos no 
trabalho sério da BHTRANS e também nas informações da CBTU, a fim de 
que nós, juntamente com os outros Deputados, possamos ajudar a 
solucionar mais essa dificuldade dos moradores de Belo Horizonte. 
Muito obrigado. 

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

Oliveira. 
O Deputado João Batista de Oliveira* Sr. Presidente, Sras. 

Deputadas, Srs. Deputados, caro Secretário, pessoas aqui presentes, 
trabalhadores da imprensa, alguns assuntos nos trazem a esta tribuna 
na tarde de hoje. Em primeiro lugar, gostaria de falar, mais uma 
vez, sobre os episódios de terrorismo que vêm acontecendo em Belo 
Horizonte, trazendo intranqüilidade à população da nossa cidade. Jà 
solicitamos, através de requerimento, que o Governador Eduardo 
Azeredo chamasse para a sua coordenação pessoal essa apuração. 

z Sabemos da competência da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, 
6 mas deve ser dado um tratamento diferenciado ao caso, porque essa 
' não é uma investigação criminal comum; é um ato terrorista. Em nome 
] do PSB, gostaria de me solidarizar com os Diários Associados, que 

] f3:~~oa~~~e~~ P;~~bl~~0S~~e~;~~~d~~t~~ 1 ~u~0~~~~~~~-assistindo a isso 
c tudo há muito tempo. As bombas começaram a explodir, em Minas 
~ Gerais, há quatro anos. 
~ As investigações comandadas pelo Secretário José Rezende não foram 
g eficazes. A impressão que temos é a de que ele abafou o caso. Os 
~ atentados começaram há quatro anos e existe, em Belo Horizonte, uma 
~ criança mutilada por uma bomba. E, tudo ficou por isso mesmo. Se 
ro tivesse havido a devida apuração, Minas Gerais não estaria, hoje, 
.~ sendo alvo de manchetes internacionais a respeito de atos 

ro terroristas. Defendo, Sr. Presidente, que a Policia Federal deve 
~ entrar nessa questão, que é um atentado contra a democracia. Um 
~ atentado desses, em qualquer lugar que venha a acontecer, é uma 
~ ameaça à democracia. 
~ 
É 
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Vou apresentar um requerimento à Polícia Federal e ao Governador 
Eduardo Azeredo, porque Minas Gerais está sendo alvo de piadas. 
Quando o Secretário Santos Moreira assumiu publicamente que esses 
atentados partiram de setores insatisfeitos da Polícia Civil, ele, 
praticamente, assumiu que sabe quem foi. No entendimento da 
população, o Secretário da Segurança Pública tem o controle de seu 
corpo de funcionários e isso está ficando ruim. Não concordo com o 
fato de que sejam levantados nomes sem a devida apuração, mas a 
partir da declaração do Secretário, a Polícia está em dívida com o 
povo de Minas Gerais. 

Há quatro anos, o Secretário José Rezende também dizia que os 
responsáveis pelo atentado eram setores insatisfeitos com sua 
administração. Será que a Secretaria de Segurança sabe quem é o 
responsável e não quer dizer à sociedade, porque essas pessoas podem 
ser portadoras de informações e comprometer aqueles que estão no 
·poder? A população cobra essa resposta e não podemos deixar que isso 
aconteça. "A priori", acredito na honestidade do Secretário, mas ele 
está em dívida com a população, na medida em que adiantou que os 
responsáveis são setores da polícia. A polícia de Minas Gerais tem 
menos de 6 mil pessoas e são pessoas de cadeira. É impossível que o 
Secretário não saiba quem é. A população acha que ele sabe e isso 
pega mal. Estou pedindo a entrada da Policia Federal, porque esse é 
um atentado contra a democracia. 

Em segundo lugar, gostaria de dizer que estive, ontem, visitando um 
acampamento dos sem-casa em Ribeirão das Neves e fiquei estarrecido. 
Com 12 anos de parlamento, foi a coisa mais chocante que vi em toda 
a minha vida. O Sr. Prefeito, Washington Modesto, colocou uma cerca 
de arame farpado em volta do acampamento, uma cancela e um porteiro. 
As pessoas têm que responder a uma chamada, têm horário para tomar 
banho, podem lavar roupa uma vez por semana, não podem receber 
visitas, ninguém passa pela cancela e os moradores não podem chegar 
depois das 10 horas da noite. 

Isso está acontecendo na Região Metropolitana e fere a declaração 
universal dos direitos humanos, que diz que ninguém será submetido a 
tratamento desumano, cruel e degradante. Fere, ainda, a Constituição 
da República, garante o direito de ir e vir, e o direito de reunião. 
As reuniões também não podem acontecer no acampamento. Vou, agora, 
às 3 horas, à Procuradoria-Geral de Justiça, para denunciar o 
Prefeito de Ribeirão das Neves, Washington Modesto, por abuso e 
crime contra a Constituição da República. No acampamento, cerca de 
200 pessoas são reféns do Prefeito. Ninguém entra ou sai. As 
crianças, mesmo com diarréia, só podem tomar banho no horário das 
18h30min às 19h30min. 
Considero esse fato uma ameaça à estabilidade do País. De atitudes 

pequenas, como essa, nasceu o nazismo, e esse mesmo regime está 
sendo implantado no Município de Ribeirão das Neves. Estamos 
recebendo a visita de uma comissão de moradores, que também terão 
uma audiência com o Deputado João Leite, da Comissão de Direitos e 
Garantias Fundamentais, porque esse é um crime que fere a dignidade 
de todos os brasileiros e, por incrível que pareça, parte de um 
prefeito eleito. Não podemos nos calar diante de um crime hediondo, 
como o de cercear a liberdade do cidadão. Isso é cárcere privado. 

Para concluir, Sr. Presidente, gostaria de dizer que vamos votar, 
hoje, nesta Casa, o projeto que cria a Secretaria e apreciar o veto 
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relativo à MinasCaixa. Apresentaremos, posteriormente, algumas 
emendas, que discutiremos uma a uma. 
Queria, apenas, dizer que os funcionários da MinasCaixa e da FEBEM 

têm uma coisa em comum: são vítimas de atos políticos 
inconseqüentes; são vítimas de administrações políticas 
incompetentes, que sepultaram a MinasCaixa e que levaram a FEBEM ao 
desgaste em que se encontra. Agora, querem creditar toda a culpa, no 
que tange ao fracasso da FEBEM, aos seus funcionários. 

Para encerrar, quero dizer que as duas categorias, às quais me 
referi, foram vítimas de pessoas que chegaram aos postos mais altos 
do Estado: Governador, Secretário de Governo e Secretário da 
Fazenda. Como Casa política, que somos, temos, no m1n1mo, de 
resgatar e pagar essa dívida política que temos com os funcionários 
da MinasCaixa e da FEBEM. 
* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta. 
O Deputado Carlos Pimenta - Exmo. Sr. Presidente da Assembléia 

Legislativa, Deputado Wanderley Ávila, demais componentes da Mesa, 
Sras. Deputadas, Srs. Deputados, imprensa, senhores e senhoras do 
auditório, tenho, hoje. dois assuntos que gostaria de abordar. São 
assuntos importantes, ligados às questões municipais do nosso Estado 
e aos problemas do Norte de Minas. 
O primeiro deles. Sr. Presidente, é com relação à queda 

significativa do Fundo de Participação dos Municípios, ocorrida no 
mês de março. No mês de fevereiro, os Prefeitos de todo o Estado de 
Minas Gerais receberam um certo valor do FPM e puderam programar 
suas despesas com base na receita que coube a cada município. Neste 
mês de março - temos em mãos muitos recortes de jornais da imprensa 
mineira vários Prefeitos recla-~m. e com razão, da queda 
significativa do repasse do FPM, o que preocupa a todos nós, pois 
foi da ordem de 50%. 
Vejam bem: como pode um munlClPlO, recebendo quantias 

insignificantes, insuficientes para o pagamento de sua folha 
funcional, fazer frente às suas despesas? Alguns mun1C1p1os 
receberam 0,6%, ou seja, três parcelas de R$19.674,00. Esses 
munlClPlOS, por menores que sejam, têm um quadro de pessoal composto 

z de, no mínimo, 60 pessoas. Onde fica o pagamento, onde fica o 
~ custeio, onde ficam as obrigações desses municípios para com o 
· Governo Federal, o INSS, o Fundo de Garantia, o 13Q salário? Essas 
~são razões que nos levam a tomar uma posição solicitando, através de 
~ um ofício, esclarecimentos ao Governo Federal. Além disso, é 
~ necessário levar em conta que a grande maioria dos mun1c1p1os 
c mineiros sobrevivem, apenas, do FPM, não tendo participação no ICMS, 
m principalmente os municípios do Norte de Minas Gerais. 
~ Tenho um recorte contendo uma reportagem do Prefeito de Campos 
~ Gerais, onde ele, com muita propriedade. mostra, claramente, a 
~ situação difícil por que passa o município. Tomaremos as 
o providências necessárias para que isso não ocorra, para que, quando 
~ houver queda no FPM, que seja anunciada com antecedência para que os J senhores prefeitos possam se preparar. 
~ O outro documento interessa mais de perto aos Deputados do Norte de 
~ Minas Gerais: José Braga, Wanderley Ávila, Péricles Ferreira, 
~ Geraldo Santanna, enfim, os Deputados que têm uma satisfação a dar 
m àquela região. u 
~ 
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Tomei conhecimento de um documento denominado "Redimensionamento da 
Região Semi-Árida do Nordeste do Brasil". É um documento elaborado 
pelo Estado do Ceará, em 1993. Por esse documento, ele "enfrenta" o 
trabalho em favor da Região Nordeste da qual Norte de Minas 
participa, com mais de 55 municípios. O documento demonstra uma nova 
mentalidade, no cálculo ou nas condições, para que o município possa 
fazer parte do clima semi-árido do Nordeste brasileiro. 
Sabemos perfeitamente que na região Norte de Minas chove pouc9. E, 

quando isso acontece, é concentrado em determinados meses. E uma 
região que, pela própria topografia, não consegue conter as águas da 
chuva; tem uma evaporação muito grande e tem o índice pluviométrico 
inferior a SOOmm, em média, por ano. 
O Ceará, ao elaborar esse documento, dá nova diretriz, nova 

denominação, acrescentando outros itens para que os municípios 
possam ser considerados integrantes do clima semi-árido. Qual a 
·finalidade e a importância disso? Sabemos que é muito importante, 
porque o Fundo de Financiamento do Nordeste Brasileiro, no qual 
estão incluídos alguns municípios de Minas Gerais, tem como base o 
Fundo de Financiamento do Nordeste. A prevalecer esses novos 
critérios elaborados pelo Estado do Ceará, tenho certeza absoluta de 
que muitos municípios do Norte de Minas Gerais, do vale do 
Jequitinhonha não terão condições de pertencer ao clima semi-árido 
e, automaticamente, estarão excluídos desse Fundo. 

Isso diz respeito diretamente a esta Assembléia, principalmente 
agora que estamos observando o Governador Eduardo Azeredo lutando, 
convocando a bancada mineira no Congresso Nacional para a inclusão 
de mais outros 50 municípios do vale do Jequitinhonha, da área 
mineira da SUDENE, automaticamente fazendo parte do clima semi-árido 
e tendo direito aos financiamentos do FNE e do Governo Federal. 

Não vamos nos calar. Vamos fazer um ofício, um documento aprovado 
por esta Casa, à Fundação João Pinheiro, ao Governo do Estado de 
Minas Gerais para que se faça um projeto aprofundando essa questão. 
Chega desses tecnocratas, chega de se tomar decisões em Brasília, de 
cima para baixo. Esse pessoal não sabe o que passa o povo do Norte 
mineiro e do vale do Jequitinhonha; eles não sabem as dificuldades 
que estamos enfrentando. 

Não podemos acatar, passivamente, um documento sem validade que, 
certamente, vai pesar no Congresso Nacional. Vamos passar uma cop1a 
desse documento aos Deputados interessados, mas, de antemão, quero 
dizer que não aceitamos um documento unilateral. Não vamos aceitar 
isso passivamente. Esta tribuna tem sido testemunha de que, nesses 
poucos meses, nós, Deputados do Norte, temos falado e defendido 
aquela região mais do que nos últimos dez anos. Por isso, nossa 
participação é importante. Não medirei esforços para que o Norte de 
Minas seja uma região reconhecida pelo Governo do Estado e pelo 
Governo Federal. Muito obrigado. 

O Deputado Marco Régis - Sr. Presidente, Srs. Deputados. escreve o 
evangelista Lucas que Jesus Cristo, ao determinar a tarefa para 70 
discípulos, lhes disse: "A paz seja nesta casa". Nós repetiríamos 
aqui, nesta tarde, com muita humildade, as palavras contidas em 
Lucas 10,5: "A paz seja nesta cidade". Já se torna cansativo, ao 
longo das sessões desta Casa, que venhamos à tribuna sucessivamente 
para denunciar os atos terroristas que se instalaram na Capital 
mineira a partir de 2 de fevereiro próximo passado. Cansativo, sim, 
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é para todos, ouvir todos os colegas que por aqui passam, 
denunciando tais atentados terroristas. 

Mas gostaríamos de repetir palavras contidas no editorial do 
"Estado de Minas" de ontem, que diz: "Ninguém, com um mínimo de 
responsabilidade na vida da cidade, tem o direito de se omitir, sob 
pena de, por falta de punição, a cidade se transformar em território 
de ocupação de bandidos". 

O jornal "Hoje em Dia" também disse que tais atentados são 
praticados por "filhos diletos do arbítrio e contra a cidadania". Jã 
correm boatos e brincadeiras nesta Casa de que os Deputados que 
assomam a esta tribuna podem se considerar alvo de novos atentados. 
Realmente, Sr. Presidente, com o rumo que os acontecimentos têm 
tomado, esta Casa pode vir a ser mesmo o novo alvo dos atentados 
terroristas que jã não pouparam uma casa de diversões, a casa de um 
militar reformado, não pouparam a imprensa, através do Sindicato dos 
Jornalistas e através do prestigioso jornal "Estado de Minas". 
Também jã provocou o Poder Judiciãrio, através da tentativa 
perpetrada ontem contra o Fórum Lafaiete. 

Não posso concordar com meu colega do PSB, Deputado João Batista de 
Oliveira, que me antecedeu, quando d': que os acontecimentos das 
bombas tomam o rumo da impunidade, pc ~ue na gestão passada outros 
atos terroristas ficaram na impunidaoe. Gostaríamos de lembrar ao 
caro colega Deputado João Batista de Oliveira que o atual Secretãrio 
de Estado da Segurança Pública, Delegado Santos Moreira, jã se 
manifestou publicamente -mais do que publicamente, incisivamente-
no sentido da apuração desses delitos. E foi mais S. Exa., pois 
chegou a deduzir o envolvimento de alguns grupos responsãveis pelos 
atentados. Essa dedução, mais uma vez repetimos, não queremos 
patrocinã-la, porque não queremos ser levianos. Como não pertencemos 
aos quadros da policia, não queremos apontar o dedo para quem quer 
que seja, até porque não temos autoridade para isso, e nem condição 
moral. por não sermos autoridade no assunto. 

Mas. prezado Deputado João Batista de Oliveira, pode ter V. Exa. 
certeza de que os rumos da apuração desses atentados estão 
adiantados. O Sr. Secretãrio não tem medido esforços e tem também 
recebido a solidariedade dos colegas. Temos certeza de que esses 

z atentados não ficarão encobertos e de que seus executores serão 
~punidos na forma da lei. Sabemos que hã até políticos interessados 

em que certas coisas fiquem escamoteadas e certos acontecimentos 
~ fiquem escusos e encobertos. 
·ro Ao falarmos com o Sr. Secretãrio da Segurança Pública, dizia S. § Exa. que não era seu desejo, inclusive, que naquela casa processos 
c contra políticos ficassem adormecidos nas gavetas, sob sua proteção. 
~ Ele determinaria, em um ato amplo, uma correição na Secretaria para 
~que processos contra políticos considerados corruptos tivessem 
~ andamento satisfatório, o andamento que a sociedade tanto deseja. 
~ Dizíamos ontem que vivemos, neste Pais, uma quadra onde o combate à 
~ corrupção deve ser feito sem tréguas. 
ro Nesta ocasião, queremos estar, mais uma vez, sol idãrios com as 
-~ autoridades da segurança deste Estado, que tudo têm feito para a 

ro apuração desses atos de vândalos e terroristas e de banditismo, que 
~ até agora têm causado danos morais e materiais, mas que poderão ter 
~ conseqüências danosas, como jã disse, aqui da tribuna, outro colega. 
~ 
~ u 
E 
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Disse ele que, nos idos dos anos 80, crianças ficaram mutiladas por 
atentados terroristas na Praça da Estação. 
Quis a sorte que, até este momento, não se registrassem vitimas 

físicas. Entretanto, não podemos ficar à mercê da sorte. Temos que 
continuar denunciando tais atos desta tribuna. Outros colegas desta 
Casa que estejam propensos a manter essas denúncias, façam coro 
conosco: a cada bomba, um discurso. Não importa se amanhã essas 
bombas sejam dirigidas contra nós, pois o nosso dever é denunciar, é 
repelir e, por isso, continuaremos a fazer uso desta tribuna. Muito 
obrigado. 

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

representantes das entidades de defesa dos direitos da criança e do 
adolescente, servidores públicos estaduais, dois fatos de grande 
importância nos trazem aqui, hoje, para fazer uso desta tribuna. 

· O primeiro é sobre um requerimento, que apresentamos na quinta-
feira da semana passada, a fim de formar a comissão especial de 
Deputados para acompanhar o inquérito policial que investiga o 
envolvimento do Deputado Vittorio Medioli Com a Máfia, com o 
contrabando de pedras preciosas, roubos e sonegação fiscal e outras 
denúncias. 

Naquela oportunidade, a Mesa, de forma correta, encaminhou o 
requerimento para a assessoria técnica desta Casa e, hoje - conforme 
estabelece o art. 245, inciso XIV -esse documento será apreciado 
pelo Plenário. 
Gostaria de deixar bem claro aue esse requerimento, por meio do 

qual pedimos a intervenção do P~:er Legislativo, relaciona-se com os 
últimos acontecimentos terrori~:as registrados em Belo Horizonte. 
Explico: em todo o dossiê ao Deputado Vittorio Medioli, que 
entregamos, na semana passada, às lideranças partidárias, tanto o 
Deputado como quem o acusava falavam de envolvimentos de policiais 
com contrabandos, com pressões, com intimidações, tanto de um lado 
como do outro. O próprio Deputado cita delegados e policiais civis, 
dizendo, em seu depoimento, que fez uso da proteção da Polícia 
Civil, fato que, em princípio, seria ilegal, por se tratar de 
iniciativa privada. 
Pode-se verificar, portanto, que os que jogam bombas hoje são os 

mesmos que jogavam bombas ontem, são os mesmos que repr1m1am e 
torturavam na época da ditadura militar, são os mesmos que usam seu 
poder para intimidar e receber propinas! 
E digo mais: o problema maior não são as bombas, não é a violência, 

é a questão da impunidade. Por isso, hoje, daremos demonstração, de 
forma concreta, de que desejamos realmente apurar a questão dos 
atentados terroristas em Belo Horizonte, se esta Casa votar a favor 
do nosso requerimento, para que uma comissão de Deputados acompanhe, 
na Polícia Federal, e na Procuradoria-Geral da República, a apuração 
desses fatos, que vinculam um Deputado de Minas Gerais a esses 
acontecimentos. 

Apesar de termos fortes indícios do contrário, da sua inocência, 
trouxemos esses fatos para conhecimento do Plenário. Não podemos 
permitir que alguns fatos caiam no esquecimento. Por causa das 
bombas do passado, temos a bomba hoje. Muito pior que a bomba é a 
impunidade. Não podemos permitir que ela permeie esta Casa. 



Ouvimos argumentações contrárias ao nosso requerimento - e aqui 
peço toda a atenção de cada Deputado- de que a Policia Federal é 
órgão fora da alçada do Estado, o que ocorre também com relação à 
Procuradoria-Geral da República, e que seria interferência do Poder 
Legislativo nessas áreas. É muito fácil derrubar esse argumento: na 
quinta-feira passada, esta Casa aprovou requerimento de criação de 
comissão de acompanhamento do processo de privatização da Vale do 
Rio Doce, que é uma estatal federal. Por que esse argumento não foi 
usado nesse caso? 

Estamos embasados no Regimento Interno, para que o requerimento 
seja aprovado. Quem é contra bombas e terrorismo deve se manifestar 
a favor dos fatos que trouxemos aqui. Solicito, então, o apoio de 
todos os colegas Deputados, independentemente de partido, porque 
entendo que qualquer partido pode ter em seus quadros pessoa que se 
envolva com crime. Mas seria atitude mais correta que cada Deputado 
desse partido fosse favorável a que a verdade viesse à tona. 

Outra questão é a da criação da Secretaria da Criança e do 
Adolescente. No momento do encaminhamento da discussão, vamos 
argumentar com relação a cada emenda. Quero, desde já, deixar um 
alerta aos Deputados: esta Casa conseguiu piorar o projeto do 
Governador por meio das emendas aprovadas nas Comissões. Não 
precisamos tanto de órgãos para realizar políticas sociais. 
Precisamos, sim, de vontade política e recursos. Mas, mesmo que essa 
Secretaria cumpra tudo isso, ainda assim as emendas precisariam ser 
melhoradas. As emendas desta Casa pioraram o projeto, apresentando a 
Secretaria como um verdadeiro monstrengo. Cito algumas emendas que, 
no momento oportuno, vamos apreciar pelas óticas constitucional e 
regimental. 
A Emenda nQ 10 permite ao Governador continuar legislando sobre 

salários de servidores por meio de decretos. Isso é um verdadeiro 
absurdo. É um absurdo um poder abrir mão do exercício do seu poder. 
Não posso conceber, em sã consciência, que quem defende a democracia 
possa abrir mão do seu poder, entregando-o ao Governador. Não 
podemos admitir isso. 
A outra emenda, também maléfica, é a Emenda nQ 24, que permite a 

instituição do pró-labore para cargos de nível superior. Isso é uma 
z discriminação, que fere os princípios da igualdade e da isonomia da 
~ Constituição Federal. Não queremos que o achatamento salarial 
• continue, que os aposentados e pensionistas sejam discriminados. 
~ Temos que votar contra essa emenda. 
~ Mais ainda: essas emendas ferem diretamente o regimento desta Casa. 
~ O art. 240 não permite a inclusão de emenda alheia ao projeto. Se 
c votarmos essa emenda, estaremos negando, de certa forma, o regimento 
m aprovado por esta Casa. Gostaria de dizer mais em relação às 
~ emendas, mas, por causa do tempo, depois as apreciaremos uma a uma. 
~ Gostaria, apenas, que refletíssemos sobre isso: um projeto veio do 
~ Governador, que precisava ser corrigido, e vamos devolver ao 
~ ~~~~~~~d~r ~~ a6~~~~~~n~~~r~~~~ ~âoc~~~ ~~o~~~~~~~ç~op~~j~~~í~~~as~~ 
-~ mascarado, e isso vai ser dificultado. Vamos ter uma secretaria que 
~ funcionará como vitrine do UNICEF. 
g A real e verdadeira política de atendimento à criança e ao 
~ adolescente pede uma posição do Estado de Minas Gerais que, em 
~ função do Governo anterior, não vai ser assumida. Muito obrigado. 
~ 

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

distinta galeria, estamos estranhando a forma pela qual o Gover-ador 
Eduardo Azeredo vem encaminhando as discussões sobre a criaç2: da 
secretaria de meio ambiente. A morosidade e a falta de clareza nos 
têm obrigado a instituir a Comissão do Meio Ambiente da Assembléia 
Legislativa como o único palco de debates. 
O Governo não se posiciona. Parafraseando o seu Lider maior, o 

Presidente da República, permanece o nhenhenhém sobre política 
ambiental também no Governo de Minas. Não sabemos o que pensam, o 
que querem, o que defendem sobre o meio ambiente. Nem sabemos ao 
menos se meio ambiente é prioridade neste Governo. 
A única certeza é de que a criação da secretaria do meio ambiente é 

promessa de campanha e até agora não foi abandonada pelo Governador. 
Mas esbarra claramente em empecilhos de toda a natureza, até mesmo 
·de alguns que não se interessam por essa inovação e querem abordar a 
idéia de forma sutil. Já que não podem expressar um ponto de vista 
contrário, defendem a criação de uma secretaria capenga, 
politicamente fraca e sem estrutura, para depois justificarem o seu 
fim. 

É este, hoje, o grande desafio do Governo: enfrentar o voto 
contrário de vários de seus assessores 2 cumprir a sua promessa de 
campanha. Embora não haja transparência :-~ssa discussão, sabe-se que 
setores do Governo querem esfacelar o IEF, transferindo parte dele 
para a nova secretaria, ficando a outra parte subordinada à atual 
Secretaria da Agricultura e Abastecimento. 
Seria o desatino total, disso temos a certeza. Seria o aborto dessa 

idéia e uma demonstração clara de fraqueza do Governo diante de 
setores que o apoiaram durante a campanha eleitoral. Não queremos 
uma secretaria do meio ambiente para dividir poder. Nós queremos e 
precisamos de uma secretaria do meio ambiente para colocar em 
prática centenas de leis ambientais que até agora não saíram do 
papel. Queremos compatibilizar as atividades industriais, 
mineradoras, agrícolas, artesanais, com a preservação ambiental. de 
forma madura e moderna. 
Queremos elevar o Estado à sua condição de ecologicamente correto, 

tratando o meio ambiente com o respeito que merece. Também queremos 
compatibilizar funções dos órgãos ambientalistas, maximizando a sua 
ação e acabando, de vez, com a duplicidade existente. Precisamos 
fortalecer o IEF, a FEAM e o DRH-MG, unidos numa estrutura eficiente 
e coordenados por uma mesma política ambiental. 
Fraccionar o IEF é escrever o capítulo final de uma história de 30 

anos. É apagar a experiência ambiental talvez das mais ricas de 
nosso Estado. É destruir a harmonia e a interação desse órgão 
público com diversos outros, inclusive particulares, com o único 
objetivo de preservar o meio ambiente. 

Não podemos aceitar que disputas políticas pelo poder prejudiquem o 
setor ambiental e impeçam que Minas se consolide em suas propostas 
de preservação da natureza. 
o bode expiatório do Governo não pode ser o IEF. Ao contrário, deve 

concentrar seus esforços para reestruturar o Departamento de 
Recursos Hídricos, tornando-o mais atualizado nas questões de meio 
ambiente. 



Deve também preocupar-se em 
governamentais, levando um pouco 
secretarias. 
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orientar os próprios órgãos 
da política ambiental para outras 

A criação de uma secretaria de meio ambiente não significa 
concentração de poder, mas ampliação da consciência ecológica e 
fiscalização eficiente das leis estaduais. 

Podemos citar, como exemplo de falta de coordenação dos setores 
governamentais em relação ao meio ambiente, o Projeto Jaiba. Depois 
de ter absorvido mais de US$400.000.000,00, ter consumido a 
paciência de centenas de técnicos, produtores rurais e de toda a 
sociedade, ainda se cometam erros de concepção irremediáveis nos 
tempos modernos. 
Até agora, o projeto serviu mais para propaganda política do que 

para solução para 1numeros produtores rurais. Fala-se em 
assentamento de 100 mil pessoas, mas basta uma vistoria no local 
·para sentirmos o abismo que separa a ficção da realidade. 

Precisamos esclarecer quem serão os beneficiários desse elefante 
branco em que se transformou o Projeto Jaiba. A população do Norte 
de Minas espera recuperar pelo menos parte dessa enorme divida 
social contraída nos quase 20 anos de implementação do projeto. 

Além do mais, precisamos saber que tipo de controle ambiental está 
sendo previsto. Como irão preservar as matas nativas, já que trata-
se de uma região carente de chuvas e que necessita de sistemas de 
irrigação eficientes e constantes? 
O Projeto Jaíba se resume em dar casa e terra para os produtores, 

ou também está preocupado com a permanência dessas pessoas na 
região? Gostaríamos de saber se o projeto prevê a instalação de 
saneamento básico, de usinas de tratamento de lixo e esgoto? E com 
que tipo de estrutura educacional e de assistência médica poderão 
contar os novos habitantes do Jaíba? Um projeto dessa dimensão, que 
gasta esse volume de recursos públicos, precisa estar atento para 
todas essas demandas e, nós, representantes eleitos, necessitamos de 
mais esclarecimentos sobre esses planos. 

Estamos propondo, inclusive, que esse debate não se limite à 
Comissão de Meio Ambiente, mas que participem dele outras comissões, 
como a de Agricultura, a dos Direitos e Garantias Fundamentais e a 

2 de Saúde, a de Educação e, por que não, toda a Assembléia 
~ Legislativa, já que o assunto diz respeito a toda a sociedade 
, mineira. 
~ E, por fim, gostaríamos de deixar claro que seremos até mesmo 
·~ intransigentes na defesa da criação da secretaria de meio ambiente, 
~ com uma estrutura renovada, ágil e eficaz na defesa e na 
c fiscalização do meio ambiente e dos recursos naturais. Que congregue 
m o IEF, a FEAM e o DRH-MG, fazendo Minas caminhar no presente com a 
~ visão do futuro. Essa será a clara demonstração de que o Governo 
~ quer realmente uma secretaria para o meio ambiente em Minas. O 
~ resto, são promessas evasivas de campanha, que se desfazem como 
~ fumaça ao simples toque da realidade. Muito obrigado. 
~ O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Jairo Ataíde . 
. ~ o Deputado Jairo Ataíde -Felizmente, já existe uma consciência 
~ formada e clara de que este Pais deve mudar. Mas, quem deve mudar? O 
g que deve mudar? Quem é ou deve ser o responsável por essas mudanças? 
~ Sr. Presidente, Srs. membros da Mesa, Sras. e Srs. Deputados, Srs. 
c e Sras. da galeria, saudamos. em nossa primeira fala desta tribuna, c 
E 
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a todo o Povo de Minas Gerais e, de maneira especial, à nossa gente 
querida do Norte de Minas, região que temos a honra de representar, 
mormente os municípios da área mineira da SUDENE, por sua luta pelo 
desenvolvimento, pelo seu repúdio à miséria, ao sofrimento, ao 
abandono a que, não raro, fomos relegados; saudamos a todos os 
ilustres pares, cujo assento nesta Casa se deve, sem dúvida, a seus 
valores éticos e morais, base de sustentação da vida política; 
saudamos os ilustres colegas, membros da Mesa Diretora, augurando-
lhes uma gestão profícua em prol da valorização do Poder 
Legislativo. 
Alentados pelo sopro da renovação e da mudança, que é uma exigência 

do povo, o qual por si mesmo já a iniciou, votando prioritariamente 
em candidatos em quem confiava porque conhecia, estabelecendo quase 
a implantação espontânea do voto distrital, aqui estamos e nos 
confessamos deveras comprometidos com o aprimoramento das 

·instituições e com a reconstrução nacional 
Este é um momento de transição, que exige 8e cada um dos Poderes da 

Nação atitudes corajosas que correspondam, de fato, aos anseios de 
nossa gente. Ao Poder Legislativo, ao Executivo e ao Judiciário 
competem muitas das iniciativas desse dinâmico processo já iniciado 
pelo próprio povo ao expressar seu voto. As mudanças são de 
responsabilidade de toda a sociedade, dos empresários, com novas 
posturas, mais sociais e abertas, numa relação mais moderna da força 
do capital com as forças de produção, da imprensa, em todas as suas 
formas, para que ajude mais a Nação a mudar. sem radicalizar 
críticas, sem as direcionar apenas a este ou aquele segmento, ou a 
este ou aquele Poder, e colabore como crítica do processo vivo em 
que estamos inseridos, processo esse iniciado pelo povo que também 
precisa persistir no seu objetivo de reais transformações. Enfim, 
todos os segmentos da sociedade têm que tomar consciência deste 
momento irreversível de se ter chegado a um novo tempo onde ética, 
seriedade, respeito, economia forte, relações entre forças 
diferentes numa sociedade se resumirão em apenas uma palavra: 
democracia. 

Colocamo-nos eticamente compromissados com as transformações 
requeridas pela nossa gente. Não temos compromissos com grupos 
econômicos, aqui chegamos graças à nossa incansável luta política, 
onde nunca medimos os esforços que pudessem beneficiar nossa gente. 
Aqui estamos, trazidos pelo exemplo de políticos sérios e honestos 
que, mesmo recebendo salários às vezes chamados de exorbitantes, 
jamais enriqueceram. Fôssemos somar os benefícios que fizeram para 
nossa gente, e estes não seriam cobertos pelos vencimentos que 
receberam durante todos os mandatos que tiveram. 
Sugerir que o parlamentar recebe altos vencimentos é correto, se 

considerarmos o valor aviltante do salário m1n1mo. Sugerir que 
receba um vencimento aviltante é colocá-lo à mercê de convites ou 
formas de complementação nada éticas, pelas quais poderia ser 
tentado frente aos inúmeros compromissos ou despesas que todo 
candidato, mesmo ético e sério, tem em sua campanha e depois, 
durante seu mandato. 

Em recente pesquisa realizada pelo instituto vox Populi e publicada 
nos órgãos de imprensa, depara-se mais uma vez com uma imagem deste 
Poder totalmente desgastada, degradada. Apenas 10% dos entrevistados 
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confiam sempre ou na maioria das vezes nos políticos. Quais as 
razões desse fenômeno? 
Sr. Presidente, Srs. Deputados, essas razões se resumem na análise 

da jornalista Dora Kramer, do Jornal do Brasil em três: primeira, a 
falta de racionalidade quando se trata de julgar políticos, pois ao 
Poder Legislativo se atribuem erros, culpas e mazelas nem sempre 
condizentes com a verdade; segunda, a falta de informação de boa 
parcela de nosso povo, que espera do Legislativo atitudes que 
pertencem aos outros Poderes, seja o Judiciário, seja o Executivo; 
terceira, o imobilismo social, a crítica passiva da sociedade que 
exige do Legislativo o que não exige dos outros Poderes, recusando-
se, na maioria das vezes, a participar ativamente dos processos 
sociais e que sem participar, escolhe um bode expiatório e o 
transforma em saco de pancadas. 

O jornalista José Hamílton Ribeiro, então diretor do Sindicato dos 
·Jornalistas de São Paulo, em artigo assinado, publicado no nQ 31 da 
Revista da União Parlamentar Interestadual, acrescenta outra causa 
externa, a quarta: que o Executivo tem meios e artifícios capazes de 
amedrontar quem o critica; o Poder Judiciário tem sentenças, 
condenações, enquanto o Legislativo teria o que para responder? 
Apenas a palavra, esta tribuna. 

Acrescente-se, Sr. Presidente e Srs. Deputados, mais uma causa, a 
todas estas: o nosso próprio mea-culpa. Temos que tornar o Poder 
Legislativo verdadeiramente um poder legislador. Hoje, essa funçz:, 
com nossa permissão, é, quase sempre, desempenhada pelo Executivo. 
Na área federal, as proposições do Executivo e seus vetos ocupam a 
quase totalidade dos trabalhos do Congresso. Nesta Casa, haveremos 
de fazer papel diferente. 

Visando à valorização do parlamentar como artífice de nossa 
incipiente democracia, estamos propondo que a Mesa desarquive o 
Projeto de Resolução nQ 2.176/94, o qual visa disciplinar a ética e 
o decoro parlamentar. A nosso ver, essa proposição é fundamental 
para termos parâmetros claros sobre nossa atividade, a ser vistos 
pela sociedade, da qual exigimos crítica ativa e participação. 

Estamos também propondo, em outro requerimento à parte, que seja 
criada uma comissão especial para estudar a adoção, por esta Casa, 

2 de medidas concretas que visem mudar a imagem, às vezes, inadequada 
5 que se faz do Legislativo e propor medidas eficazes que valorizem o 
' Poder e seus membros. 
-~ A comissão de estudos em prol da valorização do Poder Legislativo, 
·E que ora propomos, criará instrumentos que possibilitem, entre 
§ outros, melhor intercâmbio de informações entre este Poder e os 
~ meios de comunicação. Se a sistemática dessas informações já 
: existisse, sem dúvida, algumas das manchetes dos jornais, falados ou 
~ escritos, mais recentes. teriam tido redação diferente. 
~ O que se pretende não é cercear o papel da imprensa; ao contrário, 
~ pretende-se fornecer-lhe dados claros, transparentes, que lhe 
~ facilitem o papel de crítica às instituições. 
~ A comissão ora proposta estabelecerá caminhos para um 
.~ relacionamento saudável, entre esta Casa e a imprensa, por cujas 
~ mãos passa a valorização do Poder Legislativo, no tocante ao sistema 
~ de informação a nosso povo. Mas, essa valorização, se passa pelas 
~ mãos da imprensa, nasce, sem dúvida, dentro do próprio Poder. 
~ 

~ 
n 
E 
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Enfim, o que fazer e como fazer são os objetivos da criação dessa 
comissão, passo inicial da busca dos caminhos que almejamos todos 
nós, membros de uma sociedade que espera mudanças e as exige de 
todos nós, inclusive, do Poder Legislativo, inclusive da imprensa, 
como instituições democrátiças. 

Assim, com um Código de Etica e Decoro Parlamentar, claro como o 
proposto no projeto citado, e com medidas objetivas que venham a ser 
propostas pela comissão que requeremos, temos a certeza de que nossa 
imagem corresponderá mais à nossa realidade, de homens sérios, 
éticos e voltados para o bem comum. 

Haveremos de fazer desta terra, como pregava Tiradentes, uma grande 
Nação. 
Quero aproveitar a oportunidade, Sr. Presidente, para, juntamente 

com toda a Bancada do PFL, somarmos toda a nossa repulsa a esses 
atos de terrorismo praticados na nossa Belo Horizonte, atos covardes 
que machucam o povo mineiro. 
Fica, aqui, o nosso apelo ao Secretário de Segurança e ao 

Governador a fim de que se apurem, urgentemente, esses fatos e que 
se dê uma resposta à nossa população. 

2ª PARTE (ORDEM DO DIA) 
1ª Fase 

Abertura de Inscrições 
O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a 

Presidência passa à 2ª parte da reun1ao, com a 1ª fase da Ordem do 
Dia, compreendendo a discussão e a votação de pareceres e a votação 
de requerimentos. Estão abertas as inscrições para o expediente da 
próxima reunião ordinária. 

Palavras do Sr. Presidente 
A Presidência dá conhecimento à Casa de oficio do nosso Presidente 

Agostinho Patrús, endereçado ao jornalista Edson Zenóbio, Diretor 
Executivo do jornal "Estado de Minas", vazado nos seguintes termos: 

"Belo Horizonte, 20 de março de 1995. 
Senhor Diretor, em nome desta Assembléia Legislativa e com apoio 

das Lideranças partidárias desta Casa venho externar à alta direção 
do "Estado de Minas" e do "Diário da Tarde", às suas equipes de 
redação e aos seus funcionários a mais profunda solidariedade diante 
do covarde ato de vandalismo que atingiu, na noite do último sábado, 
dependências dessas tão tradicionais empresas jornalísticas. 
Aprofundando o acompanhamento que vem fazendo das investigações em 

curso para apuração de atos terroristas anteriores, também ocorridos 
nesta Capital, a Comissão Permanente de Defesa Social desta Casa 
ouvirá, no decorrer desta semana, o Exmo. Sr. Secretário Santos 
Moreira, da Segurança Púbica, mediante requerimento já aprovado pelo 
plenário desta Assembléia. Além disso, todas as providências estão 
sendo tomadas para que o Poder Legislativo exerça, na plenitude, sua 
função fiscalizadora face a esses distúrbios reiterados da ordem 
pública. 

Com efeito, Sr. Diretor-Executivo, como tão bem assinalou o 
editorial publicado hoje pelo "Estado de Minas'', a liberdade não 
pode tornar-se refém daqueles que querem destrui-la em seu cerne, 
não sendo capazes de exercê-la dentro das normas e dos limites 
constitucionais. Por isso, as mentes alucinadas que comandam as mãos 
criminosas dos anônimos autores desses atentados precisam e devem 
ser identificadas, punidas e expostas ao conhecimento da sociedade, 
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para_que não ajam à sombra como sabotadoras da própria liberdade-
que e a essência mesma do regime democrático. 

Renovando-lhe expressões de permanente e integral solidariedade, 
estendo-as a toda a comunidade jornalística, alvo, por duas vezes 
seguidas, de torpes agressões.". 

Requerimentos 
O Sr. Pres;dente - Requerimento do Deputado Kemil Kumaíra e outros 

que solicitam, na forma regimental, ouvido o douto Plenário, qu~ 
esta Casa faça realizar uma reunião especial em homenagem ao Exmo. 
Sr. Itamar Cautiero Franco, ex-Presidente da República, em 
reconhecimento à sua gestão como primeiro mandatário da Nação, 
marcada, sobretudo, pela austeridade administra- 'va, pela 
recuperação da confiança institucional nas ações e nas ·niciativas 
do Poder Central e, ainda, pela retomada do controle do processo 
econômico-financeiro do País. Requerem, mais, que na aludida reunião 
·seja outorgado a S. Exa., o ex-Presidente Itamar Franco, o diploma 
de "Benemérito da Democracia", pelos relevantes serviços prestados à 
causa democrática no período de seu Governo. A Presidência defere o 
requerimento, conforme o inciso XXI do art. 244 do Regimento Interno 
e, oportunamente, fixará a data da reunião especial. 

- A seguir, são deferidos, cada um por sua vez, em conformidade com 
o inciso I do art. 185 do Regimento Interno, requerimentos da 
Deputada Maria Olívia e do Deputado Wanderley Ávila (4), que 
solicitam, respectivamente, o desarquivamento dos Projetos de Lei 
nQs 2.182, 2.188/94, 1.712, 1.649/93 e 816/92. 

- A seguir, são submetidos a votação e aprovados, cada um por sua 
vez, na forma regimental, requerimentos dos Deputados Marcos Helênio 
(2), Wanderley Ávila (7) e Paulo Pettersen, que solicitam, 
respectivamente, regime de urgência e reunião conjunta de comissões 
para apreciação do Projeto de Lei nQ 46/95 e o desarquivamento dos 
Projetos de Lei nQs 1.392/93, 778, 933, 759/92, 2.233/94, 1.740, 
1.723/93 e 2.266/94. 
O Sr. Pres;dente - Requerimento do Deputado Gilmar Machado, que 

solicita, na forma regimental, seja convocado o Secretário da 
Segurança Pública, Sr. Santos Moreira, para prestar informações, em 
reunião plenária, sobre as investigações e as medidas que estão 

z sendo tomadas para coibir a ação dos grupos radicais supostamente 
~ pertencentes à Polícia Civil, que vêm explodindo bombas em Belo 
· Horizonte. Em votação, o requerimento. Com a palavra, para 
~ encaminhar, o Deputado Gilmar Machado. 
~ O Deputado G;lmar Machado -Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 
2 Deputadas, estamos fazendo apenas a complementação deste 
c requerimento. No primeiro requerimento, pedimos a presença do 
~ Secretário de Segurança Pública na Comissão de Defesa Social, mas, 
~ em virtude do agravamento da situação e do clima de revolta que se § estabelece em Minas Gerais contra essa onda de atentados a terroristas, entendemos que seria melhor se ele comparecesse ao 
~ Plenário, porque assim teríamos mais proveito e haveria maior 
~ repercussão. Então, gostaríamos de transferir a reunião da comissão 
-~ para o Plenário. Foi nesse intuito que apresentamos esse 
~ requerimento. Queremos ter um grande debate para demonstrar que 
g todos os Deputados mineiros querem a solução desse problema e se 
~solidarizam com aquelas entidades que sofreram agressão por meio 
~ desses atos terroristas. Muito obrigado. o. 
E 
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O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Em votação, o 
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (-Pausa.) Aprovado. 

Requerimento do Deputado Durval Ângelo, que solicita, 
regimentalmente, seja formada uma comissão parlamentar para 
acompanhar os trabalhos de investigação das denúncias apresentadas 
contra o Deputado Federal Vittorio Medioli, tanto na Procuradoria-
Geral da República quanto na Câmara Federal. 

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

Deputadas, o nosso requerimento se deve ao fato de. no dia 19 de 
janeiro deste ano, termos sido surpreendidos pelas revelações 
trazidas pelo jornal "Estado de Minas", a respeito do Deputado 
Federal Vittorio Medioli. O jornal dizia, na época, que o inquérito 
de 1984, que apurava o envolvimento do cidadão Vittorio Medioli com 

·o tráfico de drogas, a sonegação fiscal e o tráfico de pedras 
preciosas, tinha sido arquivado pela Polícia Federal de Minas 
Gerais. Na época, o jornal "Estado de Minas" trazia um depoimento de 
um ex-gerente do Deputado, Roberto Silva, que reforçava, através de 
farta documentação, tais denúncias. E a imprensa, inclusive com 
intervenções de defesa do Deputado, que negava tais acusações, foi 
realmente abastecida com farta documentação até o dia 2 de fevereiro 
deste ano. A própria Procuradoria-Geral da República, em função da 
morosidade da Polícia Federal de Minas, denunciada pelo jornal, 
avocou a si o término e a conclusão do inquérito, como também a 
responsabilidade da aprovação das denúncias, nomeando Procurador da 
República para ouvir os envolvidos, para a devida denúncia da 
Procuradoria-Geral da República. Na mesma oportunidade, surgiu 
denúncia de envolvimento de pessoas, Delegados e setores da Polícia 
Civil com o Deputado. Em sua defesa, ele alegava que estava sendo 
chantageado pela Polícia Civil, por setores que tinham colaborado 
com a ditadura, com a repressão, e que exigiam dele propinas e 
comissões. Infelizmente, a partir do dia 2 de fevereiro, fato de tal 
gravidade caiu no esquecimento. 
Queremos que este Poder Legislativo, ao nomea~ uma comissão, 

expresse sua posição clara e inequívoca de que a ação política em 
Minas seja feita com seriedade e lisura. Talvez o Sr. Deputado 
Federal Vittorio Medioli consiga provar sua inocência, apesar da 
farta documentação que existe contra ele. Há, inclusive, um recibo 
de pagamento ao Sr. Roberto Silva, no valor de US$250.000,00. O 
Deputado, em suas entrevistas aos jornais, incorre em contradições. 
Disse que não tinha qualquer vínculo com o Sr. Roberto Silva. 
Depois, teve de assumir que tal senhor tinha sido seu gerente. 
Negou, também, que não tinha negócios com pedras preciosas. Depois, 
assumiu que tinha tal negócio, inclusive afirmando que não tinha 
alvará para exploração e comercialização de pedras preciosas. 

Entendemos que este Poder deve dar sua contribuição para o processo 
democrático, exercendo a vigilância e estando atento a fatos 
concretos que envolvam homens públicos de Minas. 

Então, embasado no que estabelece o art. 245, XIV, do Regimento 
Interno, solicitamos a formação dessa comissão. É evidente que há 
argumentos contrários a sua formação. Um deles é o de que estaria 
havendo uma interferência deste Poder em órgãos da esfera federal. 
Isso não confere com a prática. Na semana passada, esta Casa 
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constituiu uma comissão para acompanhar o processo de privatização 
da Companhia Vale do Rio Doce, que é uma estatal federal. 

Nesse sentido, não tememos a verdade. Queremos que esta Assembléia 
marque ~ua posição de forma correta, apurando tais fatos. Por isso, 
nada ma1s certo do que aprovar a constituição dessa comissão. 

Os que hoje cometem atos de terrorismo são os mesmos denunciados em 
todas as reportagens, por estarem envolvidos com o Deputado; alguns, 
segundo ele, extorquindo-o, segundo outros, não apurando os 
verdadeiros fatos. 

Tenho a certeza de que este requerimento terá a aprovação unânime 
dos Deputados desta Casa, que desejam que este Poder tenha uma 
postura digna. Com esse objetivo, convocamos todos os homens de bem, 
Deputados com assento nesta Casa, independente de seus partidos 
políticos, a votarem favoravelmente a esse requerimento. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Péricles Ferreira. 
O Deputado Péricles Ferreira- Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. 

Deputada, inicialmente quero cumprimentar nosso colega Durval Ângelo 
pela sua preocupação. Aliás, este País vive um importante momento de 
sua história, buscando a transparência, a lisura, a austeridade e a 
probidade dos atos públicos. 
Quero cumprimentá-lo, sobretudo, pelo fato de ser um Deputado novo 

nesta Casa e, estendendo esse cumprimento aos demais Deputados 
novos, que aqui estão, por ser dotado desse entusiasmo, dessa 
empolgação. ~ isso mesmo. ilustre Deputado. O entusiasmo e a 
candência d:, debates nesta Casa engrandecerão, cada vez mais, a 
nossa missãc e a função de parlamentar. 
Fala-se a respeito de um requerimento que solicita a formação de 

uma comissão parlamentar - não sei se de sindicância, de inquérito 
ou de acompanhamento - para verificar denúncias veiculadas através 
da imprensa contra o atual Deputado Vittorio Medioli. E, pelo que se 
vê no dossiê, essas denúncias foram veiculadas por, praticamente, um 
só segmento da imprensa mineira. Um outro jornal trouxe apenas uma 
notinha. Não quero aqui duvidar da seriedade desse jornal que, diga-
se de passagem, é um dos maiores, senão o maior jornal dos mineiros, 
orgulho da imprensa do nosso Estado. Mas quero referir-me, ilustre 
Deputado, à razão de ser do requerimento para a constituição dessa 

2 comissão. Na verdade, o assunto foge à nossa competência, em 
5 primeiro lugar, porque, como já disse, o dossiê está embasado em 
' notícias de jornais. E, segundo, não há inquérito a ser acompanhado. 
~ O inquérito que, de fato, existiu foi feito em 1984 - se não me 
·E falha a memória- contra o cidadão Vittorio Medioli e a empresa 
õ Sada. Não há, na função parlamentar, absolutamente nada que possa 
c envolver a Assembléia Legislativa de Minas Gerais, que tem, antes de 
~ ~u~~Íí~aç~~nç~~sd;e~~;~~~ardom:~á;~~· ~~~~~~b ae:un~e~d~~t:~~~~~:za~ 
§ função de reivindicar. Entendo, Srs. Deputados, que aqui não é o 
~fórum para discutirmos a realização de inquéritos policiais, 
~ principalmente os que já foram arquivados há cerca de 15 anos. Não 
~ vejo razão para esta Casa, que, apesar de início de legislatura, já 
.~ está empanturrada de processos, vetos e matérias legislativas, sobre 
~ as quais devemos opinar ainda hoje neste Plenário, pois teremos 
~ ainda a apreciação de uma série de matérias, deixar suas funções 
~ normais para fins como esse. Se tivermos, a cada instante, que sair 
~ daqui para acompanhar inquéritos policiais por aí afora, nós, na 
~ 

E 
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verdade, não faremos mais nada, porque as delegacias de policia 
estão saturadas desse tipo de inquérito. 

Veja V. Exa. que não tenho procurado, aqui, ater-me ao mérito da 
questão, e isso interessa ao próprio Vittorio. Ele me disse isso 
ontem, quando esteve em visita a esta Casa. O próprio Vittorio 
Medioli quer que se apurem as denúncias, pois ele também não sabe 
porque esse inquérito foi arquivado, e a quem interessa essa 
história. Esta Casa precisa acabar com essa mania de querer condenar 
os outros antes deles serem julgados e, principalmente, antes de se 
apurar qualquer denúncia. É necessário que não venhamos a condenar 
tanta gente que vem por aí, já estigmatizada. Digo isso porque 
conheço pessoalmente Vittorio Medioli e a sua família. Os seus 
filhos nada devem, bem como a sua esposa, que não podem sair de casa 
sequer para ir à escola, por causa da divulgação dos fatos. Quem 
cicatrizará esta ferida? E o direito de resposta? 

· Não quero, mais uma vez, reportar-me à questão de ser ele culpado 
ou inocente, mas seus filhos nada têm com isso e não puderam. neste 
ano, ir à escola, assim como sua esposa não pode sair de casa. Ele 
está sendo condenado, está pagando um preço muito alto por aquilo 
que, segundo ele, não fez. Ele quer ter a oportunidade de poder se 
defender e está buscando meios legais para isso, haja vista que o 
mesmo órgão de imprensa que divulgou toda essa matéria a respeito de 
Vittorio Medioli já lhe enviou uma carta, que ele tem em seu poder, 
dando-lhe o direito de resposta, com a condição de que retire a ação 
penal e civil que está na justiça contra aquele órgão. 
Aconselho prudência e calma, não nos deixemos levar simplesmente 

pelo entusiasmo, pelas emoções, pelo coração, pela paixão política e 
por outros interesses que estão por trás disso tudo. 
Quero, mais uma vez, nobre Deputado, cumprimentá-lo pela iniciativa 

e dizer a este Plenário que não é nossa missão ficar reabrindo 
inquéritos que já estão soterrados. Esse cidadão, Roberto não sei do 
quê, diz ter intimidade com Vittorio Medioli e o acusa de ligações 
até mesmo com 2 Máfia. Ele, que foi admitido numa empresa muito 
depois da prisãc Jo mafioso Tommaso Buscetta, aquele italiano. 
Hoje, nós distribuímos às Lideranças e estarão à disposição de v. 

Exa., nobre Deputado, as explicações e o direito de resposta que 
Vittorio Medioli ainda não deu, porque não quer se curvar diante de 
acusações.daqueles que querem extorquir o seu dinheiro. Eu o 
conheço. E um empresário bem sucedido, trabalhador, que nasceu em 
berço de ouro e continua rico, porque trabalha e se dedica. Mas, 
embora rico, e muito rico, tem coração de pobre. e aqueles que o 
conhecem de perto sabem que criatura humana ele é. 

Não quero fazer juízo precipitado, muito menos estou aqui para 
bancar o advogado do diabo. Já disse a este Plenário que não estamo~ , 
aqui para julgar o mérito da questão, quem vai decidir é a justiça 
brasileira. Se existe omissão aqui ou acolá, que se puna quem foi 
omisso. Existem interesses por trás dessa história, mas não queremos 
julgar porque ninguém tem esse direito. Queremos apenas que se faça 
justiça e que se cumpra aquilo que determina a lei e a Constituição. 
Nossa função aqui é fazer leis, fiscalizar a aplicação dos recursos 
do erário público, reivindicar e levantar questões. Não podemos, 
aqui, ficar na trilha dos inquéritos policiais, que devem estar 
atendendo aos interesses de A ou de B, mas que jamais atenderão aos 
interesses da sociedade brasileira. 



Agradeço, Sr. Presidente, essa oportunidade e quero dizer aos 
nobres pares desta Casa e, em especial, ao meu caro colega, autor do 
requerimento, que o Deputado Vittorio Medioli deseja a apuração dos 
fatos. Tanto é assim, que ele quer um debate aberto, que v. Exa. 
marque o local, dia e hora. Ele fará tudo para estar presente e 
debater com V. Exa., com os segmentos da sociedade e os membros 
desta Casa. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gilmar Machado. 
O Deputado Gilmar Machado- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 

eu pretendia não intervir durante o encaminhamento desse 
requerimento, apenas estaria votando. Mas, ao ouvir a intervenção, 
gostaria de ressaltar que o companheiro Durval fez um 
encaminhamento. 

Em momento algum fez qualquer acusação, pois isso não lhe compete. 
O encaminhamento, muito bem feito, pelo Deputado Péricles, coloca 
uma questão em cima da qual devemos trabalhar. O Deputado Péricles 
diz que a função do Poder Legislativo é legislar e fiscalizar. E é 
isso, exatamente, o que o Deputado está propondo, um processo de 
fiscalização e acompanhamento. O Deputado não está fugindo do que 
estabelece a nossa área de atuação e intervenção. No final, o 
Deputado Péricles, que é pessoa de conhecida seriedade nesta Casa, 
diz que o Deputado Medioli quer o debate com a presença do Deputado 
Durval. O Deputado Durval quer, exatamente, que haja uma comissão, 
para que sejam prestados os devidos esclarecimentos. O que o 
Deputado Durval está propondo é a constituição de uma comissão que 
possa dirimir quaisquer dúvidas existentes, no tocante ao assunto. 
Nesta Casa temos comissões, exatamente, para apurar, investigar. O 

que não compete a esta Casa é fazer o julgamento. As comissões, ao 
constatar fatos, encaminham os processos a quem de direito, ou seja, 
ao Ministério Público, aos órgãos competentes para atuarem no 
processo de julgamento. 
Queremos. aqui, deixar claro que estamos votando um processo de 

encaminnamento, para que uma comissão possa trabalhar, participando 
de debates. como muito bem colocou o Deputado Péricles, no final. O 
interessante é que ele propõe o debate, mas não quer a comissão e, a 
nosso ver. a comissão deveria existir para propiciar o debate. Isso 

2 é o que não consigo compreender, no encerramento do pronunciamento 
~ do Deputado Péricles. Ninguém aqui está acusando ou fazendo 

julgamento de mérito. Estamos aqui, apenas, apresentando um 
~ requerimento para a constituição de uma comissão que possa discutir 
·E e debater, função esta. regimentalmente, pertinente ?s comissões. 
2 Foi. exatamente, esta a intenção do Deputado Durval Angelo. Muito 
c obrigado. 

Não havendo 
Presidência 
o aprovam 

O Sr. Presidente (Deputado Sebastião Navarro Vieira) -
~ outros oradores inscritos para o encaminhamento, a 
~ coloca o requerimento em votação. Os Deputados que 
~permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Rejeitado. 
~ Requerimento de autoria do Deputado Ronaldo Vasconcellos, que 
~ solicita a palavra, pelo art. 71 do Regimento Interno, para, nos 
.~ termos do parágrafo único do citado artigo, transferi-la ao Deputado 
~ Ermano Batista, que. da tribuna, irá tratar de assunto relevante e 
~ urgente. A Presidência defere o requerimento e passa a palavra ao 
~ Deputado Ermano Batista, que disporá de 30 minutos para seu e pronunciamento. Com a palavra, o Deputado Ermano Batista. 
c 
E 
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o Deputado Ermano Batista - Sr. Presidente, Srs. Deputados, quando 
a imprensa publicou o caso Medioli, fui questionado pelos repórteres 
a respeito do que eu achava sobre a situação. Respondi que, no 
momento, não achava nada, pois quem tinha que achar era a polícia, 
para o bem de Medioli, se fosse mentira, ou para o bem do povo 
mineiro, se fosse verdade. 

Penso, nesse ponto, como o Deputado Péricles Ferreira: nós temos 
assuntos mais importantes para discutir. Eu preferiria discutir a 
angústia do aposentado diante do dragão da insensibilidade, que 
consome o seu salário. Eu preferiria discutir o sofrimento gerado 
pela espera dos economiários diante da iminência do julgamento de um 
veto cujo resultado pode ser fatal para os seus já minguados 
salários. É isso que deve nutrir o nosso sentimento. São as 
reclamações daqueles que não podem vir à tribuna. Nós somos 
responsáveis pela emissão de sua voz, pela transformação em palavras 
do seu sentimento. 

É hoje preocupação geral a onda de atentados terroristas na cidade 
de Belo Horizonte. Em princípio, admite-se que se trata de 
orquestração com vistas a desestabilizar o Sr. Secretário de 
Segurança, Delegado Santos Moreira, homem sério, cuja personalidade 
e caráter inspiram confiança e agradam ao povo mineiro. Entretanto, 
o fato precisa ser encarado com cautela, porque a onda promete 
grassar e está claro que os criminosos não são primários. 
O que acontece em Belo Horizonte, a meu ver, é apenas o reflexo 

daquilo que já se esboça a nível nacional. Praza a Deus que eu 
esteja enganado. Interesses há muito tempo apartados, acastelados no 
poder sofrem, hoje, ameaça do Governo que veio com a disposição de 
consertar este País. Reagem, e sabe o Criador o que serão capazes de 
fazer. Tem gente saudosa que, sem remorso, se dispõe a montar ~ma 
engrenagem capaz de mover a máquina no caminho da desestabilizaçao. 
Temos, a nível nacional, o exemplo recente que não pode passar ao 
largo, despercebido por nós.(- Lê:) 

"Há poucos dias o Sr. AntOnio Carlos Magalhães estreou na tribuna 
do Senado com a infeliz, descabida e insensata iniciativa de atacar 
o Poder Judiciário. Sem ponderar um mínimo sobre o que exalava, como 
um franco e cego atirador, distribuiu rajadas de sua metralhadora, 
não se importando a quem pudesse atingir. 
Ora, não poderia haver pronunciamento mais esdrúxulo do que aquele, 

nos termos em que foi posto, haja visto que partiu de um parlamentar 
da mais alta Câmara legislativa, com longa militância na vida 
pública e, portanto, com a responsabilidade indescartável de se 
primar pela coerência, tanto em função de sua posição política como 
em razão do mandato que ostenta. 
O tema escolhido, certamente à falta de outros que ele, Senador, 

considerasse mais substanciosos, objetivou, sem razão plausível e 
procedente, o ataque virulento, infundado, frio, calculado, 
prepotente e inconseqüente a uma instituição nacional de alta 
relevância, um Poder de características peculiares, inconfundíveis, 
ilibado por natureza, essencial no gerenciamento da harmonia que 
necessariamente deve reinar no relacionamento social. A questão não 
é somente a critica em si mas a extensão do efeito, que de imediato 
nos parece destinado a desestabilizar as instituições para atender 
aos mais sombrios objetivos, e justo no momento em que mais 
importante se torna nossa afirmação democrática. 
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E é justamente sob esse ângulo que tememos existir a pretensão de 

uma perigosa escalada no sentido de se promover um retorno a uma 
época já superada, a dos desmandos totalitários, mas que, sem a 
menor dúvida, foi, ao seu tempo, uma pecaminosa máquina para 
prestigiar e beneficiar alguns setores privilegiados - na verdade 
sem credenciamento para tal -na política nacional. 
O poder público, como a Justiça, é um atributo exclusivo do Estado 

e não dos homens que estão à sua frente. O serviço público é 
contínuo e não pode ser interrompido. A nação é o objeto e o sujeito 
do poder público, donde a infeliz incursão do Senador Magalhães em 
área melindrosa porque envolvendo sutilezas que escapam ao 
entendimento comum, pelo que um pronunciamento daquele tipo pode 
provocar, como provoca, reações em série e de resultados 
imprevisíveis. O Senador sabe disso e, mais, poderia prever o que a 
sua fala acarretaria, porque os seus efeitos na psicologia popular 
serão sempre fora do controle de quem critica ou incita. 

No afã de saciar os seus interesses particulares, políticos ou não, 
e dar vazão à sua ira contra aquilo que a ele se opõe, o Senador se 
esqueceu do elementar e foi pródigo nos abusos de uma língua solta e 
destemperada. 
Seria prudente que, antes de pronunciar, ele examinasse 

cautelosamente, com mais profundidade, o ensinamento do douto Afonso 
Arinos: "O Direito do Estado se sobrepõe coercitivamente a todas as 
demais normas de conduta social, sejam quais forem as instituições 
sociais de que provenham, independentemente da procedência 
histórica. A norma jurídica e o seu instrumento de execução, o de 
gestão, aquele a que chamamos no sentido mais amplo de justiça, são, 
assim, basilares na construção e manutenção da nacionalidade ... " E 
aquele Senador não possui, certamente, nenhum respaldo que o 
credencie a criticar de forma tão infeliz e infausta a Justiça. 

Delafose observa que "nas nações civilizadas não há função mais 
elevada e digna que a do Juiz. Grande é o seu poder, e ao mesmo 
tempo temível, porque ele tem em suas mãos a tranqüilidade, a 
fortuna e o crédito, a honra, a liberdade e a própria vida dos seus 
concidadãos." Por sua vez, diria Ihering: "A força de um povo 
corresponde à força do sentimento jurídico. Cultivar o sentimento do 

z direito na Nação é, portanto, cultivar o vigor e a força do Estado. 
5 Por essa cultura não entendo, está claro, a cultura teórica das 
' escolas e do ensino, mas a realização dos princípios da Justiça em 
~todas as relações da vida." 
·E O Senador Magalhães não estava, por certo, falando em vão mas, bem 
2 na sua forma questionável de fazer política, com toda pujança de 
c egoísmo e de envolvimento dos interesses pessoais. 
c Esqueceu-se o Senador dos sábios ensinamentos de Rousseau, quando 
~ enfoca, com clareza e habilidade, o sentido implícito do Poder 
~ Judiciário, em seu "Contrato Social", fazendo aflorar as essências 
~ de sua grandeza. Para ele a sobrevivência da sociedade depende 
~ diretamente das normas que regem o relacionamento social e, por 
ro isso, das pessoas e comportamentos que as aplicam. Por seu turno, 
~ Montesquieu, procurando o "Espírito das Leis", concluía que, afora a 

ro relatividade dos elementos envolvidos, é fundamental que a prudência 
~ e o consenso predominem na forma de se administrar a justiça. 
~ Em face dessas considerações, não nos é possível admitir, 
~ pacificamente, que o pronunciamento daquele Senador tenha um efetivo a 
É 
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caráter de sobriedade e objetive fins realmente nobres. Parece-nos 
que, no caso, a salvaguarda pretendida não é o interesse da 
sociedade, justo porque as questões foram abordadas de maneira 
aleatória. 

Um homem público, com o prestígio de uma senatoria, tem, 
necessariamente, a obrigação de se impor pela coerência e pela 
ponderação, fazendo avaliações que reputa como úteis e oportunas. 
sim, mas tudo dentro de padrões éticos compatíveis com a sua 
dignidade. Aliás, esse é um compromisso elementar do cidadão eleito 
com o povo que o escolhe para representá-lo nas instâncias 
superiores da vida da Nação. 
~válida uma digressão. A condição "sine qua non" para que o homem 

saído da massa exerça, com toda a substância da democracia, o seu 
direito de protestar, de se contrapor aos fatos e fenômenos que 
envolvem os acontecimentos do País. é que ele tenha um refinado 
·senso dos seus deveres, incluE've aqueles que implicam, 
compulsoriamente, no princípio ds isenção, sem o que jamais 
construirá algo de útil. E a utilidade aí é fundamental na fixação 
da confiabilidade do político. Sem ela, ele nada representará, 
perdendo, inclusive, a majestade para falar em nome do povo. A 
outorga popular é inseparável do espírito de liderança. E o espírito 
de liderança só perdura quando existe sintonia de pensamento entre o 
líder e o liderado. 
O ataque do Senador Antônio Carlos Magalhães à Justiça, em geral. 

feriu a honra nacional, porque incidiu, de maneira pouco 
recomendável, sobre um bem indisponível da nação. A sua ofensa, 
assim, não foi restrita a um setor da sociedade, mas envolveu a 
todos. Ainda que o Senador tivesse confinado os seus impropérios em 
termos do seu Estadc onde ele se pressupõe um todo-poderoso. ainda 
assim não caberiam a~ afirmações estapafúrdias que ele fez, porque 
lá também é Brasil, e mais, com a tradição de berço de figuras do 
quilate de Rui Barbosa, que engrandeceu o Direito e a justiça deste 
Pais. Ao dizer que a "pátria é a família amplificada, é o seio 
dignamente constituído", Rui pretendeu dizer também que a justiça, 
como projeção maior da família e da sociedade, é parte inalienável 
de nossos ideais, da nossa disciplina coletiva, de nossa vida no 
cotidiano. 

Pode ser que a justiça como instituição gerida por cidadãos. tenha 
os seus percalços, porque necessariamente envolvendo o elemento 
humano, com todas as suas falhas, erros e fraquezas, donde a 
possibilidade de acontecerem problemas sempre superáveis em razão de 
dispositivos de autocontrole. Mas não será por isso, na hipótese do 
eventual, que teríamos de tomar a exceção como regra, inclusive 
porque as dimensões daquele Poder se sobrepõem aos ocasionais vícios 
que a falibilidade humana pode provocar. A falha dos homens não é e 
nunca será uma falha da justiça. A soberana condição desse Poder é 
de um esplendor que transcende do lugar comum. Identificar e 
denunciar o omisso, o mandrião, o prevaricador, o corrupto, seja ele 
membro de qualquer dos Poderes, é dever, mas generalizar 
conspurcando o Poder é desservir a democracia. 
Ademais, o Senador Magalhães deveria convir, como homem público, 

que o Brasil, como Estado de formação relativamente recente, em vias 
de aperfeiçoamento democrático, já conseguiu feitos notáveis no 
âmbito da justiça, revelando aí uma qualidade excepcional e um tanto 
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invejável no trato da lei. O que deixamos de conseguir decorre de 
contingências notórias, pois que possuindo a 17ª parte das terras 
emersas do planeta, o Brasil tem uma variedade imensa de recursos e 
de condições, o que exige um esforço muito maior no controle das 
relações político-sociais. E, mesmo assim, avançamos, atingimos 
metas difíceis, tivemos um progresso surpreendente em curto espaço 
de tempo, o que obriga a renovação constante dos nossos mecanismos, 
cabendo a cada um de nós um esforço para colaborar no 
aperfeiçoamento das instituições, mas jamais com ações predatórias. 
Vivemos hoje uma democracia consolidada, situação incômoda para os 
saudosistas. O Sr. Antônio Carlos Magalhães tem razões de sobra para 
ter saudades. 
A Constituição Federal está eivada de elementos que dimensionam a 

importância da justiça na condução e qualificação da sociedade. Na 
verdade, por força da expressão da justiça em contraposição às 
nossas tradicionais mazelas sociais, sempre deparamos ao longo da 
história com figuras políticas que pretenderam controlar a 
administração da justiça, para manipulá-la ao sabor dos seus 
interesses mais escusos. E, obviamente, o insucesso dessa empreitada 
e os recalques provocados pela impotênc~~ do instrumento do poder 
para se chegar àquele fim trazem uma frustração que esporadicamente 
extravasa no impeto inconseqüente de personalidades como o Sr. 
Antônio Carlos Magalhães. 
O poder, essa eterna e persistente grandeza chamada poder, tem 

sido, no curso de infindas gerações que produziram a história, o 
grande motivo inspirador de uma vasta gama de ações humanas 
destrutivas e sem qualquer mérito. 

Há, porém, de se considerar que uma nação dignamente organizada 
possui poderes distintos, fonte de equilíbrio e harmonia, cada qual 
com os seus valores e sua dinâmica de trabalho, devendo agir com 
independência e responsa: lidade. Se ao Legislativo, do qual o 
Senador faz parte, compe:~ a elaboração das normas. ao Judiciário 
cabe a sua administração de maneira correta e proveitosa, não 
cabendo a qualquer das partes lançar farpas em detrimento da outra, 
se aquela se esforça para o fiel cumprimento de sua missão. 

Há valores, há instituições, como é o caso da justiça, cuja 
z preservação é fundamental ao equilíbrio das grandezas que compõem 
~ uma nação, pelo que, inexoravelmente, devem ficar distanciadas e 
' alheias aos interesses e disputas de natureza eleitoreira. A 
~ incolumidade da justiça, "a priori", sustenta a democracia e 
·E concretiza os valores éticos no chamamento de todos os cidadãos para 
o a construção coletiva. 
c Durante a última campanha eleitoral, o Sr. Lula, candidato à 
c Presidência, portanto com o dever de conhecer as regras fundamentais 
~ dos Poderes. chegou a afirmar que entre a lei e a coisa justa, ele § ficava com esta, sem atinar, é claro, com o fato de que não 
~ existiria a coisa justa se não existisse a lei para qualificá-la 
c como tal, bem como a existência do Poder Judiciário com a função de 
~ administrar e exercer sua prática. Naquela oportunidade, com a mesma 
.~ infelicidade de Antônio Carlos, Lula queria, por linhas transversas, 
~ efeitos promocionais numa desenfreada ânsia por votos. 
~ O caráter vitalício com que os Juizes exercem, por exemplo, sua 
~ função, procede na medida exata em que os administradores da justiça 
~ têm a necessidade premente e insubstituivel de manter a sua isenção a 
E 
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em qualquer decisão que emitam. A sutileza e a sobriedade dos 
julgadores impõe efeitos salutares no espírito da massa, realça a 
circunstância de sua condição de indisponibilidade de uma grandeza 
maior inspirada na lei. Assim, o ato de acatar o império da justiça, 
é comportamento de disciplina indispensável à organização social, de 
mantença do espírito de nacionalidade. 

Contra esse poder não há outra garantia senão o caráter próprio dos 
homens que o exerçam. A firmeza do caráter é o mais precioso 
atributo do magistrado. Ao Juiz incumbe, dessa forma, precatar-se 
contra as iniqüidades e desregramentos, alteando-se pela serenidade, 
pela independência, pela dedicação ao dever e pela inteireza moral 
sobre as paixões que refervem tempestuosamente ao redor de sua toga. 
Infeliz, muito infeliz o Senador Antônio Carlos Magalhães ao 

invectivar contra o Poder Judiciário de modo inconseqüente e 
destrutivo, num momento tão sutil da nossa história, em que 

·procuramos, avidamente, nos reencontrar com o nosso destino, 
acreditando, sobretudo, em nossas grandezas mais caras, como a 
justiça." 

2a Fase 
o Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) -Esgotada a matéria 

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

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

Proposição de Lei nQ 12.546, que autoriza o Poder Executivo a doar 
imóvel ao Município de Dores do Indaiá (ex-Projeto de Lei nQ 
1.463/93, do ex-Deputado Jaime Martins). A Comissão Especial opina 
pela rejeição do veto. 

Com a palavra, o Deputado Péricles Ferreira. 
O Deputado Péricles Ferreira Sr. Presidente, esse veto diz 

respeito a um terreno localizado em Dores do Indaiá que foi doado ao 
município no ano de 1952. O que se pretende com o projeto é 
exatamente a reversão desse terreno ao município. Não sabemos o 
porquê do veto a esse projeto. Quero, de público, Sr. Presidente, 
colocar aos nossos pares a minha posição, que é também a do Governo. 
Se, depois de 43 anos, o Estado não utilizou o terreno para a 
finalidade a que se propunha, não será agora que nele irá construir. 
Entramos em contato com S. Exa., o Sr. Prefeito Municipal de Dores 
do Indaiá, e ele se propôs a fazer a doação de um terreno de iguais 
condições para que o Estado possa construir a sua delegacia ou 
quartel de polícia. Assim sendo, queremos 2Jui deixar o 
posicionamento nosso, que é também o do Governo, de que o veto seja 
derrubado. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Leonídio Bouças. 
o Deputado Leonidio Bouças* - Sr. Presidente, caros Deputados, 

nosso encaminhamento é justamente para a rejeição do veto, já muito 
bem detalhado pelo Deputado Péricles Ferreira, que, inclusive, 
contou a história desse imóvel. Ele foi doado, com escritura pública 
anexada ao processo, em 2/4/48. Logo no ano seguinte, em 1949, o 
próprio município, por intermédio da Câmara dos Vereadores, fez uma 
modificação no projeto, dizendo que o terreno reverteria ao 
patrimônio da Prefeitura de Dores do Indaiá, caso não se 
concretizassem os fins para os quais foi feita a doação. 
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A Câmara de Vereadores apenas esqueceu de colocar no projeto, na 

cláusula de reversão, um prazo para que se completasse a obra, caso 
o imóvel fosse doado ao Estado para a construção de dez casas que 
serviriam para alojar o destacamento policial daquela cidade. 
O ex-Deputado Jaime Martins elaborou, na legislatura anterior, esse 

projeto autorizativo, que, por si só, não significa a reversão. Deve 
haver a vontade do Governador. Caberá ao munlClPlO, depois da 
autorização da Assembléia Legislativa, procurar a via judicial ou, 
seria até mais fácil, conseguir que a Câmara Municipal faça uma 
emenda nesse projeto, constando o prazo de reversão. Bastaria que a 
atual Câmara dos Vereadores colocasse um prazo de um ano e, se não 
se construíssem as casas nesse período, o imóvel reverteria ao 
patrimônio do Município de Dores do Indaiá, já que, há 46 anos esse 
imóvel doado não cumpriu a sua finalidade. 
Ele serve muito mais para a construção de um ginásio poliesportivo, 

onde os jovens daquele pequeno município poderão ter um local para o 
lazer e a prática de esportes. Quando for solicitado, o Prefeito já 
se propôs a doar um outro terreno que satisfaça as necessidades do 
Governo. 
Solicito aos Srs. Deputados que votem pela rejeição do veto do Sr. 

Governador. 
* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente Não há oradores inscritos. êncerra-se a 

discussão. Em votação. A Presidência vai submeter a matéria a 
votação por escrutínio secreto, nos termos do art. 234 do Regimento 
Interno. Antes, lembro ao Plenário que os Deputados que desejarem 
manter o veto deverão votar "sim", e os que desejarem rejeitá-lo 
deverão votar "não". Resumindo: "sim" mantém o veto, "não" rejeita o 
veto. Convido para servirem como escrutinadores os Deputados 
Francisco Ramalho e José Bonifácio. Com a palavra, o lQ-Secretário, 
para proceder à chamada dos Deputados. 
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.) 
- Depositam seus votos na urna os seguintes Deputados: 
Wanderley Ávila -Sebastião Navarro Vieira- Rêmolo Aloise- Maria 

José Haueisen- Ibrahim Jacob- Ermano Batista- Alencar da Silveira 
Júnior - Almir Cardoso- Anderson Adauto- Antônio Andrade- Antônio 

z Roberto- Arnaldo Penna - Bilac Pinto- Bonifácio Mourão- Carlos 
~ Murta - Carlos Pimenta - Dílzon Melo- Dimas Rodrigues Dinis 
• Pinheiro - Djalma Diniz - Durval Ângelo - Elbe Brandão - Francisco 
~ Ramalho- Geraldo Nascimento -Geraldo Rezende- Gil Pereira 
• Gilmar Machado - Irani Barbosa- Ivair Nogueira- Ivo José- João 
~Batista de Oliveira- João Leite- Jorge Eduardo de Oliveira- José 
~ Bonifácio- José Braga -José Henrique- José Maria Barros- Kemil 
o Kumaira - Leonídio Bouças - Marcelo Gonçalves - Marco Régis - Marcos 
~ He1ênio - Miguel Barbosa - Miguel Martini - Paulo Piau Paulo § Schettino - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Romeu Queiroz -
~ Simão Pedro Toledo- Wilson Trópia. 
~ O Sr. Presidente - Recomendo aos escrutinadores que procedam à 
~ abertura da urna e à verificação da coincidência do número de J sobrecartas com o de votantes. 
~ - Os escrutinadores procedem à conferência das sobrecartas. 
~ 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. 
~ 
E 
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- Os escrutinadores procedem à apuração :os votos. 
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 4 De~utados. Votaram "não" 44 

Deputados. Houve 3 votos em branco. Está rejeitado o Veto Total à 
Proposição de Lei nQ 12.546. À promulgação. 
Discussão, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei nQ 

12.617, que dispõe sobre a gratuidade do registro de nascimento e da 
certidão de óbito para pessoas reconhecidamente pobres (ex-Projeto 
de Lei nQ 1.114/92, do Deputado Marcos Helênio). A Comissão Especial 
opina pela manutenção do veto. Em discussão, o veto. Para discuti-
lo, com a palavra, o Deputado Marcos Helênio. 
O Deputado Marcos Helênio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 

Deputadas, público aqui presente, após fazermos a discussão desse 
veto, entrará em votação o projeto que cria a Secretaria da Criança 
e do Adolescente, oportunidade em que faremos a sua discussão. 
Também com relação ao veto sobre a questão da Proposição de Lei nQ 
·12.628, que envolve o pessoal da MinasCaixa, vamos fazer a discussão 
em outra oportunidade. 
Gostariamos de chamar a atenção para um aspecto técnico. que é 

exatamente um erro de interpretação, quando diz que a matéria é 
federal. Se a Constituição Federal já prevê a gratuidade das 
certidões de nascimento e de óbito para as pessoas reconhecidamente 
pobres, o que estamos propondo é a divulgação, ou seja, a 
publicidade dessa legislação, e a definição de qual é a sua 
clientela reconhecidamente pobre. 

Na verdade, nós, os legisladores, temos competência. Fizemos um 
estudo que deve ser mostrado, pedindo a derrubada do veto, para não 
cometermos um erro de interpretação, que vai prejudicar a maioria 
das pessoas pobres que vão aos cartórios sobrestar certidões de 
nascimento ou de óbito para seus familiares. 
O veto recebeu parecer pela manutenção. A;~ga o relator, na linha 

do que preconiza o Governador do Estado, que: 
1) A regra jurídica da Constituição é de aplicação imediata. auto-

aplicável. conforme a lição de ilustres doutrinadores; 
2) É matéria privativa da União legislar sobre serviços notariais; 
3) A lei estipula limite financeiro para a concessão do benefício. 
As razões aduzidas pelo Sr. Governador e pelo relator do veto, 

nesta Casa, são, "data venia", inconsistentes e revelam uma leitura 
incorreta da proposição, senão vejamos: 
I - Antecedentes: o projeto que originalmente apresentamos. cuja 

ementa dizia "Dispõe sobre a divulgação da gratuidade assegurada 
pelo art. 5Q, inciso LXXVI, da Constituição Federal", ceve, 
inicialmente, seu recebimento recusado pela Mesa desta Casa. 
Portanto, estamos propondo a divulgação da matéria em cartório, já 
que, inicialmente. o projeto teve seu recebimento recusado, sendo 
posteriormente reformulado, ficando demonstrada a sua pertinência. 

II - Sobre a primeira das razões invocadas: realmente, a norma 
constitucional é auto-aplicável. (-Lê:) 
Art. 5Q, inciso LXXVI -São gratuitos, para os reconhecidamente 

pobres, na forma da lei: a) o registro civil e de nascimento; b) a 
certidão de óbito". No entanto, sua regulamentação 
infraconstitucional não é vedada, sendo, aliás, recomendável. 
A Secretaria de Assuntos Especiais diz o seguinte: "Não é razoável 

entendermos que existam palavras inúteis nos textos legais. Desse 
modo, a mencionada expressão "na forma da lei", contida no inciso 
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LXXVI do art. 5Q, não poderia ter outra repercussão senão a de 
ex1g1r_a ação do legislador ordinãrio para completar a disciplina e, 
consequentemente, tornar o preceito aplicãvel". Então, estamos 
apenas regulamentando uma legislação federal. O importante é que 
todas as comissões, exceto a especial, deram parecer favorãvel e 
justificado. Por causa do tempo, vou ler apenas o parecer da 
Comissão de Constituição e Justiça: "Trata-se de competência para 
legislar, não para organizar. O que equivale a dizer que apenas a 
norma orientadora de natureza geral é que deverã ser emanada da 
União". A União tem competência para legislar, mas, para organizar 
nós temos competência. Então, a Comissão de Constituição e Justiç~ 
deu o seguinte parecer: "Não versa a proposição em questão sobre 
registros públicos, uma vez que não se refere ao conteúdo e à forma 
dos atos praticados pelos notãrios, mas à sua contraprestação 
remuneratória, que foi claramente diferenciada na Constituição 

·Federal. Com efeito, a Lei mãxima, no art. 5Q, inciso LXXVI, 
estabelece a gratuidade do registro civil de nascimento e da 
certidão de óbito para os reconhecidamente pobres, na forma da lei. 
Como se vê, o assunto diz respeito à isenção da cobrança de 
emolumentos. Se é da esfera federal tal prerrogativa, abre-se aos 
Estados federados a possibilidade de exercerem sua competência 
suplementar, ou mes~o plena, nos precisos termos dos §§ 1Q, 2Q e 3Q 
do art. 24 da Cor: ·tuição da República". E ai vai uma série de 
excludências sobre . ~ssunto. E, como os Deputados souberam agir com 
inteligência com re,ação ao primeiro veto, nós temos competência 
para legislar sobre gratuidade. Estou apenas tentando regulamentar 
uma coisa que existe na Constituição, ou seja, definir quem são as 
pessoas reconhecidamente pobres e fixar, em local visível nos 
cartórios, essa legislação, para que não seja o dono do cartório a 
dizer quem pode ou não pode. Por isso, entendemos que houve erro de 
interpretação na anãlise da Comissão Especial, porque a Comissão de 
Constituição e Justiça, a Comissão de Administração Pública, a 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária e a Comissão de 
Defesa do Consumidor deram parecer favorãvel ao projeto. Notou-se, 
assim, que não hã argumento a embasar o veto à proposta ora 
debatida. Temos a convicção de que, tanto para a anãlise jurídica 

2 quanto a de mérito do projeto, nossas palavras puderam aclarar a 
G situação. Na atual conjuntura, em que os pobres têm ficado cada vez 
' mais pobres, nada mais justo que lhes possibilitar o mínimo acesso a 
~ uma garantia que, embora assegurada pelo constituinte. lhe é negada 
·E no dia-a-dia. Contamos, pois, com o apoio desta Casa à derrubada do 
~ veto. 
E A Constituição prevê, mas a maioria das pessoas não sabem que têm 
c esse direito. Portanto, solicito o empenho dos colegas Deputados 
~ para tentar derrubar esse veto e dar uma oportunidade para que a 
~ Constituição Federal prevaleça, neste capitulo, e que as pessoas 
~ reconhecidamente pobres possam ter, de fato, direitos à certidão de 
~ nascimento e à certidão de óbito. Obrigado. 
~ O Sr. Presidente (Sebastião Navarro Vieira) - Não havendo oradores 
.~ inscritos, encerra-se a discussão. Em votação. A Presidência vai 
~ submeter a matéria a votação por escrutínio secreto, nos termos do 
g art. 234 do Regimento Interno. Convido para servirem como 
~ escrutinadores os Deputados Francisco Ramalho e Leonidio Bouças. Com e a palavra, o 1Q-Secretãrio, para proceder à chamada dos Deputados. 
a 
E 
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O Sr. Secretário-(- Faz a chamada.) 
- Depositam seus votos na urna os seguintes Deputados: 
Wanderley Ávila -Sebastião Navarro Vieira- Rêmolo Aloise- Maria 

José Haueisen - Ibrahim Jacob- Ermano Batista -Antônio Júlio-
Alencar da Silveira Júnior - Almir Cardoso - Anivaldo Antônio 
Antônio Genaro -Antônio Roberto- Arnaldo Penna - Bilac Pinto-
Carlos Murta - Carlos Pimenta - Dílzon Melo - Dimas Rodrigues -
Dinis Pinheiro Elbe Brandão Francisco Ramalho Geraldo 
Nascimento- Geraldo Rezende -Geraldo Santanna- Gil Pereira 
Gilmar Machado - Ivair Nogueira- Ivo José -João Leite- José 
Bonifácio- José Braga -José Maria Barros Kemil Kumaira 
Leonídio Bouç2s - Marcelo Cecé - Marcelo Gonçalves - Marco Régis -
Marcos Helênio - Miguel Barbosa - Miguel Martini - Paulo Piau -
Paulo Schettino - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Romeu Queiroz 
-Ronaldo Vasconcellos- Sebastião Costa -Simão Pedro Toledo 
Wilson Trópia. 
o Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) Recomendo aos 

escrutinadores que procedam à abertura da urna e à verificação da 
coincidência do número de sobrecartas com o de votantes. 
-Os escrutinadores procedem à conferência das sobrecartas. 
O Sr. Presidente- Votaram 49 Deputados. Foram encontradas na urna 

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

- Os escrutinadores procedem à apuração dos votos. 
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 33 Deputados. Votaram "não" 15 

Deputados. Houve 1 voto nulo. Está mantido o Veto Total à Proposição 
de Lei nQ 12.617. Oficie-se ao Governador do Estado. 

Discussão, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei nQ 
12.626, que dispõe sobre o controle e a fiscalização da execução 
orçamentária do Estado (ex-Projeto de Lei nQ 1.460/93, do ex-
Deputado Antônio Carlos Pereira). A Comissão Especial perdeu prazo 
para emitir parecer. Nos termos do § 2Q do art. 147 do Regimento 
Interno, a Presidência vai designar relator o Deputado Pé· ~les 
Ferreira, para emitir parecer oral sobre a matéria. Com a pala\~a. o 
Deputado Péricles Ferreira. 
o Deputado Périctes Ferreira Sr. Presidente, na verdade, a 

intenção do nobre ex-Deputado Antônio Carlos Pereira é a mais 
salutar possível, com relação a essa matéria. Somos favoráveis, e o 
Governador também, à aprovação desta proposição. Entretanto, o 
pecado existente aqui é a sua inconstitucionalidade, e, por isso, 
somos pela manutenção do veto. 

O Sr. Presidente - Em discussão. Para discutir, com a palavra, o 
Deputado Gilmar Machado. 
o Deputado Gitmar Machado- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 

presentes às galerias. estamos aqui para discutir o Veto à 
Proposição de Lei nQ 12.626. Faço questão de ler o projeto, porque a 
maior parte dos Parlamentares aqui presentes não tiveram 
conhecimento do que foi apresentado e discutido na Legislatura 
passada, pelo ex-Deputado Antônio Carlos Pereira. O projeto diz o 
seguinte: 

- (O Projeto de Lei nQ 1.460/93, lido pelo Deputado, foi publicado 
na edição de 12/6/93.) 
Queremos ressaltar que o projeto foi discutido nas comissões e, 

posteriormente, aprovado em Plenário. Logicamente, só recebeu veto 



do Governador porque foi aprovado por esta Casa. Lamentavelmente, 
agora, na volta do projeto, vemos a comissão especial opinando pela 
rejeição do veto. 
Gostaríamos de colocar: era o Governo 

Quando mandou o projeto, nas razões do 
estava vetando o procedimento, porque 
mineira não nos permitem ter acessos 
execução orçamentária mas sim, só no 
legislatura. 

pela manutenção do veto. 
veto, o Governador disse que 
a Carta federal e a Carta 
regulares às informações da 
final do ano contábil da 

Já podemos, para esse fim, trabalhar junto ao Tribunal de Contas no 
tocante aos arts. 74 e 76. Vamos, então, ao relatório da Comissão de 
Constituição e Justiça da Assembléia Legislativa, que emitiu seu 
parecer, embasado na Constituição, como era de se esperar. A 
Comissão emitiu seu parecer pela constitucionalidade, exatamente 
utilizando-se dos arts. 70, 71, 74 e 76 da Constituição Mineira, que 
se baseiam no art. 70 da Constituição Federal. Esse artigo diz que 
nós podemos e temos o direito a ter acesso às informações. O que nós 
precisamos é de uma regulamentação maior. O que o projeto faz é, 
exatamente, normatizar a forma de termos acesso a essas informações. 

Hoje, pela manhã, em nosso debate com o Secretário de Obras e 
Transporte, Israel Pinheiro, ele dizia da necessidade de fazermos o 
acc-~anhamento mensal da execução do serviço, não esperando pelo 
fi· ~i do ano, quando essa missão ficaria quase que inviável. O 
Secretário foi aplaudido pelos parlamentares presentes, uma vez que 
esse acompanhamento e fiscalização é o papel do Poder Legislativo. 
Quando queremos discutir nosso poder constitucional, nossa 

obrigação de acompanhar e fiscalizar o Poder Executivo, mais 
propriamente os recursos do povo, os impostos coletados junto à 
população para execução de obras, observamos que continuamos sem 
acesso às informações necessárias. Como exercer, plenamente, a nossa 
capacidade de fiscalização e acompanhamento se não dispomos dos 
dados informativo~ para tanto? Estaremos, dessa forma, abrindo mão 
de preceitos a nós cabíveis. Como discutirmos com o Secretário de 
Obras ou com o Secretário da Fazenda se entramos no debate 
prejudicados por falta de informações? Hoje, por exemplo, parte da 
intervenção que fiz ao Secretário foi, exatamente, para checar dados 

z e, posteriormente, formular perguntas. 
~ Lamentavelmente, temos que engolir os números fornecidos pelo 
· Governo, e isso tem ocorrido em todas as legislaturas, inclusive 
~ nesta. Só sabemos que o Governo está arrecadando pouco. esta é sua 
·~ alegação. Não sei se procede. Não posso fazer nenhuma afirmação por 
~falta absoluta de dados ou informações que me levem a tal. Caso faça 
c alguma afirmação, sem as devidas informações, corro o risco de ser 
~tachado de leviano ou irresponsável. 
~ Precisamos ir atrás das informações, buscando-as e, como se diz no 
g interior, nossa missão é a de tentar tirar leite de pedra. Faltam-
~ 
~ nos os dados para que possamos exercer, na plenitude, a nossa 
~condição de parlamentares e de fiscalizadores, que é exatamente o 
~ que queremos. Estamos defendendo esse projeto, pois ele abre a 
.~ possibilidade de fazermos esse acompanhamento. Já conseguimos checar 
~ alguns números, apesar de continuarmos não tendo acesso a uma série 
~ de informações. Quando do envio da Medida Provisória nQ 935, em que 
~o Presidente da República pede recursos da seguridade do trabalhador 
~ para cobrir déficit do Governo, ele disse primeiro, que não podemos 
a 
E 
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ter reajuste do salário mínimo porque iríamos quebrar a Previdência. 
Irá ter um rombo de mais de R$5.000.000.000,00. Em seguida, o 
Governo se propôs a retirar essa verba da seguridade do trabalhador 
para cobrir outras dívidas do Governo. É séri9 um Governo desse? 
Podemos confiar nos dados que ele apresenta? E difícil porque, a 
cada momento, ele diz coisas diferentes. 

Tivemos outro exemplo muito claro na mesma questão do salário 
mínimo. O Governo, para alimentar a ciranda financeira, possibilitou 
e garantiu, no último ano, um "lucrozinho" de R$15.000.000.000,00 
aos bancos. Ganharam só isso, e o Governo não vê nada disso. Isso 
não quebra o País, mas elevar o salário faz estragos. 
Queremos, entãc. ter acesso aos dados e informações para que 

possamos exerce~ melhor o nosso trabalho. 
O Deputado Ivo José -Para ilustrar a sua exposição, gostaria de 

citar a Constituição do Estado, Subseção da Fiscalização e dos 
·controles: "Art. 73 - A sociedade tem direito a governo honesto, 
obediente à lei e eficaz. 

§ 1Q- Os atos das unidades administrativas dos Poderes do Estado e 
de entidade da administração indireta se sujeitarão a: 

I - controles internos, exercidos, de forma integrada, pelo próprio 
Poder e a entidade envolvida: 

II - controle externo, a cargo da Assembléia Legislativa, com 
auxílio do Tribunal de Contas; 
III - controle direto, pelo cidadão e associações representativas 

da comunidade, mediante amplo e irrestrito exercício do direito de 
petição e representação perante órgão de qualquer Poder e entidade 
de administração indireta. 

§ 2Q - É direito da sociedade manter-se correta e oportunamente 
informada de ato, fato ou omissão, imputáveis a órgão, agente 
político, servidor público ou empregado público e de que tenham 
resultado ou possam resultar. 

Em síntese, como está assegurado esse direito constitucional se, no 
momento de viabilizar esss preceito constitucional, ele não está 
assegurado devidamente aos Poderes? O Poder Legislativo tem o 
Tribunal de Contas como órgão auxiliar, mas como seria regulamentada 
essa fiscalização? 

Como será ela eficiente se, no momento exato em que o legislador 
precisar dos dados, ele não tiver como recorrer? Esta é uma das 
preocupações, em se tratando de execução orçamentária dos bancos, 
que o Governo pretende implementar. 
Portanto, acho que, apesar de estar claro na Constituição, não está 

claro na prática, porque, no momento em que o Executivo deveria, de 
fato, dar demonstração de que quer exercer o poder dentro dcs 
parâmetros legais, está impedindo que o legislador exerça seu pape . 
Só para ilustrar esse pronunciamento, lemos o artigo da constituiç~~· 
que deixam claras a competência e a exigência legal de termos esses 
dados em mãos. 
o Deputado Gilmar Machado -Agradeço a sua contribuição e quero 

dizer que o Deputado colocou muito bem que a Constituição foi feita 
por esta Casa. O Governo alega que, se começarmos a ter informações 
rapidamente, estaremos ferindo a independência do Poder. Isso é 
muito engraçado porque a Constituição é muito clara. Ela diz que 
compete à Assembléia Legislativa o exercício da fiscalização e do 
controle externo. Desculpe-me o técnico que fez esse relatório, 
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assinado pelo Dr. Eduardo Azeredo, mas ele é de uma incompetência 
enorme quando diz que o Executivo se sujeita ao Legislativo se ele 
nos der essas informações. Nós exercemos o controle externo, que é 
uma obrigação constitucional. Portanto, a pessoa que redigiu o 
relatório não leu o que diz o texto constitucional ou não entendeu o 
espírito do legislador ao elaborar a Constituição. 

Gostaríamos, portanto, que pudéssemos analisar melhor o assunto 
porque não podemos nos sujeitar a um grupo de tecnocratas que ficam 
fazendo relatórios para depois, termos que engoli-los. 
Posteriormente, no entanto, o Governo diz que vai derrubar o veto, 
que o Governador acha interessante que o Legislativo possa ter 
acesso a mais informações, mas mandará o projeto depois. Esse tipo 
de coisa é lamentável. Por que um projeto, para ser aprovado, tem 
que ser do Executivo? Se for de um Deputado, não serve? Se for do 
PT, então, a1 e que não passa mesmo. Temos que parar com isso. 
Precisamos de um Parlamento que mostre, na prática, um comportamento 
melhor. Isso veremos na hora do voto. Temos que ver esse painel 
funcionar e quem votou de um jeito ou de outro. O que acontece no 
Congresso Nacional todos sabem, quem votou a favor ou contra alguma 
matéria. Isso faz parte da democracia. O povo tem o direito de 
saber. 

O primeiro pronunciamento que fiz aqui, nesta nova legislatura, foi 
exatamente contra a sujeição do Poder Legislativo ao Poder 
Executivo. Não sei se alguns ainda se lembram do quadro que tivemos 
aqui na legislatura passada: dos mais de dois mil p~~~etos 
apresentados pelo Legislativo, mais de 1.500 foram rejeitados .. não 
foram aprovados. 
Mas, dos 212 projetos enviados por S. Exa. o Governador, 193 foram 

aprovados; os que não foram aprovados estão em tramitação. Isso é um 
absurdo. Vamos esperar os projetos do Governador para podermos 
discutir e votar. Quando o projeto é do parlamentar, não podemos 
discutir nem votar. Esperamos que o Parlamento e os parlamentares 
possam discutir de igual para igual com o Palácio da Liberdade. Não 
podemos ficar de joelhos. 
O Governo de Minas finalmente está começando a recuperar seu poder 

político no nível nacional. Poderemos novamente levantar a cabeça. 
z Lamentavelmente, nos últimos quatro anos, Minas Gerais tinha ficado 
~ de joelhos perante o Palácio do Planalto e se omitido diante dos 
, grandes temas nacionais. Te ·)s assistido ao fato de os espaços l políticos nacionais, no Co' ~resso Nacional e no Governo federal, 
j ~~~~~ g;~~~~oste~~~n~s ~~~d~~~ge~~i~~~·s~~~l~~~~~ee 1 ~~~~s~~s~0~~~~~~ 
c dos temas nacionais mais importantes. Espero que esta Casa não fique 
: mais de joelhos. 
~ Quero ainda, parabenizar o Deputado Ermano Batista pelo seu § pronunciamento feito há pouco, em nome do PL, criticando a forma a impetuosa e incorreta do ataque ao Poder Judiciário porque temos de 
~ respeitar a independência entre os Poderes. Mas queremos também que 
~ o Poder Legislativo seja respeitado pelo Poder Executivo, que seja 
.~ tratado de igual para igual. O Poder Legislativo deve discutir todos 
~ os projetos, mas não deve ser subserviente. Ao votarem, espero que 
~os parlamentares tenham refletido bem sobre o projeto. Os Deputados 
~também são competentes para elaborar projetos de lei. Com nossos 
~ projetos, estamos ajudando a aprimorar a democracia. Muito obrigado. 
~ 

E 
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o Sr. Presidente Em discussão. Não há oradores inscritos. 
Encerra-se a discussão. A Presidência vai submeter a matéria a 
votação por escrutínio secreto, de acordo com o art. 234 do 
Regimento Interno. Com a palavra, o 1Q-Secretário, para proceder à 
chamada dos Deputados. 
o Sr. Secretário- (-Procede à chamada.) 
-Depositam seus votos na urna os seguintes Deputados: 
Wanderley Ávila -Sebastião Navarro Vieira- Rêmolo Aloise- Maria 

José Haueisen - Ibrahim Jacob- Alencar da Silveira Júnior -Almir 
Cardoso - Anderson Adauto - Anivaldo Antônio - Antônio Andrade -
Antônio Roberto - Bilac Pinto- Bonifácio Mourão- Carlos Murta-
Carlos Pimenta - Dílzon Melo- Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro-
Elbe Brandão - Francisco Ramalho - Geraldo Nascimento Geraldo 
Rezende- Geraldo Santanna - Gilmar Machado- Ivo José João 
Batista de Oliveira- Jorge Eduardo de Oliveira- José Braga- José 
·Henrique- José Maria Barros- Kemil Kumaira - Leonídio Bouças-
Marcelo Gonçalves - Marco Régis - Marcos Helênio - Miguel Barbosa -
Miguel Martini - Paulo Piau - Paulo Schettino - Péricles Ferreira -
Romeu Queiroz- Sebastião Costa- Wilson Trópia. 

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

- Os escrutinadores procedem à conferência das sobrecartas. 
o Sr. Presidente- Votaram 43 Deputados. Foram encontradas na urna 

43 sobrecartas. Os números conferem. A Presidência solicita aos 
escrutinadores que procedam à verificação dos votos. 
- Os escrutinadores procedem à apuração dos votos. 
o Sr. Presidente - Votaram "sim" 27 Deputados. Votaram "não" 16 

Deputados. Está mantido o Veto Total à Proposição de Lei nQ 12.626. 
Oficie-se ao Governador do Estado. 

Discussão, em turno único, do Ve:o Parcial à Proposição de Lei nQ 
12.628, que dispõe sobre a tabela oe índices aplicáveis aos padrões 
de vencimentos dos servidores do Quadro Especial de Pessoal do 
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e dá outras 
providências (ex-Projeto de Lei nQ 2.077/94, do Tribunal de Contas). 
A Comissão Especial opina pela manutenção do veto ao art. 5Q e pela 
rejeição do veto ao art. 10 e seu parágrafo único. Em discussão. Com 
a palavra, para discutir, o Deputado Alencar da Silveira Júnior. 
o Deputado Alencar da Silveira Júnior Sr. Presidente, Srs. 

Deputados, venho defender a derrubada do veto. Dois pesos e duas 
medidas não podemos aceitar nesta Casa, já que temos direito 
adquirido e tantas outras coisas. 

Depois da posição clara do PT, de que vai trabalhar ao lado do 
Deputado Carlos Murta e ao lado do próprio autor da emenda Deputado 
Romeu Queiroz, para derrubada do veto, gostaria de fazer uma 
colocação. O Líder do PT que me antecedeu, disse que temos de ter 
independência. Concordo com ele. Falava também do veto anterior, 
quando o nobre Deputado Antônio Carlos Pereira, apresentou um 
projeto e o Governador vetou. Logo após foi enviado a esta Casa 
outro projeto. O nobre Líder do PT, naquela época, achou um absurdo, 
dizendo que ele não deveria ser mandado pelo Executivo. 
Hoje, gostaria de estar fazendo justiça com os servidores da 

MinasCaixa, que já foram sacrificados e nos lembramos também da 
derrubada do veto do Sr. Prefeito Municipal ao projeto que concedia 



o passe escolar. O passe escolar era um projeto de minha autoria e o 
Sr. Prefeito vetou-o. Ontem estive na Câmara Municipal e consegui 
que 24 Vereadores votassem o meu projeto. Surpresa foi a minha, 
quan~o encontrei um projeto do Executivo, do Sr. Patrus Ananias, que 
tambem concedia o passe escolar aos estudantes. Isso não é certo, 
Sr. Presiden:=. 
Sr. Presider:e, temos com os escrutinadores, ã Mesa, 43 Deputados 

presentes. E pela experiência parlamentar que adquiri na Câmara 
Municipal, precisaremos de 39 votos para derrubar o projeto do Sr. 
Governador. Na Câmara Municipal, ontem, de 39 Vereadores, consegui 
24 votos. Só 5 do PT, contra. 

Hoje, com 43 Deputados acho arriscado, neste momento, Sr. 
Presidente, colocar em votac~J. 

O Deputado Alencar da 
V. Exa. que proceda 
regimental. 

Q~sstão de Ordem 
Silveira Júnior- Sr. Presidente, solicito a 

ã chamada para recomposição do número 

O Sr. Presidente- É regimental. A Presidência solicita ao 1Q-
Secretãrio que proceda ã chamada para recomposição de "quorum". 

O Sr. Presidente - Havendo matéria de faixa constitucional, esta 
Presidência vai fazer a chamada para verificação do "quorum". 
Solicito ao 1Q-Secretãrio que faça a chamada. 

O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente- Responderam ã chamada 26 Deputados. Portanto, 

não hã número regimental para a continuação dos nossos trabalhos. 
ENCERRAMENTO 

O Sr. Presidente- A Presidência encerra a reunião e convoca os 
Deputados para as extraordinãrias de logo mais, ãs 20 horas, e de 
amanhã, dia 22, ãs 20 horas, e para a especial, também de amanhã, ãs 
9h30min, nos termos dos editais de convocação. Convoca ainda para a 
ordinãria. na mesma data, ãs 14 horas, com a seguinte ordem do 
dia: 1- A ordem do dia anunciada pelo Sr. Presidente é a publicada 
na edição anterior.). Levanta-se a reunião. 

ATA DA 4a REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E 
DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

2 As onze noras e trinta minutos do dia cinco de novembro de mil 
~ novecentos e noventa e um, reúnem-se no Plenarinho I os Deputados 
· Paulo Carvalho, Bonifãcio Mourão, Roberto Carvalho, Mílton Salles e 
1 Mauro Loco (substituindo este ao Deputado Ermano Batista, por 
i indicação da Bancada dd PL), membros da Comissão de Constituição e 
õ Justiça; Bernardo Rubinger, Mauro Lobo (substituindo este ao 
c Deputado Ermano Batista, por indicação da Bancada do PL), Tarcísio 
: Henriques, Roberto Carvalho e Jaime Martins membros da Comissão de 
~Administração Pública. Havendo número regimental, o Presidente, 
~ Deputado Paulo Carvalho, declara abertos os trabalhos e esclarece 
~ que a reun1ao se destina a apreciar, no 1Q turno, os pareceres dos 
~ relatores, Deputados Ermano Batista e Sebastião Costa, 
~ respectivamente, sobre o Projeto de Lei nQ 463/91, de autoria do 
.~Deputado Mílton Salles, o qual dá a denominação de Deputado 
~ Cristóvam Chiaradia ao Fórum de Cachoeira de Minas. A seguir, 
i solicita ao Deputado Mauro Lobo que proceda ã leitura da ata da 
~ reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros 
~ presentes. O Presidente redistribui o parecer da Comissão de n 
E 
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Constituição e Justiça ao Deputado Bonifácio Mourão, que, estando em 
condições de emitir seu parecer, passa a fazê-lo, concluindo pela 
constitucionalidade, pela juridicidade e pela legalidade da matéria. 
Submetido a discussão e votação, é o parecer aprovado. Com a 
palavra, o Deputado Jaime Martins procede à leitura do parecer do 
Deputado Sebastião Costa, relator pela Comissão de Administração 
Pública, mediante o qual conclui pela aprovação da matéria. 
Submetido a discussão e votação, é o parecer aprovado. Cumprida a 
finalidade da reun1ao, o Presidente agradece a presença dos 
parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra a reunião. 
Sala das Comissões, 23 de novembro de 1994. 
Tarcísio Henriques, Presidente - Márcio Miranda - Jaime Martins -

Dílzon Melo- Ajalmar Silva- Francisco Ramalho- Roberto Amaral. 

ATA DA REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
·As onze horas e trinta minutos do dia vinte e três de fevereiro de 
mil novecentos e noventa e cinco, reúnem-se na Sala das Comissões os 
Deputados Ajalmar Silva, Arnaldo Penna, Jairo Ataíde e Bonifácio 
Mourão, membros da Comissão supracitada. Havendo número regimental, 
o Presidente "ad hoc", Deputado Bonifácio Mourão, declara abertos os 
trabalhos e informa destinar-se a reunião à eleição do Presidente e 
do Vice-Presidente e à programação dos trabalhos. A seguir, o 
Presidente determina a distribuição das cédulas de votação, 
devidamente rubricadas, e convida o Deputado Ajalmar Silva para 
atuar como escrutinador. Apurada a votação, verifica-se o seguinte 
resultado: para Presidente, com 4 votos, o Deputado Ajalmar Silva e, 
para Vice-Presidente, igualmente com 4 votos, o Deputado Arnaldo 
Penna. Empossado pelo Presidente "ad hoc", Deputado Bonifácio 
Mourão, o Deputado Ajalmar Silva agradece a escolha de seu nome e dá 
posse ao Vice-Presidente. Em seguida, por unanimidade, a Comissão 
decide marcar as reun1oes ordinárias para as quartas-feiras, às 10 
horas, na Sala das Comissões. 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 março de 1995. 
Ajalmar Silva, Presidente- Arnaldo Penna- Durval Ângelo- Carlos 

Murta - Elbe Brandão - Jairo Ataide. 

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, 
DESPORTO E TURISMO E LAZER 
Às nove horas e quinze minutos do dia sete de março de mil 
novecentos e noventa e cinco, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Irani Barbosa, Geraldo Rezende e João Leite, membros da 
Comissão supracitada. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Irani Barbosa, 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 parlamentares 
presentes. O Presidente esclarece que a reun1ao se destina a 
estabelecer o dia e o horário das reuniões e, também, a apreciar a 
matéria constante na pauta. A seguir, o Presidente sugere que as 
reuniões ordinárias dessa Comissão se realizem às terças-feiras, às 
9h30min, sendo tal sugestão acatada pelos demais parlamentares. Logo 
após, o Presidente solicita ao Deputado Geraldo Rezende que proceda 
à leitura da correspondência enviada pela Federação Mineira de Judô. 
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Encerrada essa fase, o Presidente passa a discussão e votação de 
proposições que dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia. o 
Deputado Geraldo Rezende emite pareceres nos quais conclui pela 
aprovação dos Requerimentos ngs 1?, 16 e 19/95. o Deputado João 
Leite _emite pareceres nos qua1~ co~clui pela aprovação dos 
Requer2mentos ngs 22 e 28/95. S~b~et1das a v?tação, cada uma por sua 
vez, sao aprovadas essas propos1çoes. O Pres1dente submete à votação 
o Reque~imento nQ 24/95, nos termos da Deliberação ng 487 da Mesa da 
Assembleia, o qual é aprovado. Cumprida a finalidade da reunião 0 
Presidente agradece a presença dos parlamentares, convoca os memb~os 
da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura 
da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 21 de março de 1995. 
Irani Barbosa, Presidente- João Leite- Gilmar Machado . 

. ATA DA 1a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS E GARANTIAS 
FUNDAMENTAIS 
Às nove horas do dia oito de março de mil novecentos e noventa e 
cinco, comparecem na Sala das Comissões os Deputados João Leite, 
Leonídio Bouças, Miguel Barbosa e José Braga, membros da Comissão 
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado João 
Leite, declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Miguel 
Barbosa que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida 
e aprovada é subscrita pelos membros presentes. A Presidência 
esclarece 'que a reunião tem por finalidade empossar o Vice-
Presidente eleito Deputado Leonídio Bouças, e programar os 
trabalhos. o Presidente, Deputado João Leite, dá posse ao Vice-
Presidente, Deputado Leonídio Bouças, que agradece a escolha de seu 
nome. Logo após, 0 Presidente su~ere que as _reuniõ~s ordinárias 
desta Comissão sejam realizadas as quartas-felras, as 9 horas, e 
obtém ~ concordância dos parlamentares. Prosseguindo, a Presidência 
faz a leitura da correspondência em que o Vereador José Sebastião de 
Araújo faz denúncia de espancamento e tortura praticados pelo 
Delegado e pelo conselheiro Tutelar de Divisa Nova. A Presidência 
solicita à assessoria que encaminhe a correspondência à Secretaria 
da Segurança Pública. Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente 

2 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, 22 de março de 1995. 
·E João Leite, Presidente - Antônio Roberto - José Braga. 
~ ~ ATA DA 1a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL 
~ Às nove -horas do dia nove de março de mil novecentos e noventa e 
~ cinco, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos Pimenta, 
~ Marco Régis, Jorge Eduardo de Oliveira e Luiz Antônio Zanto, membros 
~ da Comissão supracitada. Havendo número regimental, o Presidente, 
~Deputado Carlos Pimenta, declara abertos os trabalhos e solicita ao 
~ Deputado Marco Régis que proceda à leitura da ata da reun1ao 
.~ anterior, que, lida aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A 
~ Presidência esclarece que a reunião tem por finalidade programar os 
g trabalhos e apreciar a matéria constante na pauta e sugere que as 
~ reuniões da Comissão supracitada sejam realizadas às quintas-feiras, 
~ às 9h30min, o que é acatado pelos parlamentares presentes. Ato 
a 
E 
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contínuo, a Presidência procede à leitura da correspondência 
recebida do Conselho Estadual de Saúde, na qual se formula convite à 
Comissão para participar da reunião programada para o dia 13 do 
corrente às 14 horas. Neste momento, o Presidente consulta os 
membros da Comissão sobre seu interesse em representar a Comissão de 
Saúde no Conselho, como membro efetivo. É indicado o nome do 
Deputado Marco Régis. A seguir, o Presidente leva ao conhecimento da 
Comissão a correspondência do Sindicato dos Médicos de Minas Gerais 
relativa ao Projeto de Lei nQ 2.263/94, que cria o Sistema Estadual 
de Medicina de Urgência - SEMUR. A Presidência passa à discussão e 
votação de proposições da Comissão. O Deputado Jorge Eduardo de 
Oliveira apresenta requerimento em que solicita seja enviado um 
ofício ao Secretário da Saúde, Dr. José Rafael Guerra Pinto Coelho, 
solicitando informações sobre os aparelhos adquiridos para o 
CARDIOMINAS, tais como: a) relação de todos os aparelhos; b) o 

·estado de conservação desses aparelhos; c) se os aparelhos ainda 
podem ser utilizados ou se já estão obsoletos; d) se os aparelhos 
ainda estão em boas condições de uso, como e onde serão 
aproveitados. Submetido a votação, é o requerimento aprovado. A 
Presidência designa o Deputado Luiz Antônio zanto para relatar o 
Projeto de Lei nQ 2.147/94, do Governador do Estado, que dispõe 
sobre o Código Sanitário. Prosseguindo, a Presidência passa à 
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 Requerimentos nQS 1 e 2/95. 
Submetidos a votação, são os requerimentos aprovados. Em virtude de 
o Requerimento nQ 6/95 ser de autoria do Deputado Carlos Pimenta, 
este passa a direção dos trabalhos ao Vice-Presidente, Deputado 
Marco Régis. O Deputado Carlos Pimenta encaminha à votação o 
referido requerimento. O Deputado Marco Régis emite parecer 
favorável à aprovação do Requerimento nQ 6/95. Colocada em votação, 
é a proposição aprovada. O Deputado Carlos Pimenta reassume os 
trabalhos e submete a votação o Requerimento nQ 14/95, nos termos da 
Deliberação da Mesa nQ 487, o qual .é aprovado. A seguir, o 
Presidente coloca em votação o Requerimento nQ 25/95, nos termos da 
Deliberação da Mesa nQ 487, o qual é rejeitado pelos parlamentares 
presentes. 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, 16 de março de 199~ 
Carlos Pimenta, Presidente- Jorge Eouardo de Oliveira Luiz 

Antônio Zanto - Marco Régis. 

ATA DA REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR PARECER 
SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR No 41/94 
Às quatorze horas e cinqüenta minutos do dia quinze de-março de mil 
novecentos e noventa e cinco, reúnem-se na Sala das Comissões os 
Deputados Clêuber Carneiro, Ajalmar Silva e Geraldo Rezende 
(substituindo este ao Deputado Bonifácio Mourão, por indicação da 
Liderança do PMDB), membros da Comissão supracitada. Havendo número 
regimental, o Presidente "ad hoc", Deputado Clêuber Carneiro, 
declara abertos os trabalhos e informa que a reunião se destina a 
eleger o Presidente e o Vice-Presidente e a designar o relator. A 
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seguir. o Presidente determina a distribuição das cédulas de 
votaçãc devidamente rubricadas, e convida o Deputado Geraldo 
Rezende para atuar como escrutinador. Recolhidas as cédulas, 
verifica-se que foram eleitos Presidente e Vice-Presidente os 
Deputados Clêuber Carneiro e Ajalmar Silva, respectivament~. o 
Presidente empossa o Vice-Presidente, que, por sua vez, no exercício 
da Presidência, dá posse ao Presidente eleito. O Deputado Clêuber 
Carneiro agradece a escolha de seu nome e designa relator da matéria 
em pauta o Deputado Geraldo Rezende. 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 março de 1995. 
José Maria Barros, Presidente -Geraldo Rezende- Bilac Pinto-

Jorge Eduardo de Oliveira. 
TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI 
COMPLEMENTAR NQ 41/95 

Comissão Especial 
Relatório 

Por intermédio da Mensagem nQ 1/95, o Governador do Estado, no uso 
da atribuição que lhe confere o art. 90, VIII, c/c o art. 70, II, da 
Constituição Estadual, opôs veto parcial à proposição de lei em 
epígrafe, que dispõe sobre a organização e a divisão judiciárias do 
Estado de Minas Gerais. 

Publicada em 18/2/95, a matéria foi distribuída a esta Comissão 
Especial para receber parecer, nos termos do art. 234, c/c o art. 
112, I, "b", do Regimento Interno. _ 

Fundamentaçao 
O Governador do Estado alega razões de ordem constitucional e de 

interesse público para opor veto a alguns dispositivos da Proposição 
de Lei Complementar nQ 41/95. 

Incide o veto oposto por Sua Excelência sobre os §§ 1Q e 2Q dos 
arts. 47 e 57, o art 60 e seu parágrafo único, o art. 185, o§ 3Q do 
art. 226, o art. 290, o art. 315 e sobre os incisos IV, XX e CLVIII 

z de que trata o Anexo II. 
~ Inicialmente, o veto oposto aos §§ lQ e 2Q dos arts. 47 e 57 da 
· proposição fundamenta-se no fato de aqueles dispositivos revelarem-
~ se inconvenientes devido ao formalismo exigido para as convocações a 
·E que o texto legal se refere, o que acarretará atraso nos 
2 julgamentos, e, também, por se tratar de matéria de natureza interna 
c do Judiciário, merecendo, pois, tratamento específico em Regimento 
o Interno dos Tribunais de Justiça e Alçada. 
~ Entendemos que o fundamento que dá sustentação ao veto não procede. 
o A matéria cogitada não se caracteriza como inovação do Legislativo, 
~ tendo em vista que reproduz tratamento previsto no Projeto de Lei 
~ Complementar nQ 144, que dispõe sobre o Estatuto da Magistratura 
~ Nacional, o qual foi encaminhado ao Congresso Nacional peio Supremo J Tribunal Federal e está em tramitação naquela Casa Legis:ativa, nos 
~ termos do art. 93 da Constituição da República. 
~ Ocorre, ainda, que, à alegação do Executivo de que se trata de 
~ matéria própria de Regimento Interno, opõe-se o entendimento do 
"' "' c. 
E 
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próprio Tribunal de Justiça, uma vez que deste partiu 
originariamente a proposta objeto do veto em questão. 

Deve-se dizer, também, que o alegado formalismo que envol\eria as 
convocações de que trata a referida proposição, acarretando atraso 
nos julgamentos, não pode ser visto com a rigidez que lhe atribui o 
Chefe do Poder Executivo, pois todos os procedimentos poderão ser 
alvo de adequações operativas que lhes imprimam racionalização e 
agilidade, levando-se em conta, ainda, que o sorteio público para 
composição de "quorum" de julgamento terá natureza supletiva, isto 
é, só se tornará necessário quando houver ausência de critérios 
objetivos. 

Acresce que o sorteio público que ora se propõe em lugar do simples 
sorteio previsto na lei até então em vigor incorpora uma desejável 
preocupação com a transparência no processo de composição do 
"quorum" de julgamento. 
Quanto ao veto ao art. 60 e seu parágrafo único, somos pela sua 

manutenção, tendo em vista que a restrição visando a que o Juiz 
substituto só atue em comarca ae entrância inicial limita suas 
funções, anulando qualquer outr2 atribuição que o Presidente poderia 
lhe conferir, em razão da necessidade do serviço, com o objetivo de 
auxiliar, cooperar ou mesmo substituir, nas mais variadas situações 
de vacância. 

Além disso, se persistisse a norma, esta conflitaria com o disposto 
nos arts. 73 e 74 da lei complementar em questão. 

Em relação ao veto ao art. 185 da proposição, somos contrários à 
sua manutenção, considerando que o mencionado dis~~sitivo reflete 
fielmente o conteúdo dos arts. 93, X, e 98, X, das ~onstituições da 
República e do Estado, respectivamente, o qual obviamente não 
poderia ser contrariado, e que as decisões disciplinares dos 
Tribunais devem ser tomadas pela maioria absoluta de seus membros. 
Quanto ao veto ao § 3Q do art. 226 da proposição de lei 

complementar, razão assiste ao Governador do Estado quando aponta a 
supressão dos Conselhos de Justiça de Unidades, uma vez que tal 
categoria, prevista no Decreto-Lei nQ 1.003, de 21/10/69, deixou de 
existir em face da Lei Federal nQ 8.236, de 20/9/91. 

Em relação ao art. 290 da proposição, que dispõe sobre a concessão 
de pensão integral ao cônjuge ou companheiro sobrevivente ou, em sua 
falta, aos filhos dependentes de servidor do Poder Judiciário que 
venha a falecer, acolhemos, plenamente, as razões elencadas pelo 
Chefe do Poder Executivo para vetá-lo. Trata-se de matéria estranha 
ao objeto da proposição, visto que esta cuida da organização e da 
divisão judiciárias do Estado. 
Ressalte-se, ainda, que, nos termos do art. 264 da Constituição 

Estadual, não foi identificada a fonte de custeio correspondente ao 
benefício que ora se propõe. 

Reconhecemos que se o dispositivo em análise, originàrio de emenda 
do Legislativo, persistisse, acarretaria despesa, o que não se 
coaduna com o preceito do inciso II do art. 68 da Constituição do 
Estado, que assim determina: 

"Art. 68- Não será admitido aumento de despesa prevista: 

II - nos projetos sobre organização dos serviços administrativos da 
Assembléia. dos Tribunais e do Ministério Público". (Grifo nosso.) 
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No que concerne ao veto ao art. 315, entendemos que assiste razão 
ao Governador do Estado, uma vez que, perdurando a referida norma 
permitir-se-ia que qualquer comissão do Tribunal de Justiça foss~ 
integrada por membro estranho ao corpo de magistrados do próprio 
Tribunal, precedente, sem dúvida, incompatível com as soluções 
histórica e tecnicamente até então dispensadas ao tratamento da 
organização judiciária. 

Com referência ao veto à int~gração dos Municípios de São Sebastião 
do Maranhão, na Comarca de Agua Boa; de Divisa Nova, na Comarca de 
Areado, e de Laranjal e Recreio, na Comarca de Leopoldina, a que se 
referem, respectivamente, os incisos IV, XX e CLVIII do Anexo II da 
proposição, esclareça-se que aquele anexo contém a composição de 
cada comarca do Estado. Ocorre que o§ 2Q do art. 66 da Constituição 
da República e o § 4Q do art. 70 da Constituição do Estado 
determinam que o veto parcial somente abrangerá texto integral de 
artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea. 

Assim, os mandamentos constitucionais referidos estariam sendo 
contrariados, pois, ao recair sobre um dos elementos do item, ou 
seja, sobre um dos municípios que compõem a comarca, o efeito do 
veto não seria diverso daquele que recaísse sobre uma palavra ou 
expressão contida no enunciado de um artigo ou parágrafo. Por 
esses motivos, não somos favoráveis à manutenção do veto ora em 
análise. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela manutenção do veto parcial ao 

art. 60 e seu parágrafo único; ao§ 3Q do art. 226 e aos arts. 290 e 
315; e pela rejeição do veto oposto aos §§ 1Q e 2Q dos arts. 47 e 
57; ao art. 185 e aos incisos IV, XX e CLVIII do Anexo II da 
Proposição de Lei Complementar nQ 41/95. 
Sala das Comissões, 21 de março de 1995. 
José Maria Barros, Presidente -Geraldo Rezende, relator- Bilac 

Pinto. 
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 

-No 3/95 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
2 

O Projeto de Lei no 3/95, de autoria do Deputado Marcos Helênio, 
~dispõe sobre a obrigãtoriedade de divulgação dos órgãos públicos de 
' defesa do consumidor. 
~ Publicada em 18/2/95 e distribuída às devidas comissões técnicas em ·e razão da matéria nela constante, encontra-se a proposição nesta 
2 Comissão para o exame de seus pressupostos de juridicidade, 
~ constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 195, c/c o art. 
: 103, V, "a", do Regimento Interno. _ e Fundamentaçao 
o Quanto à iniciativa a proposição ora em exame, tratando-se de lei 
~ordinária, está em consonância com o disposto no art. 65 da 
~ Constituição Estadual. A matéria nela inserida divulgação dos 

-~ ~~~;~~ív~~~l~g~s cog~um~~~;~~ osd0me~~~s~~~~~~es pa~~é~e e~le~~~n~~ 
~ tutela jurisdicional indispensável, no momento da lesão ou da ameaça 
~ou risco de lesão a seus direitos, presta-se, preventivamente, a 
~ coibir a tentativa de prática abusiva de atos de comércio, de 
~ publicidade enganosa ou abusiva, de oferta de serviços ou produtos c. 
E 
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em desacordo com as exigências mínimas contidas no Código de Defesa 
do Consumidor. 
Quanto ao objetivo colimado na proposição, importa ressaltar que a 

iniciativa atende, efetivamente, à meta preconizada no texto 
constitucional, precisamente ao que está contido no art. 5Q, XXXII, 
da Carta Magna, que determina a adoção de meios de se promover a 
defesa do consumidor e torná-lo, através de medidas adequadas, 
informado sobre tudo que lhe possa assegurar a indispensável tutela 
jurisdicional. 
Ademais, inexiste qualquer óbice de cunho material, quanto a fato 

impeditivo de sua iniciativa pelo Poder Legislativo, uma vez que a 
matéria não se insere entre aquelas de competência restritiva, que 
se encontram no art. 66 da Constituição Estadual. 
Finalmente, importa menc~onar uma única restrição quanto à forma, 

no que diz respeito a uma provável dificuldade de implantação da 
medida, referentemente à generalidade com que se houve o ilustre 
autor da proposição ao deixar de definir o que vem a ser órgão 
público de defesa do consumidor. Essa omissão, no entanto, não 
impede que a proposição prospere em sua regular tramitação, cabendo 
à Comissão de Defesa do Consumidor, quando da apreciação de mérito, 
emendá-la, se for o caso, de forma a permitir que se enquadre na 
realidade de nosso Estado, em face de suas peculiaridades 
administrativas, políticas e econômicas. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 3/95. 
Sala das Comissões, 21 de março de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente Simão Pedro Toledo, relator 

Leonídio Bouças - Geraldo Nascimento. 
PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 121ss 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O Projeto de Lei nQ 12/95, do Deputado Sebastião Helvécio. visa a 
declarar de utilidade pública a Fundação Educacional Machado 
Sobrinho, com sede no Município de Juiz de Fora. 

Publicada em 22/2/95, vem a matéria a esta Comissão para exame 
preliminar, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, v, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Fundação Educacional Machado Sobrinho preenche os requisitos da 

Lei nQ 5.830, de 6/12/71, conforme comprova a documentação 
apresentada. A entidade tem personalidade jurídica, funciona há mais 
de dois anos, e sua diretoria é composta por pessoas idôneas, que 
não recebem remuneração pelos cargos que exercem. 
Dessa forma, a matéria não encontra, na ordem jurídica, óbice à sua 

normal tramitação. 
Queremos, no entanto, que fique registrado o nosso protesto contra 

a instalação dos vidros "blindex" nos Plenarinhos da Casa, que 
impedem o contato direto dos parlamentares com os seus assessores e 
com o público. 

Conclusão 
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Pelas razões aduzidas, somos pela juridicidade, pela 
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 12/95, na 
forma proposta. 
Sala das Comissões, 14 de março de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Geraldo Nascimento, relator - Simão 

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

No 25/95 
Comissão de Constituição e Justiça 

Do Deputado Ermano Batista, 
declarar de utilidade pública 
Terapia Ocupacional - GESTO 
Horizonte. 

Relatório 
o projeto de lei em ~~igrafe objetiva 

o Grupo de Estucos Profundos de 
com sede no Município de Belo 

Publicado, vem o projeto a esta Comissão para exame preliminar, 
conforme disposições regimentais. 

Fundamentação 
A documentação anexada ao projeto em exame atende plenamente aos 

requisitos indispensáveis à declaração de utilidade pública de 
entidades, previstos na Lei nQ 5.830, de 6/12/71, não existindo, 
portanto, impedimento de natureza legal à tramitação da matéria. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 25/95 na 
forma proposta. 
Sala das Comissões, 21 de março de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente Simão Pedro Toledo, relator 

Leonídio Bouças - Geraldo Nascimento. 
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Belo Horizonte, sexta-feira, 24 de março de 1995 

ATAS 

ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 22 DE MARÇO DE 1995 

Presidência dos Deputados Agostinho Patrús, Wanderley Ávila e Rêmolo 
Aloise 

SUMÁRIO: ABERTURA 1a PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata 
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nQs 93 a 100/95 
Requerimentos nQs 161 a 166/95 - Requerimentos dos Deputados Clêuber 
Carneiro (2), Wanderley Ávila e outros, Geraldo Nascimento e 
Sebastião Navarro Vieira e outros - Comunicação: Comunicação do 
Deputado Alberto Pinto Coelho - Oradores Inscritos: Discurso do 
Deputado Geraldo Nascimento; questões de ordem; chamada para 

·recomposição de "quorum"; existência de número regimental para a 
continuação dos trabalhos; discursos dos Deputados Álvaro Antônio, 
Carlos Pimenta e Marco Régis; questão de ordem; chamada para 
recomposição de "quorum"; existência de número regimental para a 
continuação dos trabalhos; discurso do Deputado Sebastião Helvécio -
2ª PARTE (ORDEM DO DIA): 1ª Fase: Abertura de inscrições 
Designação de comissões: Comissão Especial para Apuração das Causas 
que Levaram à Paralisação das Obras de Construção do Hospital 
CARDIOMINAS, Buscar Possíveis Soluções para a Retomada das Mesmas, 
Ampliação de Seus Objetivos Compatível com as Macroprioridades de 
Medicina Curativa e Verificar a Destinação, Localização e 
Armazenagem dos Aparelhos e Equipamentos - Comissão Especial para, 
no Prazo de 60 Dias, Conhecer, Debater, Propor e Acompanhar Todas as 
Ações do Governo Federal, Desenvolvidas no Proposto Processo de 
Privatização da Cia. Vale do Rio Doce - CVRD - Comissão Especial 
para Proceder a Estudo Comparativo da Situação das Obras de 
Duplicação da Rodovia Fernão Dias em Minas Gerais e São Paulo-
Leitura de comunicação apresentada -Requerimentos: Requerimentos 
dos Deputados Wanderley Ávila e outros e Sebastião Navarro Vieira e 
outros; deferimento - Requerimentos dos Deputados Geraldo Nascimento 
e Clêuber Carneiro (2); 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 turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei 
Complementar nQ 41; discursos dos Deputados Sebastião Navarro 
Vieira, Paulo Schettino, Ermano Batista e Francisco Ramalho; 
requerimento do Deputado Romeu Queiroz; questão de ordem; leitura do 
art. 254 do Regimento Interno; questões de ordem; discursos dos 
Deputados Sebastião Helvécio, Ivo José e Durval Ângelo; questões de 
Ordem; chamada para recomposição de "quorum"; inexistência de número 
regimental para votação - 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 Antônio - Antônio Andrade - Antônio 
Genaro- Antônio Roberto- Arnaldo Canarinho- Arnaldo Penna- Bilac 
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Pinto - Bonifácio Mourão - Carlos Murta - Carlos Pimenta - Clêuber 
C~r~eiro - Díl~on Melo - Dimas R~drigues - Dinis Pinheiro - Djalma 
D1n1z - Durval Angelo- Elbe Brandao- 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- José Braga- José Henrique- José 
Maria Barros - Kemil Kumaira- Leonidio Bouças -Marcelo Cecé-
Marcelo Gonçalves - Marco Régis - Marcos Helênio - Mauri Torres -
Miguel Barbosa- Miguel Martini - Olinto Godinho- Paulo Schettino-
Péricles Ferreira - Raul Lima Neto Romeu Queiroz Ronaldo 
Vasconcellos- Sebastião Costa -Sebastião Helvécio- Simão Pedro 
Toledo- Wilson Trópia. 

O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) A lista de 
comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro 

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

1a PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE) 
- Ata 

- 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: 
PROJETO DE LEI NQ 93/95 

Dispõe sobre a instalação de gabinete sanitário nos veículos 
automotores destinados ao transporte rodoviário coletivo 
intermunicipal de passageiros. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q - Os veículos automotores destinados ao transporte 

rodoviário coletivo intermunicipal de passageiros deverão dispor de 
gabinete sanitário, salvo quando: 

2 I - integrarem o transporte coletivo de região metropolitana; 
G II a extensão da linha não ultrapassar 60km (sessenta 
' quilômetros) ou o tempo máximo de duração de viagem for inferior a 
~ uma hora e meia. 
~ Art. 2Q -As especificações técnicas do gabinete sanitário, bem 
2 como as condições de sua manutenção e ~ig~enização serão 
E estabelecidas em decreto, que especificará o orgao ou a entidade 
: responsável por fiscalização, processo e julgamento de recurso. 
ro Art. 3Q -A inobservância desta lei sujeita a empresa infratora à § pena de multa no valor de 10 (dez) UPFMGs - Unidades Padrão Fiscal 
~ de Minas Gerais-. nos seguintes casos: 
~ I - for constatada falta de higienização do veiculo no momento de 
ro sua partida; 
.~ II- houver desobediência ou oposição à fiscalização; 
~ III - o gabinete sanitário apresentar defeito, falta de acessório 
g ou não atender às especificações técnicas exigidas. 
o 
~ 
Q 
~ 
E 
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Parágrafo único -As multas serão aplicadas em dobro se, dentro do 
período de 12 (doze) meses, houver reincidência na mesma infração 
pelo mesmo agente. 
Art. 4Q -A empresa infratorE terá o prazo de 30 (trinta) dias a 

partir do recebimento da notificação para pagamento da multa 
aplicada. 
Art. 5Q -Fica assegurado o direito de defesa à empresa autuada, 

que deverá exercê-lo no prazo de 15 (quinze) dias contados do 
recebimento da notificação. 
Art. 6Q -A defesa será apresentada ao órgão ou à entidade que 

houver expedido a notificação, a quem cabe decidir sobre ela. 
§ 1Q - Se a decisão lhe for contrária, a empresa dela poderá 

recorrer, no prazo de 10 (dez) dias. 
§ 2Q - O recurso somente será admitido feita a prova, no prazo de 

interposição, de depósito do valor correspondente. 
·Art. 7Q -As empresas concessionárias de serviço de transporte 
rodoviário coletivo intermunicipal de passageiros farão a adequação 
de seus veículos ao disposto nesta lei, no prazo de 6 (seis) meses a 
contar de sua regulamentação. 
Art. 8Q- Esta lei entra em vigor na da:~ de sua publicação. 
Art. 9Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 20 de março de 1995. 
Ronaldo Vasconcellos 
Justificação: Freqüentes são as reclamações de passageiros contra a 

falta de gabinetes sanitários nos veículos destinados ao transporte 
intermunicipal. Com efeito, muitos usuários se vêem obrigados a 
interromper a viagem, por contingência de necessidade fisiológica. 
Outros contêm o ímpeto até chegar a local adequado - quase sempre 
rodoviárias. Observa-se que, tanto num como noutro caso, o 
passageiro é sempre o prejudicado. Nosso projeto visa a sanar essa 
carência para permitir ao viajante conforto e tranqüilidade. 

Excluímos da obrigatoriedade de gabinete sanitário as linhas de 
transporte coletivo de região metropolitana e aquelas cujo percurso 
não ultrapasse 60km ou cuja duração de viagem seja inferior a uma 
hora e meia, quando tal exigência não se justifica, primeiramente, 
pela pequena distância percorrida e, em segundo lugar, em razão do 
grau de conurbação dos municípios integrantes de região 
metropolitana. 

Estabelecemos, outrossim, multa para os infratores da lei. Lei sem 
sanção não é lei. É conselho. 

Por fim, regulamos o exercício do direito de defesa, junto aos 
órgãos administrativos encarregados da fiscalização e da aplicação 
das penalidades, bem como estabelecemos prazo para que os 
concessionários façam a adequação de seus veículos às novas 
exigências. 

Aprovado o projeto, temos certeza de que estaremos contribuindo 
para a qualidade dos serviços de transporte coletivo de Minas 
Gerais. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Saúde e 

Ação Social para parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, do 
Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI NQ 94/95 
Declara de proteção ambiental áreas de interesse ecológico situadas 

na bacia hidrográfica do rio Pandeiros. 
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A Assembléia Legislat'va do Estado de •nas Gerais decreta: 

~ 
~ 

Ar~. 1Q- Ficam decla·:jas de proteçãc ambiental, sob a denominação 
de Area de Proteção A~oiental - APA - do rio Pandeiros, as áreas de 
interesse ecológico situadas na bacia hidrográfica do rio Pandeiros. 
Art. 2Q- A APA do rio Pandeiros destina-se a: 
I - tornar efetiva a proteção do rio Pandeiros, em cumprimento ao 

que dispõe a Lei nQ 10.629, de 17 de janeiro de 1992; 
II - manter o equilíbrio ecológico e a diversidade biológica em 

ecossistemas aquáticos e terras úmidas adjacentes ao rio; 
III - proteger paisagens naturais de beleza cênica no:ável; 
IV - preservar áreas de significativa importância par~ a reprodução 

e o desenvolvimento de ictiofauna; 
V - criar condições para favorecer a educação ambiental e a 

recreação em contato com a natureza. 
Art. 3Q -Compete ao Poder Executivo elaborar relatório técnico 

para caracterização das áreas de interesse ecológico e de atributos 
naturais notáveis, com o objetivo de delimitar e demarcar a APA do 
rio Pandeiros, incluindo especialmente: 

I - as cachoeiras e as corredeiras e suas respectivas áreas de 
influência a jusante da usina hidrelétrica da CEMIG; 
II - a extensa p 1'~nicie de inundação e as terras úmidas a jusante 

das cachoeiras do r·_ Pandeiros; 
III - as matas ciliares ao longo do rio Pandeiros e de seus 

afluentes. 
Art. 4Q As atividades de implantação, administração e 

fiscalização da unidade de conservação do rio Pandeiros, de que 
trata a Lei nQ 10.629, de 17 de janeiro de 1992, e da unidade a que 
se refere esta lei serão regulamentadas por decreto que indicará o 
órgão responsável por sua execução. 

Parágrafo único - As atividades de que trata este artigo poderão 
ser desenvolvidas pelo Estado em articulação com as Prefeituras dos 
municípios abrangidos pela APA do rio Pandeiros. 
Art. 5Q- Na APA do rio Pandeiros ficam restritas: 
I - as atividades que possam colocar em risco os mananciais e os 

campos alagadiços; 
II - a realização de obras de terraplenagem e a abertura de canais, 

2 quando essas iniciativas importarem em sensível alteração das 
~ condições ecológicas locais; 
ro III - a execução de atividades capazes de provocar erosão de terras 
.~ ou assoreamento das coleções hídricas; 
·E IV- atividades que ameacem extinguir, na área protegida, espécies 
2 da biota regional; 
c V- a supressão total ou parcial de remanescentes de matas ciliares 
m e de outras formações de matas naturais. 
~ Art. 6o- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
~ Art. 7Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
~ Sala das Reuniões, 21 de março de 1995. 
~ Raul Lima Neto 
ro Justificação: O acelerado processo de exploração dos recursos 
.~ naturais dos países do Terceiro Mundo, nas últimas décadas, como 

ro fator gerador dos inúmeros impactos negativos contra o meio 
~ ambiente, assinalou, por via indireta, o efetivo despertar da 
~consciência ecológica, inaugurando o advento global de políticas 
~ m a 
E 

/ 
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conservacionistas a exigir uma nova postura em relação ao meio 
ambiente. 

Posicionanoo-se corajosamente a favor de uma política ambiental 
avançada, os brasileiros levaram esse desafio ao âmbito da 
Constituição, nela inoculando diretrizes notáveis para a proteção e 
o gerenciamento do meio ambiente. Tais normas transplantaram-se para 
as Constituições Estaduais, postulando o aperfeiçoamento da 
correspondente legislação ordinária. 

Esse é o caso da Constituição mineira, que recepcionou elevadas 
diretrizes ambientais, chegando mesmo a inovar em alguns temas 
específicos, como, por exemplo, a instituição de uma nova modalidade 
de unidade de conservação: o rio de preservação permanente. Os rios 
que se enquadram nessa modalidade, a exemplo dos "wild rivers" (rios 
selvagens) e "cenic rivers" (rios cênicos), existentes no sistema de 
unidade de conservação dos E.U.A., são rios ou trechos de rios com 
·características excepcionais de beleza, de valor ecológico, 
histórico ou turístico, em ambientes silvestres naturais ou pouco 
alterados e que merecem proteção especial. Esse conceito foi 
estabelecido pela Lei Estadual nQ 10.629, de 17/1/92, a qual 
regulamenta o dispositivo constitucional que instituiu essa 
categoria. Além da conceituação, a lei declarou, entre outros, o rio 
Pandeiros como de preservação permanente. As características 
notáveis desse rio justificam plenamente essa atribuição. Mas há que 
se empreenderem ações mais efetivas para a concretização da 
preservação requerida e, para tanto, é imprescindível acatar 
política de conservação que envolva a bacia do rio Pandeiros, 
especialmente sua extensa planície de inundação, as matas ciliares e 
outras formações naturais remanescentes, além das áreas de relevante 
interesse ecológico. 

Em vista de o poder público ter a responsabilidade de criar 
unidades de conservação ambiental e de mantê-las sob especial 
proteção, a existência de atributos naturais notáveis na região de 
influência do rio Pandeiros nos estimula a apresentar este projeto 
de lei, declarando suas áreas de relevante interesse ecológico e de 
proteção ambiental. Dentro dos princípios constitucionais que regem 
o exercício de propriedade, ficam estabelecidas algumas restrições a 
atividades que ameacem o equilíbrio ecológico da área abrangida, 
cujas delimitação e demarcação deverão ser providenciadas pelo Poder 
Executivo, com base nos objetivos expressos neste projeto. 
Estamos certos de que, somente assim, se efetivarão os objetivos 

previstos na Lei nQ 10.629, em relação ao rio Pandeiros, voltados 
para a necessária preservação de um excepcional pólo de beleza 
cênica e de interesse ambiental. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Meio 

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

PROJETO DE LEI No 95/95 
(Ex-Projeto de Lei nQ 1.755/93) 

Dispõe sobre a aplicação dos recursos constitucionalmente definidos 
na manutenção e no desenvolvimento do ensino. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -O Estado aplicará, anualmente, nunca menos de 25% (vinte 

e cinco por cento) das receitas resultantes de impostos, 
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compreendidas as provenientes de transferências, na manutenção e no 
desenvolvimento do ensino. 

§ 1Q - Os recursos financeiros mínimos que o Estado fica obrigado a 
aplicar originar-se-ão: 

I -da receita de impostos que venha a arrecadar; 
II - da receita resultante de impostos federais e do Fundo de 

Participação dos Estados e do Distrito Federal que lhe seja 
transferida. 

§ 2Q - Excluem-se das receitas mencionadas no § 1Q: 
I - a parcela da arrecadação de impostos transferida pelo Estado 

aos municípios; 
II - as provenientes de operações de crédito por antecipação da 

receita orçamentária de impostos; 
III - as entradas compensatórias, no ativo e passivo financeiro, 

quando relativas à receita de impostos; 
IV - as provenientes do salário-educação. 
§ 3Q - Os valores referidos neste artigo serão repassados ao órgão 

executivo responsável pela educação até o primeiro dia útil do mês 
subseqüente ao do recolhimento dos respectivos impostos ou 
recebimento das correspondentes transferências. 

§ 4Q - Os recursos não repassados na forma do parágrafo anterior 
ficam sujeitos a atualização monetária. 

§ 5Q -A receita de impostos será contabilizada por seus valores 
reais na data da arrecadação, e os percentuais serão apurados pelos 
valores reais na data da liberação dos recursos. 

Art. 2Q - Consideram-se despesas de manutenção e de desenvolvimento 
do ensino, para efeito do cálculo dos percentuais mínimos 
obrigatórios, definidos no art. 1Q desta lei, aquelas efetuadas com: 

I - a remuneração e o aperfeiçoamento do pessoal docente e demais 
trabalhadores da educação, em atividade de manutenção e 
desenvolvimento do ensino; 

II - a aquisição e manutenção de equipamentos, bens e serviços 
utilizados no ensino, incluindo-se os acervos de bibliotecas 
públicas e escolares; 
III - a remuneração das atividades de apoio técnico, administrativo 

e normativo, necessárias ao regular funcionamento dos sistemas de 
z ensino; 
õ IV - a construção e manutenção de instalações físicas destinadas às 
' atividades de ensino; 
~ V- as atividades de levantamento estatístico, estudos e pesquisas 
·E educacionais desenvolvidas por instituições públicas ou privadas, 
~ mediante convênio; 
c VI- o pagamento de complementação de pessoal para a rede pública 
o conveniada, no ensino fundamental e médio; 
~ VII - a amortização e o custeio de operações de crédito destinadas 
~ ao financiamento dos planos ou programas educacionais, nos termos 
~ 
~definidos em lei; 
~ VIII - o atendimento em creche e pré-escola às crianças de até 6 
ro anos; 
.~ IX - os programas suplementares de transporte de alunos do ensino 

ro fundamental; 
g X - o pagamento de aluguel de imóvel destinado exclusivamente ao 
~ funcionamento de escola. 
~ 
~ a 
E 
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Art. 3Q Não se consideram despesas de manutenção e 
desenvolvimento do ensino, para efeitos do cálculo dos percentuais 
mínimos obrigatórios, definidos no art. 1Q desta lei, aquelas 
efetuadas com: 

I as pesquisas que não ~stejam diretamente vinculadas ao 
aprimoramento da qualidade ou a expansão do ensino, excetuando-se 
aquelas desenvolvidas pelas instituições educacionais do Estado; 
II- os programas suplementares de alimentação, assistência médico-

odontológica, farmacêutica, psicológica e outras similares, para 
alunos, docentes ou servidores, inclusive o pagamento do pessoal 
encarregado dos referidos programas, ainda quando custeados com 
recursos oriundos de impostos próprios ou de repasses da União; 
III - a assistência médico-hospitalar à comunidade, mesmo quando 

ligada ao ensino, inclusive nos hospitais universitários; 
IV - as subvenções a instituições privadas de caráter cultural ou 

·assistencial; 
V - as subvenções a instituições comunitárias, confessionais ou 

filantrópicas, excetuando-se aquelas definidas no§ 1Q do art. 213 
da Constituição da República; 
VI- a preparação de quadros para a administração pública, sejam 

civis ou militares; 
VII - as obras de infra-estrutura urbana e rural, ainda que 

beneficiem unidades da rede pública escolar; 
VIII - a concessão de bolsas de estudo a alunos da rede particular, 

excetuando-se os incluídos na situação prevista na Lei nQ 10.638, de 
1992; 

IX - o pessoal docente e demais trabalhadores de educação, quando 
em desvio de função ou em atividade alheia à manutenção e ao 
desenvolvimento do ensino; 
X - o pessoal inativo da educação, em decorrência da aposentadoria. 
Art. 4Q -Os órgãos integrantes do sistema estadual de ensino 

detalharão seus programas de trabalho de forma que as despesas 
incluídas no art. 2Q desta lei sejam identificadas em seus aspectos 
operacionais. 

§ 1Q - O órgão central do sistema estadual de ensino estabelecerá 
mecanismos e meios de gerenciar, controlar e apurar a aplicação dos 
recursos de que trata esta lei. 
§ 2Q- Para o cumprimento do disposto neste artigo, o órgão central 

do sistema estadual de ensino elaborará demonstrativos relativos à 
aplicação de recursos na manutenção e no desenvolvimento do ensino, 
conforme definido nesta lei, os quais deverão ser anexados ao 
respectivo balanço anual. 
Art. 5Q -Sem prejuízo do disposto no art. 184 da Constituição 

Estadual, a prestação da assistência técnica e financeira do Estado 
aos municípios ficará condicionada à observância por estes 
municípios do cumprimento da aplicação mínima em educação definida 
na Constituição da República. 
Art. 6Q -O órgão central do sistema estadual de ensino deve 

publicar a cada 2 (dois) meses, no diário oficial do Estado, 
demonstrativo das aplicações efetuadas em educação, no qual conste a 
relação nominal dos montantes destinados a municípios e a 
instituições privadas, incluindo pagamentos de bolsas de estudo. 
Art. 7Q- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 8Q- Revogam-se as disposições em contrário. 



Sala das Reuniões, 21 de fevereiro de 1995. 
Marcos Helênio 
Justificação: A aplicação dos recursos atribuídos à educação tem 

suscitado dificuldade de interpretação, sobretudo no tocante aos 
itens que deveriam ser considerados como despesas com o ensino, a 
serem incluídos entre os mínimos correspondentes aos 25% da renda 
tributária, arrecadada ou transferida, conforme estabelecido no art. 
212 da Constituição da República e no art. 201 da Constituição 
Estadual. 
O Estado deve ter definições explicitas dos critérios de 

distribuição daquele percentual mínimo que lhe compete aplicar. A 
ausência de um instrumento legal tem repercutido na sociedade, 
sobretudo naqueles segmentos mais diretamente envolvidos com a 
educação e o ensino. 
O seminário promovido pela Assembléia Legislativa, em outubro de 

1991, denominado "Educação A ~ora da Chamada" demonstrou a 
oportunidade de se suprir essa la~una. O grupo que desenvolveu o 
tema "A Gestão dos Recursos para a Educação" abordou a questão em 
diversos itens de seu relatório final, aprovado em reunião plenária, 
apontando para a necessidade de uma normatização. Das sugestões 
apontadas nesse documento, aquelas consideradas pertinentes foram, 
após devidamente adequadas, incorporadas ao texto deste projeto de 
lei. 

No momento em que se buscam alternativas para a melhoria de 
Qualidade do ensino público no Pais e no Estado, a questão da 
distribuição adequada dos recursos destinados à educação revela-se 
de crucial necessidade, cabendo à Assembléia Legislativa exercer 
suas atribuições, estabelecendo em lei princípios claros, válidos e 
necessários ao efetivo cumprimento do ordenamento constitucional. 
São essas, portanto, razões suficientemente fortes para se adotarem 

as medidas previstas na presente proposição. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Educação e 

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

PROJETO DE LEI No 96/95 
(Ex-Projeto de Lei nõ 1.913/94) 

z Autoriza o Poder Executivo a doar imÓvel ao Município de Dores do 
ô Indaiá. 
~ ~r~~s~~bl~i~i~~g~s~~~~~aE~~c~~~egoa~~o~~~~~oG~r~~~rd~gr~~~~cipio de 
"§ Dores do Indaiá o imóvel situado nesse município, na R. Rui Barbosa, 
2 esquina com R. Alagoas, no quarteirão ng 153, constituído por um 
c terreno com área total de 501, 15m2 (quinhentos e um metros quadrados 
me quinze decímetros quadrados) e seguintes dimensões: 27,40m (vinte 
~e sete metros e quarenta centímetros) de frente, 17,30m (dezessete 
m metros e trinta centímetros) do lado direito, 21,70m (vinte e um á metros e setenta centímetros) do lado esquerdo e 24,00m (vinte e 
~ quatro metros) de fundo; confrontando, pela direita, com imóvel 
ro pertencente a Vicente Lopes de Azevedo, pela esquerda, com a R . 

. ~ Alagoas e, pelos fundos, com imóvel de propriedade de Luiz Ribeiro 
ro Correa, tudo conforme a transcrição nQ 17.679, a fls. 113 do livro 
~ 3Q - GG, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Dores do 
~ Indaiá. 
~ m n 
E 
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Parágrafo Onico O imóvel descrito no "caput" deste artigo 
destina-se à ampliação do posto de saOde do município. 
Art. 2Q O imóvel objeto da presente doação reverterá ao 

património do Estado se, no prazo de 3 (três) anos a contar da data 
da publicação desta lei, não lhe for dada a destinação prevista no 
parágrafo Onico 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, 21 de fevereiro de 1995. 
Marcelo Gonçalves 
Justificação: Trata esta proposição de terreno anteriormente doado 

ao Estado de Minas Gerais pelo próprio Município de Dores do Indaiá, 
por instrumento da Lei Municipal nQ 718, de 9/3/62, destinado à 
construção do Posto de SaOde Central, o qual se encontra, 
atualmente, em pleno funcionamento. Todavia, com a municipalização 

·da saüde, o poder püblico municipal necessita do imóvel, na condição 
de seu proprietário, para implementar, ali, obras de ampliação e 
aperfeiçoamento dos serviços de atendimento à população local. 

Em face do mérito desta proposição, conto com o apoio dos nobres 
pares à sua aprovação nesta Casa. 

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 97/95 
Declara de utilidade pOblica o Lar São-Francisco de Assis, com sede 

no Município de Astolfo Dutra. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarado de utilidade pOblica o ~2r ~ão Francisco 

de Assis, com sede no Município de Astolfo Dutra. 
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. 
Elbe Brandão 
Justificação: O Lar São Francisco de Assis é uma instituição 

católica, sem fins lucrativos, que tem como objetivo socorrer os 
idosos impossibilitados de se manterem e os reconhecidamente 
desamparados. Solicitamos, portanto, o apoio dos nobres pares para a 
aprovação deste projeto de lei. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame 

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

PROJETO DE LEI No 98/95 
Declara de utilidade püblica a Associação Mão Amiga- AMA- com 

sede no Município de Viçosa. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pObl ica a Associação Mão 

Amiga - AMA -, com sede no Município de Viçosa. 
Art. 2Q- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 17 de março de 1995. 
Ermano Batista 
Justificação: A Associação Mão Amiga - AMA - vem dando importante 

contribuição social à comunidade da progressista Viçosa. 
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182 a fls. 2.560 do livro 1-A, em Sabinópolis, encontra-se em pleno 
funcionamento, sendo seus diretores pessoas idôneas, que nada 
percebem junto à referida associação pelos cargos que exercem 
Pelas razões aduzidas tenho certeza que esta proposta obterá a 

aprovação dos nobres pares, de vez que o processo encontra-se 
instruído com os documentos legais exigidos. 
-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 161/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando seja consignado 

nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja Maçônica 
Fraternidade Buenopolense, do Município de Buenópolis, por seus dez 
anos de existência. 

NQ 162/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando seja consignado 
nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja Maçônica Paulo 
Martins Goulart, do Município de Itapagipe, por seus 15 anos de 
existência. 

NQ 163/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando seja consignado 
nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja Maçônica Delta 
Luminoso por seus 15 anos de existência. (- Distribuídos à Comissão 
de Educação.) 

NQ 164/95, do Deputado Paulo Schettino, solicitando seja formulado 
apelo ao Presidente da CEMIG com vistas a que se instalem postes de 
iluminação na R. Minas Gerais, no Bairro Universal, em Betim. (- À 
Comissão de Política Energética.) 

NQ 165/95, do Deputado Luiz Antônio Zanto, solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário da Saúde com vistas à aquisição de 
equipamentos para o Hospital Municipal São Gabriel, localizado no 
Município de Frutal. (-À Comissão de Saúde e Ação Social.) 

NQ 166/95, do Deputado Raul Lima Neto, solicitando seja formulado 
apelo ao Governador do Estado com vistas a elaboração de estudos 
técnicos visando à implantação de unidades de conservação ambiental 
nas bacias dos rios Carinhanha, Cochá, Pardo, Peruaçu e Vereda do 
Gibão, na região Norte de Minas. (- À Comissão de Meio Ambiente.) 

Do Deputado Clêube~ Carneiro (2), solicitando a apreciação em 
reunião conjunta e 2 'ramitação em regime de urgência do Projeto de 
Resolução nQ 61/95. 

Do Deputado Wanderley Ávila e outros, solicitando o desarquivamento 
da Proposta de Emenda à Constituição nQ 39/94. 

Do Deputado Geraldo Nascimento, solicitando seja formulado apelo ao 
Presidente do TRT - 3a Região com vistas à instalação de juntas de 
conciliação e julgamento nos Municípios de Timóteo e Ipatinga. 

Do Deputado Sebastião Navarro Vieira e outros, solicitando seja 
convocada reunião especial para o próximo dia 8, às 20 horas. a fim 
de se homenagear a PMMG pela passagem de seus 220 anos. 

COMUNICAÇÃO 
- É também encaminhada à Mesa comunicação do Deputado Alberto Pinto 

Coelho. 
Oradores Inscritos 

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

Sras. Deputadas, temos hoje uma notícia muito triste para toda a 
comunidade da CUT, em decorrência das bombas que denunciamos muitas 
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Fundada em 31/7/91 e devidamente registrada no Cartório de Registro 
de Títulos e Documentos, a associação já possui título de utilidade 
pública municipal, conforme a Lei nQ 792, de 15/12/93. 
A AMA tem por fim trabalhar na reabilitação e na reestruturação de 

pessoas com problemas de droç~ e alcoolismo. 
Em face do alto alcance humano dos objetivos da entidade, espero 

ver aprovada esta proposição. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame 

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

PROJETO DE LEI No 99/95 
(Ex-Projeto de Le; nQ 2.267/94) 

Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais - APAE -, com sede no Município de Andrelândia. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade púb 1 ica a Associação de Pais 

e Amigos dos Excepcionais - APAE co~ sede no Município de 
Andrelândia. 
Art. 2Q- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 14 de março de 1995. 
Maria Olívia 
Justificação: A referida Associação, com sede e foro na cidade de 

Andrelândia, é entidade filantrópica, sem fins lucrativos, tem como 
principal objetivo promover o bem-estar de indivíduos excepcionais e 
sua integração social, independentemente da natureza e do grau de 
suas deficiências, nos limites de sua capacidade e recursos. 
O caráter de filantropia da entidade justifica o presente projeto. 

Portanto, peço aos nobres colegas que me acompanhem na sua 
aprovação. 
-Publicado, 

preliminar, e 
art. 195, c/c 

vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame 
de Saúde e Ação Social para deliberação, nos termos do 
o art. inciso I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI NQ 100/95 
(Ex-Projeto de Le; nQ 2.281/94) 

Declara de utilidade pública a Associação Assistencial Lar Santo 
2 Antônio, com sede no Município de Sabinópolis. 
~ A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 

Art. 1Q Fica declarada de utilidade pública a Associação 
] Assistencial Lar Santo Antônio, com sede no Município de 
·E Sabinópol is. 
o Art. 2Q- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
c Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
" Sala das Reuniões, 14 de março de 1995. 
~ Bonifácio Mourão § Justificação: A Associação Assistencial Lar Santo Antônio, 
~sociedade civil com personalidade jurídica de direito privado, com 
~sede na Fazenda Santo Antônio, no Município de Sabinópolis, tem como 
~ objetivos precípuos prestar assistência aos pobres carentes, nas 
.~ adjacências da referida fazenda, promover a melhoria da saúde das 
~ crianças e dos adultos, em caráter assistencial, colaborando ainda 
g no setor público educacional. 
~ Sem fins lucrativos e funcionando desde 1989, com seu estatuto 
~ registrado no Cartório de Registro de Títulos e Documentos sob o nQ c. 
.§ 



vezes nesta tribuna. Lamentavelmente, ontem, 
colocaram dois companheiros da CUT como 
atentados. Viremos à tribuna, quantas vezes 
defendê-los. Acreditamos na justiça. 
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os meios de comunicação 
responsáveis por tais 
forem necessárias, para 

Como ex-Prefeito de Timóteo, quero hipotecar minha solidariedade à 
Polícia Civil e à Polícia Militar. São duas importantes instituições 
que sempre me apoiaram durante minha gestão na prefeitura de minha 
cidade. 
Sr. Presidente, o que lamentamos é que as duas pessoas que foram 

presas são apenas suspeitas . Nada foi provado, ainda, contra elas. 
Os fatos devem ser apurados, pois queremos justiça. Acreditamos na 
Policia Militar e na Polícia Civil. Acima de tudo, acreditamos nos 
componentes desta Casa. que usarão esta tribuna, incansavelmente, 
pedindo justiça. Sr. Presidente, a verdade deve ser apurada, doa a 
quem doer. 
Hoje, o SINDIELETRO soltou um manifesto. Membros desse sindicato 

foram presos na sede da OAB, local onde estourou a última bomba em 
Belo Horizonte. 
Sr. Presidente, gostaríamos de pedir o apoio desta Casa para nossa 

luta contra as privatizações, principalmente contra a privatização 
da Vale do Rio Doce. Em pronunciamentos anteriores já dissemos que a 
Companhia Vale do Rio Doce possui uma reserva para 500 anos de 
exploração, somente na Amazônia e no Amapá. Privatizar a Vale do Rio 
Doce significa entregar a Amazônia para multinacionais. Era o que eu 
tinha a dizer. Muito obrigado. 

Questões de Ordem 
O Deputado Sebastião Helvécio - Sr. Presidente, como V. Ex~. pode 

constatar, de plano, não há "quorum" para a continuação dos nossos 
trabalhos. Solicito a v. Exa. o encerramento da reunião. 
O Deputado Romeu Queiroz - Peço verificação, Sr. Presidente. 
O Sr. Presidente É regimental o pedido de verificação. A 

Presidência solicita ao Sr. 1Q-Secretário que proceda à chamada dos 
Deputados para recomposição de "quorum". 
O Sr. Secretário (Deputado Rêmolo Aloise) - (- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) Responderam à 

chamada 43 Deputados. Portanto, há "quorum" para a continuação dos 
z nossos trabalhos. 
~ Com a palavra, o Deputado Álvaro Antônio. 

O Deputado Álvaro Antônio -Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. 
-~ Deputada, prezados visitantes das galerias, o que me traz, mais uma i vez, a esta tribuna é o problema do transporte em nossa cidade. 
o Todos sabem que a economia mineira e a brasileira começam a ter 
c sintomas de recuperação. Essa recuperação é perfeitamente 
: perceptível. quando visualizamos o índice de crescimento da 
~ indústria de transformação. Esse índice atinge a casa dos 10,5% no 
~ Estado de Minas Gerais, e o índice brasileiro é pouco mais de 7%. o 
~ item "transporte" do índice da indústria de transformação 
~ representa, em nosso Estado, um percentual de 5.6%, de um total de 
~ 10,5%, que é o crescimento da indústria de transformação. No Brasil, 
J este índice cai para 2%. 
~ Qual é a nossa preocupação, quando analisamos esse índice, com 
~ relação ao que vem acontecendo com o transporte em nosso Estado? É 
~ que, com esse crescimento da indústria de transformação, com o 
~ crescimento do transporte e com a ausência de órgãos capazes de 
n 
É 
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planejar o transporte em nosso Estado, fatalmente vamos ter, muito 
em breve, um gargalo pela frente. Quanto mais a economia crescer, 
mais rapidamente esse gargalo poderá acontecer, com relação ao 
transporte em nosso Estado. Órgãos de nível federal. como o GEIPOT, 
foram excluídos da Federação. A Secretaria de Estado de Transportes, 
a METROBEL e a TRANSMETRO também tiveram o final de suas gestões 
sobre o transporte. E, hoje, praticamente estamos descobertos no que 
se refere ao planejamento do transporte em nosso Estado. 

Essa preocupação é lógica e tem chegado aqui, na Assembléia 
Legislativa. Qual seria a maneira de os Deputados terem uma maior 
participação nos problemas de transporte em nosso Estado? Seria, Sr. 
Presidente e Srs. Deputados, sem dúvida alguma, por meio da criação 
de uma comissão permanente dos transportes nesta Casa. 
Seria, sem dúvida alguma, a criação de um novo fórum de debates no 

nosso Estado, para que essa discussão pudesse ser levada em nível de 
·Governo Federal, porque nada mais se planeja no nosso Estado ou na 
nossa Federação. 
Ontem, quando recebemos a visita do Sr. Secretário de Transportes e 

Obras Públicas, Israel Pinheiro, pudemos perceber perfeitamente que 
há uma certa carência no planejamento dos transportes por parte 
daquela Secretaria, carência que também existe no Ministério de 
Transportes, que poderia chamar-se "MM- Ministério de Manutenção''. 

Não se vê uma ação mais objetiva, buscando o planejamento, em uma 
das coisas mais importantes na nossa cidade, o transporte, que liga 
a fonte de produção ao consumo. Não é possível nem prudente que o 
nosso Estado permaneça nesse estado de marasmo com relação aos 
transportes. 
Lembramos a criação da METROBEL, órgão muito combatido na nossa 

Capital, exatamente por ter sido mal compreendido. Foi um órgão que 
nasceu sem qualquer discussão com as comunidades. Assim, o cidadão, 
que já tinha seu percurso determinado, encontra, no dia seguinte, 
uma placa de contramão em uma das ruas pelas quais tinha o hábito de 
passar. Isso aconteceu em diversos pontos da cidade, e a classe 
média, que dispõe de maior poder de comunicação com a imprensa 
falada, escrita e televisada, levantou uma luta titânica da 
população contra a METROBEL. 
A METROBEL foi, sem dúvida alguma, na época, mal compreendida, mas, 

posteriormente, pudemos observar uma melhoria no trânsito da 
Capital. O que aconteceu em Belo Horizonte 1ra, fatalmente, 
acontecer nas grandes cidades mineiras: Montes Claros, Uberlândia, 
Uberaba, Governador Valadares, Ipatinga, Varginha, etc. É a falta de 
planejamento no trânsito promovendo a balbúrdia e provocando, até 
mesmo, forte reação do povo. 

Aqui estamos, mais uma vez, solicitando da Mesa, por ocasião da 
modificação do nosso Regimento Interno, a criação urgente de uma 
comissão permanente de transportes nesta Casa, para que aqui 
possamos, inclusive, dar cobertura aos poucos órgãos que ainda 
cuidam do transporte mineiro. 

Por ocasião de uma CPI, da qual fizemos parte, tivemos oportunidade 
de verificar o quanto ficam descobertos aqueles responsáveis do DER-
MG pelo trânsito e pelo transporte em nosso Estado, porque não têm a 
quem recorrer ou consultar. 
Sr. Presidente, por ser de sua alçada e por ocasião das 

modificações do Regimento Interno, estamos encaminhando à Mesa um 
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requerimento, que solicita a criação de uma comissão permanente de 
transportes, para que possamos, com a participação desta Assembléia 
e de seus Deputados, tentar melhorar a situação do trânsito da nossa 
Capital e do nosso Estado. Muito obrigado. 
* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Pres;dente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta. 
O Deputado Carlos p;menta - Exmo. Sr. Presidente da Assemble- ~ 

Legislativa, Deputado Agostinho Patrús, demais componentes da Mesa~ 
Sras. Deputadas e Srs. Deputados, imprensa, público presente 
inicialmente, queremos levar as nossas saudações à Dra. Orcand~ 
Andrade Patrús, esposa do nosso Presidente, Dr. Agostinho Patrús, 
que, hc·s. assume, às 17 horas, a diretoria da ASFAS para o biênio 
1995/1s~--
Temos certeza de que esse órgão, que extrapolou suas funções 

sociais, hoje, tem participação efetiva e marcante, procurando abrir 
horizontes, principalmente para as Prefeituras do interior. É 
função social das mais dignas e, nas mãos da Ora. Orcanda, tenho 
certeza de que a ASFAS dará continuidade ao trabalho que vem fazendo 
ao longo de muitos anos. 
Fico especialmente satisfeito porque tivemos a gra:a surpresa do 

convite feito à minha esposa, Dra. Cláudia Borém, para participar 
como diretora de relações públicas. Tenho certeza de que esse 
importante órgão continuará sua função social, e, principalmente, a 
de auxiliar esta Casa Legislativa. 
Sr. Presidente, Srs. Deputados, a imprensa, nesta semana, nos 

colheu de surpresa, quando anunciou o fechamento de 88 agências do 
Banco do Brasil no Estado de Minas Gerais. A princípio, pode parecer 
apenas medida administrativa, de contenção de despesas. Mas, se 
formos analisar a importância de uma agência do Banco do Brasil nas 
pequenas cidades vamos notar que essa agência tem participação 
ativa no dia-a-dia do pequeno município. 
~a relação de agências que correm o risco de serem fechadas, 

Cltamos as das cidades de Mato Verde e Monte Azul. 
Acho que qualquer um dos senhores sabe perfeitamente o que é a vida 

numa pequena cidade e tenho certeza de que V. Exas. não medirão 
esforços para que a Assembléia Legislativa possa dar o seu apoio e 

~ expressar o seu descontentamento junto à Superintendência do Banco 
~ do Brasil em nosso Estado sobre o fechamento dessas agências. 
~ Esperamos que esse assunto possa ser revisto pela diretoria do 
~Banco do Brasil e que as pequenas cidades continuem a contar com 
·E esse importante beneficio, com a importante participação do Banco do 
2 Brasil no seu dia-a-dia. 
~ Por último, queremos tecer alguns comentários a respeito do 
: funcionalismo público do Estado de Minas Gerais, que tem demonstrado 
E grande inquietação. Além disso, há descontentamento, principalmente 
~ nos setores da saúde, educacional e social. Recentemente, temos 
~ observado a presença constante de funcionários da FEBEM aqui no 
~ nosso Plenário. Numa manifestação democrática e verdadeira eles 
~ conversam com os Deputados. Tive o prazer de receber alguns em meu 
.~ gabinete, quando demonstraram suas ansiedades, colocando em nossas 
~ mãos os seus futuros. 
~ Não é justo que julguemos, de certa forma, para onde devem ir esses 
~ funcionários. Quero deixar claro, de antemão, que analisamos com 
~carinho não só a questão da FEBEM mas de todo o funcionalismo. c. 
E 
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Tenho em mãos um re~atório de servidores de nivel superior, da 
Secretaria da Saúde, em desvio de função. São 740 funcionários 
lotados naquela Secretaria que, infelizmente, ainda respondem por 
cargos de nivel elementar, que não exigem curso superior, como: 
Agente de Administração, Assistente Administrativo, Auxiliar de 
Saúde, Auxiliar Técnico, Motorista, Telefonista, etc. É necessário 
que o Governo do Estado comece, de maneira clara e responsável, a 
dialogar com o funcionalismo público. Não queremos que a situação 
chegue às últimas conseqüências. 
Gostaria de receber do Governo um projeto de lei ou de resolução 

abrindo concurso público, para regularizar _ situação desses 
funcionários que, com muito esforço, concluíra< o curso superior. 
Quantas vezes o Estado estimula o funcionário a fazer curso superior 
de Direito, Medicina, Economia, e, quando ele consegue terminá-lo, 
vê-se numa situação esdrúxula como essa. Por um lado, incentivado a 
·crescer na sua carreira profissional e, por outro, preso e amarrado 
a um cargo que não se equipara à situação escolar do momento. 

Fazemos um apelo ao Governo do Estado para que abra diálogo e 
convide cada funcionário da área social, da área educacional, da 
área da saúde, e mantenha uma conversa aberta, que abra as portas e 
torne mais clara a situação do funcionalismo. o professor do Estado 
de Minas Gerais ganha um salário de fome. Se formos comparar com 
outros Estados de nosso País, notaremos que Minas Gerais está lá 
embaixo, apesar da educação em Minas estar sendo cantada em prosa e 
verso. Quem educa é aquela pessoa que está com a mão no giz, que 
ganha um salário miserável, assim como o médico, o dentista, etc. 
Por causa disso, temos observado uma coisa inédita: estamos perdendo 
os melhores técnicos. Há algum tempo, um técnico da EMATER era 
pessoa capacitada, expe-;ente, disputada até mesmo pelas empresas 
privadas. Hoje, o técnicc que trabalha no Estado de Minas Gerais, em 
sua grande maioria, é pessoa em início de carreira. Estamos perdendo 
para o setor privado exatamente as pessoas que fazem o dia-a-dia do 
Estado. O salário está achatado. 

Então, Sr. Presidente, para encerrar, quero dizer que sou homem que 
tem apenas uma linha de conduta e, se empenho a minha palavra em 
determinado assunto, vou até o fim. Faço um apelo ao Governo do 
Estado para que abra as portas para o diálogo com o funcionalismo 
público, não deixando as coisas chegarem ao ponto a que chegaram no 
ano passado e dando oportunidade às pessoas que têm capacidade de 
assumir bons cargos no Estado. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marco Régis. 
O Deputado Marco Régis - Sr. Presidente, Srs. Deputados, há alguns 

dias fizemos referência, nesta Casa, sobre o fato de que a política 
chamada política do menor se exauriu no modelo FUNABEM e no modelo 
FEBEM. A partir de 1990, as prefeituras de todo o País foram 
acionadas pelo Governo Federal para agilizar, para implementar, nos 
seus municípios, os Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e 
do Adolescente. Acoplaram a isso o que viriam a ser os Conselhos 
Tutelares dos Direitos da Criança e do Adolescente. Nascia, assim, 
através de legislação específica federal, uma nova política pública 
para a criança e o adolescente neste País. 
Se realmente atentarmos para o conteúdo da Lei nQ 8.069, de 

13/6/90, sentiremos a grandeza do espírito da lei. Achamos, Srs. 
Deputados, sem dúvida, que a iniciativa dessa nova política pública 
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para a cr~ança e o adol~scente pode ser um caminho para a resolução 
dos angust1antes e depr1mentes problemas da criança brasileira. A 
criança não pode esperar o amanhã, porque o problema da criança e do 
adolescente deve ser solucionado hoje. 

Nós, que passamos pela infância como se fosse um sonho e com alguma 
pe~spectiva de legião, temos que nos transportar para o lugar dessa 
cr1anças deste País, jogadas nas ruas, sem rumo, sem destino e 
talvez, sem futuro. Precisamos engajar-nos nessa luta que é tra~ad~ 
por ~ 1tas entidades não governamentais e que passou a ser uma 
poli- :a pública por força da Lei nQ 8.069, de 13/6/90. 

Há a.guns dias, reportávamos, aqui, ao que foi possível ser 
realizado na cidade de Muzambinho, no Sul deste Estado, onde a 
organização do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, juntamente com a instalação do Conselho Tutelar dos 
Direitos da Criança e do Adolescente, permitiu que muita coisa se 
·aj~stasse e se organizasse nessa luta pela criança de rua, pela 
cr1ança abandonada. 
Sr. Presidente, Srs. Deputados, naquela oportunidade, defendemos e, 

hoje, estamos defendendo o projeto do Governo, estamos defendendo a 
instalação da Secretaria de Estado dos Direitos da Criança e do 
Adolescente. 

Jamais poderia concordar com os colegas que a ela se referiram com 
menosprezo como a secretaria "curumim", como a secretaria que se 
tornou comitê eleitoral de determinado candidato à Prefeitura de 
Belo Horizonte porque acreditamos e confiamos em que o Governo 
Azeredo esteja' implantando uma secretaria factível com essa luta 
Pela criança e pelo adolescente brasileiros, criança e adolescente 
que não tinham uma política definitiva, que não tinham uma política 
compativel melhor dizendo, com os anseios e com as necessidades 
de~ses men~res que vivem relegados t~nto neste País como em todos os 
pa1ses do Terceiro Mundo e outros ma1s. 
Acreditamos Sr. Presidente e Srs. Deputados, que a nova Secretaria 

está mais adequada à realidade de hoje, mais adequada à realização 
de traoalhos que possam valorizar as nossas crianças e os nossos 
adolescentes. 

Existem críticas do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do 
2 Adolescente por não ter sido a Superintendência de Atendimento e 
G Reeducação do Menor contemplada diretamente na Secretaria da Criança 
· e do Adolescente. Existem críticas também por não ter sido 
.~ contemplada a Oficina Escola da Secretaria de Trabalho e Ação 
~Social. E 2 Entretanto, Sr. Presidente e Srs. Deputados, sabemos que todo 
~ projeto vem com suas deficiências, com suas incoerências, que 
~ precisam ser moldadas, que precisam ser buriladas ao longo do tempo 
ro e, tenho certeza de que, vencida essa etapa inicial da criação da 
g Secretaria de Estado da Criança e do Adolescente, aqueles organismos 
~ 
~ durante o mandato do Governo Azeredo passarão a ser 
~ definitivamente incorporados na Secretaria. 
ro Existem emendas polêmicas ao projeto em tela, que começou a ser 
.~ votado na noite de ontem, aliás, aprovado no seu todo, por acordo, 

ro e, em questão, apenas as emendas que estão sendo destacadas. Sabemos 
g que há emendas que nada têm a ver com o projeto e, pelo que estamos 
~ acompanhando, nesta casa, tem sido uma praxe legislativa apresentar 
~ 

~ 
~ 

E 
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emendas totalmente despropositadas sem relação com a natureza e com 
o objetivo do projeto. 

Precisamos, Sr. Presidente e Srs. Deputados dentro do nosso 
propósito de bem servir a esse Governo, que julgo bem-intencionado -
ponderar melhor na hora de inserir emendas que nada têm a ver com o 
projeto. Precisamos nos compenetrar de que esta Casa tem que ter 
seus projetos específicos, que não podemos, por gestos escusos, por 
gestos de malabarismos, por gestos de esperteza inserir tais 
emendas. 

Estamos dispostos a apoiar o Governo Azerec:. O PPS está ao lado do 
Governo Azeredo. O PPS quer continuar ao iado do Governo Azeredo, 
mas pedimos aos colegas que avivemos os an1mos nesta Casa, que 
melhor nos posicionemos na hora de apresentar as emendas. 
Sabemos que o Governo precisa de cargos de confiança. Sabemos que o 

Governo precisa pagar melhor os cargos de confiança. Sabemos que se 
·os cargos de confiança não forem bem-remunerados, não terão os 
funcionários necessários. Temos que pensar bem na composição dessas 
emendas. Precisamos analisar bem o objetivo do Governo. Mas apelamos 
para os Srs. Deputados, a fim de que sejamos mais honestos, mais 
ponderados nos objetivos com os quais trabalhamos nesta Casa. 
Encerrando, Sr. Presidente, gostaríamos de dizer que o mais 

importante e mais polêmico no projeto é o pessoal da FEBEM. O 
pessoal da FEBEM não pode ficar em um plano inferior. Temos que dar 
maior importância à emenda que protege esse pessoal para que, 
amanhã, não precisemos reparar erros cometidos hoje. Tomemos como 
exemplo o que outrora foi feito com o pessoal da MinasCaixa. 
Apresentamos uma emenda neste sentido, que foi prejudicada por uma 
mais adequada, do meu colega João Batista de Oliveira, a qual visa 
inserir o pessoal da FEBEM na Secretaria de Estado da Criança e do 
Adolescente. Fica bem a emenda do João Batista. Muito obrigado. 

Questão de Ordem 
O Deputado 

de "quorum", 
reunião. 

Irani Barbosa - Sr. Presidente, diante da inexistência 
eu pediria a v. Exa. o encerramento, de plano, da 

O Sr. Presidente - A Presidência vai determinar que seja feita a 
chamada para recomposição de "quorum", tendo em vista a importância 
da matéria constante na pauta. Solicito ao Sr. Secretário que 
proceda à chamada dos Deputados. 
A Sra. Secretária (Deputada Maria José Haueisen) (- Faz a 

chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à 

"quorum" para a continuação dos 
Deputado Sebastião Helvécio, que 
pronunciamento. 

chamada 40 Deputados. Portanto, há 
nossos trabalhos. Com a palavra, o 
dispõe de 6 minutos para o seu 

O Deputado Sebastião Helvécio Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, distinta platéia, o motivo da nossa presença na tribuna, 
nesta tarde, no Pequeno Expediente, é dizer, em primeiro lugar, que 
a platéia que acompanha a votação está observando com muito cuidado 
o posicionamento dos Deputados no processo de votação que teremos 
logo mais. 
A implementação da Secretaria do Menor e do Adolescente será objeto 

de uma discussão bastante ampla neste Plenário, porque entendemos 
que, não somente a criação dessa secretaria, mas sobretudo, e 
principalmente, a discussão de emendas que nada têm a ver com a 
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idéia original do projeto merecem de todos nós um aprofundamento de 
posições. 
Aqui, desta tribuna, já foram alinhavadas algumas emendas que 
traze~ ~os Deputados ~m constrangimento enorme quanto a sua 
aprec1açao, uma vez que sao fundamentalmente inconstitucionais. 

Deparamos com a ~menda nQ_10, do nobre Depu~ado Romeu Queiroz, que, 
de forma alguma e compat1ve1 com sua at1vidade parlamentar. o 
Deputado Romeu Queiroz tem_sido um ~xpoente desta Casa, um Deputado 
~ quem aprendemos a respe1tar, porem essa sua emenda é totalmente 
1noportuna, totalmente inconstitucional. E o que é mais grave: tira 
do ~e~islativo sua prerrogativa fundamental, que é a de apreciar a 
pol 1t 1ca salarial. 
Portanto, meu caro Presidente, muito antes de votarmos essa emenda 

teremos que analisá-la mais profundamente. Quero, inclusive' 
solicitar a compreensão daqueles que estão nas galerias: 
a~ompanhando essa votação, que tenham paciência. Essa é uma votação 
tao absurda para este Poder que o melhor que pode acontecer para 
esta Casa é que todos nós, Líderes de partido, façamos um apelo 
pessoal ao Deputado Romeu Queiroz para que ele retire a emenda. 
Temos de fazer isso para obter condições de viabilizar um 
entendimento com a finalidade de mostrar as repercussões gravíssimas 
que essa votação trará para o Poder Legislativo mineiro. 
A partir deste momento, começaremos um trabalho de obstrução da 

votação da Emenda nQ 10. Aqueles que não estão familiarizados com o 
processo legislativo, talvez não entendam, num primeiro momento, 
toda série de artifícios regimentais que os Deputados que não querem 
essa emenda vão utilizar para dificultar a sua apreciação. 
Talvez, neste lapso de tempo, possamos ter a reflexão dos ilust~es 

companheiros desta Casa e façamos um apelo coletivo ao Deputado 
Romeu Queiroz, para que retire a Emenda nQ_ 10. 

Na próxima intervenção que faremos, aqu1 desta tribuna, quando 
teremos uma hora para discutir a questão- agora, foram 6 minutos -
voltaremos com uma série de dados que certamente irão servir de 
orientação para a reflexão dos parlamentar~s. 

Tenho absoluta convicção de que todos nos_que aqui estamos, neste 
parlamento, desejamos, realmente, o que e melhor para o povo 

2 mineiro. E, quando temos a oportunidade de exercer esse compromisso, 
5 tenho certeza de que todos os Srs. Deputados irão se empenhar 
~ pessoalmente nessa tarefa. 
~ Portanto, ao terminar a minha intervenção, neste primeiro momento, 
·E queria pedir inclusive aos companheiros das galerias ~ue tenham 
~ conosco um tratamento de paciência, porque não será _ pressa de 
~ votar essa emenda que vai nos levar a derrotá-la. Vamos usar todos 
: os artifícios regimentais para que ela não seja aprovada, e esse 
E trabalho, essa estratégia demandam tempo, paciência e dedicação. 
~ Entretanto, tudo o que fizermos aqui se~á muito pouco frente ao 
~ trabalho que os funcionários da FEBEM ja prestaram e prestam às 
~ crianças de Minas Gerais. Muito obrigado. 
~ 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 reun1ao, com a 1ª fase da Ordem do 
~ Dia, compreendendo a discussão e a votação de pareceres e a votação 
ã. 
É 
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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 Apuração das Causas que Levaram à Paralisação das Obras de 
Construção do Hospital CARDIOMINAS, Buscar Possíveis Soluções para a 
Retomada das Mesmas, Ampliação de Seus Objetivos Compatível com as 
Macroprioridades de Medicina Curativa e verificar a Destinação, 
Localização e Armazenagem dos Aparelhos e Equipamentos. Pelo PMDB: 
efetivo - Deputado Antônio Roberto; suplente Deputado Jorge 
Eduardo de Oliveira; pelo PP: efetivo- Deputado Luiz Antônio Zanto; 
suplente- Deputado Glycon Terra Pinto; pelo PTB: efetivo- Deputado 
Marcelo Cecé; suplente - Deputado Miguel Barbosa; pelo PFL: efetivo 
- Deputado Leonídio Bouças; suplente - Deputado Jorge Hannas; sem 
partido: efetivo - Deputado Hely Tarquínio; suplente Deputado 

·Aílton Vilela. Designo. À Gerência-Geral de Apoio às Comissões. 
Comissão Especial para, no Prazo de 60 Dias, Conhecer, Debater, 

Propor e Acompanhar Todas as Ações do Governo Federal, Desenvolvidas 
no Proposto Processo de Privatização da Cia. Vale do Rio Doce-
CVRD. Pelo PMDB: efetivo Deputado José Henrique; suplente 
Deputado Bonifácio Mourão; pelo PP: efetivo- Deputado Gil Pereira; 
suplente- Deputado Dimas Rodrigues; pelo PSDB: efetivo- Deputado 
Arnaldo Penna; suplente- Deputado Miguel Martini; pelo PT: efetivo 
-Deputado Anivaldo Antônio; suplente- Deputado Gilmar Machado; 
pelo PDT: efetivo- Deputado Ibrahim Jacob; suplente Deputado 
Alencar da Silveira Júnior. Designo. À Gerência-Geral de Apoio às 
Comissões. 
Comissão Especial para Proceder a Estudo Comparativo da Situação 

das Obras de Duplicação da Rodovia Fernão Dias em Minas Gerais e São 
Paulo. Pelo PMDB: efetivo - Deputado Toninha Zeitune; suplente -
Deputado Geraldo Rezende; pelo PP: efetivo- Deputado Carlos Murta; 
suplente- Deputado Antônio Genaro; pelo PTB: efetivo -Deputado 
Simão Pedro Toledo; suplente -Deputado Ajalmar Silva; pelo PFL: 
efetivo- Deputado Leonídio Bouças; suplente - Deputado Bilac Pinto; 
pelo PSD: efetivo - Depytado Irani Barbosa; suplente Deputado 
Dinis Pinheiro. Designo. A Gerência-Geral de Apoio às Comissões. 

Leitura de Comunicação Apresentada 
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário da comunicação 

apresentada nesta reunião pelo Deputado Alberto Pinto Coelho 
falecimento de O. Antônio Felipe da Cunha, Bispo da Diocese de 
Guanhães, em Guanhães (Ciente. Oficie-se.). 

Requerimentos 
O Sr. Presidente- Requerimento do Deputado Wanderley Ávila e 

outros em que solicitam o desarquivamento da Proposta de Emenda a 
Constituição nQ 39/94, do Deputado José Militão, que dá nova redação 
ao inciso II do art. 30 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias da Constituição do Estado de Minas Gerais. A 
Presidência defere o requerimento, de conformidade com o inciso I do 
art. 185 do Regimento Interno. 

Requerimento do Deputado Sebastião Navarro Vieira e outros, em que 
solicitam a convocação de reunião especial para o próximo dia 8 de 
junho, às 20 horas, a fim de que esta Casa preste homenagem à PMMG, 
pela passagem de seus 220 anos. Requerem ainda que da decisão se dê 
ciência ao Comando-Geral da PMMG. A Presidência defere o 



requerimento, de conformidade com o inciso XXI do art. 244 do 
Regimento Interno, e, oportunamente, fixará a data. 

- A seguir, são submetidos a votação e aprovados, cada um por sua 
vez, regimentalmente, requerimentos dos Deputados Geraldo 
Nascimento, em que solicita seja formulado apelo ao Exmo. Sr. 
Presidente do TRT- 3ª Região para que sejam instaladas juntas de 
conciliação e julgamento nos Municípios de Timóteo e Ipatinga; e 
Clêuber Carneiro (2), em que pleiteia seja atribuído regime de 
urgência à tramitação do Projeto de Resolução nQ 61/95, 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, e seja realizada reunião 
conjunta das comissões a que for distribuíc: 

Requerimento do Deputado Gilmar Machado, E que solicita a palavra, 
.nos termos do art. 71 do Regimento Interno, para, da tribuna, tratar 
de assunto relevante e urgente. A Presidência defere o requerimento 
e fixa, para o orador, o prazo de 15 minutos. Com a palavra, o 
Deputado Gilmar Machado. 

O Deputado Gilmar Machado* -Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. 
Deputada, demais pessoas presentes nas galerias: em nome da Bancada 
do PT, ocupamos a tribuna, neste momento, para poder expressar a 
nossa revolta e a nossa indignação com o fato ocorrido no início da 
tarde e na noite de ontem. Um membro do nosso partido e, também, 
dirigente da central única dos Trabalhadores estava, ontem, 
representando essa entidade num ato promovido na sede da Ordem dos 
Advogados do Brasil· ele foi acusado e preso, de forma 
irresponsável, pela Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. 
Queremos deixar 0 nosso protesto e dizer que amanhã estaremos, 
também, externando de público, ao Secretário da Segurança Pública a 
nossa indignação pela forma irresponsável como foi tratada essa 
questão. Passo, agora, a relatar os fatos que ocorreram na tarde de 
ontem. 

Foi marcado, ontem, mais um ato, na sede da OAB, para protestar 
contra os atos terroristas que vêm aterrorizando a população de Belo 
Horizonte. Estamos participando de todos esses eventos, e o PT quer 
e espera que haja uma investigação profunda e a prisão dos 

z responsáveis, porque pessoas que realizam tais atos são bandidos, 
6 terroristas, e com isso não podemos concordar. A população não 
~ aceita esse tipo de ação. Durante o ato que se realizava na sede da 
~ OAB, por volta das 17h10min, houve a explosão de uma bomba. No nosso ·e entendimento, quando uma bomba explode, a policia isola o local; 
2 esse seria o modo correto de agir. E todas as pessoas que ali 
c estivessem deveriam ser identificadas e registradas, no mesmo 
~ momento, para agilizar o processo, e ouvi9as posteriormente. Mas o e que houve? Houve a explosão às 17h10min. As 18 horas, iniciou-se o 
m ato na sede da OAB. Passei lá e pude perceber que não tinha havido 
~ 
~ evacuação do prédio para novas investigações. Quando todo o mundo 
~estava pronto para ir embora, chegou a Polícia Civil, dizendo que o 
~ nosso companheiro Austen, que estava ali representando a CUT, era 
~ suspeito de ter jogado a bomba. Depois, foram publicadas 

ro entrevistas, dadas pelo Secretário da Segurança Pública, falando 
~sobre dois suspeitos: o companheiro Austen e um dirigente da CUTl o 
~ engenheiro Gérson. Tentaram prender o Gérson, que estava, inclusive, 
~ acompanhado do Presidente do Sindicato dos Jornalistas, Geraldo 
~ 
E 
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Melo, que, também, foi à METROPOL prestar depoimento. 
Posteriormente, o Austen, também, foi levado para ser indiciado, já 
que apareceram três testemunhas dizendo que o tinham visto com 
objetos e materiais suspeitos no banheiro. E saíram notícias de que 
ele estava envolvido e de que o problema já estava resolvido. 

Na verdade, na semana passada, o nosso companheiro estava em 
Brasília, como Presidente do SINDI-ELETRO; chegou somente no 
domingo, e, na segunda-feira, Ja estava no sindicato, participando 
de suas atividades. No entanto, a imprensa, de forma irresponsável, 
divulgou que ele era acusado. 
Ontem, à noite, durante a sessão plenária, fomos avisados de que 

essas prisões tinham sido efetuadas. Fomos lá para saber exatamente 
o que estava acontecendo e exigimos que a METROPOL investigasse os 
fatos. As testemunhas que tinham visto o Austen no banheiro já não 
tinham certeza se ele estava com algum objeto, enquanto outra disse 

·ter visto um objeto cor-de-rosa, sendo que a bomba era marrom. Uma 
das testemunhas disse que era segurança de um advogado que estava 
participando da reunião, mas, depois, já não o era; outra era 
funcionário da OAB; outra estava passando no local na hora do 
ocorrido; outra tinha ido levar o filho para pegar uma carteirinha. 
Achamos isso tudo muito estranho. Várias pessoas utilizaram o mesmo 
banheiro, já que os outros estavam fechados, em reforma, inclusive, 
o Vereador Betinho Duarte. Será que, amanhã, durante a presença do 
Sr. Secretário da Segurança Pública, teremos que ser acompanhados ao 
banheiro para que ninguém possa falar que somos suspeitos, se algo 
ocorrer aqui? 

Portanto, achamos que é uma irresponsabilidade a forma e a trama 
como a polícia agiu, tentando responsabilizar essas pessoas, 
exatamente como ocorria durante a ditadura militar, quando ela não 
tinha competência para achar os culpados, para tentar dar satisfação 
à opinião pública. Aí, então, prenderam o dirigente da CUT. Não 
admitimos e não aceitaremos isso. A ditadura usou e abusou dessas 
artimanhas para jogar na pr1sao pessoas que não tinham culpa 
nenhuma, para dar uma satisfação à sociedade e manter a corrupção. 
Amanhã, durante a reunião, vamos cobrar do Secretário da Segurança 
Pública um posicionamento mais firme. O problema está na disputa 
dentro da Polícia Civil, e não venham querer jogar essa 
responsabilidade nas mãos do PT, porque nós não vamos ficar 
passivos. O Secretário da Segurança Pública deveria ter seriedade e 
responsabilidade na condução desse processo. ·Tratar como tratou, 
ontem, o companheiro Austen é um absurdo. Austen é um companheiro 
ser1o, um dirigente do Sindicato dos Eletricitários, um engenheiro 
que vem prestando relevantes serviços à CEMIG, onde trabalha. Nós 
temos os nossos mecanismos de protesto e sabemos utilizá-los quando 
queremos reivindicar nossos direitos. Os trabalhadores fazem muito 
bem quando usam os seus mecanismos, como fazem, hoje, os 
trabalhadores que se encontram nas galerias. Quando não conseguimos, 
temos o instrumento da greve. Essas são as formas que os 
trabalhadores encontram para resolver os seus problemas, não temos 
mecanismos que utilizam formas terroristas de ameaças e de bombas. O 
nosso instrumento é a nossa voz, é a nossa garra, é a nossa vontade 
de construir uma sociedade diferente. 

Por isso, queremos deixar registrado o nosso protesto. Queremos que 
tudo seja apurado. Se querem investigar a CUT, se querem investigar 
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a CGT, que o façam, mas investiguem de forma ser1a e responsável e 
não saiam fazendo acusações, como fizeram ontem. Vamos cobrar do 
S~cre~ário da Casa Civil a forma como foi conduzido esse processo. 
Ja ac1onamos a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos de Brasília e 
já solicitamos ao Ministro Nelson Jobim a intervenção da Polícia 
Federal para ajudar nas investigações. Vamos exigir do Governo a 
apuração dessas farsas que estão armando par~ que não se encontrem 
os culpados. Espero que o Governador Eduardo Azeredo exija que o seu 
Secretário da Segurança Pública aja de forma responsável, e não como 
agiu ontem, nessa verdadeira palhaçada que foi a prisão do nosso 
companheiro, que, mais tarde, foi solto porque o Delegado não tinha 
prov~s Para incriminá-lo; mas, a essa altura, já se havia divulgado, 
em n1ve1 nacional, que os dirigentes da CUT estavam por trás dos 
atos terroristas em Belo Horizonte. Já não estamos na ditadura 
militar. Não venham imputar aos socialistas, aos comunistas ou às 

·pessoas que têm um posicionamento divergente do neoliberal a autoria 
desses atos. 

Queremos deixar registrado o proiesto da Bancada do PT contra o que 
fizeram, ontem, com os companheiros Austen e Gerson. Essa não é a 
forma de resolver o problema. E, amanhã, vamos estar cobrando do 
Secretário da Segurança Pública um posicionamento sério, que foi o 
que ele não fez conosco, ontem. Esperamos que o Governador Eduardo 
Azeredo possa resolver esse problema e que nós possamos ter 
segurança em Minas Gerais. Sabemos que a Polícia deste Estado tem 
competência para continuar investigando e para continuar dando 
segurança ao povo. Muito obrigado. 
* - Sem revisão do orador. 

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

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

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

reunião o veto à Proposição de Lei nQ 12.628, 
apreciação na reunião extraordinária realizada ontem, 

Discussão e Votação de Proposições 

da pauta desta 
devido a sua 
à noite. 

z O Sr. Presidente - Discussão, em turno único, do Veto Parcial à 
õ Proposição de Lei Complementar nQ 41, que contém a organização e a 
~ divisão judiciárias do Estado de Minas Gerais. A Comissão Especial 
-~ opina pela manutenção do veto ao art. 60 e seu parágrafo único; ao§ 
·E 3Q do art. 226 e aos arts. 290 e 315; e pela rejeição do veto aos §§ 
o 1Q e 2Q dos arts. 47 e 57; ao art. 185 e aos itens 4,20 e 158 do 
c Anexo II. Em discussão. 
~ O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sebastião Navarro E Vieira. 
m O Deputado Sebastião Navarro Vieira - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
~ 
~ Deputados. Vem à minha mente, qual lúdica lembrança dos tempos 
~ acadêmicos, a frase lapidar do mestre Rubem Braga ao referir-se à 

.i 6~~~~~~~- i8~~~~me~i~: ~~m~~~~~~~~ ;fíg~o ~çã~st~~ d~ro:~~~~o~~l vg~ 
~ alta". 
g Assim me vejo 
~ compromisso de 
~ candidato. Para 
~ 
E 

r· ~te momento: Deputado eleito, com o mais sério 
se~ "voz daqueles que não têm voz". Para isso fui 

isso disputei a batalha, árdua e pujante, de 
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conquistar o voto de confiança e de qualidade do eleitor sul-
mineiro. Apresentei-me como candidato que tudo fará para representar 
seu eleitor da tribuna desta Casa. Fui eleito para exercer, 
imprudentemente, o oficio "de viver em voz alta". E a vivência desse 
ofício de representar o eleitor, alguma vez, coloca-me diante de 
situação aflitiva. Tenho comigo, porém, que a angústia e a aflição 
são pequenos obstáculos. São nada, diante da grandeza de defender o 
direito de uma parcela da sociedade mineira. São nada, diante da 
magnitude do poder conferido pelo povo, através de seu voto livre e 
soberano. 

E o povo de Cabo Verde, que, agora, se vê na iminência de não mais 
ter o Município de Divisa Nova jurisdicionado à sua comarca, deu-me 
a honra de representá-lo. Sinto-me um gigante pela honra conferida. 
É, pois, com a força do voto do cidadão de Cabo Verde que venho 
solicitar a atenção dos meus pares para que, em nome do oficio "de 

·viver em voz alta", mantenham o veto do Governador do Estado ao item 
20 do Anexo II da Proposição de Lei Complementar nQ 41/95. S. Exa. o 
Governador do Estado cometeu, ao vetar o citado item 20 do Anexo II, 
um erro de forma. Errou porque só lhe é permitido vetar, 
parcialmente, texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou 
de alínea. 
Ocorre, porém, que esta Casa colocou uma camisa de força para que o 

Chefe do Poder Executivo a vestisse. A apresentação dada pela 
redação final da proposição de lei em exame só deixou uma condição 
ao Governador: era aceitar ou aceitar o texto apresentado. Ora, 
entendo que S. Exa. viu-se entre a cruz e a espada: tem o poder de 
exercer o direito de veto, mas não pode exercê-lo, "in casu'', porque 
a forma apresentada para a sanção o impedia. Seria o mesmo que impor 
a uma pessoa faminta crucial escolha : você pode comer. Só que esta 
comida mata. E aqui, Srs. Deputados, reside- a meu ver- o efeito 
danoso de uma red~ção final apertadíssima, justa, dentro de seus 
mínimos limites. E muito sério o que estoL jefendendo. Em nome da 
democracia, esta Casa não pode, sob pena o~ desvirtuar-se de seu 
mais sagrado direito - o de ser voz de quem não tem voz - aprovar 
projetos de lei que inibam ov impeçam a livre manifestação do Poder 
Executivo, o seu inalienável direito de exercer o veto. 
Por que, Srs. Deputados, a proposição de lei em estudo não 

apresentou, em seu texto, forma diferente da atual? Por que, Srs. 
Deputados, a relação dos juizos jurisdicionados por uma determinada 
comarca não foi apresentada de forma tal, que permitisse ao 
Governador vetar sem cometer erro formal? Vejam bem os senhores: o 
Governador do Estado exerceu, neste veto, o direito claro e 
transparente de expressar sua vontade política. Ele quer o juizo de 
Cabo Verde jurisdicionando Divisa Nova. Em outras palavras: S. Exa. 
quer que o projeto original do Tribunal de Justiça prevaleça sobre 
os interesses momentâneos, que foram aprovados por esta Casa. 

Explico-me melhor: o Tribunal de Justiça remeteu, para análise 
desta Assembléia, um projeto de lei contendo a relação das comarcas. 
Pouco ou quase nada alterou-se no texto original, Em coerência, acho 
eu, com o principio que esta mesma Assembléia dialética por 
excelência e contraditória por conveniência - implantou, quando da 
aprovação da Lei Complementar nQ 37/95, que cuida da emancipação de 
distritos. Lá, no texto legal, esta Casa determinou que um distrito 
que pretenda emancipar-se, mas que, pela emancipação, ocasione ao 
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município remanescente o descumprimento de qualquer dos requisitos 
exigidos para a sua elevação ao "status" de município, terá impedida 
sua emancipação. 

Ora, meus colegas Deputados, só não vê quem não quer: o que poderá 
ocorr~r com Cabo Verde se perder a jurisdição sobre Divisa Nova? 
Po~era p~rder o ''status" de comarca, dada a diminuição do nGmero de 
fe1tos. E justo isso? Por que o tratamento diferenciado para a 
criação de município e a criação de comarca? Por que, senhores 
negar a mais equânime e justa distribuição da assistênci~ 
jurisdicional pro~osta .n? projeto i~i~i~l do Tribunal de Justiça do 
Es~ado, que prev1u o JUlZO do Mun1C1p1o de Areado jurisdicionando 
do1s municípios e a mesma quantidade de municípios para o juízo de 
Cabo Verde? Vejam bem, Srs. Deputados: se esta Casa rejeitar o veto 
do Governador, iremos sobrecarregar o juízo de Areado, que passará a 

.jurisdicionar três municípios, em detrimento do juizo de Cabo Verd~ 
que ficará responsável por somente um município. 

Exorto, pois, cada Deputado com assento nesta Casa a refletir bem 
sobre a importância de seu voto no caso desse veto. Esta é uma casa 
política. Não podemos permitir que firulas regimentais, geradas 
através de uma bem armada redação final, impeçam o exercício 
soberano da vontade política. A decisão está nas mãos de cada um dos 
senhores. Pensem bem. É hora de votarmos sim ao veto incidente sobre 
o item 20 do Anexo II da Proposição de Lei Complementar nQ 41/95. É 
hora de cada um de nós exercer o mais difícil ofício: "o de viver em 
voz alta". 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Paulo Schettino. 
O Deputado Paulo Schettino - Sr. Presidente, membros da Mesa, 

colegas Deputados, Sras. Deputadas, representantes da imprensa, 
senhores presentes nas galerias, estamos de pleno acordo com a 
Comissão Especial que emitiu parecer sobre o Veto Parcial à 
Proposição de Lei Complementar nQ 41. Estamos de acordo, também, com 
o companheiro que nos antecedeu. 

Sr. Presidente, quero aproveitar este espaço para fazer alguns 
esclarecimentos com relação ao que foi dito pelo Deputado Líder do 
PT. Durante toda minha vida, desde os tempos de estudante, entendo 
que idéia se combate com idéia. Estou de acordo com o Deputado em 

2 quase tudo. 
~ Acho que esses crimes que estão ocorrendo em Belo Horizonte têm que 
~ s~r apurados, e os responsáveis devem ser punidos exemplarmente. Não 
! ha dGvida quanto a isso; concordamos plenamente com o PT. E essa é a 
·E posição da Policia Civil. Os senhores podem ter certeza disso. A 
2 Policia está fazendo todo o pos~ivel para apurar, mas, 
c lamentavelmente, não temos bola de cr1stal. Nem sempre se consegue 
: apurar tudo. Mas o esforço é total. E Com relação ao episódio de ontem, queremos ~azer um esclarecimento, 
~ porque ficou parecendo que a Policia Civil e composta de indivíduos 
~ despreparados, quando sabemos que temos a melhor segurança pública 
~do Brasil. Vejam o que acontece diariamente no Rio de Janeiro e em 
~São Paulo ... o que aconteceu na sede da OAB, de acordo com 
.~ informações concretas que obtive das autoridades, foi o seguinte: no 
~ local seria realizada- como realmente foi -uma reunião em repGdio 
~ aos atos terroristas que estão acontecendo em Belo Horizonte. Até 
~aí, tudo bem. Antes de começar a reun1ao, explodiu a bomba em um 
~banheiro que fica localizado no andar inferior do prédio da OAB. 
~ 
E 
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Indivíduos procuraram policiais civis que lá estavam e contaram a 
seguinte história: determinado cidadão teria entrado com um embrulho 
no banheiro. Esse mesmo cidadão teria saído, sendo visto subindo a 
escada. Quinze ou vinte segundos depois ocorreu uma explosão dentro 
do banheiro. O que a Polícia Civil tinha que fazer? É questão de bom 
senso; salta aos olhos. Ela tinha que investigar e fazer 
levantamento sobre o ocorrido. O cidadão poderia ser da CUT, da CGT, 
da Igreja Católica, da Polícia Civil ou de qualquer outro segmento 
social. Todos nós estamos sujeitos a uma investigação. Então, o que 
foi feito? A reunião não foi interrompida e o protesto aconteceu 
normalmente. Na hora em que ela terminou- e, dentro da lei, o 
Deputado Gilmar Machado esqueceu-se de mencionar isso-, o referido 
cidadão foi conduzido à METROPOL. Lá compareceram vários advogados 
da OAB, que lhe prestaram assistência jurídica. Inclusive, a 
Promotora Míriam Esteves, do Ministério Público, acompanhou o fato. 
Foi lavrado o flagrante, por causa dessas testemunhas. Em seu 
depoimento, o cidadão disse que tinha ido ao banheiro limpar o nariz 
e pentear o cabelo. Qualquer cidadão que está por perto em uma 
situação dessas é suspeito. Ninguém está afirmando que ele colocou a 
bomba. A autoridade policial, com muito discernimento, não quis 
continuar com o flagrante, transformando-o em inquérito policial, 
para que ele tivesse oportunidade de se defender e para que a 
Polícia tivesse condições de colher mais provas. Inclusive, hoje, 
esse inquérito foi encaminhado à Polícia Federal, porque ela é 
competente para apurar fatos ocorridos na sede da OAB, que é um 
órgão federal. 

Então, foi isso o que aconteceu. Não é como foi colocado, que o 
flagrante foi forjado, etc. A Polícia não tem interesse em que o 
culpado seja A, B ou C. Queremos é apurar. E, na pior das hipóteses, 
aquele cidadão teve a infelicidade de estar próximo ao local onde 
aconteceu um ato terrorista, e as testemunhas disseram isso. Está 
nos autos. Ele próprio confirmou que esteve no local. 

Eu queria evitar tocar nesse assunto, mas não poderia deixar de 
esclarecer esses fatos, porque cada um fala uma coisa ... Ontem, o 
meu amigo, de quem gosto demais e por quem tenho o maior respeito, 
Deputado João Batista de Oliveira, teve a coragem de falar que o ex-
Secretário da Segurança , Deputado José Resende, não quis apurar o 
episódio relativo a uma bomba que explodiu em 1991, na Praça da 
Estação. Isso é faltar com a verdade. Nós devemos falar a verdade. 
Na minha vida, sempre trabalhei com a verdade. Naquela época, eu era 
Superintendente- Geral da Policia Civil. Fizemos de tudo para apurar 
aquele fato; até promoção eu prometi aos meus policiais. Eu me 
empenhei pessoalmente, mas, infelizmente, o menino ficou aleijado e 
não conseguimos apurar os fatos. 
Pelo amor de Deus, vamos ter mais compostura! Vamos falar as coisas 

com mais seriedade! Muito obrigado. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ermano Batista. 
O Deputado Ermano Batista - Sr. Presidente, Srs. Deputados, antes 

de falar sobre o assunto especifico que me traz à tribuna, os vetos 
à Lei de Organização Judiciária, queria aproveitar para fazer um 
apelo e gostaria que a nossa voz chegasse até o Secretário de Obras, 
por intermédio das Lideranças do Governo e da Maioria nesta Casa. 
Ele esteve aqui, ontem, e censuramos a forma intermitente com que as 
obras do Estado são executadas. Isso provoca o encarecimento dessas 



obras. É feita a concorrência, a terraplenagem 
depois, a oc-~ fica entregue à natureza, que 
destruí-la. Depois, contrata-se uma nova empresa 
mesmo serviço. 
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fica pronta, 
se encarrega 

para executar 

e, 
de 

o 
Recebi, há poucos instantes, a visita de um líder meu 

companheiro, Dr. Einer Andrade -e tenho certeza de que o Deputado 
Olinto Godinho, que é votado naquela área, já deve estar sabendo da 
triste notícia, como, também, o Deputado Bonifácio Mourão, que já 
deve ter sido acionado por suas lideranças, naquela região. Trata-se 
de um trecho da Rodovia 259, que vai da BR-116 a Divinolândia de 
Minas. No trecho BR-116-Tronqueiras, foi feita uma concorrência para 
terraplenagem, obra de arte e pavimentação. O trecho até Tranqueiras 
está pronto para a pavimentação, e a empreiteira deu notícias de que 
a obra vai ser paralisada. 

Isso, Sr. Presidente, Srs. Deputados, é um absurdo. Isso vai virar 
·aquele círculo vicioso das obras caras, em função da sua paralisação 
constante. 
Quero fazer um apelo e pediria - repito - ao Líder do Governo e ao 

Líder da Maioria que levassem esse pleito nosso ao Secretário de 
Obras, no sentido de que poupe o Estado desse enorme prejuízo e 
aquela população dessa tremenda injustiça. 
Sr. Presidente, Srs. Deputados, quanto aos vetos opostos pelo Sr. 

Governador à Lei de Organização Judiciária, faço as seguintes 
considerações: relativamente aos §§ 1Q e 2Q dos arts. 47 e 57, ao 
art. 185 e aos itens IV e XX e CLVIII, Anexo II, quero comentar que 
a comissão encarregada de apreciar o veto opinou por sua rejeição. 
Alguns de seus membros deverão vir aqui e dizer a razão de seu 
convencimento. 

Mas essa comissão opinou pela manutenção de um veto, o que acho ter 
Sido um grande equívoco. Trata-se do veto do art. 60 daquela lei. 
Esse artigo obriga o Juiz a, forçosamente, para efeito de sua 
carreira, passar pela comarca de 1ª ent~ância. 
O que hoje ocorre, Srs. Deputados, e que o advogado faz concurso 

para a Magistratura e, tendo bom relacionamento com os Srs. 
Desembargadores, é designado substituto da comarca especial ou 
comarca intermediária. As comarcas do interior, comarcas do Norte e 

z Nordeste e mesmo as mais afastadas do Sul, que são de 1ª entrância, 
~ ficam sem Juiz. 
~ Esse artigo obriga o Juiz a passar pela comarca de 1ª entrância 
~ para chegar à intermediária e, conseqOentemente, à final e à 
·E entrância especial. Hoje, existem muitas comarcas, no interior, sem 
2 Juiz, e existem Juízes substituindo aqui na Capital, em Contagem, 
~ Uberlândia, Varginha, etc. 

Vetar esse artigo é condenar comarcas das regiões mais pobres do 
~ Estado a ficar sem Juiz e, conseqOentemente, sem a prestação 
~ jurisdicional ao povo da região. Muito obrigado. á O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Francisco Ramalho. 
~ O Deputado Francisco Ramalho - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
~ Sras. Deputadas, com relação ao Veto Parcial à Proposição de Lei nQ 
.~ 41, que contém a organização e a divisão judiciárias do Estado de 
~ Minas Gerais, estou plenamente de acordo com a Comissão Especial. 
~ Gostaria de aproveitar a oportunidade para falar sobre o Projeto de 
~ Lei nQ 26/95, do Governador do Estado, que cria a Secretaria de 
~ 
~ n 
E 
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Estado da Criança e do Adolescente, reestrutura a Secretaria de 
Esporte, Lazer e Turismo e dá outras providências. 
Tenho acompanhado, há muito tempo, a manifestação dos candidatos, e 

quase todos abordam o problema da criança como bandeira que empunham 
em fase de campanha eleitoral. Quando eleitos, esses candidatos 
fazem muito pouco ou quase nada para a solução desse grave problema, 
que é o da criança abandonada, da criançz carente, e a situação 
continua a mesma. 
Quando apoiei, no 2Q turno, a candidatura do atual Prefeito de Belo 

Horizonte, Patrus Ananias, vi que uma de suas preocupações era a 
solução do problema da criança abandonada, aqui, em Belo Horizonte. 
Tenho certeza de que houve grande esforço de sua parte na melhoria 
dessa situação. Apesar de tudo, o problema continua. O então 
candidato Eduardo Azeredo vivendo e convivendo, principalmente em 
Belo Horizonte, sentiu que, para tentar solucionar o problema, 

·deveria ser criada a Secretaria da Criança e do Adolescente. Quando 
o projeto passou a ser discutido nesta Casa, quase todos estiveram 
aqui para discuti-lo. Essa Secretaria absorve a ==sEM, uma parte da 
SELT - o Projeto CURUMIM -, e, temos certeza, com as emendas 
apresentadas, o projeto será melhorado e, por certo, irá resolver 
grande parte desse problema que aflige nossa sociedade. 

Há 20 anos, aproximadamente, a sociedade brasilei·2 está 
enfrentando um processo de empc~~ecimento e os problemas vão se 
avolumando. É preciso que os governantes municipais, estaduais e o 
próprio Governo federal procurem resolver cada um desses problemas. 
Para isso, é preciso que haja compromisso e ideal, e nós, políticos, 
que acompanhamos todas essas propostas e discussões, precisamos dar 
o nosso apoio para que problemas como esses da criança possam ser 
resolvidos. 
o Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Romeu 

Queiroz, em que, na forma regimental, solicita o encerramento da 
discussão do veto à Proposição de Lei Complementar nQ 41, nos termos 
do art. 254 do Regimento Interno. Em votação, o requerimento. 

Questão de Ordem 
O Deputado Sebastião Helvécic - Sr. Presidente, causa-nos profunda 

estranheza esse requerimento q~e está sendo colocado em pauta por V. 
Exa .. já que, nesta Casa, não aconteceu, em momento algum, a 
interrupção da discussão de um veto por meio de aprovação de 
requerimento. Por isso solicito a v. Exa. que faça a leitura do 
requerimento e dos artigos ai colocados, para que possamos apreciá-
los com profundidade. 
O Sr. Presidente - Atendendo à questão de ordem do Deputado 

Sebastião Helvécio, a Presidência lerá o art. 254. (-Lê:) 
"Seção III - Do Encerramento da Discussão. 
Art. 254 -O encerramento da discussão dar-se-á pela ausência de 

oradores, pelo decurso dos prazos regimentais ou pela deliberação do 
Plenário. Parágrafo único O requerimento de encerramento da 
discussão será submetido a votação, desde que pelo menos quatro 
oradores tenham discutido a proposição.". 

Como quatro oradores já discutiram esse veto, esta Presidência 
colocou em votação o requerimento. 

Questões de Ordem 
O Deputado Sebastião Helvécio - A matéria se refere a discussão de 

projeto de lei, não a discussão de veto. Então, quando for 
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proposição de veto, é uma proposição como outra qualquer. Não fala 
em projeto. 
o Sr. Presidente- Aliás, Deputado Sebastião Helvécio, a pauta diz: 

"discussão, em turno único, do Veto Parcial á Proposição de Lei 
Complementar nQ 41". O veto é considerado uma proposição do 
Governador em relação á matéria que está sendo apreciada, ou seja 0 
Governador submete a veto a matéria. O requerimento aqui ~ão 
especifica que é projeto de lei, mas uma proposição. Todas as 
matérias apreciadas são proposições. É o entendimento que temos, 
salvo melhor juízo. 

O Deputado Ivo José Sr. Presidente, estamos vendo, 
historicamente, nesta legislatura, o famoso "requerimento-rolha", 
que inibe o processo de discussão. Gostaríamos que fosse devidamente 
analisado o requerimento, nos termos regimentais, para que não 
inibisse a livre discussão. Como o senhor pode observar, pelo 
registro dos inscritos, existe um interesse suprapartidário para o 
debate. Vejo uma série de partidos inscritos para discussão desse 
veto, e não podemos impedir que esse processo democrático de debates 
deixe de acontecer justamente no início da legislatura, onde nossa 
preocupação está evidenciada em função de um processo de quatro anos 
que teremos pela frente nesta Casa. 

O Sr. Presidente - Respondendo á questão de ordem dos Deputados Ivo 
José e Sebastião Helvécio, vemos no art. 177 do Regimento Interno: 
"São proposições do processo legislativo: 1- proposta de emenda á 
constituição; 2- projeto; 3- veto a proposição de lei". Portanto, 
esta é, realmente, uma proposição, conforme diz o parágrafo único do 
art. 254 do Regimento Interno, e, assim, é um direito do Deputado 
requerer o encerramento da discussão, após o pronunciamento de 
quatro oradores inscritos. Por isso, esta Presidência colocou em 
votação o requerimento. 

O Deputado Romeu Queiroz - Sr. Presidente, como o requerimento já 
foi votado e aprovado, trata-se de matéria vencida. Solicito a v. 
Exa. que coloque os vetos em votação. 

O Sr. Presidente - Esta Presidência informa ao Deputado Romeu 
Queiroz que o requerimento analisado não foi votado. 

O Deputado Marcos Helénio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, esse 
2 requerimento a que o nosso colega Ivo José se referiu como 
~ "requerimento-rolha", vou esclarecer, especialmente aos companheiros 
' de primeira legislatura: não é só no sentido figurado, mas literal . 
. ~ Nós abriríamos mão de discutir, porque ninguém mais pode falar nada. 
·E O requerimento pode até ser votado e aprovado, mas cada um precisa 
o saber que está abrindo mão de seu direito constitucional e de sua 
c condição de legislador e não pode falar mais nada. Isso não é 
a possível. Já é um abuso. 
~ A gente concorda e aceita que pessoas que têm consciência 
~ profissional e uma participação efetiva na sociedade votem a favor 
~porque o Governador pediu. Ainda vai. Ontem, por exemplo, tive uma 
~ decepção muito grande. Não porque um veto a um projeto de lei meu 
ro foi mantido, mas porque pessoas que lidam com o público sabem que 
.~ estão prejudicando a população pobre. Foi o que aconteceu naquela 

ro questão do veto do Governador que está propondo a cumplicidade com 
~ uma legislação federal, que permite a gratuidade das certidões de 
~ nascimento e óbito em cartórios. Mas, porque alguns donos de 
~ cartório fizeram pressão na Assembléia, certos Deputados começaram a 
E 
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até a distribuir o "sim". Não faço "boca de urna", apenas expliquei 
qual é o nosso papel. Fiquei decepcionado com alguns Deputados, 
porque uma coisa é obedecer ao Governador, mas outra é obedecer a 
donos de cartórios. Se for aprovado o requerimento proposto, cabe-
nos apenas sair do Plenário e dizer que somos incompetentes e não 
podemos falar mais nada. 
o Sr. Presidente - Registrem-se as palavras do Deputado Marcos 

Helênio. 
o Deputado Sebastião Helvécio - Sr. Presidente, ainda perplexo com 

essa interpretação, volto novamente ao Regimento Interno, que, no 
seu art. 180, dentro desse conceito de abrangência, diz: "a 
proposição encaminhada depois do Pequeno Expediente será decidida na 
reunião seguinte, ~xceto quando se tratar de convocação de reunião 
extraordinária ou oe prorrogação de reunião". O seu art. 177, § 1Q, 
diz: "Incluem-se no processo legislativo, por extensão do conceito 
de proposição: II - o requerimento". Portanto, é inoportuna a 
apreciação desse requerimento nesta reunião. 

O Sr. Presidente- Esclareço ao Deputado Sebastião Helvécio que no 
caso em tela trata-se de requerimento "stricto sensu", ou seja, é um 
requerimento incidente sobre uma proposição de lei. 
O Deputado Sebastião Helvécio -Sr. Presidente, precisamos ter um 

pouco mais de respeito para com nosso processo legislativo. Existe 
requerimento "stricto sensu" existe requerimento para processo 
específico? Evidentemente que não. 

O Sr. Presidente- Solicito a compreensão do Deputado Sebastião 
Helvécio para com esta Presidência, que decide que realmente este é 
um requerimento incidente. Não se trata de uma proposição isolada, 
com um requerimento de Deputado, por exemplo, solicitando 
desarquivamento de projeto, ou requerimento de Deputado solicitando 
outras matérias. No caso em tela, não se trata de matéria principal, 
o requerimento. h matéria principal é o veto à proposição de lei. 
Portanto, não se trata de requerimento que esteja tramitando 
normalmente, como chamou a atenção o nobre Deputado. Entendo a 
posição de V. Exa. e também a de outros Deputados, mas o Regimento 
Interno é muito claro. Qualquer Deputado tem o direito de requerer o 
encerramento da discussão de uma proposição após sobre ela falarem 
quatro oradores. 

Esclarecemos que veto à propos1çao de lei é uma propos1çao. 
Portanto, Deputado Sebastião Helvécio, dentro desta linha, não temos 
nenhuma outra concepção, a não ser a do próprio Regimento Interno. 

O Deputado Sebastião Helvécio - Sr. Presidente, apelo para a boa 
vontade e o conhecimento legislativo de v. Exa. Estávamos na 
discussão do veto. Inscrevi-me juntamente com outros companheiros 
para discutir, em turno único, o veto à Proposição de Lei nQ 41. Não 
havia o requerimento do ilustre Líder do Governo, Deputado Romeu 
Queiroz. Após falarem quatro oradores ligados ao Governo, V. Exa. 
suspende a discussão, por meio de requerimento que não dá direito à 
Oposição de se manifestar. V. Exa. vai entender que a apresentação 
desse requerimento foi extemporânea. Conforme o Regimento Interno, é 
natural que esse requerimento fosse apresentado antes de se iniciar 
a discussão, mas no meio da discussão, com oradores já inscritos e 
aceitos pela Mesa, não podemos concordar com essa atitude. 
o Sr. Presidente - Deputado Sebastião Helvécio, o requerimento do 

Deputado Romeu Queiroz foi apresentado no momento oportuno. Em 
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segu~d~ lug~r, só poderia apresentar o requerimento para votação em 
Plenar10 apos terem falado quatro Deputados, e demos total liberdade 
aos Deputados para se manifestar. Após quatro Deputados falarem, 
estamos colocando a matéria em votação. Portanto, estávamos em 
processo de votação quando V. Exa. suscitou questão de ordem. 
Interrompi o processo de votação, que foi motivo, inclusive de 
reclamação por parte do Deputado Romeu Queiroz, para que real~ente 
pudéssemos analisar, porque esta Presidência quer ter a melhor boa-
vontade, mas melhor boa-vontade, sim, de cumprimento deste Regimento 
e, para isso, conta com a colaboração dos 77 Deputados. 

O Deputado Iran; Barbosa - Sr. Presidente, surpreendido pela forma 
autoritária com que a Mesa colocou um requerimento dessa natureza 
fico a pensar o seguinte: deixei esta Casa e fui para Brasília: 
Retornei, julgando que aqui os fatos aconteciam com maior dignidade 
e maior seriedade. Entretanto, os últimos acontecimentos levaram-me 
a refletir por que não existia nem um requerimento de posse da Mesa 
até o momento em que o Deputado Romeu Queiroz fez essa solicitação. 
E tudo isso para votar um "comitê eleitoral" de um cidadão, para 
aprovar um projeto que é uma vergonha, isto é, a criação de uma 
secretaria da criança, a secretaria do "índio tatuapé", do "índio-
tá-com-tudo". Sr. Presidente, isso é subserviência pura desta Casa 
Legislativa ao Governo do Estado. 

Fico realmente constrangido ao ver uma situação como essa. Julguei 
que Brasília fosse um lugar terrível para se viver, tal a 
subserviência daqueles Deputados que chegam do Nordeste, alguns até 
passando fome, outros para fazerem o que fez o Deputado Genebaldo 
Correa, outros que vão como empresários, somente para roubar. 

Viemos para esta casa, Sr. Presidente, discutir com seriedade, 
procurar um caminho certo para os problemas, e não ficar como 
"vaquinha de presépio", a fim de aprovar um "comitê eleitoral" do 
Sr. João Pinto Ribeiro. 
Sr. Presidente sinto-me envergonhado, não de estar numa Casa 

Legislativa, ma~ das atitudes tomadas neste momento, atitudes que 
deixam o Legislativo em um nível cada vez pior na boca da população. 
Gostaria, Sr. Presidente, que V. Exa. relevasse tudo que disse e não 
colocasse esse requerimento em votação hoje, mas que o deixasse para 

2 amanhã, pois assim poderíamos, tranqüilamente, analisá-lo. Não há 
G pressa. Por que essa pressa em atender o Governador almofadinha, 
• para atender aos caprichos do Sr. João Pinto Ribeiro, que arrumou 
~ dinheiro para colocar na campanha? 
• Sr. Presidente esta Casa tem que soltar a "coleirinha" do pescoço 
~ e dar, pelo ~enos, uma demonstração de dignidade, e não de 
~ subserviência. 
o Portanto, faço este apelo a V. Exa. porque um dia não irá criar 
~ nenhum constrangimento para esta Casa, mas esse requerimento irá 
~ manchá-la para sempre. Muito obrigado. 
~ O Sr. Presidente - A Presidência já esclareceu suficientemente à 
m Casa quanto ao requerimento e quanto ao art. 254 do Regimento 
~ Interno. Portanto, considero como matéria vencida e o darei como 
-~ último orador a participar, a menos que o Deputado queira fazer uma 
~ questão de ordem realmente em cima do Regimento, se trouxer algum 
~ argumento novo ao requerimento. 
~ o Deputado ourval Ângelo Sr. Presidente, nas disposições 
~ transitórias do nosso Regimento consta, muito claro e explícito, 
a 
E 
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que, nos casos omissos, deve-se reportar ao Regimento da Câmara 
Federal. Na verdade, entendo que estamos diante de um caso omisso, 
porque tivemos uma discussão somente iniciada. Sinto-me cassado no 
meu direito de fazer uso da palavra! Este não é um procedimento que 
se tenha numa Casa Legislativa! Na Câmara Federal não existe tal 
procedimento! Para algumas pessoas aqui, o melhor seria voltar a 
época da ditadura, quando não se tinha Poder Legislativo para se 
pronunciar. É evidente que há um interesse explícito, sim, nas 
nossas inscrições, mas isso faz parte do jogo democrático. O 
Regimento Interno não é rolo compressor da Maioria nesta Casa. O 
Regimento foi feito para resguardar os nossos direitos, e o primeiro 
direito que quero ter é o de fazer uso da palavra. Essa é a minha 
arma aqui. Outros seguem a ditadura: têm as bombas como armas, 
distribuem empregos e benefícios para os Deputados, para a maioria 
nesta Casa. Quero sempre fazer uso da minha palavra. É a maior arma 

·que tenho aqui. Em nome do meu direito de exercer o mandato, para o 
qual fui eleito, quero fazer uso da palavra. 
O Deputado Romeu Queiroz, se quisesse ser do Executivo, que se 

candidatasse a Governador ou a Vice-Governador. Quero, Sr. 
Presidente, fazer uso da palavra, em nome da democracia que o 
Regimento resguarda. Esta é a arma que têm aqueles que realmente 
querem entrar para a vida pública a fim de serem parlamentares e 
defensores da democracia. 

O Sr. Presidente - Registrem-se as palavras do Deputado Durval 
Ângelo. Em votação, o requerimento. 

Com a palavra, o Deputado Sebastião Helvécio. 
O Deputado Sebastião Helvécio -Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

Sras. Deputadas, temos em mãos o requerimento do Deputado Romeu 
Queiroz. Ele solicita o encerramento da discussão do Veto à 
Proposição de Lei nQ 41, nos termos do art. 254 e seu parágrafo 
únicc do Regimento. 
Ev1:2,te, Sr. Presidente, que nos posicionaremos contra o 

requõ' 1mento. Estamos discutindo, neste instante, veto da maior 
imporcância para este parlamento, que trata exatamente da 
reorganização judiciária do nosso Estado, tema palpitante que 
despertou entre nós, parlamentares, um momento de entusiasmo pelo 
debate. Mais de 15 Srs. Deputados inscreveram-se para a discussão 
deste veto. Surpreendidos fomos, no meio da discussão, com essa 
tentativa do nobre Deputado Romeu Queiroz de impedir que nós, 
Deputados. na nossa Casa, na nossa tribuna, discutíssemos um veto do 
Sr. Governador. Imaginem, caros colegas, o sentimento de frustração 
que deve estar presente em cada parlamentar mineiro - nós -, eleitos 
pelo voto direto e sagrado do povo. 
O nosso Presidente, Deputado Agostinho Patrús, na abertura dos 

trabalhos desta Legislatura, salientou que o nosso Poder é um poder 
fundamentalmente legitimado, porque obtivemos mais de 5 milhões de 
votos dos mineiros, fazendo com que cada um de nós seja 
representante de importante parcela da sociedade de Minas Gerais. 
Recebemos, talvez, o momento maior do exercício da nossa atividade 
parlamentar, que é o da apreciação de um veto do Executivo. 
Deputados reúnem-se com suas Bancadas, debruçam-se sobre o conteúdo 
de um projeto de lei que, nesta Casa, tramitou por mais de um ano. 

Na hora de expressar o seu pensamento, na hora de se posicionar de 
modo bastante objetivo, o que temos? Um colega nosso apresenta um 
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requerimento cassando a palavra de 73 Deputados, permitindo a apenas 
4 falar de um projeto dentro desta Casa. 
Srs. Deputados, se votarmos a favor desse requerimento, com que 

moral, com que altivez, poderemos debater o que vem contra o nosso 
trabalho legislativo? Vamos ter a dignidade de respeitar aqueles que 
aqui nos colocaram. Estamos aqui para representar o povo de Minas. 
Se esse requerimento for aprovado, não teremos a menor condição 
moral de falar Jue somos representantes do povo. Queremos, sim, 
honestidade par ter certeza de que 4 Deputados não podem cassar a 
palavra de out~-~ 73 Srs. Deputados. 
Srs. Deputados, vamos esquecer as nossas diferenças partidárias, 

vamos esquecer as nossas diferentes ideologias e vamos nos unir para 
defender este parlamento de Minas, que tantos serviços tem prestado 
ao nosso Estado. E, agora, depende só de nós. Não existe força 
estranha, força oculta alguma que possa tirar ou cassar a nossa voz. 

·se um colega Deputado vota a favor desse requerimento hoje, no 
sentido apenas de ganhar algumas horas para que evolua a votação de 
um projeto de lei, como ficaremos amanhã, quando outros Poderes 
quiserem interferir na autonomia do Legislativo? Vamos refletir 
sobre isso, companheiros. Talvez possamos, após esta reunião, fazer 
uma reunião do Colégio de Lideres e ver se esse aspecto regimental, 
que hoje se observa nesta Casa, é uma contribuição à atividade 
parlamentar. Se cassarmos nossa própria voz, a expressão mais pura e 
mais sincera da liberdade, que é utilizar o nosso pensamento, 
verbalizar as nossas idéias, o que estará fazendo o parlamento de 
Minas? 

E um momento muito grave, de reflexão profunda. Vamos analisar bem 
o que temos aqui para decidir. Muitos podem perguntar: é um 
requerimento do Governo contra a Oposição? Longe disso. Tanto é que 
nós, que seguramos a Oposição, ontem votamos, por unanimidade, a 
aprovação do projeto que cria a Secretaria. O que estamos aqui 
combatendo são as emendas emanadas deste Poder. Não podemos nunca é 
cassar o que temos de mais precioso, que é a oportunidade de 
verbalizar o nosso sentimento e os nossos compromissos. 

Portanto, peço que todos nós, independente da bancada e de 
ideologias, mas sim calcados nos nossos compromissos de palanque, 

2 não cassemos a voz de 73 Deputados, que, legitima e honradamente, 
õ representam aqui o povo mineiro. Muito obrigado. 

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

j ~~~t~~~~e~i~~r~~~ r~~~~~~~ ~~a~~~ s~~n~~i~~m~~~0r~~~e~~~i~~t~ee\~~~; 
~ do povo, para poder utilizar as prerrogativas regimentais, para que 
: o Plenário, de fato, seja um espaço de debate. Sabemos que, devido E às inúmeras atribuições dos Srs. Deputados, é impossível acompanhar 
~ a discussão da proposição nas comissões. 
~ Quando a comissão emite seu parecer e a matéria vem a Plenário para 
~apreciação- o Plenário é que é o lugar exato para se realizar o 
~ debate todos os Deputados têm a oportunidade e o direito 
.~ regimental de participar, defendendo ou não a proposição. 
~ Quando fui fazer minha inscrição para discutir o veto, já havia em 
g torno de dez Deputados inscritos. Depois, outros cinco se 
~ inscreveram. Percebo que, de fato, havia interesse em discuti-lo. 
m u 
E 

/ 
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Aliás, esta legislatura tem se diferenciado da anterior pelo 
interesse dos Deputados em discutir, debater, apresentar 
proposições. O interesse, realmente, está sendo demonstrado na 
participação efetiva, em Plenário, dos Deputados desta legislatura. 
E essa é uma questão que tem sido enal:ecida, tem sido destacada por 
vários Deputados, em diversos momento~ 

Mas, quando aparecem 15 ou mais inscrições para discutir o veto e 
chega-nos esse requerimento, quando as inscrições ainda estavam em 
andamento, fica uma preocupação muito grande com relação ao papel 
que esta Casa tem desempenhado na sociedade. 
Estamos vendo, nos dias de hoje, uma manifestação muito forte, pela 

imprensa, pelos meios de comunicação, contra o Legislativo. Sabemos 
que existem interesses escusos que desgastaram este Poder em todas 
as esferas, seja municipal, estadual ou federal. Estamos vendo que 
esses interesses existem. Mas nós, Deputados, não podemos contribuir 

·fornecendo material para esse desgaste. Não podemos contribuir para 
que os meios de comunicação denigram a imagem do Legislativo 
mineiro. Não vamos dar munição, porque sabemos que existem 
interesses escondidos, tentando denegrir o Legislativo, para que o 
poder econômico exerça seu papel junto ao Executivo de uma forma 
direta, sem que haja o debate democrático nas Casas Legislativas. 
Então, esse requerimento que está em discussão, que vai ser votado, 

daqui a pouco, é uma prova de que estamos favorecendo esses 
interesses que procuram denegrir a imagem do Legislativo. 
A nossa preocupação é a de que, já no início desta Legislatura, se 

coloque um fim nesses artifícios que já são ultrapassados. Está aí a 
discussão da reforma do Regimento Interno. Coisas dessa natureza têm 
que ser extirpadas do Regimento para permitir que a democracia 
permaneça, independente de filiações partidárias. Vimos var1os 
partidos se inscrevendo. Não existe uma caracterização de oposição 
para discutir o veto. 
Espero que, ao votar, possamos rejeitar e não ~orovar esse 

requerimento, e, assim, possamos retomar aquele desempenho tranqüilo 
e democrático que estávamos tendo até então, quando esse 
requerimento foi apresentado. 
Gostaria de aproveitar a oportunidade e o tempo que ainda me resta 

para fazer um comentário sobre. 
O que disseram os Deputados Gilmar Machado, nosso Líder de Bancada, 

e Paulo Schettino sobre os episódios das bombas terroristas que têm 
caído sobre a nossa cidade. Elas têm deixado a nossa cidade em 
situação bastante intranqüila, haja vista que, ontem à noite, ao 
sair desta Casa, vimos uma série de viaturas da polícia, policiais e 
cavalaria ao redor da Assembléia. Isso porque, evidentemente, a 
Assembléia Legislativa é um dos espaços que possivelmente vai ser 
alvo de atentado nos próximos momentos. Existem outros espaços 
também, como a Câmara de Vereadores, e isso está deixando a 
população intranqüila. O Secretário da Segurança Pública reconheceu 
que o alvo é a própria Secretaria e que há interesse em 
desestabilizá-la, isso já se tornou público. Então, ficamos 
preocupados quanto à ênfase muito grande que foi dada ontem ao 
Diretor da CUT. Sabemos que, nos outros episódios, alguns cidadãos 
chegaram ao local, 15 segundos depois da explosão, e, no entanto, 
nem sequer foi dito pelo Delegado ou pelos Diretores da Secretaria 
da Segurança Pública que se tratava de elementos suspeitos ou se 
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eram representantes de algum órgão. Lamentavelmente, descobrimos que 
se tratava de dirigentes da CUT, pois ontem à noite e hoje, no 
jornal da Rede Globo, tal fato foi mencionado. Isso, realmente, 
expressa um preconceito, deixando-nos preocupados e, com razão, 
também o nosso Líder. Gostaríamos que a apuração fosse feita 
devidamente, que os interesses colocados em jogo, que os interesses 
contrariados - e sabemos que existem fossem enfrentados com 
disposição pelo Governo. Sabemos que existem interesses muito 
grandes e desejamos que o Governo apure realmente esses episódios. 
Mas, lamentavelmente, isso ainda não foi colocado de forma aberta 
para esta Casa. Esperamos que, amanhã, o Secretário Santos Moreira 
possa não só esclarecer, mas mostrar, de •:êo, essa disposição em 
apurar os fatos, por meio de ações concre: ~~. para que se deixe a 
sociedade mais tranqüila e que possamos traoalhar, também, com mais 
tranqüilidade, sem esse risco. Penso que a preocupação do nosso 

'Líder foi muito bem colocada e que foi dado um destaque muito 
desnecessário e tendencioso à presença de dirigentes sindicais no 
local das explosões, pois já existe uma cultura, uma idéia 
preconcebida de que a CUT é baderneira. Nós já enfrentamos isso 
durante toda a nossa história. Não é agora que vamos deixar que usem 
dirigentes sindicais como bode expiatório para poder abafar os 
fatos, pois isso é um jogo de setores do Governo. As disputas estão 
colocadas, o Secretário da Segurança Pública conhece os interessados 
nesta desestabilização e não serão os nossos companheiros da CUT que 
vão pagar por isso. Então, lamentamos a evidência dada aos 
dirigentes da CUT, neste episódio. 

Concluindo, gostaria de retomar os requerimentos e pedir aos Srs. 
Deputados que estejam atentos à democracia nesta Casa, registrando 
os meus requerimentos. 

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

democracia é uma palavra muito falada, propalada, defendida, mas, 
muitas vezes, pouco praticada. É bom que se diga que democracia não 
é mera manifestação da vontade da maioria, o que é muito fácil. 
Democracia é, antes de tudo, respeitar as minorias, é garantir e 
ampliar o direito das minorias, seja onde for, principalmente nos 

2 parlamentos, que são os seus guardiães. E, nesse sentido, o que 
G estamos vendo, com esse requerimento, é, realmente, um rolo 
, compressor: a vontade da maioria quer passar por cima do respeito e 
~ do mínimo dos direitos, que é o direito à fala, ao debate ~ à 
·m discussão, assegurado a cada parlamentar. 
~ Tenho a certeza de que o Líder do Governo, que se vem manifestando 
c nos dois monstrengos de emenda, como agora, nesse requerimento, deve 
m estar constrangendo muitos Deputados de bem, pessoas sérias. com 
~ princípios e com dignidade, que fazem parte do Bloco da Maioria. 
~ Gostaria que o Deputado Líder do Governo viesse discutir suas 
~ propostas e suas idéias abertamente e não ficasse nos entendimentos 
~nem se utilizasse de artifícios regimentais para impor a sua 
m vontade. Esse requerimento é, de certa forma, prejudicial ao 
-~ exercício da democracia. Gostaria, ainda, de fazer um apelo aos 
m colegas que fazem parte do Bloco da Maioria, no sentido de que não 
~ permitam que sejamos prejudicados por imposição da maioria. 
~ Situações análogas aconteceram nesta Casa, no passado; Deputados que 
~ tinham o costume de passar o rolo compressor de governos hoje vivem 
~ 
E 
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situações diferentes. Situações que qualquer Deputado pode viver -· 
depois, reivindicar e exigir o respeito ao direito de expressão aa 
minoria. 

Vemos que se quer apressar o processo para votar a Secretaria da 
Criança e do Adolescente; se fosse uma causa justa, se fosse, 
realmente, um projeto que fosse rever a questão do menor, :a criança 
e do adolescente, estaria certo, mas o que vemos é quererem acelerar 
o processo para impor discriminações no seio dos servidores 
públicos, para impor, de certa forma, a cassação deste Poder com 
emendas que diminuem a ação do Legislativo. Nesse sentido, votar 
esse projeto é cassar esse direito. Isso não vemos em nenhum 
parlamento. Fui Vereador, durante seis anos, na Câmara de Contagem, 
e, numa legislatura de 19, a Bancada do Partido era de 5. Mesmo 
assim, conseguimos, regimentalmente, garantir, na prática e no bom-
senso, que o nosso direito fosse respeitado. Se isso prevalece em 

·câmaras municipais, porque, nesta Casa, seria cassado o direito da 
fala? Na própria Câmara Federal, no Congresso Nacional, nunca se 
fizeram processos de discussão com artifícios que, muitas vezes, 
podem servir a dúbias interpretações e duplo sentido. A mesma 
postura que se tem no parlamento maior deste País deveríamos ter 
aqui. Quem vai abrir mão de seu poder de legislar, do exercício de 
seu poder? Qual Deputado vai fazer parte de uma secretaria de 
governo? Se tiver competência, que vá candidatar-se a Governador ou 
a Vice-Governador em qualquer local de Minas Gerais, mas não venha, 
querer achar que somos "vaquinhas de presépio", que estamos aqui 
para ser subservientes. Isso, nunca. 
Enquanto estava denunciando, no microfone, que, muitas vezes, 

acontece acordo para passar esse rolo compressor, um Deputado me 
interrompeu, dizendo: "Mas você estava ontem com o Governador e com 
dois Prefeitos do PT". Foi uma audiência que eu e um Deputado 
Federal marcamos. Quanto a isso, quero dizer que estávamos lá para 
exigir o cumprimento do orçamento que foi votado; fomos exigir que a 
lei que esta Casa votou fosse cumprida. De certa forma, estávamos lá 
para reforçar a ação do Poder Legislativo, já que não participamos 
diretamente, pois o orçamento foi feito pelos Deputados da 
legislatura anterior. Então, nesse sentido, nossa ação é, também, de 
fortalecimento do Poder Legislativo, de garantia e respeito à 
democracia. Sendo assim, fazemos um apelo para que votemos contra o 
requerimento em questão. 
Gostaria de me reportar, também, à intervenção do Deputado Gilmar 

Machado, o nosso Líder, que, por motivo de problemas de saúde na 
família, não se encontra aqui. Ele falou a respeito do episódio da 
bomba, ocorrido ontem, na OAB: uma liderança da CUT, imediatamente, 
foi detida para prestar depoimento e liberada posteriormente. 
Quero dizer que uma polícia, que pode ter os atributos que o 

delegado Paulo Schettino aqui relatou, tem, como qualquer 
instituição humana, pilantras e safados. Nem as igrejas estão livres 
disso. Esta polícia está-se mostrando deficiente na apuração dos 
fatos. Não é de hoje que fatos se repetem, que atentados terroristas 
ocorrem em Minas. Evidentemente, não é só a polícia que está 
envolvida nesses grupos; outros setores saudosistas do regime 
militar, talvez, também estejam. 
Quando vimos, na televisão, a reportagem sobre a questão do Diretor 

da CUT, uma armação tão frágil, ouvimos um delegado de polícia 
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dizendo que ele entrou no banheiro com um pacote e saiu sem ele. Ele 
falou até a cor do papel que embrulhava o pacote: rosa. Então, eu me 
pergunto: é irresponsabilidade, é incompetência do delegado, que, 
depois, não teve como manter o flagrante diante do Ministério 
Público, diante dos advogados da OAB? Em seu pronunciamento, ele 
caracterizou claramente o flagrante, mas não teve como mantê-lo. 

E o Secretário da Segurança Pública, que, com tanta firmeza, com 
tanta convicção, falou que sabia que as bombas vinham de grupos 
descontentes da policia, esse mesmo Secretário, pessoa que parece 
ser séria, vem dar Entrevistas em rede de televisão dizendo que era 
o Diretor da CUT o responsável pelas bombas. Se não há culpados, 
então, está havendo incompetência e ineficiência da policia. 

Questões de Ordem 
O Deputado Marcos Helênio Sr. Presidente, entendemos que o 

projeto é importante e verificamos que não há "quorum" para votação, 
·motivo pelo qual solicito a V. Exa. o encerramento, de plano, da 
reunião. 
o Deputado Romeu Queiroz- Sr. presidente, solicito que se proceda 

à verificação de "quorum". 
O Sr. Presidente- É regimental o pedido. A Presidência solicita ao 

1Q-Secretário que proceda à chamada dos Deputados. 
o Sr. Secretário (Deputado Rêmolo Aloise) - (- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 36 Deputados, portanto não 

há número suficiente para prosseguirmos com o encaminhamento da 
votação. 

ENCERRAMENTO 
O Sr. Presidente - Esta Presidência encerra a reun1ao e convoca os 

Deputados para as reuniões extraordinárias de hoje, às 20 horas, de 
amanhã, dia 23, às 20 horas, bem como para a especial, também de 
amanhã, às 9h30min, nos termos dos editais de convocação. Convoca-os 
ainda para a ordinária, também de amanhã, às 14 horas, com a 
seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada pelo Sr. 
Presidente é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião. 

ATA DA la REUNIÃO ESPECIAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, EM 15 DE MARÇO 
DE 1995~ DESTINADA À ABERTURA DO CICLO DE DEBATES SOBRE A REFORMA 

CONSTITUCIONAL 
Presidência dos Deputados Agostinho Patrús, Wanderley Ávila e 

Sebastião Navarro Vieira 
~ SUMÁRIO: ABERTURA - Ata - Composição da Mesa Destinação da 
·~ reunião - Palavras do Sr. Presidente - Palavras do Ministro Luiz 
§ Carlos Bresser Pereira Designação do Coordenador dos debates -
c Palavras do Coordenador dos debates - Debates - ENCERRAMENTO. 

ABERTURA 
~ - Ás 9h30min, comparecem os Deputados: 
~ Agostinho Patrús -Wanderley Ávila- Sebastião Navarro Vieira_-á Paulo Pettersen - Rêmolo Aloise - Maria José Haueisen - Ibrah1m 
m Jacob- Ermano Batista -Antônio Júlio- Aílton Vilela- Ajalmar 
~Silva- Almir Cardoso- Álvaro Antônio- Anderson Adauto- Anivaldo 
m Antônio - Antônio Andrade - Antônio Genaro - Antônio Roberto ·! Arnaldo Canarinho- Arnaldo Penna- Bilac Pinto- Bonifácio Mourão-
g Carlos Pimenta Clêuber Carneiro - Dílzon Melo - Dimas Rodrigues -
~ Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Durval Ângelo - Elbe Brandão 
~ Francisco Ramalho - Geraldo Nascimento - Geraldo Rezende - Geraldo o. 
E 
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Santanna- Gil Pereira- Gilmar Machado- Glycon Terra Pinto- Hely 
Tarquínio - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jairo Ataíde - João 
Batista de Oliveira- João Leite- Jorge Eduardo de Oliveira- Jorge 
Hannas - José Henrique - José Maria Barros Kemil Kumaira 
Leonídío Bouças - 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 - Toninha Zeitune -
Wilson Trópía. 
o Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) A lista de 

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

Ata 
-O Deputado Wilson Trópia, 2Q-Secretário "ad hoc", procede à 

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

O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) A Presidência 
convida a tomarem assento à Mesa os Exmos. Srs. Dr. Luiz Carlos 
Bresser Pereira, Ministro da Administração Federal e Reforma do 
Estado; Dr. Cláudio Mourão, Secretário de Estado de Recursos Humanos 
e Administração, representante do Exmo. Sr. Governador do Estado, 
Dr. Eduardo Azeredo; Deputado Wanderley Ávila, Vice-Presidente da 
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais; Deputado Rêmolo 
Aloise, lQ-Secretário da Assembléia Legislativa do Estado de Minas 
Gerais, e Deputado Clêuber Carneiro. 

Destinação da Reunião 
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião a receber o Ministro da 

Administração Federal e Reforma do Estado, Dr. Luiz Carlos Bresser 
Pereira, que proferirá palestra, na abertura do ciclo de debates da 
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais sobre a reforma 
constitucional. 

Palavras do Sr. Presidente 
Prezado Ministro; Sr. Secretário Cláudio Mourão, representante do 

Governador do Estado; Deputado Wanderley Ávila, 1Q-Vice-Presidente; 
Deputado Rêmolo Aloise, 1Q-Secretário; Srs. Deputados, Senhoras e 
Senhores, a Assembléia de Minas vem investindo forte na parceria com 
a sociedade, na certeza de que nessa parceria está o caminho para o 
aprimoramento das instituições e para a construção de uma democracia 
operante, capaz de produzir um país mais justo. Em coerência com 
essa diretriz de ação, estamos promovendo este Ciclo de Debates 
sobre a Reforma Constitucional. Uma Constituição é a viga mestra do 
estado de direito. Ela deve conter os princípios e as condições 
jurídicas do modelo de pacto social desejado por um povo, em 
determinada fase de seu amadurecimento histórico. Sem pretender a 
eternidade, deve ter uma vocação à permanência. Obra de tal 
importância e magnitude não pode ser tarefa do legislador solitário. 
Fazer uma Constituição ou modificá-la é trabalho que só pode ter 
sucesso no contexto de uma ampla discussão com a comunidade. 
Mobilizar o povo mineiro, convocá-lo ao debate no instante em que 

se ensaiam mudanças fundamentais no texto constitucional de 1988, 
eis os objetivos deste encontro. Este parlamento nunca se omitiu nos 
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momentos decisivos da vida nacional. É preciso que a voz de Minas 
seja ouvida nesse processo de mudanças que se anuncia. Ousamos ir 
ainda mais longe: propomos, Sr. Ministro, que um novo dispositivo 
seja incluído nas prox1mas emendas que serão encaminhadas ao 
Congresso Nacional. Um dispositivo determinando que outras reformas 
que, no futuro, vierem a ser feitas na Constituição só entrem em 
vigor após serem ratificadas pelas Assembléias Legislativas 
Estaduais. Assim já acontece nos Estados Unidos da América. o 
procedimento confere maior solidez ao texto constitucional, assegura 
maior legitimação das emendas e é um poderoso instrumento de 
valorização do pacto federativo. Os parlamentos estaduais, 
convocados dessa forma ao debate do projeto nacional, terão a 
oportunidade de transcender as questões regionais para reforçar seu 
compromisso com o projeto Brasil. 

O Sr. Ministro da Administração Federal e Reforma do Estado, Dr. 
Luiz Carlos Bresser Pereira, aceitou gentilmente o convite para 
estar hoje conosco. A ele cabe articular um dos aspectos mais 
complexos da revisão da Constituição. Promover a reforma do ~stado 
brasileiro é empresa que exige, acima de tudo, a capacidade~' pôr-
se em sintonia com a vontade nacional. A história, conselraira e 
mestra, tem sido pródiga ao nos mostrar as tristes conseqüências do 
divórcio entre o Estado e a nação. Um povo não é como o barro que se 
molda ao alvedrio do oleiro: um povo tem alma e rosto, tem querer, 
tem tradições, amores e ódio. Um povo tem até idiossincrasias que é 
preciso respeitar. Daí a delicadeza do trabalho de quem pretenda 
reformar o Estado. Não poderá ele conduzir-se só pela opinião de 
uns, ainda que sejam os mais capazes. Não poderá deixar-se seduzir 
por teorias, ainda que racionais e consistentes. A tarefa requer, 
além da inteligência, a sensibilidade; além das convicções, uma 
disposição quase infinita ao diálogo; além do saber técnico, a rar2 
virtude da paciência. Reformar o Estado requer simpatia, no sentidc 
etimológico do "sentir com o outro". 

Temos a certeza de que o Dr. Luiz Carlos Bresser Pereira, homem de 
esmerada formação acadêmica e de rica experiência, logrará êxito na 
missão que lhe foi confiada. No que depender de Minas, estaremos 
sempre prontos a colaborar como interlocutores destacados no grande 

z debate nacional que deverá fazer da revisão uma oportunidade ímpar 
õ de aperfeiçoamento do Estado, de forma que a democracia se torne 

realidade bem concreta, experimentada pelos cidadãos no seu dia-a-
~ dia. Com essas palavras iniciais, Sr. Ministro, passamos a palavra a 
"§ V. Exa., certos de que, com elas, estamos trazendo aqui o sentimento 
o dos nossos pares Deputados Estaduais. De acordo com a conversa que 
É tivemos na sala da Presidência desta Assembléia, constatamos que 
: essa reforma tem que ser feita da forma como V. Exa. a tem E conduzido, ou seja, por meio do diálogo e do entendimento. Com a 
Q palavra, o Sr. Ministro Luiz Bresser Pereira. 
~ Palavras do Ministro Luiz Carlos Bresser Pereira 
m O Ministro Luiz Carlos Bresser Pereira - Deputado Agostinho Patrús, 
! Presidente da Assembléia Legislativa, Secretário da Administração, J Dr. Cláudio Mourão, Deputado Wanderley Ávila, Deputado F~~olo 
~ Aloise, Deputados, Deputadas, senhores e senhoras, é uma ç-ande & honra estar aqui, hoje, na Assembléia Legislativa do Estado de Minas 
~ Gerais, para debater com os senhores o tema da reforma 
m constitucional e, mais especificamente, a reforma do Estado. Para c. 
E 
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mim, essa oportunidade de poder debater com uma Assembléia tão 
importante do País, nesses termos, é absolutamente fundamental. O 
Deputado Agostinho Patrús disse algumas coisas que são absolutamente 
fundamentais. 
Disse ele, no 1n1C10, que era necessar1a uma ampla discussão na 

comunidade, que para se implantar uma reforma no Estado era preciso 
uma capacidade de diálogo e uma paciência muito grandes, disposição 
e simpatia, ou seja, uma relação entre as pessoas muito forte. Estou 
absolutamente de acordo com ele e gostaria de iniciar a palestra 
falando exatamente sobre isso, porque desde que cheguei ao 
ministério comecei a falar da necessidade de uma reforma e também a 
ouvir, a aprender - graças a Deus, já aprendi bastante, nesses dois 
meses e meio de trabalho. Mas, a partir daí, começaram algumas 
críticas de jornalistas, políticos, dizendo que eu deveria falar 
menos e fazer mais. Faça e não fale, frase esta até muito repetida e 
·de longa data. Vocês já pensaram como é que vamos reformar a 
Constituição Brasileira fazendo e não falando? Como é que vamos 
reformar o Estado Brasileiro fazendo e não falando? Só se 
estivéssemos num regime autoritário dos mais ferozes - mesmo assim 
seria difícil. Agora, dentro de um regime democrático, realmente 
temos que falar, debater, discutir, dialogar e ouvir, o que 
considero fundamental. O resultado de tudo isso nos levará a um 
consenso. Não é possível fazer uma boa reforma do Estado se não 
houver um mínimo de consenso. É impossível. Não basta fazer as leis, 
é preciso que elas sejam cumpridas, e vocês sabem muito bem que as 
leis só são cumpridas se forem embutidas na forma de viver da 
sociedaqe para a qual são criadas. É muito importante que pensemos 
nisso. E claro que quando se decide sobre a taxa de câmbio, sobre 
investimentos feitos por uma empresa ou lançamento de um novo 
produto pode-se usar o "faça e não fale". Isso não tem nada a ver 
com a reforma do Estado, a reforma da Constituição ou com o processo 
democrático com o qual estamos, felizmente, envolvidos. A partir 
dessa preliminar, podemos ver que esse ciclo de debates, como muitos 
outros, são absolutamente fundamentais. 
Gostaria de começar observando o seguinte: vivemos, nos últimos 15 

anos, uma crise econômica de que o Brasil nunca teve notícias, como 
País independente. Nunca se viu uma crise econômica tão brava a 
ponto de manter a renda "per capíta" estagnada por 15 anos. O Brasil 
teve alguns problemas, altos e baixos, pouco crescimento industrial, 
desemprego, mas uma crise tão prolongada e tão brava como esta, 
quando as taxas de inflação bateram todos os recordes, nunca 
tivemos. Há vários anos, quando me perguntaram, e também perguntei a 
mim mesmo, quando Ministro da Fazenda, sobre a causa dessa crise, a 
resposta foi :~e era a crise de Estado. Quando falo em crise de 
Estado, falo ~um sentido muito especial e preciso. Falo numa 
tríplice crise de Estado. Uma crise fiscal de Estado, com um Estado 
extremamente debilitado, com um déficit público muito alto. 
especialmente com poupança pública negativa, ou seja, um gasto 
corrente maior que a receita corrente do Estado. Qualquer 
investimento que o Estado fosse fazer aumentaria o déficit público. 
Então, o déficit público, devido à crise fiscal do Estado, impedia o 
Estado de garantir a sua própria moeda e, em conseqüência, provocava 
uma imobilização do Estado. Esse é o primeiro problema fundamental 
da crise de Estado. 
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O segundo aspecto da crise de Estado é a crise do modo de 

intervenção do Estado na economia. Todos sabem que o Estado teve um 
papel decisivo no desenvolvimento do Brasil. Entre 1930 e 1960 o 
papel do Estado foi realmente estratégico. Os anos 60 foram anos de 
crise. Nos anos 70, o Estado retomou esse papel, ligando-se, cada 
vez mais profundamente, à parte externa, como uma extensão 
artificial de modelo de uma estratégia de desenvolvimento de 
substituição de importações. Era uma estratégia já esgotada, mas, no 
entanto ... Bem, esta foi a crise do Estado: manter uma estratégia 
superada de intervenção do Estado na economia. 

No início desta década, essa estratégia foi modificada, afinal, com 
uma grande abertura comercial, mas ainda há muita coisa em que temos 
que pensar e que precisamos modificar na estratégia de intervenção 
do Estado, na área econômica e na área social. 

A primeira reforma do Estado diz respeito ao Ministério da Fazenda 
·e ao Ministério do Planejamento. A reforma do Estado, em termos de 
reforma das formas de intervenção do Estado na economia e na 
sociedade, pertence a todos os ministérios, especialmente aos 
Ministérios do Planejamento, da Educação e da Saúde, que são os mais 
importantes no que diz respeito às formas de intervenção do Estado. 
A terceira crise do Estado e, portanto, a terceira reforma do 

Estado é aquela que diz respeito ao meu ministério, que é a reforma 
do aparelho burocrático estatal, na estrutura de pessoal, na 
estrutura organizacional do Estado. Esse é o terceiro problema, 
porque quando veio a crise fiscal e, mais, a crise da forma de 
intervir do Estado na economia e na sociedade, o aparelho 
burocrático estatal ficou sem objetivos claros, não mais sabia o que 
fazer e entrou, de novo, em crise. Quer dizer, ele, que nunca tinha 
sido bem organizado, ele, que nunca tinha tido suas estruturas de 
pessoal e de organização bem feitas, agora se via paralisado, 
desmoralizado, recebendo a culpa por todos os males do País. Então, 
realmente, agora temos uma crise do aparelho burocrático estatal. 
Essa crise se desencadeou no início dos anos 80 e, diante dela, 

houve uma resposta da sociedade. É importante lembrar que havia uma 
quarta crise, uma crise política do Estado, pois o próprio regime 
autoritário precisava ser terminado o mais depressa possível. A 

z resposta da sociedade a essa crise política foi a transição 
õ democrática e a consolidação da democracia, através da Constituição 
' de 1988. 
~ Por outro lado, a resposta à crise econômica foi, a meu ver, 
~ inadequada. Enquanto a resposta política, a democracia, foi 
§adequada, a resposta à crise econômica foi, inicialmente, 
É inadequada. Ora, qual foi essa primeira resposta? A primeira 
~ resposta foi uma resposta nacional desenvolvimentista e populista. 
~ Voltarmos aos dourados anos 50, esta foi a resposta que nós 
~ encontramos, inicialmente. Estou dizendo ''nós" porque quase todos 
~ participamos ativamente do pacto político das "Diretas Já'', que 
~ levou o Brasil à transição democrática. 
~ Em 1985, quando nos vimos no Governo, a idéia que havia sido muito 
.~generalizada na sociedade brasileira e no Congresso era que os anos 
~ dourados haviam sido os anos 50, quando tínhamos o slogan 
i "Desenvolvimento e Democracia". Assim, a solução era muito simples: 
~ bastava voltarmos aos anos 50. Então, voltamos aos anos 50. Contudo, 
~voltamos simplesmente ao nosso desenvolvimentismo populista. Essa c 
É 
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volta resultou em idéias como "vamos aumentar os gastos com o 
funcionalismo, vamos aumentar os salários, vamos aumentar as 
despesas públicas, o déficit público não tem importância porque 
estimula a demanda agregada, o aumento de salário é bom porque 
estimula o desenvolvimento". E foi uma grande festa durante dois 
anos (1985-1986). Em 1986, tivemos o Plano Cruzado, que foi. um 
desastre. Nesse momento, termina o pacto político das "Diretas Ja" e 
fracassa a resposta nacional desenvolvimentista-populista. 

Aí vem uma segunda resposta, que é a resposta neoliberal. 
Os conservadores, que vinham crescendo nos Estados Unidos e no 

resto do mundo, que tinham tomado o poder em Washington e na 
Inglaterra e agora dominavam as agências internacionais, inclusi~e o 
Banco Mundial, com o fracasso do Plano Cruzado entram no Bras1l e 
vêm dizer que há uma crise no Estado. Enquanto o pessoal do 
nacional-desenvolvimentismo não percebia a crise e queria voltar aos 

·dourados anos 50, eles percebiam 2 crise, mas diziam que, diante 
dessa crise, esta é a prova de qu~ o Estado não deve intervir na 
economia, e os mais radicais acham que não deve intervir também n~ 
área social. O que devemos fazer é chegar ao Estado mínimo, e 
privatizar tudo, legalizar tudo, desregular tudo, tirar o Estado de 
todas as funções econômico-sociais e deixar que ele faça apenas o 
que é essencial, ou seja, garantir a propriedade e manter os 
contratos, manter a ordem interna e defender o Pais contra os 
inimigos externos. Mas a forma mais elegante e moderna de falar é 
defender a propriedade e garantir os contratos. Esta foi a abordagem 
neoliberal. Evidentemente que ela não faz o menor sentido. porque$ 
uma crítica irrealista, utópica e dogmática a uma crise do Estado. E 
uma reação à crise do Estado, mas é uma reação irracional. 

Então, vem a terceir2 alternativa, que tenho chamado de social-
democrática e pragmática, que é a alternativa de não voltar aos anos 
50 nem ir ao Estado mínimo, mas reformar, reconstruir, reinventar o 
Estado, fazer um Estado muito mais moderno e muito mais eficiente 
que esse Estado gordo, velho, este elefante balofo, como tenho 
sempre dito, e transformá-lo em um tigre jovem, ágil e forte. 

Para fazer isso, verificando especificamente o problema da reforma 
do aparelho burocrático do Estado, o que aconteceu? A Constituição 
de 1988 foi, em grande parte, fruto do movimento nacional 
desenvolvimentista e populista que lembrava os anos 50. Isto 
aconteceu na ordem econômica, etc. Agora, na ordem específica da 
estrutura do Estado, a Constituição de 1988 foi muito curiosa. 
porque, na verdade, ela voltou aos anos 30, quando aconteceu a 
primeira e única reforma do Estado que foi feita no Brasil, a 
reforma do aparelho burocrático estatal, que foi a reforma do DASP, 
feita em 1935, pelo Embaixador Maurício Nabuco e por Luiz Simões 
Lopes, que depois presidiu a Fundação Getúlio Vargas durante muitos 
anos. Em 1935 é feita uma grande reforma do Estado, criam-se as 
carreiras burocráticas, cria-se o serviço público na forma moderna, 
os concursos públicos. etc .. e tudo isso é feito em 1935. Depois 
disso, nunca mais foi feita nenhuma reforma do Estado, até 1988. 
Qual era a filosofia dessa reforma de 1935? Era a filosofia das 
reformas do aparelho burocrático, que haviam sido feitas na Europa, 
no final do século passado, e nos Estados Unidos. no começo do 
século. No Brasil. um pouco depois, nos anos 30, fizemos essa 
reforma, que é a implantação da organização burocrática dentro do 
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aparelho estatal. O que significava isso? A idéia era a seguinte: 
antes dessas reformas nos Estados Unidos, na Europa e no Brasil a 
admini~tração pública era extremamente desorganizada e muito sujeita 
~o cl1entelismo, ao fisiologismo e à corrupção. Era preciso 
1mpl~ntar uma estrutura formal, a mais burocratizada e hierárquica 
poss1ve1, baseada na organização militar. Isso foi feito na Europa, 
nos Estados Unidos e, depois, no Brasil. 
O que se percebeu com essas reformas é que elas eram um avanço 

porque reduziam a corrupção, o clientelismo e o fisiologismo. Mas 
elas se baseavam na idéia de controlar os processos e não 
verificavam os resultados. 

A partir da Segunda Guerra Mundial, esse tipo de estrutura 
administrativa começou a ser criticado, e nos Estados Unidos e 
Europa começou uma revolução na formação administrativa das empresas 
privadas e no setor público. Sobre o setor público dos Estados 
Unidos há um livro muito interessante, c-~mado "Reinventando o 
Governo", que conta as experiências bem s_:edidas de reforma do 
Estado realizadas em muitas cidades americanas. Essas reformas 
descentralizaram, tornaram a administração baseada em resultados e 
partiram da idéia de que é preciso confiança nas pessoas e também 
controlar os resultados. 

Em Minas Gerais foi feita uma extraordinária reforma no sistema 
educacional, que tinha essa filosofia de aumento das 
responsabilidades das comunidades locais e dos administradores 
PÚblicos em seus respectivos níveis. A nossa Constituição de 1988 
ignorou isso totalmente. E como não havia noção, por parte dos 
nossos parlamentares, da revolução na administração pública nos 30 
anos anteriores, eles voltaram aos anos 30 e enrijeceram de modo 
brutal a estrutura do Estado. Aquela estrutura, que tinha alguma 
flexibilidade através do Decreto-Lei nQ 200 foi liquidada. 
Estabeleceu-se o Regime Jurídico Único, pelo qual, de uma hora para 
outra, 450 mil funcionários ganharam estabilidade. Todos foram 
reduzidos a um sistema de concurso sem nenhuma flexibilidade. O 
sistema tornou-se muito mais burocrático, mais caro e ineficiente. 
Voltávamos aos anos 30. 
São estes os problemas que temos de enfrentar, em nível de reforma 

z do aparelho do Estado. Ao invés de termos um aparelho voltado para o 
õ serviço da comunidade, para o serviço de cada um, temos um aparelho 

voltado para a própria burocracia. Se o cidadão chega ao guichê e 
] reclama, o funcionário diz: "O senhor não pode fazer nada contra 
~mim, eu sou concursado". Este clima precisa ser modificado. E, para 
2 tanto, é preciso uma discussão sobre as bases de como deve ser a 
c administração pública moderna voltada para o atendimento do cidadão 
"' contribuinte. 
~ Essa reforma só faz sentido se pensarmos que os funcionários 
~ públicos - os Deputados, eu mesmo, todos nós somos funcionários 
~ públicos- são servidores que recebem dos impostos. Como são 
~ financiados pelos impostos, é do direito do Governo essa reforma. 
~ Trabalhei muitos anos em empresa. Se a empresa está trabé·hando mal, 
-~ o consumidor procura outra empresa, porque esse é um dir2ito seu. O 
~ Estado também tem o direito de fazer isso. O contribuinte paga 
~ impostos porque é obrigado a isso. Logo, é necessar1o haver uma 
~ resposta. É com isso que a reforma do Estado tem que se preocupar. 
"' ~ 
c::. 
E 
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Que haja da parte do Estado e do funcionário público uma resposta 
adequada às demandas da sociedade: dos cidadãos e dos contribuintes. 

Para isso, o primeiro passo a ser dado é o de uma reforma 
constitucional, que é o nosso tema de hoje. Há outros itens que 
dependem da reforma constitucional e que serão posteriormente 
tratados. Quando cheguei ao ministério, fui informado pelo Ministro 
Nélson Jobim de que o tema da administração pública não participaria 
da reforma constitucional, na sua primeira fase. Na primeira fase, 
teríamos apenas três temas: reforma da ordem econômica, a da 
Previdência e a tributária. Essa era uma decisão que tinha sido 
tomada antes de minha chegada, antes de ter sido convidado para 
participar do ministério. De qualquer forma, comecei a estudar o 
tema e a debatê-lo com a sociedade. Comecei com o meu discurso de 
posse e continuei, o que provocou uma surpresa muito grande na 
sociedade e irritação por parte de alguns jornalistas, que não 
·tinham ainda pensado direito sobre o assunto. Houve idêntica reação 
por parte dos funcionários, que pensaram que eu iria demiti-los no 
dia seguinte, o que é uma tolice muito grande. Continuei a debater o 
tema, demonstrando que era de grande interesse da sociedade 
brasileira, da União, do Estado e dos municípios. Os municípios, por 
exemplo, tiveram um aumento de arrecadação, desde a Constituição de 
1988, em termos reais, de mais ou menos 80% - o que quase dobrou a 
arrecadação média dos municípios brasileiros- e estão, grande parte 
deles, quebrados, o que se deve ao grande aumento do funcionalismo 
público, que comeu todo esse aumento da arrecadação. Como são todos 
estáveis, o Governo ficou preso a isso, e esses municípios ficaram 
paralisados. 
Começou-se a discutir esse assunto de tal forma que, no meio do 

processo, o Presidente, vendo o apoio da maioria dos Estados, 
Governadores e Prefeitos, decidiu que o tema seria realmente 
colocado na primeira leva da reforma constitucional. 

Foi um passo muito importante. Introduziu-se na agenda do País um 
tema novo, que está sendo discutido aqui, agora, e que será 
discutido nos próximos meses, até ser mudada a Constituição. 
Quais os pontos que deverão ser modificados? Em primeiro lugar, 

existe o ponto que já foi, ainda esta semana, para o Congresso, que 
é o da reforma da Previdência, que abrange também a parte do serviço 
público. Qual vai ser essa reforma? Alguns itens são comuns à 
reforma geral. Dentre eles, em primeiro lugar, está o fim da 
aposentadoria por tempo de serviço. Ela será por idade - basicamente 
por idade, com uma correção por tempo de serviço. Será basicamente 
em torno de 60 anos. Espero que a importância dessa reforma esteja 
ficando óbvia para todos os brasileiros. Quando, em uma sociedade, a 
pirâmide etária tem em sua base os jovens, pode-se ter aposentadoria 
por tempo de serviço, com pessoas aposentando-se com 40, 45 ou 50 
anos de idade. 

E por quê? Porque, numa pirâmide assim, os velhos - velhos aos 45 
ou 50 anos. o que é um exagero - são poucos, os jovens são muitos e 
pagam pelos velhos. Porém, quando muda a pirâmide etária, como está 
mudando no Brasil - graças a Deus, a população está crescendo cada 
vez menos - e ela vai-se aproximando de uma torre, a relação entre 
jovens e velhos também muda completamente. 

Temos três faixas de população: de um mês aos 20 anos, dos 20 aos 
50 anos e dos 50 aos 80 anos. Se permitirmos que as pessoas se 
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aposentem aos 50 anos - é o que dá mais ou menos, quando se aposenta 
por tempo de serviço -, se pensarmos que a contribuição tem limite 
aos 50 anos, e se pensarmos ainda que aquele que se aposentou aos 50 
anos vai, em média, morrer aos 80 anos, veremos que, dos 20 aos 50, 
as pessoas trabalham para que, dos 50 aos 80, não se faça mais nada. 
Uma idéia absolutamente insustentável! O que os jovens vão ter que 
pagar é uma loucura, para que pessoas em perfeita forma, de 45 ou 50 
anos, não tr~balhem e vivam de aposentadoria do Estado. É preciso 
mudar isso. E fundamental, senão a Previdência quebra, senão o 
Estado quebra. 

No caso do funcionário público, o tema é ainda mais violento que no 
setor privado. Existe um argumento segundo o qual a aposentadoria 
por tempo de serviço é justa, uma vez que os trabalhadores, os 
pobres, começam a trabalhar mais cedo e, como tal, têm o direito de 
se aposentarem também mais cedo. Argumento lógico e até bonitinho, 
mas, como disse o Presidente Patrús, precisamos sair da teoria e 
entrar na prática. E o que diz a prática? A prática diz o seguinte: 
os mais pobres no Brasil, que são os trabalhadores rurais, 
aposentam-se, em média, aos 62 anos, com um salário m1n1mo. Em 
compensação, o funcionário público da União aposenta-se por tempo de 
serviço, entre 45 e 50 anos- em média aos 47, 48 anos-, ou seja, 
15 anos antes do trabalhador rural e com um nivel de salário muito 
maior. 

Acho muito estranho quando vejo a CUT - os defensores dos pobres e 
oprimidos - a favor da aposentadoria aos 45 e 50 anos. Isso é um 
escândalo, porque aquele que trabalha até os 62 anos está pagando 
imposto ou INSS para que outros se aposentem aos 45 ou 50. Então, 
muda-se para que todas as pessoas se aposentem em torno dos 60 anos, 
acabando com a aposentadoria por tempo de serviço, o que, aliás, só 
existe no Brasil. 
Outra mudança será o fim da aposentadoria integral. Isso também é 

coisa única do Brasil, onde se aposenta integral e com mais 10% ou 
20%, ou seja, aposenta-se com um salário maior do que o que se 
ganhava na ativa. Em outros países, aposenta-se ganhando 60%, 70% ou 
80% do último salário. No Japão, por exemplo, aposenta-se com 60% do 
último salário. 

z A aposentadoria integral é também defendida pelos defensores dos 
õ pobres e oprimidos, que é como o Sindicato do Trabalhadores de 
• Brasília chamam os funcionários públicos. 
~ Fui verificar qual é a aposentadoria média que recebia o 
·~ funcionário público da União e qual a aposentadoria média que recebe 
§ um trabalhador do INSS. Verifiquei que a diferença é pequena - 13 
c vezes e meia. A aposentadoria média de um trabalhador da União é 13 
c vezes e meia maior do que a aposentadoria média de um trabalhador 
~ aposentado pelo INSS. * No Brasil temos 15.000.000 de trabalhadores aposentados pelo INSS á que custam R$30.000.000.000,00 por ano. Na União temos 400.000 
c aposentados para a modesta quantia de R$10.000.000.000,00. A coisa 
~ não está muito proporcional. . 
-~ Na defesa dos pobres e oprimidos, tentamos manter a aposentador1a 
~ integral dos funcionários públicos, enquanto a reforma termina com a 
~ idéia de aposentadoria integral e passa a ser proporcional ao que a 
~ pessoa receber. 
~ c 
~ 
É 
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Na proposta do Governo, em relação ao setor privado, a 
aposentadoria será a seguinte: até 5 salários mínimos, será 
garantida pelo INSS, e a partir disso, as pessoas deverão buscar 
outros sistemas de aposentadoria complementares privados. 
Quando começamos a discutir isso no Governo, o Ministro Stephanes 

disse que, em relação ao sistema privado, a idéia seria essa. Em 
relação ao setor público, poderemos ter esse sistema ou outro 
especial para os funcionários públicos, em que não houvesse uma 
forma complementar, mas que o Estado garantisse. Foi essa segunda 
alternativa que aceitei. O funcionário público não é igual ao 
funcionário privado. Não faz sentido solicitarmos ao funcionalismo 
público que busque fundos complementares de aposentadoria quando tem 
o próprio Estado como seu empregador, que pode garantir a sua 
aposentadoria. 

A aposentadoria será proporcional à contribuição, mas como será 
·calculada? Não será necessário fazer um fundo. Hoje, a contribuição 
é de 10% para o funcionário, e o Estado vai contribuir com 16%, como 
algumas empresas contribuem para o setor privado. Isso dá, portanto, 
26% de salário de contribuição mensal para criação do fundo. Criamos 
um fundo fictício e fazemos um cálculo atual ial. Dada essa 
contribuição, dado o rendimento razoável esperado do fundo que se 
constituiria com esses recursos e dado que essas pessoas se 
aposentarão aos 60 anos aproximadamente e terão mais 20 anos de 
vida, fazem-se os cálculos atualiais e verifica-se quanto se pode 
pagar de aposentadoria ao funcionalismo. Será aproximadamente 70% a 
80% do último salário. Se acharem pouco, é só aumentar de 15% a 20%, 
chegando a 100%, mas ficará muito caro, não será razoável. 

Esse é o sis~ema que será adotado em relação à aposentadoria dos 
funcionários. E um pouco diferente em relação ao setor privado e é o 
razoável para que ele garanta, na velhice, uma vida perfeitamente 
digna. 
Outra mudança importante é com relação à idéia de um regime 

jurídico único. Podemos ter mais de um regime jurídico. Podemos ter 
o regime jurídico específico do funcionalismo público "stricto 
sensu", dos Juízes, Promotores e militares, e para outras fundações 
e atividades mais voltadas para o público podemos ter o regime da 
CLT ou outro regime que quisermos desenvolver. 

Não ficamos amarrados a um un1co regime jurídico para os 
funcionários, o que é um absurdo, porque se tem de adotar o mesmo 
tipo de tratamento para o professor universitário e o Juiz, ou para 
o médico e o militar, por exemplo. Médicos e professores existem no 
setor público e no privado. Por que, então, estabelecer um 
tratamento completamente diferenciado apenas pelo fato de atuarem em 
setores distintos? Por outro lado, Juízes e militares só existem no 
setor público, pois essas são funções específicas e exclusivas do 
Estado, justificando um regime jurídico diferente. 
Outra mudança importante é quanto à estabilidade. Não se pretende 

terminar com o instituto da estabilidade, mas, sim, flexibilizá-lo. 
Isso é muito simples. Atualmente, para ser demitido, o funcionário 
tem de ter cometido falta grave, e sua apuração deve ser objeto de 
um processo administrativo muito complicado. Ficando comprovada 
corrupção ou falta grave, demite-se o funcionário. 

Na proposta que estamos enviando ao Congresso, a idéia é a de que o 
funcionário possa ser demitido por mais outros dois motivos: 



insuficiência de desempenho e excesso de quadro. No caso de 
insuficiência de desempenho, o funcionário terá direito a um 
processo administrativo simplificado. No caso de excesso de quadro 
deverá haver um processo com critérios objetivos, para que haj~ 
demissão. Um critério seria o de se demitir primeiramente os últimos 
a terem sido admitidos. 
Pode-se argumentar que o un1co risco seria o da demissão por 

motivos políticos. Nos países civilizados já funciona dessa maneira 
sem problemas. O Brasil -creiamos ou não- já é um pais civilizado: 
A Constituição de 1988 adotou um sistema rígido, baseado na 
desconfiança, o que se confirmou na nova lei de licitação. A 
demissão por motivos políticos, hoje, é absolutamente excepcional. 
Em 1983, houve a transição do regime autoritário para o democrático 
em muitos Estados, inclusive em Minas Gerais, com Tancredo Neves e 
em São Paulo, com Montoro, e não houve demissões em massa. Em 19S5, 

·o mesmo aconteceu no setor federal. Novamente, não houve demissões. 
Portanto, esse medo de demissão por motivos políticos é exagerado, 
mas pode acontecer. 

Pelo que imagino, o que devemos fazer é criar uma comissão de 
verificação, e o funcionário que tiver sido demitido por um dos 
motivos citados - insuficiência de desempenho e excesso de quadro -
terá direito de recorrer a ela. Apurado que a demissão foi 
decorrente de motivos políticos e somente nesse caso o 
funcionário terá direito a ser reintegrado. 
A nosso ver, esse seria o único problema que poderia surgir. 

Procedendo-se á flexibilização dessa forma, teremos um aumento 
significativo da receita e grande valorização do funcionário 
PÚblico. Hoje, os funcionários incompetentes se protegem com a 
estabilidade total, criando, entretanto, um padrão para todo o 
resto. Lembramos, ainda, que quem paga são os contribuintes. 
Estão previstas modificações também quanto à isonomia. Imaginar que 

se Possa ter a isonomia como direito subjetivo conduz a um problema 
infernal, porque, em pouco tempo. cria-se uma bola de neve. Temos 
apenas quatro categorias como modelo em qualquer administração: A, 
B, C e O, e a diferença de vencimentos entre a anterior e a 
subseqüente é sempre de 10%. 

z Aí, a categoria B diz que é tão boa quanto a A e consegue isonomia 
~ com 10%; a categoria C acha que é tão boa quanto a C e consegue 

isonomia de 20%; depois, a o acha que é tão boa quanto a C e 
~ consegue isonomia de 30%. Assim, faz-se a isonomia e todo mundo fica 
·E com salário igual. A categoria A, então, diz que achar que ela é 
õ igual à categoria B já é complicado, mas dizer que ela é igual à C é 
c inaceitável. e muito menos igual à D. E pede aumento de 30%. Assim, 
o começa tudo outra vez. Isso não dá certo. Tive experiência 
~ semelhante no Governo Montoro. 
~ Outra questão importante, no que respeita à isonomia, é o problema á da aprovação dos aumentos salariais por projeto de lei, ou seja, é 
~ importante q· .. o Poder Legislativo e o Poder Judiciário não possam 
~aumentar seu~ salários por conta própria. Isso é um pouco complicado 
.~ devido à questão da autonomia. Mas acho que isso é uma loucura. Tal 
~ autonomia não vale a pena defender, pois provoca desequilíbrios nos 
g salários, um pouco no Legislativo e, especialmente, no Judiciário, e 
~tem sido extremamente negativa para a administração pública. Espero 
~ 

~ 
a 
E 
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que os senhores lutem, também, para que essa reforma seja feita. São 
essas as principais reformas na área da administração pública. 

Há, ainda, outros temas, mas queria falar apenas de outra reforma, 
que não é necessariamente constitucional, pode ser feita sem mudança 
constitucional e é muito importante. Trata-se da reforma das 
organizações públicas não estatais a que dei o nome de organizações 
sociais. Essa reforma permitiria enorme eficiêncja dos serviços 
sociais do Estado. Que é uma organização social? E uma instituição 
pública, portanto, sem fins lucrativos, não estatal. É fundação ou 
associação sem fins lucrativos, que tenha autorização legislativa 
para celebrar contrato de gestão com o Poder Executivo. 

Imaginemos um hospital, aqui em Minas Gerais, que hoje é um 
hospital do Estado, cheio de funcionários públicos habilitados por 
concurso público. Esse hospital pode ser transformado numa 
organização pública não estatal. Seria uma associação de direito 
·privado, que teria um conselho formado por personalidades 
representativas da sociedade de Minas Gerais, com 1/3 de 
representantes do Governo. Esse conselho constituiria essa 
organização registrada no registro de sociedades civis. E para essa 
sociedade constituída seriam transferidos recursos do Estado, a 
título precário. Em seguida, se faria um contrato de gestão com essa 
organização, mas com a autorização da Assembléia, que autorizaria 
essa instituição a fazer o contrato-gestão com o Poder Executivo. E 
este, no caso da Secretaria da Saúde, se fosse um hospital, faria um 
contrato-gestão, junto com o orçamento, e o traria para ser 
novamente aprovado aqui. Ela passaria a participar do orçamento do 
Estado, à medida que atingisse certos objetivos definidos no 
contrato-gestão, mas seria uma instituição de direito público muito 
mais flexível, mais capaz de atender às necessidades da população do 
que esse hospital de gestão rígida que temos, igualzinho a militar 
ou juiz. Espero que possa ser colocada à disposição da União, dos 
Estados e dos municípios assim que se transforme em lei. 

Há reformas também na área da administração indireta, nas 
carreiras, na criação de uma carreira de funcionários de alto nível 
etc. Há problemas relativos ao próprio reequilíbrio das alocações de 
funcionários entre setores, além de outros problemas que temos que 
enfrentar. A reforma do Estado é um processo lento, que se constrói 
com pac1encia e consenso. Espero que debates como estes possam nos 
ajudar. A reforma vai depender de como a levarão adiante. Essas são 
as idéias básicas da reforma do Estado. 

Designação do Coordenador dos Debates 
O Sr. Presidente (Deputado Sebastião Navarro Vieira) Sr. 

Ministro, a Assembléia de Minas constituiu um grupo de trabalho para 
o acompanhamento desta reforma constitucional. Entregou a 
coordenação deste grupo ao Deputado Clêuber Carneiro, que é 
parlamentar experiente, que teve atuação muito efetiva durante o 
processo constituinte de 1988, e é Deputado pelo quinto mandato. 
Neste momento, a Presidência designa o Deputado Wanderley Ávila, 1Q-
Vice-Presidente desta Casa, para coordenar os debates. Teremos 45 
minutos de debates, para que todos possam se pronunciar. Com a 
palavra, o Deputado Wanderley Ávila. 

Palavras do Coordenador dos Debates 
o Coordenador (Deputado Wanderley Ávila)- Nesta parte da reunião, 

durante os 45 minutos destinados aos debates, os Deputados e os 
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demais presentes poderão formular perguntas, que poderão ser 
encaminhadas à Mesa, por escrito ou oralmente. Solicita-se, contudo, 
que as inscrições sejam feitas previamente. Os presentes poderão 
entregar as perguntas por escrito ou fazerem suas inscrições junto 
às funcionárias da Casa, que estarão no Plenário ou nas galerias 
para esse fim. Solicito aos inscritos que façam uso do microfone que 
sejam objetivos e sucintos, dispensando a formalidade das saudações 
pessoais. 

Debates 
O Deputado G;lmar Machado Ouvimos com atenção a série de 

indagações e colocações que foram aqui formuladas. Gostaria, já que 
estamos iniciando um processo, de tirar algumas dúvidas. Em primeiro 
lugar, quando o senhor fala do processo nos Estados Unidos, do 
processo de reengenharia do Estado, penso ser ele um modelo pensado 
para a iniciativa privada. Mas, para o Estado, agora é que se começa 

'a pensar nisso. É algo que deve merecer certa atenção. Agora, no que 
diz respeito à questão militar, o senhor quase não tocou no assunto. 
A partir do momento da aposentadoria, os militares têm direito a 
mais duas promoções. Gostaria, portanto, que o senhor tecesse mais 
alguns comentários a respeito dessa questão e, ao mesmo tempo, da 
questão do Judiciário, que hoje tem as maiores distorções. 

Hoje, a CUT já discute o pagamento de dez salários mínimos para o 
aposentado, fixado pelo Estado. A partir desse valor, ter-se-ia uma 
complementação. Como é que se trabalha com essa proposta, já que há 
um certo nível sala··al que o Estado ~~ncaria juntamente com a 
contribuição e, acima desse nível, t· -se-ia uma aposentadoria 
complementar? 
O senhor fala sobre o fim do regime jurídico único e a mudança da 

estabilidade, discutindo a flexibilização. Entre 1982 e 1987, nos 
Governos Newton Cardoso e Hélio Garcia, tivemos demissões em massa 
por perseguição política e, até hoje, esses funcionários não 
conseguiram retornar ao Estado. Há uma comissão, aqui na Assembléia, 
que está estudando esses casos há quatro anos e o problema ainda não 
foi resolvido. Estou dando o exemplo de um Governador, mas poderia 
citar municípios onde, depois de cada eleição, há demissões em 
massa. O Presidente da República pode nomear 57 mil cargos de 

z confiança, em todos os escalões. Essas questões dificultam, porque 
5 esses cargos são de confiança e correspondem aos maiores salários, 

possibilitando a esses funcionários saírem do governo com salários 
~elevados. Um bom exemplo é o Banco Central, onde os diretores deixam 

·E o cargo ganhando salários altíssimos. Como poderemos fazer para 
õ resolver essa questão de cargos de confiança? 
; O Sr. Coordenador - Com a palavra, o Ministro Luiz Carlos Bresser 
~ Pereira. 
~ O M;n;stro Lu;z Carlos Bresser Pere;ra - Suas perguntas são ótimas, 
g Deputado. Em relação ao que está sendo feito nos Estados Unidos, 
~ temos aqui o livro "Reinventando o Governo". As idéias sobre a 
m reinvenção do governo são, especificamente, para o governo. E esse 
~ livro relata mudanças que estão acontecendo pelo menos desde 1970 
-~ nos Estados Unidos. Então, não se trata da aplicação das idéias da 

ro reengenharía, que, aliás, foram desenvolvidas posteriormente aos 
~ anos 80. É paralelo. 
~ No início de seu discurso, v. Exa. diz que acredita no Governo, 
~ como eu também acredito. Nele existem cinco princípios: em primeiro 
~ 
~ 
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lugar, acreditamos profundamente no Governo; em segundo lugar, 
acreditamos que a sociedade não pode funcionar de modo efetivo sem 
um governo efetivo, isso hoje é uma realidade; em terceiro lugar, 
acreditamos que o problema de um governo não está nas pessoas que 
trabalham nele, mas sim no sistema em que trabalham; e em quarto 
lugar, acreditamos que nem o liberalismo nem o conservadorismo 
tradicional têm relevância no contexto dos problemas enfrentados, 
hoje, pelo Governo. Estou falando sobre um assunto que é bem atual e 
bem real, o que não é a mesma coisa, porque depois há um trecho ond~ 
fala claramente sobre a diferença entre empresa e governo. Empresa e 
uma coisa, governo é outra. Empresa visa ao lucro e está baseada no 
segredo. O governo visa ao bem público e está baseado na discussão e 
no debate público. O governo tem que ser um pouco mais lento do que 
a empresa, necessariamente, mas não tanto. Essa é a primeira 
questão. 
·A segunda questão se refere aos militares. Na reforma da 
Constituição se diz apenas que a aposentaria do militar será 
proporcional à contribuição que ele faz. Penso que hoje o que existe 
em relação aos militares -e já disse isso ao Ministro Chefe do 
EMFA, há muitos dias, e ele pareceu concordar comigo -, é que eles 
têm salários baixos e aposentadorias absurdas. É claro que as 
aposentadorias altas, - e, realmente eles têm uma ou duas promoções 
depois de aposentados -, rebaixam os salários da ativa, como também 
no caso da aposentadoria integral do funcionário público. Isso é 
claro, porque existe um volume de dinheiro que a sociedade está 
disposta a pagar a seus funcionários civis e militares. Quando se 
começa a pagar excessivamente aos aposentados, civis e militares, os 
salários dos que estão na ativa são rebaixados. Penso que isso deve 
ser modificado. A modificação deverá ser debatida e discutida, 
obviamente. 
Quanto ao Judiciário, não há nada de especial. É preciso controlar 

melhor o Judiciário, do ponto de vista político e. em especial. que 
os salários do Judiciário sejam aprovados por um decreto-lei. da 
mesma forma que os salários do Legislativo e do Executivo. 

Depois vocês me perguntam sobre a proposta da CUT de estabelecer 
dez salários mínimos, e, a partir desse teto, se passaria para ~ 
previdência privada. Essa seria a proposta aprovada pela CUT. E 
aquela posição de que eu falava inicialmente, sobre os nacionalistas 
desenvolvimentistas que ignoravam a crise e queriam voltar aos 
tempos dourados dos anos 50. Em compensação, a posição neoliberal 
não quer voltar ao ponto de corte de três salários mínimos. Outros 
não querem nenhum; querem que seja tudo privado e acabou-se. Este 
seria o limite. Mas existe uma forte corrente que defende os três 
salários mínimos. A partir de dez salários mínimos. ninguém pode ter 
aposentadoria. Três salários, considero um absurdo e cinco salários 
mínimos me parece um número bastante razoável. que cobre a maior 
parte dos trabalhadores brasileiros, aqueles que teriam dificuldade 
de procurar um sistema de aposentadoria complementar. 
Outra questão se refere às demissões políticas. Isso acontece 

porque o Brasil é um país civilizado, mas não totalmente. Nenhum 
país é totalmente civilizado, nem mesmo os Estados Unidos. É por 
isso que penso que deve haver algumas garantias, como a garantia de 
critérios objetivos, de um processo administrativo simplificado e 
essa garantia adicional. com leis estabelecidas, claras, etc .. dando 
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poder a uma comissão apenas para julgar esse problema e ver se foi 
motivo político ou não. No caso de ser motivo político, deverá o 
funcionário ser reintegrado. É algo perfeitamente viável. 

Finalmente, com relação aos cargos de confiança, penso que você tem 
toda razão. É preciso reduzi-los. Existe uma medida para ser 
transformada em medida provisória que reserva até o DS-3, que são os 
cargos de confiança gratificados, para os funcionários públicos, 
exceto os OS de assessoria e também os OS fora de Brasília. Fora de 
Brasília, muitas vezes, precisa-se de pessoas. Em Brasília isso 
representaria 65% dos OS que ficariam reservados aos funcionários 
públicos. 

Espero que isso seja aprovado, porque acho que é 
importante diminuirmos o numero de cargos de confiança. 
democracia moderna, qualquer administração moderna diminui 
os cargos de confiança e aumenta os cargos de carreira. 

realmente 
Qualquer 

ao máximo 
O Sr. Coordenador - Com a palavra, o Deputado Marcos Helênio, do 

Partido dos Trabalhadores. 
O Deputado Marcos Helênio- Sr. Ministro, ouvimos sua exposição com 

bastante atenção e louvamos essa atitude de se dispor ao debate, que 
é fundamental para que se faça uma reforma, no mínimo, democrática. 

Como o senhor disse, 15 milhões de brasileiros recebem 
aposentadorias irrisórias. A maioria desses aposentados é obrigada a 
fazer biscate para sobreviver, enquanto uma minoria privilegiada 
recebe, às vezes, aposentadorias de marajás. Sabemos, também, que a 
previdência sempre teve rombos, fraudes, sonegações (inclusive por 
parte do Governo), desvios, etc. e o ônus sempre recai sobre o 
trabalhador, que não faz e nunca fez parte da gestão daquele órgão. 
Entendemos que a aposentadoria por idade, desprezando o tempo de 
contribuição (se a pessoa não tiver completado 60 anos de idade, não 
importa que tenha 35 ou 40 anos de contribuição), é desleal e 
desumana. A maioria dos jovens começa a trabalhar com 14 anos. Ora, 
uma pessoa que começa a trabalhar aos 15 anos, por exemplo, aos 50 
anos já terá trabalhado 35 anos, mas ainda lhe faltarão 10 anos para 
a aposentadoria. 

O Ministro Reinhold Stephanes aposentou-se com 45 anos. A maioria 
dos Ministros tem mais de uma aposentadoria. Os parlamentares também 

z se aposentam, proporcionalmente, com 8 anos. Então, entendemos que 
5 essas aberrações exigem uma discussão maior. 

Por fim, quero lembrar que os fundos de pensão estão sendo 
.~ privilegiados. A previdência privada é uma verdadeira caixa preta, 
~ que não tem controle por parte do Governo. Esses grupos são § verdadeiras máfias, poderosíssimas, a ponto de adquirir controles 
c acionários nessas privatizações. Entre outros exemplos, o Banco do 
m Brasil arrematou, há pouco, um prédio na Av. Paulista, e seu 
~ Presidente se disse satisfeito em tê-lo repassado para a PREVI. A 
~ FORLUZ também adquiriu várias áreas nobres. Concluindo, qual seria, 
~ a partir dessa mudança, o critério de contagem de tempo para aqueles 
~ que já têm 5, 10, 15, 20 ou 25 anos de contribuição? 
~ O Sr. Coordenador - Com a palavra, o Ministro Bresser Pereira . 

. ~ O Ministro Luiz Carlos Bresser Pereira - Deputado, imagino que o 
~ senhor seja da oposição e acho que a oposição é muito importante, em 
~ qualquer país do mundo. Nada melhor do que a oposição. 
~ Bem, suas críticas a respeito de que temos ineficiência no INSS, de 
~ que tenha havido e ainda haja corrupções, de que aconteçam abusos a 
É 



400 

nos hospitais, de que existam marajás e de que tenhamos o problema 
gravíssimo da previdência privada (estou de· pleno acordo com o 
senhor), são críticas honestas. Graças a Deus, temos pessoas 
criticando, neste País. contudo, um erro não justifica ~u~ro. 
Constatarmos alguns erros não justifica 9ue façamos outros. E ~ 1sso 
o que o senhor está propondo, quando d1z sob~e a apose~tador1~ por 
tempo de serviço. Já respondi à sua argumentaçao a respe1to do JOVem 
que começa a trabalhar aos 15 anos e aos 50 não teria o direito de 
se aposentar. A proposta do Governo não é de 50 anos fixos, é de 50 
anos com uma correção, para cima ou para baixo, dependendo do tempo 
de contribuição. Dessa forma, uma pessoa que tenha começado aos 15 
anos poderá se aposentar um pouco antes dos 60; não aos 50, mas um 
pouco antes dos 60. A constituição não vai definir a forma como isso 
será feito; isso será definido posteriormente. 

Agora, o que eu disse ao senhor, e peço que guarde bem, é que, com 
·esse sistema de aposentadoria por tempo de serviço, quem conta esse 
tempo "bem contado" são as pessoas que trabalham no setor público ou 
os que trabalham em grandes empresas, recebendo bons salários. Os 
pobres, os quais imagino que o senhor defenda (aliás, tenho certeza 
de que o senhor os defende), esses trabalham em pequenas empresas ou 
em lugares informais e não conseguem contar direito seu tempo de 
serviço. Por isso se aposentam aos 62 anos de idade, apesar de 
começarem a trabalhar aos 15. Realmente, esse sistema de 
aposentadoria por tempo de serviço é muito injusto. Peço que o 
senhor repense essa questão. O último problema é como se faz a 
contagem, no caso da aposentadoria. A idéia é de que a reforma da 
Previdência será feita garantindo-se o direito adquirido e a 
expectativa de direito. O que quer dizer isso? O Presidente Fernando 
Henrique dizia, há uns 15 dias, que era ~~ndamental que se 
aprovassem essas reformas agora, porque o Estao: ainda tem condiç6es 
de garantir estes dois direitos: o adquirido e a expectativa de 
direito. Quando esse negoc1o quebrar de vez, com a mudança 
definitiva do sistema, aí não se conseguirá garantir o direito de 
ninguém. Quebrou, quebrou. Aconteceu em muitos países e pode 
acontecer aqui também. O que quer dizer direito adquirido? Quem hoje 
já tiver direito a aposentadoria, já completou o tempo exigido para 
se aposentar e ainda não se aposentou, tem direito adquirido a se 
aposentar pela lei atual. Ponto final. A lei é a que vale hoje. Se 
ele tem direito adquirido à aposentadoria, mas trabalhou 17 anos e 
meio d?s 35 que ele tinha que trabalhar, ele tem direito 
proporc1onal a aposentadoria pela lei antiga, tanto pelo valor 
quanto pelo tempo e, portanto, a expectativa de direito está 
totalmente assegu~ada. Vai mudar apenas para o restante e, portanto, 
mudar um pouco. E uma modificação muito razoável, muito sensata, 
muito equilibrada, e espero que seja compreendida pelos senhores. 

O Sr. Coordenador - Com a palavra, a Deputada pelo PT e 2ª-
Secretária desta Casa, Maria José Haueisen. 

A Deputada Maria José Haueisen - Sr. Ministro, parece-me que a 
média de salários do trabalhador neste País não chega a cinco 
salários. A "Folha de São Paulo" do dia 12 deste mês fala sobre a 
possibilidade do plano de complementação e o quanto ele custaria 
para cada trabalhador. Consultamos várias empresas, e a "Folha" 
exp6e qual ser~a o custo dessa complementação salarial, para efeito 
de aposentador1a. Todos os planos são sujeitos a atualização 
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monetária. Vou citar_algumas das faixa~ etárias: aquele que começa a 
fazer a complementaçao aos 20 anos ter1a que contribuir com cerca de 
R$165,00; 30 anos, com R$325,00; aos 45 anos, com R$1.120,00; aos 50 
anos, com R$1.990,00, e assim por diante. Minha pergunta é a 
seguinte: como pode um trabalhador que tem um salário de três a 
cinco salários mínimos fazer um plano de complementação dentro de 
uma previsão, como foi levantado por essas empresas? Outra coisa: 
aqui o Diretor-Gerente do FMI fez uma declaração e comenta que a 
disciplina macroeconômica não se sustenta por muito tempo num 
contexto democrático se não for percebida por todos como dirigida ao 
progresso humano e social. 
Quando o senhor falou sobre os pobres e oprimidos, pareceu-me que o 

fez com certa ironia. Na verdade, o Brasil é o país dos excluídos e 
dos oprimidos. Perguntamos: a democracia brasileira, verdadeira, em 
que todos têm direito, atende a esses empobrecidos? A execução de 

·uma globalização econômica dá possibilidade a isso? E, finalmente, 
queria comentar uma colocação que o senhor fez quando disse que o 
Brasil é um país civilizado e não haveria, provavelmente, demissões 
políticas. Eu quero ter a ousadia de discordar, dizendo que o senhor 
não conhece a realidade dos grotões deste País. 

O Sr. Coordenador - Com a palavra, o Ministro Luiz Carlos Bresser 
Pereira. 

O Ministro Luiz Carlos Bresser Pereira - Com relação à última 
questão, não disse que não h~ possibilidade de demissão por motivos 
políticos. O Brasil é um pa1s civilizado, mas não totalmente. As 
demissões podem se dar em função de insuficiência de desempenho e há 
necessidade da presença de uma comissão para julgar cada caso e 
reintegrar funcionários demitidos por motivos políticos. São 
garantias que podemos desempenhar. Eu sei que há municípios em Minas 
Gerais, como no resto do Brasil, em que há possibilidade disso 
acontecer. Aqui em Minas Gerais há municípios onde existe uma 
quantidade absurda de funcionários que consomem toda a folha de 
pagamento das Prefeituras. Eu pergunto: do seu ponto de vista, isso 
é razoável? É razoável que os cidadãos deste município paguem 
imposto para sustentar funcionários que não trabalham? Lembro-me de 
um município do Nordeste, São José das Piranhas, com 16.000 
habitantes e 4.500 funcionários. É possível uma coisa desse tipo? A 

~senhora deve considerar isso e, também, a flexibilidade da 
· estabilidade. 
~ Com relação ao problema dos oprimidos, não tenho dúvida nenhuma de 
·~ que este País é profundamente injusto, a distribuição de renda é 
§ desigual e é preciso defender essas pessoas. Quando falo de modo 
c irônico sobre os pobres e oprimidos, pergunto: serão pobres e 
o oprimidos aqueles que ganham até 13 vezes mais do que o setor 
~ privado? Quando me dizem para defender os pobres e oprimidos, 
g descubro que enquanto estes se aposentam com 63 anos ou mais, a 
~ classe média o faz com 45 ou 50 anos. Essa é uma forma escandalosa 
~ de defender os pobres e oprimidos. 
• Com relação à previdência, a senhora pergunta como P--~soas que 
.~ ganham dois, três ou quatro salários mínimos podem pagar aqueles 
• valores. É claro que não podem. Mas veja, Deputada, o que está se 
~ imaginando é exatamente isso. A grande maioria do povo brasileiro 
~ ganha até cinco salários mínimos. A média deve ser em torno de três 
~ salários mínimos. É por aí. Todos que recebem até cinco salários a 
E 
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mínimos estarão cobertos integralmente pelo INSS. N~o precis~rão 
fazer nenhum sistema complementar. Quem receb~ ac1~a de c1n~o 
salários mínimos, o que não é muito, pelo contrario, .e uma quant1a 
bem modesta, se quiser uma aposentadoria mai9r, tera .q~~ fazer, 
então, um sistema de previdência complementar. E essa a 1de1a. 

O Sr. Coordenador - Para dar continuidade aos nossos trabalhos, 
mesclaremos as perguntas formuladas oralmente, de acordo com as 
inscrições, com as que chegaram, por escrito, a nossas mãos. 
Pergunta do Sr. Francisco Gaetani, Diretor Geral da Escola de 

Governo de Minas Gerais, da Fundação João Pinheiro: "Sr. Ministro, a 
União praticamente não tem contratado pessoal desde 1988, exceto 
professores universitários e fiscais (ainda que poucos). As ondas de 
aposentadorias se sucedem. Sob a ótica da despesa, os gastos com a 
folha de pagamento aumentam continuamente. O Poder Executivo 
praticamente não possui carreiras (somente diplomatas, Procuradores, 
Promotores e fiscais). Falta pessoal qualificado na maior parte dos 
órgãos públicos. 

O Estado do futuro é definido a partir das decisões tomadas hoje. A 
ENAP não possui alunos já há cinco anos. Como se fará a seleção e o 
recrutamento dos funcionários do futuro? Sem carreiras, como evitar 
o inchaço dos cargos de confiança? Sem transparência, como se 
promover uma real radiografia dc.que se passa no âmbito da máquina 
administrativa? Como valorizar mé~ito, competência e excelência na 
administração pública?" 

O Ministro Luiz Carlos Bresser Pereira - Quem pergunta entende do 
assunto. Essa é uma excelente pergunta. Posso responder 
especificamente a questão de como desenvolver a carreira do 
administrador público. Não falei sobre isso na minha exposição 
inicial porque tinha de me limitar a um certo momento. Esse tema é 
muito importante, tanto na esfera federal quanto na estadual. 

Não existe uma carreira de administradores públicos, de nível médio 
e alto, adequada. Principalmente a de nível alto não existe mesmo. 
Como disse o autor da pergunta, as carreiras que existem no Brasil 
são a jurídica - muito bem paga e às vezes excessivamente paga -, 
com os Juízes, Promotores, Procuradores e Delegados; a diplomática, 
que também é razoavelmente paga, e a dos militares e dos fiscais de 
imposto de renda. 
As carreiras de administradores públicos começaram a existir. Há a 

carreira do Tesouro e a dos gestores. Mas são começos de carreiras, 
ainda mal estruturadas e definidas. 
Acho que é fundamental, como parte da reforma do Estado, que se 

desenvolva uma carreira de administradores públicos de níveis médio 
e alto. A carreira de administradores públicos de alto nível deve 
ganhar salários semelhantes aos do setor jurídico. A carreira de 
administrador público de alto nível, a meu ver, deve ser específica 
para quem tem pós-graduação. o Brasil, a partir de 1970, fez uma grande revolução no seu ensino 
superior, de forma que há um número enorme de pessoas com pós-
graduação. Para o setor público, deveriam ser admitidas, para as 
carreiras de nível superior, apenas as pós-graduações em 
Administração Pública, em Economia, em Administração de Empresas ou 
similares. 

Existe uma idéia básica que é a de desenvolver-se essa carreira 
fazendo-se dois tipos de seleção: metade das vagas seriam para quem 
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já tivesse curso de pós-graduação. A outra metade, ou um pouco mais 
da metade, seria aberta para todos aqueles que tivessem curso 
superior e que se inscrevessem num mestrado em Administração 
Pública. Com isso, os alunos teriam uma grande vontade de estudar e 
seriam admitidos no mestrado de Administração Pública, sendo que uma 
pequena parte deles entraria por concurso. Após 2 anos, então ao 
terminarem o curso, começariam sua carreira de administrad;res 
públicos. Poderia ser uma forma, ao invés de se fazer isso na ENAP. 

No fundo~ são dois sistemas de administração pública: o francês 
seria a Ecole Nationale d'Aministration - ENA -, sistema totalmente 
estatizado e centralizado, e que é a nossa tradição. Copiamos, há 
muitos anos, o sistema francês. O sistema americano é muito mais 
flexível, muito mais moderno, em que o recrutamento se faz em cursos 
de pós-graduação e em todas as universidades. É uma coisa mais 
interessante. A idéia que temos é de fazermos uma mistura disso. A 
ENAP, que é uma escola ligada ao meu ministério, faria a coordenação 
desse processo, mas usaria os cursos de formação de Minas Gerais, 
Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Porto Alegre, enfim, os 
bons cursos de administração pública seriam usados para recrutar 
esses quadros para a alta administração pública. Espero que esta 
Assembléia pense em soluções semelhantes para a administração 
pública estadual. 

O Sr. Coordenador - Com a palavra, o Deputado Clêuber Carneiro. 
O Deputado Clêuber Carneiro - A divisão de competência, parece-~~. 

é uma das filigranas da reforma. Gostaria de saber que amarras 
constitucionais o Governo Federal pretende que sejam feitas no 
tocante à liberdade de auto-organização administrativa dos Estados e 
dos municípios. Sabemos que a reforma é abrangente e, levando-se em 
conta que muitas prioridades significam ausência de prioridade, que 
setor da administração pública merecerá maior atenção por parte do 
Governo Federal? A Receita? As Forças Armadas? A saúde? A educação? 
Sabemos. ainda, que a União está sobrecarregada com muitos 

serviços. Que serviços o Estado e o município podem prestar com 
relação custo/beneficio superior à daqueles prestadas pelo Governo 
Federal? 

V. Exa. exibiu o livro "Reinventando o Governo", de David Osborne, 
z inspirador do processo de reengenharia do Estado norte-americano. Em 
5 entrevista à "Folha de S. Paulo", ele declarou que o enfrentamento 

da corrupção brasileira pressupõe a formação de um time de 
~ "intocáveis". o que v. Exa. e o Presidente Fernando Henrique Cardoso i pensam a respeito? A comissão montada pelo Presid~nte Itamar e 
o composta, dentre outros, por Modesto Carvalhosa e Emerson Kapaz, 
~ cumpriu sua missão? Seguirá existindo? 
e O Ministro Luiz Carlos Bresser Pereira - Essa comissão já foi 
~ extinta. Ela apresentou um relatório final que foi entregue ao 
§Presidente da República, ao Procurador-Geral da República e ao 
~ Ministério da Justiça. As informações que tenho é que o relatório 
~ não apurou nada que permitisse evidências. Eu não vi o relatório. A 
ro comissão, formada por pessoas da maior qualidade, algumas até amigas 
.~ minhas, não conseguiu apurar nada. Sabemos que investigações de 

ro corrupção são muito difíceis. Os corruptos se escondem muito bem e 
g se protegem melhor ainda. Mas essa é uma batalha permanente que, 
~ espero, continuaremos a travar. 
~ c 
~ 
E 
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O Deputado pergunta sobre que liberdade teriam os Estados e os 
municípios. Respondo-lhe que, em relação à administração pública, 
todas as reformas de que estou falando são reformas que vão permitir 
fundamentalmente que os Estados e os municípios tenham muito mais 
autonomia na sua administração pública. Do jeito atual. é tudo 
amarrado. O grande apoio que tenho tido dessas idéias e reformas tem 
vindo dos Prefeitos e dos Governadores. Praticamente todos os 
Governadores do Brasil se manifestaram a favor da flexibilização da 
estabilidade, porque sentem na carne esse problema. 
O senhor me pergunta quais seriam as atividades que os Estados e os 

municípios teriam competência para realizar. Sabemos que a 
Constituição de 1988 criou graves problemas. A Constituição de 1988 
foi correta, apesar da gritaria de alguns setores. Nessa época, eu 
era Ministro da Fazenda e alguns assessores estavam bravíssimos com 
alguns Deputados e Senadores que, na reforma, descentralizavam as 

·atividades para os Estados e os municípios. Eu estava de acordo com 
a idéia de que era preciso aumentar a receita dos municípios e dos 
Estados. Depois de 1988, os municípios tiveram um aumento de 80% na 
arrecadação, os Estados tiveram um aumento de 15%, e a União, uma 
redução de 10%. Houve uma descentralização de receita e é preciso 
que haja uma descentralização de despesa, porque os municípios e os 
Estados precisam assumir mais serviços públicos. Educação primária, 
por exemplo, é função do município, saúde básica também. A União não 
tem nada que ver com isso, não é competente para fazê-lo, porque 
está muito longe. Quem deve assumir é o município, depois o Estado 
deve complementar. A L~ião deve fazer normas e diretrizes a respeito 
disso e suplementar de recursos certos locais absolutamente carentes 
e resolver emergências. A área social é fundamentalmente dos 
mun1c1p1os e dos Estados. O Governo Federal deve preocupar-se com a 
Previdência, com a defesa, com a estabilidade da moeda, com outras 
coisas. 
O Sr. Coordenador V. Exa. acha que a vitaliciedade dos 

magistrados, dos membros do Ministério Público e dos Ministros do 
Tribunal de Contas da União deve ser preservada na reforma da 
Constituição? Por que? Qual a relação que o eminente Ministro faz 
entre a vitaliciedade dessas autoridades e a estabilidade dos demais 
servidores públicos? Esta é a pergunta do Dr. Antônio Calhau, 
Consultor da Assembléia. 
o Ministro Luiz Carlos Bresser Pereira Quando se fala em 

estabilidade dessas carreiras específicas do Estado, Juízes, por 
exemplo, a preocupação é a defesa do Estado. Defendo o Estado e a 
autoridade do Estado da seguinte forma: a função fundamental do 
Estado é garantir a justiça. O Estado que não tenha um sistema de 
justiça razoavelmente competente e eficiente é um Estado que não 
realiza a sua função. Para defender o Estado e a sua função, temos 
que garantir ao Juiz plena autonomia em suas decisões. Ele não pode 
ficar ameaçado por demissões políticas. 

Em relação aos administradores públicos e a outros funcionários, 
nossa preocupação é apenas defender o funcionário. Para os Juízes, é 
óbvio que a defesa do Estado é critério fundamental para justificar 
a estabilidade. 
o Sr. Coordenador - Com a palavra, o Deputado 
o Deputado Carlos Pimenta - Sr. Ministro, 

cumprimentar V. Exa. e gostaria de fazer um 

Carlos Pimenta. 
primeiramente, quero 

pequeno comentário a 



respeito dessa importante palestra, como cidadão comum. Sou médico 
em uma região pobre, no Norte de Minas, e gostaria de contar uma 
pequena história que retrata bem o ânimo e a situação do povo 
brasileiro. 
Existia, há algum tempo, uma nação onde havia um príncipe que não 

sabia sorrir. A corte convocou palhaços e comediantes para tentarem 
fazê-lo sorrir, até que, certo dia, chegou um sábio e disse: "Eu 
faço o príncipe sorrir no momento em que ele conhecer a verdade. A 
verdade está nos últimos raios do sol". 

Convidou o príncipe para assistir ao pôr-do-sol. No momento em que 
o sol estava se pondo, desceu um bando de marrecos em um lago azul, 
muito bonito, desviando a atenção do príncipe, que não viu os 
últimos raios de sol e não pôde sorrir. 
Tenho notado que, em nosso País, quando se trata de reforma 

constitucional, sempre aparece um bando de marrecos para desviar a 
·atenção do povo brasileiro de temas importantes como estabilidade, 
isonomia salarial e aposentadoria. De certa forma, ao ouvir as 
palavras de V. Exa., fico tranqüilo, mas saliento que devemos ter 
cuidado com o bando de marrecos, que é o poder econômico, e com as 
pessoas oue estão colocando o interesse individual acima do bem-
estar comum. A nossa preocupação gira em torno da estabilidade e do 
servidor de carreira, que fez concurso público e recebe uma miséria 
no final do mês. Gostaríamos que a reforma da Constituição 
privilegiasse ou acenasse, de maneira positiva, para o funcionalismo 
público e para essas pessoas que fazem o dia-a-dia do País e 
constroem a sua história. 

O Sr. Coordenador Sr. Ministro, têm sido veiculadas 
constantemente, pela mídia, as benesses e as condições especiais do 
sistema de previdência privada e estatal implantado no Chile. 
Pergunto quais seriam as comparações inerentes ao modelo proposto 
pelo Governo Fernando Henrique Cardoso, as principais diferenças e o 
que poderia ser implantado aqui. 

O Ministro Luiz Carlos Bresser Pereira -Não sou especialista em 
previdência e não conheço muito bem o sistema do Chile. Sou 
economista e sei apenas que o Chile é o un1co país, na América 
Latina, que está em grande processo de desenvolvimento econômico e 

z social. Apresentou taxa de crescimento de 5% a 6% ao ano, nos 
5 últimos dez anos, impressionante crescimento de salários e tem uma 
' poupança pública positiva, que chega a 8% do PIB, enquanto a do 
~ Brasil é zero. O problema fiscal do Chile foi resolvido. Tudo isso, 
·E em um regime democrático de bom nívee_l, desde 1990. Quanto ao seu 
o sistema previdenciário, o que sei que funciona na base de 
c aposentadoria complementar privada, a partir de três salários 
~ mínimos- de nível muito baixo, inferior ao do Brasil. O sistema 
~ está funcionando bem. Pelos relatos da imprensa, houve vantagens 
~ muito grandes para os trabalhadores. É tudo o que tenho condições de 
~ 
~ dizer. 
~ ENCERRAMENTO 
~ O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - Cumprido o objetivo 
.~da convocação, a Presidência agradece ao ilustre conferencista, 
~ Ministro Luiz Carlos Bresser Pereira, e aos demais convidados, 
~ encerra a reunião e convoca os Deputados para a reunião ordinária de 
~ logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já publicada, e para a 
~ 
~ 

~ 
~ 
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extraordinária de hoje, às 20 horas, nos termos do edital de 
convocação. Levanta-se a reunião. 

ATA DA ta REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 
Às nove -horas e trinta minutos do dia nove de março de mil 
novecentos e noventa e cinco, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Marcos Helênio, Dinis Pinheiro, Gil Pereira, Olinto 
Godinho e Geraldo Rezende (substituindo este ao Deputado Antônio 
Andrade, por indicação da Liderança do PMDB), membros da Comissão 
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado 
Marcos Helênio, 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 parlamentares presentes. A 
Presidência, ouvidos os demais membros da Comissão, estabelece o dia 
e o horário das reuniões ordinárias, que se darão às quartas-feiras, 

·às 9 horas. A seguir, o Presidente solicita ao Deputado Olinto 
Godinho que proceda à leitura da correspondência encaminhada a esta 
Comissão pelo Ministério Público da União, concernente a pedido de 
remessa de documentos referentes às atividades da CAPEMI no Estado 
de Minas Gerais e às operações efetuadas pelo Lar Fabiano de Cristo. 
A Presidência determina à assessoria da Comissão sejam enviados tais 
documentos ao citado órgão. Passa-se à discussão e à votação de 
proposições da Comissão. O Deputado Gil Pereira apresenta 
requerimento em que solicita sejam convidados representantes do DER-
MG, do SETRANSP e do Sindicato dos Rodoviários para se discutirem os 
problemas do transporte em Belo Horizonte. Submetido a votação, é o 
requerimento aprovado. O Deputado Marcos Helênio solicita seja 
convidado o Sr. João Luís da Silva Dias, Presidente da BHTRANS, para 
prestar esclarecimentos acerca do transporte coletivo da Capital, 
especialmente sobre as causas e conseqüências das recentes 
manifestações feitas pelos rodoviários nesta cidade, tendo em vista 
o relevante impacto causado por elas. O parlamentar requer, ainda, 
sejam ouvidos em audiência pública representantes da rede de ensino 
particular para se discutir a questão das mensalidades escolares, 
mormente os aspectos fundamentais da nova medida provisória que 
disciplina o assunto. Nesta oportunidade, o Deputado Marcos Helênio 
passa a Presidência ao Deputado Olinto Godinho. Este coloca em 
votação o requerimento, que é aprovado. O Deputado Marcos Helênio 
reassume os trabalhos e tece as últimas considerações. Cumprida a 
finalidade da reun1ao, o Presidente agradece o comparecimento dos 
Deputados, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião 
extraordinária, a realizar-se às 9 horas do dia 16 de março, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 22 de março de 1995. 
Marcos Helênio, Presidente - Dinis Pinheiro - Antônio Andrade. 

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 
Às dez horas e dez minutos do dia quatorze de março de mil 
novecentos e noventa e cinco, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Geraldo Santanna, Simão Pedro Toledo, Arnaldo Penna, 
Geraldo Nascimento e Carlos Murta, membros da Comissão supracitada. 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Geraldo Santanna, 
declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Arnaldo Penna que 
proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, 
é subscrita pelos parlamentares presentes. Em seguida, o Presidente 
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passa à_ apreciação da matéria constante na pauta, com a discussão e 
a votaçao de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do 
Plenário da Assembléia. Com a palavra, o Deputado Simão Pedro 
Toled?, r~lator do Projeto de Lei nQ 10/95, emite parecer pela 
constltUClOnalidade, pela legalidade e pela juridicidade da matéria. 
Submetido a discussão e a votação, é aprovado o parecer. Passa-se à 
discussão e à votação de proposições que dispensam a apreciação do 
Plenário da Assembléia. Com a palavra o Deputado Geraldo Nascimento, 
relator do Projeto de Lei nQ 12/95, emite parecer pela 
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade da matéria. 
Nesta oportunidade, o Deputado Geraldo Nascimento apresenta 
novamente protestos contra a colocação de "blindex" nos Plenarinhos 
e informa que os protestos continuarão sendo feitos até que sejam 
tomadas providências para a retirada dos vidros. O Presidente 
esclarece que, conforme consta na ata da reunião anterior, está 
sendo encaminhado oficio ao Presidente da Casa formalizando os 
protestos do referido Deputado. O Presidente submete o parecer sobre 
o Projeto de Lei nQ 12/95 a discussão e votação, o qual é aprovado. 
Com a palavra, o Deputado Simão Pedro Toledo, relator do Projeto de 
Lei nQ 20/95, emite parecer pela constitucionalidade, pela 
legalidade e pela juridicidade da matéria. Submetido a discussão e a 
votação, é aprovado o parecer. Cumprida a finalidade da reunião, o 
Presidente agradece o comparecimento dos Deputados, convoca-os para 
a próxima reunião ordinária, solicita que seja lavrada a ata e 
encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 21 de março de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Leonídio Bouças - Simão Pedro Toledo 

- Geraldo Nascimento. 
ATA DA 2a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E 
~EGIONALIZAÇÃO 
As dez horas e quinze minutos do dia quinze de março de mil 
novecentos e noventa e cinco, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados José Henrique, Dimas Rodrigues, José Maria Barros, Dílzon 
Melo, João Batista de Oliveira e Ivair Nogueira, membros da Comissão 
supracitada. Está presente também o Deputado António Genaro. Havendo 
número regimental. o Presidente, Deputado José Henrique, declara 

z abertos os trabalhos e solicita ao Deputado João Batista de Oliveira 
0 que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e 
' aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A seguir, a 
~ Presidência passa à 3ª fase da ordem do dia, com a discussão e a 
·E votação de proposição que dispensam a apreciação do Plenário, e faz 
2 a leitura de requerimentos cuja apreciação não depende de pareceres: 
E ~equerimentos nQs 60 a 66/95, todos de autoria do Deputado Wanderley 
c Avila, que solicitam a inserção nos anais da Casa de voto de 
~ congratulações com os municípios de Francisco Dumont, Buritizeiro, 
~ Santa Fé de Minas, Morro da Garça, São Gonçalo do Rio Preto, 
~ ~ Presidente Kubitschek e Lagoa dos Patos, respectivamente, por seus 
~ 32 anos de existência. Colocados em votação, cada um por sua vez, 
ro são os requerimentos aprovados por unanimidade. A seguir, o Deputado 
.~ Dílzon Melo faz questionamento sobre o elevado custo financeiro para 

ro a Casa de se apreciarem requerimentos de voto de congratulações. 
g Dessa forma, a Presidência, ouvidos os parlamentares presentes, 
~ decide que os requerimentos de votos de congratulações não serão 
~ mais apreciados pela Comissão. Cumprida a finalidade da reunião. a 
~ 
É 
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Presidência agradece a prese~ç~ dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a prox1ma reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 22 de març~ de 1995. 
José Henrique, Presidente Dílzon Melo Ivair Nogueira 

José Maria Barros -Sebastião Costa -João Batista de Oliveira 
José Braga - Dimas Rodrigues. 
ATA DA 2a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL 
Às nove -horas e quinze minutos do dia dezesseis de março de mil 
novecentos e noventa e cinco, comparecem na Sa~a das Comissões os 
Deputados Carlos Pimenta, Marco Régis, Jorge Eduardo de Oliveira e 
Luiz Antônio zanto, 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. A Presidência anuncia a visita do 
Sr. Lincoln Marcelo Freire, Presidente da Associação Médica de Minas 
Gerais. A seguir, o Presidente procede à leitura da correspondência 
recebida do Sindicato dos Médicos do Estado de Minas Gerais, 
convidando esta Comissão para o lançamento da chapa que concorrerá à 
eleição da diretoria da entidade para o período 1995-1998. Logo 
após, o Presidente passa à discussão e à votação de proposições que 
dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia. O Deputado Luiz 
Antônio zanto emite parecer favorável à aprovação do Requerimento nQ 
51/95. O Deputado Jorge Eduardo de Oliveira emite pareceres 
favoráveis à aprovação dos Requerimentos nQ 56 e 67/95. Submetidos a 
votação, cada um por sua vez, são os requerimentos aprovados. Em 
seguida, a Presidência passa a palavra ao Sr. Lincoln Marcelo 
Freire, que discorre sobre o trabalho que a Associação Médica de 
Minas Gerais vem realizando e coloca-se à disposição da Comissão 
para discussão e esclarecimentos sobre temas ligados à área de 
saúde. A Presidência solicita que a assessoria estreite os contatos 
com a equipe científica da entidade, a fim de colher subsídios para 
o enriquecimento da Comissão. Após a exposição do Sr. Líncoln 
Marcelo Freire, há debate, no qual participam todos os parlamentares 
presentes. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece 
a presença do convidado e dos parlamentares, convoca os membros da 
Comissão para próxima reunião ordinária, determina a lavratura da 
ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 23 de março de 1995. 
Carlos Pimenta, Presidente Marco Régis Jorge Eduardo de 

Oliveira. 
ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO 
PUBLICA 
Às dez horas do dia 22 de março de mil novecentos e noventa e cinco, 
reúnem-se na Sala das Comissões os Deputados Ajalmar Silva, Arnaldo 
Penna, Carlos Murta, Jairo Ataíde, Elbe Brandão e Durval Ângelo, 
membros da Comissão supracitada. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Ajalmar Silva, declara abertos os trabalhos e 
solicita ao Deputado Jairo Ataíde que proceda à leitura da ata da 
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros 
presentes. Passa-se à 2ª fase da Ordem do Dia, com a discussão e a 
votação de proposições sujeitas à apreciação do Plenário da 
Assembléia. O Presidente informa que a finalidade da reunião é 
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apreciar o parecer do Deputado Arnaldo Penna sobre as emendas 
apresentadas em Plenário ao Projeto de Lei nQ 26/95, de autoria do 
Governador do Estado, que cria a Secretaria de Estado da Criança e 
do Adolescente, reestrutura a Secretaria de Estado de Esportes, 
Lazer e Turismo e dá outras providências. O relator profere seu 
parecer, no qual conclui pela aprovação das Emendas nQs 16, 17, 19 e 
24; pela rejeição das Emendas nQs 15, 18, 20, 21, 23, 28, 36 e 38; 
pela prejudicialidade das Emendas nQs 11 a 14, 22, 25 a 27, 29 a 32, 
34, 35, 37 e 39 a 42; e apresenta as Emendas nQs 43 a 47 e a 
Subemenda nQ 1 à Emenda nQ 33. Posto em discussão e votação, é o 
parecer aprovado, tendo recebido voto contrário do Deputado Durval 
Ângelo. Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradece a 
presença de todos, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 
Sala das Comissões, 22 de março de 1995. 
Ajalmar Silva, Presidente- Carlos Murta- Durval Ângelo- Arnaldo 

Penna - Elbe Brandão. 



Belo Horizonte, terça-feira, 28 de março de 1995 

ATAS 

ATA DA 14a REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA 

410 

-LEGISLATIVA, EM 23 DE MARÇO DE 1995 . 
Presidência dos Deputados Agostinho Patrús, Wanderley Avila e 

Rêmolo Aloise 
SUMÁRIO: ABERTURA - 1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): - Questão de 

ordem; existência de número regimental - Ata Correspondência: 
Ofício nQ 2/95 (encaminha relatório das contas do Tribunal de 
Contas, referente ao exercício de 1994), do Presidente do Tribunal 
de Contas; ofícios e telegrama - Questões de ordem; chamada para 
recomposição de "quorum"; existência de número regimental para 
continuação dos trabalhos - Apresentação de Proposições: Projetos de 

·Lei nQs 101 a 119/95 - Requerimentos nQs 167 a 171/95 -
Requerimentos da Comissão de Assuntos Municipais (2), e dos 
Deputados Álvaro Antônio, Jairo Ataíde, Ibrahim Jacob, Gilmar 
Machado e Ronaldo Vasconcellos e outros, da Mesa da Assembléia e do 
Deputado Gil Pereira- Comunicações: Comunicações dos Deputados 
Francisco Ramalho (2) e Arnaldo Canarinho e das Comissões de Saúde e 
Ação Social e de Direitos e Garantias Fundamentais Oradores 
Inscritos: Discursos dos Deputados Geraldo Nascimento e Gilmar 
Machado; questão de ordem; discursos dos Deputados Ivo José, Carlos 
Pimenta e João Batista de Oliveira - 2ª PARTE (ORDEM DO DIA): 1ª 
Fase: Abertura de inscrições - Leitura de comunicações apresentadas 
- Requerimentos: Requerimento do Deputado Gilmar Machado; questões 
de ordem; encaminhamento à Comissão de Defesa Social - Requerimentos 
da Mesa da Assembléia e do Deputado Ronaldo Vasconcellos e outros; 
deferimento- Requerimento do Deputado Gil Pereira; discursos dos 
Deputados Durval Ângelo, Sebastião Helvécio, Maria José Haueisen, 
Marcos Helênio; questões de ordem; chamada para recomposição de 
•quorum"; existência de número regimental para continuação dos 
trabalhos 2ª Fase: Discussão e votação de proposições: 
Prosseguimento da votação, em turno único, do Veto Parcial à 
Proposição de Lei Complementar nQ 41; votação do veto ao item 20 do 
Anexo II; discursos dos Deputados Péricles Ferreira e Sebastião 
Helvécio; questão de ordem; manutenção; votação do veto ao item 158 
do Anexo II; discursos dos Deputados Péricles Ferreira e Irani 
Barbosa; questão de ordem; manutenção; questão de ordem; votação do 
veto ao art. 60 e seu parágrafo único; discursos dos Deputados 
Sebastião Helvécio e Gilmar Machado; chamada para votação secreta; 
não-coincidência do número de votantes com o de sobrecartas; 
anulação da votação; questão de ordem; renovação da votação; 
manutenção - Prorrogação da reunião - Prosseguimento da votação, em 
1Q turno, do Projeto de Lei nQ 26/95; renovação da votação da Emenda 
nQ 10; aprovação; verificação de votação; inexistência de "quorum'' 
para votação; anulação da votação; chamada para recomposição do 
número regimental; inexistência de número regimental para votação; 
suspensão e reabertura da reunião; chamada para verificação de 
•quorum"; existência de número regimental para continuação dos 
trabalhos; renovação_ da votação da Emenda nQ 10; aprovação; 
verificação de votaçao; inexistência de •quorum" para votação; 
questões de ordem; renovação da votação da Emenda nQ 10; aprovação; 
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verificação de votação; ratificação da aprovação; votação da Emenda 
nQ 43; questão de ordem; discurso do Deputado Durv~l Ângelo; questão 
de ordem; discurso do Deputado Wanderley Avila; aprovação; 
prejudicialidade das Emendas nQs 22, 25, 26, 31 e 39 a 42; votação 
da Subemenda nQ 1 à Emenda nQ 33; aprovação; prejudicialidade das 
Emendas nQs 11 a 14, 27, 30, 32 e 33; votação da Emenda nQ 15; 
discurso do Deputado João Batista de Oliv~ira; rejeição; votação da 
Emenda nQ 24; discurso do Deputado Durval Angelo; aprovação; votação 
da Emenda nQ 28; rejeição; votação da Emenda nQ 29; questões de 
ordem; rejeição; votação das Emendas nQ 30, 34 e 35; rejeição -
Questões de ordem - ENCERRAMENTO. 

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

Paulo Pe::ersen - Rêmolo Aloise - Maria José Haueisen - Ibrahim 
Jacob- Ermano Batista -Antônio Júlio- Aílton Vilela- Alberto 
Pinto Coelho -Alencar da Silveira Júnior- Almir Cardoso- Álvaro 
Antônio - Anivaldo Antônio - Antônio Andrade - Antônio Genaro 
Antônio Roberto -Arnaldo Canarinho- Arnaldo Penna- Bilac Pinto-
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- José Bonifácio- José Braga- José Henrique- José Maria 
Barros- Kemil Kumaira - Leonídio Bouças- 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- 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, 

z para proceder à leitura da ata da reunião anterior. 
6 la PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE) 

- Questão de Ordem 
~ O Deputado Sebastião Helvécio - Comunico ao Sr. Presidente que a 
·~ lista de presença não registra número suficiente para a abertura dos 
~ trabalhos. 
~ O Sr. Presidente -
o de número regimental 
"' ~ 

A presidência verifica, de plano, a ex1~tência 
para continuação dos trabalhos. 

Ata 
E 
!'! 
"' V) 

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

O) 

~ O Deputado Rêmolo 
J correspondência: 
~ 

Correspond~~cia 
Aloise, 1Q-Secretário, 

OFÍCIOS 

lê a seguinte 

g NQ 2/95, 
~ Estado de 

do Sr. Fued Dib, Presidente do Tribunal de Contas do 
Minas Gerais, encaminhando o relatório contendo as contas 

Q) o. 
~ 
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do Tribunal relativas ao exercício de 1994. (- À Comissão de 
Fiscalização Financeira.) 

Do Sr. Jeová Moreira da Costa, Prefeito Municipal de Araxá, 
solicitando a elevação da Comarca de Araxá para Entrância Final e a 
criação de uma vara específica para a infância e a juventude no 
município. 

Do Sr. Carlos Furtado Pires, Presidente da Câmara Municipal de 
Santo Antônio do Aventureiro, comunicando o falecimento do Sr. 
Aroldo Regazio, Prefeito Municipal, e a posse do Sr. Paulo Roberto 
Pires, Vice-Prefeito Municipal, no cargo de Prefeito. (-Responder.) 

Do Sr. Paulo Gutierrez, Vereador em Juiz de Fora, solicitando cópia 
do projeto de lei que reabilitou os Deputados Estaduais cassados na 
época do regime militar. 

Do Sr. Raul Machado Horta, Presidente do Instituto dos Advogados de 
Minas Gerais, informando a composição da Diretoria do Instituto, 
empossada em 7/3/95, para o período de 1995 a 1997. (-Agradecer.) 

Do Sr. Waldetaro Vitorino Dias, de Coronel Fabriciano, solicitando 
a instituição da Região Metropolitana do Vale do Aço. (-Anexe-se ao 
Projeto de Lei Complementar nQ 2/95.) 

OFÍCIO* 
Belo Horizonte, 20 de março de 1995. 
Senhor Presidente, 
Pela presente vimos à presença de v. Sa. entregar-lhe documento, 

que contém propostas gerais de movimentos de moradia para a política 
habitacional do Estado de Minas Gerais. O Fórum Estadual de Moradia 
Popular- FEMP, existe desde 1991, tendo sua origem calcada na 
experiência dos movimentos de moradia em diversos mun1c1p1os 
mineiros e no processo de preparação, articulação e negociação do 
projeto nacional atualmente em tramitação na Câmara dos Deputados. 
O FEMP é uma articulação dos movimentos de moradia para troca de 

exper1encias e apresentação de propostas, hoje organizado em 40 
municípios mineiros. 

Além das propostas apresentadas no documento, gostaríamos de 
expressar também outros itens que estamos solicitando do Poder 
Legislativo: 
a) que sejam retomados os trabalhos da Comissão de Representação do 

Seminário Legislativo: Moradia-Alicerce da Cidadania: 
b) que seja estudada a possibilidade de inclui~ na referida 

Comissão representação da Assembléia Legislativa de Minas Gerais, 
pois a mesma é composta por representantes de órgãos executivos e da 
sociedade civil organizada; 
c) que a Comissão de Representação, ao retomar os trabalhos, 

elabore um projeto de lei para a política habitacional de MG que 
considere os projetos em tramitação da ALEMG; 
d) que seja criado um Fórum de discussão para apreciar o novo 

projeto, produto da retomada dos trabalhos da Comissão de 
Representação. Propomos que neste Fórum estejam contemplados todos 
os segmentos interessados como governo, legislativo, empresários, 
sindicatos, movimentos de moradia, instituições de assessoria e 
universidades. 
e) que o resultado dos trabalhos: novo projeto de lei tramite na 

ALEMG em regime de urgência, já que o mesmo não ocorreu com o 
Projeto de Lei de Iniciativa Popular nQ 1644/93. 
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Esclarecemos que o mesmo documento também está sendo entregue às 
autoridades do Poder Executivo. 

Diante do exposto, esperamos poder contar com a compreensão e o 
empenho de V. Sa. para que, ainda no ano de 1995, a ALEMG possa 
apresentar a toda sociedade uma Lei de Política Habitacional para o 
Estado de Minas Gerais que atenda prioritariamente aos mais 
necessitados. 
Atenciosamente, 
Fórum Estadual de Moradia Popular - FEMP. 
Propostas dos Movimentos de Moradia às Autoridades Governamentais e 

Legislativas para a Política Habitacional do Estado de Minas Gerais 
Março de 1995 
Fórum Estadual de Moradia Popular 
Considerações sobre a Questão Habitacional em Minas Gerais* 
Acompanhando a tendência brasileira de crescimento da população 

urbana e de diminuição da população rural, nos últimos 40 anos, a 
população mineira que reside em áreas urbanas cresceu cerca de 7,2 
milhões de habitantes. 

Estimava-se que, em 1990, havia 26,3% da população com renda 
inferior a três salários mínimos, algo acima de 4 milhões de 
pessoas. 
Hoje, 77,32% da população do Estado de Minas Gerais vive no meio 

urbano. Desses, 24,94% vivem nos grandes e médios centros. Isso 
somado ao crescente empobrecimento da população e à ineficácia dos 
programas governamentais tem gerado um imenso déficit habitacional, 
fenômeno este que se faz sentir de forma aguda junto à população de 
baixa renda. 

Num país em que a população vive em condições tão desiguais, 
verificam-se desigualdades enormes também na forma de morar. Aqui se 
fala da proliferação dos assentamentos clandestinos, afastados dos 
centros urbanos, desprovidos de infra-estrutura e equipamentos 
básicos. 

Na área rural, podem ser verificadas grandes diferenças regionais, 
podendo ser identificadas facilmente áreas extremamente pobres a 
norte e nordeste, com residências distantes dos locais onde se 
encontram os recursos e serviços oficiais de saúde e educação, com 

2 grande dificuldade para obtenção de água para o consumo humano e 
~ total ausência de saneamento. 

O crescimento da população urbana implica no aumento da demanda de 
.~alimentos básicos, que são produzidos por uma população rural em 
~ decréscimo. E o O fluxo campo-cidade tem significado, ao longo do tempo, um 
c expressivo desafio ao processo de planejamento do desenvolvimento 
~ das cidades de médio e grande porte. 
~ Historicamente, o Estado não tem política habitacional e sim 
~ programas, que, além de terem concentrado suas ações apenas nos á centros urbanos. não têm sido capazes de atender à demanda por 
~ moradia, obrigando os novos habitantes da cidade a condições 

-~ s~~~~~n~~ig~a~~d~n~i~a~a~~~n~~i~~f!~~ de Minas Gerais estão faltando 
ro cerca de 900 mil moradias. Estima-se que, deste total, são 
g necessar1as cerca de 700 mil unidades (mais de 78%), para abrigar 
~ famílias com renda mensal de até três salários mínimos. 
~ o a 
E 
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O déficit habitacional do Estado (deficiência do estoque de 
moradias, tanto em termos de insuficiência quantitativa quanto pela 
existência de unidades sem condições de habitabilidade) está assim 
composto: moradia conjunta 36%, precária 26%, deficiente 38%. 
Grande parte dos problemas do uso do solo urbano e o déficit 

habitacional se relacionam com a migração campo-cidade, que foi 
acelerada pela concentração fundiária, pela modernização da 
agricultura e pelo modelo de industrialização. 

A divisão regional deste déficit é a seguinte: Metalúrgica e Campo 
das Vertentes 38,56%, Sul de Minas 15,10%, Zona da Mata 10,75%, 
Triângulo e Alto Paranaíba 9,23%, Noroeste 9,0%, Rio Doce e Mucuri 
7,75%, Jequitinhonha 5,33% e Alto São Francisco 4, 19%. 
* Texto elaborado a partir de documentos do seminário legislativo 

Moradia Alicerce da Cidadania. 
A miséria é distrib~'ca desigualmente. A região metropolitana do 

·Estado concentra 13% ca miséria, enquanto as demais ficam com os 
restantes 87%. Moradias localizadas em áreas de risco, fundos de 
vales, sujeitas à erosão, margem de córregos, rios e rodovias são 
constantes na realidade da população de baixa renda. 

A luta pelo direito a moradia digna para todos é uma luta pela 
vida. Morar é ter convivência familiar, e a família é condição 
primordial de cidadania, é uma referência do cidadão. Ser cidadão 
não é apenas contar com a proteção formal da lei, é ter direitos à 
cidade, poder formar, conformar e transformar o espaço das relações. 
Moradia é necessidade básica, direito fundamental do cidadão. 

Vários grupos exercitam sua cidadania na luta pela conquista de 
moradia. Os movimentos populares passaram de uma perspectiva 
imediatista e reivindicatória para experiências concretas de 
ocupações, mutirões, parcerias e auto-gestão. 

Propostas dos Movimentos de Moradia 
O Fórum Estadual de Moradia Popular, articulado com diversas 

entidades, elaborou e apresentou à Assembléia Legislativa, Projeto 
de Lei de Iniciativa Popular que cria o Fundo e o Conselho Estadual 
de Moradia Popular com trinta mil assinaturas e entregue no dia 30 
de agosto de 1993. 

No dia seguinte o Governador Hélio Garcia enviou à Assembléia 
projeto que cria um Fundo Estadual, de forma que joga por terra as 
propostas existentes ~o Projeto de Iniciativa Popular. Nosso projeto 
encontra-se parado na Comissão de Assuntos Municipais e 
Regionalização da Assembléia, após ter sido declarado constitucional 
e recebido algumas emendas na Comissão de Constituição e Justiça, 
com as quais o movimento está de acordo. 

No dia 8 de dezembro de 1993, fomos surpreendidos com o projeto de 
autoria do Governador pautado na ordem do dia da ALMG para ser 
apreciado. Articulamos alguns parlamentares e conseguimos retirar o 
projeto do governo da ordem do dia, porém a pauta da Assembléia 
Legislativa do Estado de Minas Gerais, no ano de 1994, ignorou ambos 
os projetos. 
As diferenças entre o projeto de iniciativa popular e o de autoria 
do ex-Governador são enormes. Por exemplo: o conselho proposto pelo 
Governo anterior terá em sua composição somente uma representação do 
Movimento de Moradia, não prioriza a população de baixa renda e 
exclui as cooperativas e associações enquanto agentes promotores 
entre outras. 
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Consideramos que o Projeto de Lei de Iniciativa Popular não é um 
projeto acabado. Temos clareza ser necessário abrir um amplo debate 
para chegarmos a um projeto final. Porém destacamos aspectos do 
Projeto nQ 1.644/93 que consideramos centrais aos movimentos de 
moradia quais sejam: 
1- Público alvo: No projeto de iniciativa popular, a faixa de 

renda é de O a 3 salários mínimos, podendo, em casos específicos, 
chegar a 5 salários, beneficiando assim as famílias que nunca 
tiveram acesso à moradia. Com isto damos prioridade a programas de 
interesse social que venham subsidiar a família e não o imóvel. 

2 - Agentes promotores: Defendemos no projeto popular que as 
associações, cooperativas e outros possam ser agentes promotores e 
não somente Prefeitura, empreiteiras e individualmente os 
beneficiários finais, como determina o projeto do ex-Governador. 

3 - Composição do conselho: Defendemos um conselho de maioria 
popular. No processo de tramitação nas Comissões de Constituição e 
Justiça e de Assuntos Municipais e Regionalização, foi elaborada uma 
emenda ao projeto que amplia a participação de órgãos governamentais 
e, com isso, a composição se torna paritária, com o que concordamos 
plenamente. 
Considerando a realidade do quadro habitacional em Minas Gerais: 

déficit habitacional, população favelada, áreas de risco e o Projeto 
nQ 1.644/93, propomos: 
-compromisso com os objetivos do Projeto de Lei de Iniciativa 

Popular, que cria o Fundo e o Conselho Estadual de Moradia Popular; 
que a gestão do Fundo seja democrática, garantindo ampla 

participação popular através de conselho, no mínimo paritário; 
-que o Estado destine 2% do orçamento anual para moradia popular; 

que agentes promotores como associações, sindicatos de 
trabalhadores, cooperativas e outras formas associativas sejam 
priorizados nos programas habitacionais populares; 
-garantia de prioridade ao atendimento das famílias de O a 3 

salários mínimos; 
-que a política de subsídios garanta às famílias pobres o direito 

à cidade e à moradia digna; 
- apuração de todas as irregularidades nos programas habitacionais 

z construídos em Minas Gerais com recursos do FGTS, principalmente do 
~ plano PAIH durante o Governo Collor de Mello; 
ro 

- empenho do Poder Executivo e Legislativo de Minas junto à Caixa 
Econômica Federal para revisão dos contratos dos mutuários do plano 
PAIH. 

~ 
~ 
E o Finalizando as propostas ora apresentadas, destacamos cidades onde 
~ os movimentos organizados de moradia possuem condições reais de 
c produzir moradias, desde que obtenham financiamento para o material 
~ de construção. 
~ A realidade é distinta em cada município, mas grande parte dos a movimentos tem opção de construir em mutirão com auto-gestão. 
~ Apontamos algumas situações possíveis para produzir moradias: 
ro -movimentos com terrenos negociados e famílias em condições de 
.~ financiar o material de construção. A exemplo das cidades de Belo 

ro Horizonte, Barbacena, Ipatinga. Cel. Fabriciano, Governador 
~Valadares, Raul Soares, Teófilo Otôni, Conselheiro Lafaiete, Juiz de 
~ Fora, João Monlevade, Betim, Barroso e outras; 
~ 
Q 

ã 
E 
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-movimento com famílias proprietárias de moradias precárias, 
necessitando de reformas e melhorias; 
-movimento em processo de negociação da' terra e famílias dispostas 

a construir em mutirão, como em Santa Luzia, Brumadinho, Ribeirão 
das Neves, Contagem, Vespasiano e Belo Horizonte. 

baixa renda, 
e o mutirão, 
convivência 

e lucros das 

Concluindo, reafirmamos que, para atender famílias de 
necessitamos de programas que priorizem a auto-gestão 
assegurando a melhoria da qualidade habitacional, a 
comunitária e eliminando o custo da mão-de-obra, custos 
empreiteiras típicos da moradia de mercado. 

Esperamos contar com apoio efetivo do Poder Executivo e Legislativo 
para implementar propostas que tragam respostas à população excluída 
do direito de morar. 
-Anexe-se ao Projeto de Lei nQ 1.644/93. 
*-Publicado de acordo com o texto original. 

Do Sr. Walid 
apresentando à 
gestão. 

TELEGRAMA 
Ramos Abdalla, Prefeito Municic=1 de Pirapora, 

nova Mesa Diretora desta Casa vc:os de profícua 

O Sr. Presidente - A 
a palavra aos oradores 

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

Questões de Ordem 
o Deputado Sebastião Helvécio - Sr. Presidente, estão presentes no 

Plenário apenas 17 Deputados, razão pela qual solicito o 
encerramento, de plano, da reunião. 
o Deputado Ronaldo Vasconcellos -Sr. Presidente, apresento esta 

primeira questão de ordem para indagar que número de assinaturas de 
Deputados é necessário para apresentação de um requerimento e que 
número de votos é necessário para sua aprovação, a fim de se fazer 
uma sessão especial na Assembléia Legislativa. 
O Sr. Presidente - Um terço dos membros, ou seja, 26 Deputados. 
o Deputado Ronaldo Vasconcellos- E com a segunda questão de ordem 

gostaria de solicitar a recomposição de "quorum", já que temos 
matéria importante p~ra ser votada na tarde de hoje. 
o Sr. Presidente- E regimental o pedido. A Presidência solicita ao 

Deputado Rêmolo Aloise que proceda à chamada para recomposição de 
"quorum". 
o Sr. Secretário (Deputado Rêmolo Aloise) - (- Faz a chamada.) 
o Sr. Presidente - Responderam à chamada 41 Deputados, portanto há 

"quorum" para o prosseguimento da reunião. A Presidência 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 101/95 

(Ex-Projeto de Lei nQ 2.002/94) 
Declara de utilidade pública a Comissão de Desenvolvimento da 

Comunidade do Funil - CODESF -. com sede no Município de Rio Preto. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a Comissão de 

Desenvolvimento da Comunidade do Funil - CODESF -, com sede no 
Município de Rio Preto. 
Art. 2Q- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões. 22 de fevereiro de 1995. 
Sebastião Helvécio 
Justificação: A Comissão de Desenvolvimento do Funil é uma entidade 

civil sem fins lucrativos, com sede na Vila do Funil. no Município 
de Rio Preto. Tem por finalidade apoiar, coordenar e orientar toda e 
qualquer iniciativa que vise ao desenvolvimento social, técnico e 
econômico da comunidade local. 

Pelo estatuto e pelas atividades desenvolvidas pela Comissão, 
observa-se também a preocupação com a promoção do homem. 

Dessa forma, a entidade sustenta um eficiente serviço de 
atendimento à população da Vila do Funil, promovendo assistência à 
infância, orientação às mães, e alfabetização de adultos, 
incentivando o artesanato e a criação de centros sociais e 
encaminhando jovens para cursos intensivos de treinamento nos 

·estabelecimentos especializados do mun1c1p1o ou fora dele. 
Entendendo estar a CODESF revestida de todas as características 

citadas na lei que regula a declaração de utilidade pública de 
entidades, solicito o apoio de meus pares à aprovação deste projeto 
de lei. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame 

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

PROJETO DE LEI No 102/95 
(Ex-Projeto de Lei nQ 1.521/93) 

Declara de utilidade pública o Hospital São Sebastião de Recreio, 
com sede no Município de Recreio. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarado de utilidade pública o Hospital São 

Sebastião de Recreio, com sede no Município de Recreio. 
Art. 2Q- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 22 de fevereiro de 1995. 
Sebastião Helvécio 
Justificação: O Hospital São Sebastião de Recreio é entidade com 

personalidade jurídica própria, sem fins lucrativos, que atua na 
área médico-hospitalar daquele município. 

~ A entidade funciona há mais de dois anos, promovendo assistência 
· médica à comunidade carente e mantendo serviços de hospitalização e 
~ de atendimento ambulatorial na cidade. 
·ro Evidenciando-se as finalidades assistenciais da instituição, § contamos com a aprovação do projeto de lei ora apresentado. 
c -Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame 
o 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 103/95 
~ (Ex-Projeto de Lei nQ 1.267/93) 
o Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter imóvel ao Município de 
~ Santana do Manhuaçu . 
. ~ A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 

ro Art. 10 - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer reverter ao 
~ patrimônio do Município de Santana do Manhuaçu o imóvel de 
~ propriedade do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de 
~Minas Gerais - DER-MG -, constituído de terreno com área de 1.861m2 c. 
E 
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(mil oitocentos e sessenta e um metros quadrados), confrontando com 
as Ruas José de Assis e Luiz Bento da Silva e com Jacinto de Souza e 
espólio de José Miguel Sobrinho, conforme escritura de doação feita 
pela Prefeitura Municipal de Santana do Manhuaçu em 8 de fevereiro 
de 1984, lavrada a fls. 159 do livro nQ 36 do Cartório do Registro 
Civil e Notas do Município de Santana do Manhuaçu, Comarca de 
Manhuaçu. 
Art. 2Q- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 22 de fevereiro de 1995. 
Jorge Hannas 
Justificação: Trata este projeto de imóvel doado ao DER-MG, que até 

o momento não o utilizou. Como o Município de Santana do Manhuaçu 
necessita construir seu terminal rodoviário, nada mais justo que a 
reversão do terreno, para que nele seja realizada a referida obra, 

·anseio de toda a 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. 

Dá nova 
1971. 

PROJETO DE LEI No 104/95 
(Ex-Projeto de Lei nQ 1.339/93) 

redação ao parágrafo único do art. 1Q da Lei nQ 5.830, ae 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -O parágrafo único do art. 1Q da Lei nQ 5.830, de 1971, 

passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 1Q- .............................................. . 
Parágrafo único - A declaração de cumprimento das exigências dos 

itens I~. III e IV deste artigo será dada por Juiz de Direito, 
Promo~c- de Justiça, Prefeito Municipal ou Delegado de Policia da 
local1dade ou seus substitutos legais.". 
Art. 2Q- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 9 de março de 1995. 
Jorge Hannas 
Justificação: O dispositivo primitivo restringe a Juiz de Direito a 

competência de fornecimento do atestado, quando outras autoridades, 
também responsáveis podem fornecer o documento. A proposta visa 
ampliar a atestaçãÓ, resolvendo o problema dos municípios que não 
têm Juiz de Direito, além de suprir a lacuna das comarcas que 
estejam desprovidas de Juiz. 

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 105/95 
(Ex-Projeto de Lei nQ 2.280/94) 

Declara de utilid~~e pública a Associação Comunitária dos Moradores 
do Bairro Júlia r.~~itschek, com sede no Município de Coronel 
Fabriciano. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas 
Art. 1Q Fica declarada de utilidade 

Comunitária dos Moradores do Bairro Júlia 
Município de Coronel Fabriciano. 

Gerais decreta: 
pública a Associação 

Kubitschek, com sede no 

Art. 2Q- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 



Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 2 de março de 1995. 
Paulo Pettersen 

419~ 

Justificação: Trata-se de uma associação que visa defender os 
interesses de toda a comunidade do Bairro Júlia Kubitschek, 
promovendo melhores condições para o exerc1c1o da cidadania e 
desenvolvendo atividades sociais de promoção, proteção e atendimento 
à criança, aos adolescentes e aos idosos, com coleta e distribuição 
de alimentos, roupas, mobiliário, remédios, órteses e próteses em 
benefício de famílias carentes e pessoas internas em creches, 
asilos, cadeias e similares, dentre outros objetivos. 

Como a entidade satisfaz os requisitos legais para ser declarada de 
utilidade pública, quais sejam o funcionamento há mais de dois anos, 
prova de personalidade jurídica e diretoria composta de pessoas 
idôneas, que não recebem remuneração pelo exercício de seus cargos, 
peço aos nobres pares o imprescindível apoio à 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. 1Sl:. c/c o art. 104, inciso I, do Regimento Interno. 

Declara de 
Caridade de 
Despacho. 

PROJETO DE LEI No 106/95 
(Ex-Projeto de Lei NQ 2.134/94) 

utilidade pública a Associação das Voluntárias da 
São Vicente de Paulo, com sede no Município de Bom 

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

Voluntárias da Caridade de São Vicente de Paulo, com sede no 
Município de Bom Despacho. 
Art. 2Q- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 23 de fevereiro de 1995. 
Maria José Haueisen 
Justificação: A Associação das Voluntárias da Caridade de São 

Vicente de Paulo, sediada em Bom Despacho, é uma entidade civil sem 
fins lucrativos, cujo trabalho é praticar a assistência por meio da 

z doação de medicamentos, alimentos e vestuário às famílias dos 
c; necessita dos. 

Além dos prestimosos serviços em prol do bem-estar social e do 
~ reconhecimento da dignidade do ser humano, é importante ressaltar 
·~ que a entidade é regida por estatuto próprio, funciona há mais de 
~ dois anos e sua diretoria é composta por pessoas idôneas, que não 
~ são remuneradas pelo exercício dos cargos que ocupam, conforme 
m atesta o Juiz de Direito daquela comarca. 
~ -Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame 
§preliminar, e de Saúde e Ação Social, para deliberação, nos termos 
Jl do art. 195, c/c o art. 104, inciso I, do Regimento Interno. 
m PROJETO DE LEI No 107/95 
~ (Ex-Projeto de Lei nQ 2.279/94) 
.~ Declara de utilidade pública a Associação Hospitalar São Sebastião, 
~ com sede no Município de Alpercata. 
~ A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
~ Art. 1Q Fica declarada de utilidade pública a Associação 
~ Hospitalar São Sebastião, com sede no Município de Alpercata. 
Ci 
E 



Art. 2Q- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 14 de março de 1995. 
Bonifácio Mourão 
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Justificação: A Associação Hospitalar São Sebastião, com sede no 
Município de Alpercata, é uma sociedade civil, sem finalidade 
lucrativa, que presta um serviço inigualável à comunidade de 
Alpercata. São objetivos da Associação Hospitalar: prestar 
assistência médica e hospitalar à população do município; construir, 
montar e conservar o prédio para o cumprimento de suas finalidades, 
segundo as normas técnicas hospitalares; manter serviços de medicina 
preventiva, curativa e de reabilitação. 
Criada a 25 de janeiro de 1986, tem sede à Av. Maria Pessoa, s/nQ, 

CEP: 35138-000, no Município de Alpercata e sua diretoria é composta 
de pessoas idôneas, que não recebem remuneração pelo exercício dos 
·respectivos cargos. 

Por reputar como de fundamental importância para a sociedade a 
criação de instituições que visem ao desenvolvimento de serviços tão 
relevantes é que submeto à apreciação dos meus nobres pares o 
presente projeto de lei. Ademais, preenchendo a Associação 
Hospitalar São Sebastião todos os requisitos exigidos pela Lei nQ 
5.830/71, c/c o art. 178, § 5Q, I e II, do nosso Regimento, aguardo 
de meus pares a sua aprovação. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame 

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

PROJETO DE LEI NQ 108/95 
(Ex-Projeto de Lei nQ 2.232/94) 

Declara de utilidade pública a Fundação Filantrópica e Beneficente 
de Saúde Arnaldo Gavazza Filho, com sede no Município de Ponte Nova. 

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

Filantrópica e Beneficente de Saúde Arnaldo Gavazza Filho, com sede 
no Município de Ponte Nova. 
Art. 2Q- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 22 de fevereiro de 1995. 
Ronaldo Vasconcellos 
Justificação: A Fundação Filantrópica e Beneficente de Saúde 

Arnaldo Gavazza Filho é uma entidade que tem por objetivo manter o 
Hospital Arnaldo Gavazza Filho, da Associação dos Plantadores de 
Cana de Minas Gerais, bem como outras casas de saúde que venha a 
gerir. 

Para a consecução de seus objetivos, a referida fundação se propõe 
a dar assistência médico-hospitalar e ambulatorial aos plantadores 
de cana da região de Ponte Nova e a todos que procuram os seus 
serviços, sem distinção de raça, cor, credo, sexo, nacionalidade ou 
qualquer outro tipo de discriminação. 
A par dessas considerações, numa demonstração de reconhecimento do 

relevante trabalho que a entidade empreende, esperamos a aprovação 
deste projeto pelos nobres pares desta Casa. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame 

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



PROJETO DE LEI NQ 109/95 
(Ex-Projeto de Lei nQ 2.179/94) 

Declara de utilidade pública o Centro de Estudos Ecológicos e 
Educação Ambiental - CECO -, com sede no Município de Carangola. 

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

Ecológicos e Educação Ambiental - CECO -, com sede 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 Reuniões, 21 de fevereiro de 1995. 
Ronaldo Vasconcellos 
Justificação: O Centro de Estudos Ecológicos e Educação Ambiental -

CECO - é entidade constituída na forma de sociedade civil, com 
personalidade jurídica, sem fins lucrativos, sendo sua diretoria 
composta por pessoas idôneas, que nada percebem pelo exercício dos 
cargos que ocupam. 

A entidade objetiva conscientizar a comunidade da necessidade de 
preservar o meio ambiente, por meio do desenvolvimento de atividades 
tais como estudos, conferências, seminários e cursos, todos de 
natureza ecológica. 
Contribuindo desinteressadamente para a proteção e a conservação 

das condições ambientais necessárias ao bem-estar da coletividade, o 
CECO se faz, pois, merecedor da declaração de sua utilidade pública. 
-Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, para exame 

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

PROJETO DE LEI No 110/95 
(Ex-Projeto de Lei nQ 1.523/93) 

Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de Santa Cruz 
do Escalvado. 

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

Santa Cruz do Escalvado o imóvel situado naquela cidade, no Bairro 
Patrimônio, constando de um terreno com área total de 2.500m2 (dois 
mil e quinhentos metros quadrados), confrontando pela frente, numa 

z extensão de 50m, com a Rua S. Bento; pelo lado direito, numa 
~ extensão de 50m, com a Rua Santo Antônio; pelo lado esquerdo, numa 
• extensão de 50m, com Luiz João de Deus; e, pelos fundos, numa 
] extensão de 50m, com Manoel Rocha, conforme o constante da certidão 
·ro de transcrição referente à aquisição do referido imóvel pelo Estado 
~ de Minas Gerais, passada no Cartório de Registro de Imóveis da 
E Comarca de Ponte Nova, datada de 8 de julho de 1993. 
Q Parágrafo único -O terreno a que se refere o artigo destina-se à 
~ construção de área de lazer em benefício da comunidade local. 
g Art. 2Q -O imóvel reverterá ao patrimônio do Estado se, no prazo 
~de até 3 (três) anos a contar da data de publicação desta lei, não 
~ lhe for dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1Q. 
ro Art. 3Q- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação . 

. ~ Art~ 4Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
ro Sala das Reuniões, 21 de fevereiro de 1995. 
~ Ronaldo Vasconcellos 
~ Justificação: Doado ao Estado pela Cúria Metropolitana de Mariana 
~em 22 de novembro de 1961, o imóvel em questão destinava-se a 
~ 

E 
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abrigar um grupo escolar a ser construído em estrutura metálica. 
Concluída a obra, contudo, a escola ali funcionou por pouco tempo, e 
o estabelecimento encontra-se atualmente em ruínas. 
A meta que se busca alcançar, por via do projeto de lei ora 

proposto, é, pois, a de promover um adequado e útil aproveitamento 
do terreno pela municipalidade, que nele pretende construir quadras 
de esporte e implantar uma área de lazer. Tal obra propiciará à 
comunidade local, em particular aos moradores do Bairro Patrimônio, 
entretenimento saudável e fraternal. 

Por entender meritória a proposição, conto com o apoio dos nobres 
pares nesta Casa para a 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 111/95 
(Ex-Projeto de Lei nQ 1.912/94) 

Autoriza a reversão de imóvel ao patrimônio do Município de 
Timóteo. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica o Poder Executivo autorizado a fazer reverter ao 

patrimônio do Município de Timóteo o imóvel urbano com a área total 
de 487m2 (quatrocentos e oitenta e sete metros quadrados), situado 
na cidade de Timóteo, no Bairro Alegre, havido por doação do 
Município de Timóteo, conforme escritura pública lavrada em 28 de 
setembro de 1983 e transcrita no Cartório de Registro de Imóveis da 
Comarca de Coronel Fabriciano sob o nQ R. 1-29.350, no livro 2-DB, a 
fls. 250. 
Parágrafo único - O imóvel de que trata este artigo se destina ao 

atendimento de parte do programa habitacional a ser implementado 
pela administração municipal de Timóteo. 
Art. 2Q -A reversão de que trata o artigo anterior se fará sem 

ônus para o Estado. 
Art. 3Q- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 22 de fevereiro de 1995. 
Mauri Torres 
Justificação: O imóvel objeto do presente projeto de lei, 

constituído do lote 285 da quadra 16, setor 28, situado no Bairro 
Alegre, foi doado ao Estado pelo Município de Timóteo no ano de 1983 
sem que na escritura constasse a sua destinação específica. 
Tendo em vista, entretanto, que o Estado não deu destinação ao 

terreno ao longo desses anos, a municipalidade entendeu por bem 
reivindicar o imóvel, para que possa nele construir moradias para 
nove famílias carentes do município. 
Embora o imóvel esteja cedido ao Município de Timóteo, em regime de 

comodato, por tempo indeterminado, com finalidade diversa 
(construção de posto de saúde) da agora pretendida, a municipalidade 
entende que, no momento, o problema de moradia deve ter prioridade. 
A autorização, se acolhida por esta Casa, virá solucionar parte dos 

graves problemas de moradia existentes em Timóteo. 
Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de 

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

PROJETO DE LEI NQ 112/95 



(Ex-Projeto de Lei nQ 1.973/94) 
Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de Piedade do 

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

Piedade do Rio Grande imóvel de propriedade do Estado, situado 
naquele município, constituído de terreno com área total de 2.000m2 
(dois mil metros quadrados) medindo 40m (quarenta metros) de frente 
por 50m (cinqüenta metros) de fundo, confrontando com imóveis de 
pro~rieda~e de Bartolomeu Martins Gonçalves, Zalmir Nogueira Mendes, 
Jose Custodio Alves Lima, Otávio Fernandes Teixeira, José Fernandes 
Filho e com o corredor público, conforme escritura pública 
registrada no livro nQ 43, a fls. 168v, do Cartório de Registro de 
Títulos de Andrelândia, em 30 de janeiro de 1962. 

Parágrafo único -O imóvel mencionado no "caput" deste artigo 
destina-se à construção de prédio para escola pública e de quadra 
poliesportiva. 
Art. 2Q -O imóvel reverterá ao patrimônio do Estado se, no prazo 

de 3 (três) anos contados da data da publicação desta lei, não lhe 
for dada a destinação prevista no 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, 7 de março de 1995. 
José Bonifácio 
Justificação: O imóvel de que trata o presente projeto é 

constituído por terreno doado em janeiro de 1962 ao Estado, com a 
finalidade, cumprida a epoca, de construção de uma escola. Há mais 
de dez anos a escola foi desativada, e o prédio desmoronou-se. 

A Prefeitura propõe, agora, a construção de uma escola pública 
destinada aos alunos em idade pré-escolar e de uma quadra 
poliesportiva, para uso da comunidade. 

Em face do mérito da proposição, conto com o apoio desta 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 

z art. 103, do Regimento Interno. 
~ PROJETO DE LEI No 113/95 

(Ex-Projeto de Lei-nQ 375/91) 
-~ Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de Curvelo 
~ terreno recebido em doação. § A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
c Art. 1o -Fica o Poder Executivo autorizado a fazer reversão, sem 
m ônus para o Estado, ao Município de Curvelo, de terreno recebido em 
~ doação, situado na Rua Desembargador Fleury (parte entre a Av. Dom 
g Pedro II e a Praça Cesário Alvim), com 840,00m2 (oitocentos e 
] quarenta metros quadrados), com os seguintes limites e 
~ confrontações: pela frente, numa extensão de 28,50 (vinte e oito 
ro metros e cinqüenta centímetros), a Rua Desembargador Fleury; pelo 
.~ lado direito, numa extensão de 27,00m (vinte e sete metros), lote 
~ municipal e propriedade de José Nazareno Alves Ribeiro; pelo lado 
~ esquerdo, numa extensão de 30,60m (trinta metros e sessenta 
~ centímetros), propriedade de Aloysio de Paula Penna e lote 
~ municipal; pelos fundos, numa extensão de 30,00m (trinta metros) ã 
E 
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propriedade de Aloysio de Paula Penna e Oreste da Costa Matoso, 
conforme escritura lavrada no livro nQ 45, às fls. 16 e 17, em 30 de 
novembro de 1973, no Cartório do 3Q Ofício de Curvelo. 
Parágrafo único - A reversão autorizada no artigo far-se-á pelo 

fato de não ter sido construído, até a presente data, no terreno 
doado, prédio da Superintendência Regional da Fazenda. 

Art. 2Q- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 9 de março de 1995. 
José Bonifácio 
Justificação: Mediante cooperação mútua, inúmeros municípios 

fizeram doações ao Estado, buscando o cesenvolvimento de seus 
munícipes, com a realização de obras necessárias. 

Infelizmente, o Estado, ao longo dos anos, não vem cumprindo com 
sua obrigação, e o terreno objeto deste projeto é um exemplo dessa 
·situação. Passados dezesseis anos, não foi efetuada a construção do 
prédio da Superintendência Regional :2 Fazenda, conforme consta na 
escritura de doação. 

Não sem razão, o anteprojeto de Constituição apresentado pela IV 
Assembléia Constituinte do Estado de Minas Gerais estabelece no art. 
19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias o prazo de 
três anos para que o Estado cumpra as finalidades propostas nas 
doações, sob pena de reversão. 

Pelos motivos expostos, acreditamos ser plenamente justificável a 
aprovação do presente projeto, que autoriza a reversão do terreno em 
questão ao seu legítimo proprietário, o Município de Curvelo. 
~ Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de 

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

PROJETO DE LEI NQ 114/95 
(Ex-Projeto de Lei no 2.130/94) 

Dispõe sobre a criação de linha de ônibus. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica criada a linha de ônibus Casa Grande-Queluzito-

Barbacena. 
Parágrafo único -O edital deverá ser publicado no prazo de 30 

(trinta) dias, e nele deverá constar que a referida linha 
funcionará, no mínimo, 2 (duas) vezes por semana. 
Art. 2Q- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 7 de março de 1995. 
José Bonifácio 
Justificação: O DER-MG se recusa a viabilizar a referida linha, sob 

os argumentos de ser inviável tecnicamente sua implantação, além do 
fato de o mercado ser atendido por outros serviços e não existir 
demanda. 
Tais argumentos, além de ridículos, são medíocres, pois a estrada é 

asfaltada, não existe a linha reclamada pela comunidade e há demanda 
de passageiros para, pelo menos, dois dias na semana. 

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 115/95 
(Ex-Projeto de Lei nQ 2.097/94) 
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Dá o nome.~e Hid~elét~ica de Conquista à hidrelétrica de Igarapava. 
A Assemble1a Leg1slat1va do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -A hidrelétrica de Igarapava, situada na divisa dos 

Estados de Minas Gerais e São Paulo, nos Municípios de Conquista e 
Igarapava, passa a denominar-se Hidrelétrica de Conquista. 
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: A hidrelétrica de Igarapava, em construção, é fruto 

de inédita parceria entre empresas da iniciativa privada: USIMINAS, 
Companhia Vale do Rio Doce, Mineração Morro Velho e CEMIG. 

Como se pode observar, o consórcio encarregado da construção é 
tipicamente mineiro. 

É importante enfatizar que, pela primeira vez no Brasil, empresas 
·consumidoras de energia elétrica aliam-se à CEMIG para, num grande 
esforço, garantir recursos e condições à produção e ao fornecimento 
de energia indispensável ao desenvolvimento de Minas Gerais. 

Em vista das características marcadamente mineiras das indústrias 
encarregadas da construção da hidrelétrica de Igarapava, entendemos 
que a mencionada usina de geração de energia elétrica deve passar a 
denominar-se Hidrelétrica de Conquista, numa justa homenagem ao 
Estado de Minas Gerais e, em especial, ao Município de Conquista. 
Pela justiça e oportunidade deste projeto de lei, espe~amos contar 

com o apoio de nossos nobres pares para a sua aprovaçãc 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame 

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

PROJETO DE LEI No 116/95 
(Ex-Projeto de Le; nQ 2.080/94) 

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

Itambacuri uma gleba de 3ha (três hectares), a ser desmembrada da 
área total de 19= -som2 (cento e noventa e cinco mil setecentos e 

~ ~~~~e~~~s~~~~~~ ~-~g~:g~~),ee~~~~ra~:trg~me~e~!~~~~~e g~nt~~~~~~~~~ 
, situada na Praça Tenente Lopes, s/nQ, no Município de Itambacuri, 
~ confrontando, ao Norte com a Av. Frei Arcangelo; ao Sul com Lauro 
·ro Lopes da Silva; a Leste com a Praça Tenente Lopes, o córrego do 
§ Engenho e outros, e, a Oeste, com a rua Castelo Branco e o rio 
~ Fortuna. 
o Parágrafo único - O imóvel referido neste artigo destina-se à 
~construção do parque de exposição agropecuária de Itambacuri. § Art. 2Q- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. a Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
~ Sala das Reuniões, 7 de março de 1995. 
ro Wanderley Ávila 
-~ Justificação: Este projeto tem o objetivo de doar, na forma 

ro mencionada em seu art. 1Q, uma gleba de terra ao Município de 
~ Itambacuri, a fim de que possa destiná-la à construção do seu parque 
~ de exposição agropecuária. 
~ 

~ 
a 
E 
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É importante lembrar que o referido imóvel, de propriedade da 
FEBEM-MG, já vem sendo utilizado na realização de vários eventos 
festivos do Município. 
Pelo fato de este projeto favorecer o desenvolvimento e a difusão 

da atividade agropecuária no Município de Itambacuri, esperamos 
contar com o apoio de nossos 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. 

PROJETO DE LEI No 117/95 
(Ex-Projeto de Lei nQ 2.136/94) 

Transfere o Município de Turvolândia da circunscrição da Delegacia 
Regional de Saúde de Varginha para a circunscrição da Delegacia 
Regional de Saúde de Pouso Alegre. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -O Município de Turvolândia, pertencente à circunscrição 

da Delegacia Regional de Saúde de Varginha, passa a integrar a 
Delegacia Regional de Saúde de Pouso Alegre. 
Art. 2Q- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 7 de março de 1995. 
Wanderley Ávila 
Justificação: Turvolândia dista 51km de Pouso Alegre, por rodovia 

asfaltada, enquanto sua distância de Varginha é de 100km, por 
estrada de terra. 

É em Pouso Alegre que os munícipes de Turvolândia realizam grande 
parte de suas operações bancárias e comerciais. Ademais, é a rede 
hospitalar de Pouso Alegre que atende os habitantes de Turvolândia. 

Por essas razões, estamos propondo a transferência do Município de 
Turvolândia da circunscrição da Delegacia Regional de Saúde de 
Varginha para a circunscrição da Delegacia Regional de Saúde de 
Pouso Alegre. 
Pela justiça 

com o apoio de 
-Publicado, 

para parecer, 
Interno. 

e oportunidade deste projeto de lei, esperamos contar 
nossos nobres pares a sua aprovação. 
vai o projeto às Comissões de Justiça e Ação Social 
nos termos do art. 195, c/c o art. 103, do Regimento 

PROJETO DE LEI NQ 118/95 
(Ex-Projeto de Lei nQ 2.120/94) 

Declara a serra do Lopo, localizada no Município de Extrema, como 
área de preservação ambiental. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q- Fica declarada como área de preservação ambiental a serra 

do Lopo, localizada no Município de Extrema. 
Art. 2Q -Qualquer iniciativa que implique alteração da paisagem, 

cortes de árvores, devastação de matas nativas e implosão de pedras 
será sempre precedida de prévia audiência dos órgãos públicos 
competentes, em todos os níveis de governo. 
Parágrafo único A não-observância do disposto neste artigo 

implica as penalidades previstas na legislação aplicável, sem 
prejuízo da responsabilização civil e criminal do infrator. 
Art. 3Q -Compete à Fundação Estadual do Meio Ambiente e ao 

Instituto Estadual de Florestas fiscalizar o cumprimento desta lei. 
Art. 4Q- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 



Art. 5Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das R~uniões, 7 de março de 1995. 
Wanderley Avila 
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Justificação: A Constituição Estadual, em seu art. 11, VI, define 
como competência do Estado, comum com a União e com os municípios, a 
de proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de 
suas formas. 

Na linha desse mandamento constitucional, estamos submetendo à 
elevada consideração desta Assembléia Legislativa este projeto de 
lei, que objetiva preservar a integridade da serra do Lopo, montanha 
integrante da serra da Mantiqueira, cuja floresta pertence à mata 
Atlântica. 

Com efeito, a serra do Lopo é um patrimônio ecológico, que deve ser 
preservado e não permanecer sob a ameaça de se transformar em 
condomínio fechado, cuja pavimentação, diga-se de passagem, já foi 
iniciada. 
Impõe-se pôr cobro a esse perverso processo de degradação da serra 

do Lopo, pois, atrás de casas de veraneio e de sítios para recreios, 
certamente, virão os bares, as danceterias e os estacionamentos para 
carros. 

O objetivo, pois, deste projeto é o de preservar a paisagem da 
serra do Lopo, impedindo a ação predatória, os cortes de árvores e a 
devastação de matas nativas. 

Pela constitucionalidade, justiça e oportunidade do presente 
projeto de lei, esperamos contar com o apoio de nossos nobres pares 
para a sua aprovação. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Meio 

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

PROJETO DE LEI NQ 119/95 
Cria o Programa de Proteção de Lagoas e Lagos Temporários 

Existentes às Margens do Rio São Francisco, dispõe sobre a 
preservação da fauna aquática local, coíbe a prática da pesca nas 
áreas incluídas no programa e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica criado o Programa de Proteção de Lagoas e Lagos 

z Temporários Existentes às Margens do Rio São Francisco. 
~ Art. 2Q- O programa objeto desta lei tem por objetivos: 

I - proteger a fauna aquática existente nas lagoas e nos lagos 
~ temporários existentes às margens do rio São Francisco; 
·ro II - estimular a preservação das espécies concentradas nas lagoas e 
~ nos lagos temporários existentes às margens do rio São Francisco, 
c por ocasião das cheias, evitando a evasão e/ou perda das espécies 
c quando da baixa dos níveis das águas, por meio da construção de 
~ pequenas barragens e comportas que permitam o escoamento da fauna E 
~ aquática sem prejuízo ao meio ambiente; a III - proteger as espécies de peixes de piracema, coibindo a pesca 
~ indiscriminada; 
ro IV - oferecer apoio técnico e financeiro aos municípios existentes 
·! :s ~~~~~nst~~P~~âr~~~.Fr~~~is~~s~~scuiosp~~~~~~~.seàen~~~i~~~0 la~oa~ 
~ reprodução das espécies que compõem a fauna aquática local. 
~ Art. 3Q -As despesas com o programa objeto desta lei correrão por 
~ conta de: 
~ 
E 
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a) dotação orçamentária própria; 
b) doações estrangeiras destinadas a programas de proteção do meio 

ambiente; 
c) outras receitas. 
Art. 4Q -O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90 

(noventa) dias. 
Art. 5Q- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 6Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 22 de março de 1995. 
Dimas Rodrigues 
Justificação: Sabemos que o Brasil é reconhecido mundialmente pelas 

suas r!quezas naturais. Entretanto, os programas voltados para _a 
proteçao da fauna e da flora brasileiras, ainda muito tímidos, nao 
obstante as louváveis iniciativas de ecologistas e demais pessoas 
ligadas ao meio ambiente, são insuficientes para garantir sequer a 
proteção da nossa fauna aquática. Presenciamos diariamente fatos e 
notícias de que raras espécies estão sendo ameaçadas de extinção. 
O projeto de lei ora apresentado tem caráter eminentemente prático, 

pois visa tão-somente a corrigir um problema que ocorre nas re~iões 
por onde passa o curso do rio São Francisco, onde ex1stem 
curiosidades a respeito da matéria. 
O rio São Francisco permite a formação de diversas lagoas e lagos 

ao longo de suas margens. Alguns desses lagos e lagoas são perenes; 
outros, na sua maioria, são temporários. Por ocasião de grandes 
temporadas de chuvas, concentram-se nesses lagos e lagoas peixes de 
piracema, pequenos jacarés e outras espécies que compõem a fauna 
aquática local. 

Entretanto, na medida em que os níveis das águas vão baixand~. 
muitos desses lagos e lagoas perdem as suas espécies, ora pela açao 
humana, indiscriminada, ora pela fatalidade, em virtude da 
insatisfatória quantidade de água. 
O que se pretende com o programa ora proposto é exatamente evi~ar 

que a fauna aquática continue a ser destruída. Para isso, é prec1so 
adotar ações mais objetivas, por intermédio dos órgãos do Gove~n?· 
de forma a dotar as regiões de infra-estrutura. Não podemos perm1t1r 
que as nossas riquezas se evaporem juntamente com as águas das 
lagoas e dos lagos temporários. 
Pelas razões expostas, conto com o parecer favorável dos nobres 

pares à aprovação deste projeto de lei. 
-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. 

REQUERIMENTOS 
NQ 167/95, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja form~lado 

apelo ao Governador do Estado e ao Secretário do Trabalho com.v;s~as 
a que se crie conselho, nos moldes do Programa Comunidade Sol1dar1~, 
para estabelecer p~ograma de coordenação das ações govern~menta1~ 
que visem ao ~tend1me~to da.parcela desassistida da populaçao. (- A 
comissão de Saude e Açao Soc1al .) 

NQ 168/95, do Deputado Almir Cardoso, solicitando seja formulado 
apelo à secretaria da Educação com vistas à construção da sede da 
Escola Estadual Afonso Roquette, no Município de Paracatu. (- À 
Comissão de Educação.) 



,-----------------------------------------------------4-29~ 

NQ 169/95, do Deputado Geraldo Nascimento, solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas e ao 
Diretor-Geral do DER-MG com vistas à construção de passarelas sobre 
a BR-381 no trecho prox}mo ao Distrito de Cachoeira do Vale, no 
Município de Timóteo. (-A Comissão de Administração Pública.) 

NQ 170/95, do Deputado Miguel Barbosa, solicitando seja consignado 
nos anais da Casa voto de congratulações com os Conselhos de 
Administração e Fiscal da Cooperativa Regional de Cafeicultores de 
Guaxupé pela reeleição da chapa Confiança e Trabalho, liderada pelo 
Sr. Isaac Ribeiro Ferreira Leite. (- À Comissão de Agropecuária.) 

NQ 171/95, do Deputado Geraldo Nascimento, solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que informe o 
montante das dívidas do Estado à Mendes Júnior e da Mendes Júnior ao 
BEMGE e ao BDMG. (- À Mesa da Assembléia.) 

Da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (2), 
solicitando que o Projeto de Lei Complementar nQ 1/95 seja apreciado 
em reunião conjunta das Comissões de Constituição e Justiça, de 
Assuntos Municipais e de Fiscalização Financeira e que lhe seja 
atribuído regime de urgência. 

Do Deputado Álvaro Antônio, solicitando seja formulado convite ao 
Secretário de Recursos Minerais para comparecer a reunião ordinária 
da Comissão de Política Energética. 

Do Deputado Jairo Ataíde, solicitando seja formulado apelo ao 
Presidente da República e ao Ministro da Agricultura com vistas à 
adoção de medidas que garantam a comercialização da safra agrícola 
de 1995 e o plantio de inverno. 

Do Deputado Ibrahim Jacob, solicitando o desarquivamento do Projeto 
de Lei nQ 2.278/94. 

Do Deputado Gilmar Machado, solicitando a constituição de comissão 
especial para acompanhar as diligências para elucidação dos 
atentados terroristas em Minas Gerais. 

Do Deputado Ronaldo Vasconcellos, solicitando se convoque reunião 
especial para homenagem à TV Globo pela passagem de seu 30Q 
aniversário. 

Da Mesa da Assembléia, solicitando o desarquivamento do Projeto de 
Resolução nQ 2.176/94. 

z Do Deputado Gil Pereira, solicitando se faça apelo à Secretaria 
~ Executiva do Programa Comunidade Solidária para que visite as 
· regiões do Norte de Minas e do vale do Jequitinhonha e avalie as 
.~ condições de vida dessas comunidades, com vistas a futuras ações de 
] apoio. COMUNICAÇÕES 
~ São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados 
m Francisco Ramalho(2) e Arnaldo Canarinho e das Comissões de Saúde e 
~ Ação Social e de Direitos e Garantias Fundamentais. 
g Oradores Inscritos 
~ O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Geraldo Nascimento. 
~ o Deputado Geraldo Nascimento - Exmo. Sr. Presidente, Senhores 
~ Deputados, Senhoras Deputadas, companheiros e companheiras, temos em 
.~mãos boletim do Sindieletro, filiado à CUT, distribuído em edição 
~ extra, que faz referência ao envolvimento do companheiro Austen, 
~ diretor daquele sindicato, que passo a ler nesta tribuna. 
~ "Os atentados a bomba em Belo Horizonte tiveram um novo capítulo 
~ontem. Durante ato público na OAB explodiu a sexta bomba. Aliás, 
a 
É 
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conforme foi constatado nesta Casa, já explodiu a sétima bomba em 
Nova Lima. Só que desta vez a policia, querendo mostrar serviço à 
opinião pública, autuou um sindicalista: o eletricitário Austen 
Harmendani, Diretor do Sindieletro e da CUT. 
Austen estava presente no ato da OAB representando a Central e o 

seu un1co crime foi ter usado o banheiro, momentos antes de a bomba 
explodir. O delegado Edwaldo Brandão, baseado em informações de 
funcionários da OAB, autuou o dirigente e o conduziu para a sede da 
Metropol. 
Só que na hora dos depoimentos das testemunhas, chegou-se à 

conclusão de que não havia provas suficientes para efetuar uma 
pr1sao em flagrante. As próprias testemunhas se confundiram e não 
confirmaram se viram Austen com algum pacote. 
Dirigentes do Sindieletro, CUT, políticos e defensores dos direitos 

humanos estiveram presentes até a madrugada na Metropol, quando 
·Austen foi liberado. Ele agora irá responder a inquérito junto com 
todas as pessoas envolvidas (funcionários da OAB e também um 
dirigente da CGT)." 

Bem, Sr. Presidente, temos ocupado esta tribuna para falar sobre 
bombas, protestar contra privatizações, e lamentamos que esse 
episódio possa vir a ter um final triste. 
Falta seriedade nas apurações, doa a quem doer. Falo disso pelo meu 

trabalho junto aos sindicatos e à CUT e principalmente pelo ótimo 
relacionamento mantido quando Prefeito de Timóteo com as Policias 
Civil e Militar. Relacionamento esse que, graças a Deus, continua 
ótimo. 

Na minha administração à frente daquela Prefeitura, vários foram os 
beneficios, tais como: imóvel para a instalação da delegacia de 
polícia, doação de viaturas e outros. 
Portanto, Sr. Presidente, Srs. Deputados, não queremos conclusões 

apressadas e imaturas. Não queremos que acusem e condenem inocentes. 
Queremos, sim, apurações concretas e transparentes, que façam 
justiça e, não, injustiça. 
Ontem mesmo, não pude acompanhar o processo de votação 

pois, como Vice-Líder da Bancada, senti-me na obrigação 
Metropol para apresentar a minha solidariedade ao 
Austen, do Sindieletro de Belo Horizonte. 

nesta Casa, 
de ir até a 
companheiro 

Srs. Deputados, temos a obrigação de zelar pelos princípios éticos 
e morais desta Casa. Todos nós, representantes do povo mineiro, não 
podemos nos calar diante desse lamentável incidente na sede da OAB-
MG. 
O companheiro - conheço-o há muito tempo, pois é companheiro de 

partido- é um dos diretores da CUT-MG e foi pego, segundo o próprio 
boletim do Sindieletro, como bode expiatório neste triste episódio 
das bombas nesta outrora Belo Horizonte. 
Outrora Belo Horizonte, pois, nós, representantes da Bancada do PT, 

entendemos ser urgente devolver a esta Capital o "Belo". que 
significa tranqüilidade, harmonia e liberdade. Liberdade que é o 
símbolo desta Casa. 
Esta Casa tem o nome que tem pela grandeza com que representa o 

povo mineiro nas suas diversas lutas, assim como os sindicatos e as 
centrais sindicais. Todos os segmentos merecem a nossa especial 
atenção. 
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Gostaria de continuar a minha fala, pois ainda me restam 2 minutos 

e 47 segundos. · 
O Secretário Santos Moreira colocou aqui, hoje, várias explicações 

que, tenho certeza, não agradaram à platéia que estava presente 
tampouco aos nobres pares que compõem esta Casa. Estamos 
trabalhando, incansavelmente, a exemplo de ontem, quando ficamos até 
as 2 horas da manhã. Estamos cumprindo esta tão importante missão 
Sr. Presidente, que recebemos do povo mineiro, de carregar ~ 
bandeira que empunhamos conjuntamente e que se encontra no nosso 
peito, no nosso coração. É o nosso pronunciamento, Sr. Presidente. 
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 galerias, estamos ocupando este 
espaço novamente, mas não nos estenderemos muito. Não podíamos 
deixar de utilizá-lo para dar ciência à Casa do requerimento que 
estamos apresentando, para que ele possa, logicamente, ser votado e 
aprovado, se os parlamentares assim o entenderem. Passo agora a ler 
o teor do requerimento e a sua justificação. 

Lê requerimento em que solicita seja constituída comissão 
especial para acompanhar as diligências que vêm sendo realizadas 
para elucidar os atentados terroristas que têm intranqüilizado a 
sociedade mineira. A justificação do requerimento é a que se segue: 

"Quando a Bancada do PT requereu a presença do Secretário de 
Segurança, Santos Moreira, para informar sobre as investigações dos 
atentados terroristas em Belo Horizonte, duas bombas haviam 
explodido na cidade: uma no Cine Nazaré e outra na residência do 
Cel. Felisberto Egg. 

Os atentados foram assumidos por um integrante de um suposto "Grupo 
Reação", que, em telefonema anônimo à imprensa, disse ser o grupo 
formado por cerca de 20 policiais civis especializados em munições e 
serem os atos terroristas em represália ao Secretário da Seguranç2 ~ 
à atuação da Polícia Militar. O informante chegou à ousadia :~ 
prometer novas explosões na cidade. 
A promessa foi cumprida. O Sindicato dos Jornalistas de Minas e o 

jornal "Estado de Minas" foram os alvos seguintes dos atentados. Mas 
z estes não pararam aí. Na segunda-feira, antes de ato público contra 
~ o terrorismo em Minas, a OAB - Seção Minas é alvo de nova explosão 

de bomba. Outra explosão ocorreu ontem, dia 22/3/95, na Delegacia de 
~Nova Lima, fato ainda não elucidado publicamente. 
~ A exposição do Secretário de Segurança se ateve apenas ao atentado 
o à OAB - Seção Minas, sem tratar das investigações dos demais 
c atentados. Por falta de tempo para maior aprofundamento, permanecem 
~ muitas dúvidas, tais como: como explicar não constar no inquérito o 
~ fato de a principal testemunha, aliás a única que declara ter visto § um pacote do tamanho de três maços de cigarros na mão do suspeito, a ser um policial aposentado dos quadros da Polícia Civil, quando, até 
~ o momento, todos os fatos apontavam como principais suspeitos 
~ integrantes descontentes dessa corporação? Como explicar que o 
-~ Secretário da Segurança Pública, que vem acompanhando de perto as 

ro acusações, não tem conhecimento preciso da condição de Policial 
~Civil aposentado da principal testemunha, fato tão importante para 
~esse inquérito? Como explicar o fato de esse policial aposentado ser 
~ tratado apenas como testemunha, quando se sabe que esteve no local 
a 
E 
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do atentado, no mesmo momento em que ali estava presente o outro 
eleito como suspeito? O Secretário afirmou que "testemunha é 
testemunha e suspeito é suspeito". Desc2 quando um cidadão, pelo 
simples fato de se declarar testemunha de um crime, se transforma 
num cidadão acima de qualquer suspeita? 
Preocupa-nos, Srs. Deputados, a fragilidade do inquérito aqui 

exposto pelo Secretário de Segurança. Esses atentados terroristas 
estão intranqüilizando a sociedade mineira, o que exige desta Casa 
um acompanhamento de perto das ações do Governo, no sent~do de 
contribuir para elucidar o caso e informar a populaçao das 
iniciativas e dos avanços nas investigações.". 
* - Sem revisão do orador. 

Questão de Ordem 
o Deputado Gilmar Machado- Gostaria de fazer uma observação, se V. 

Exa., Sr. Presidente, me permitir, sobre as convocações que temos 
·feito dos Srs. Secretários. Acho importante - e é papel desta Casa -
ouvi-los, debater com eles, mas acho necessário - se me permite 
fazer uma sugestão- que seja convocada uma reunião de Líderes, para 
que possamos estabelecer os critérios com relação a esses debates. 
Entendo que, se tivéssemos uma norma, isso nos facilitaria. No 
Congresso Nacional, há perguntas e respostas, mas também há réplica 
e tréplica. É claro que o debate não pode ser monopolizado por um 
único Deputado: todos os interessados devem poder participar. 
Devemos achar uma forma de haver a maior participação e a maior 
fluidez possíveis no debate. 
Hoje, o Secretário compareceu, falou, mas não foi ao centro do 

assunto de que o requerimento, feito por nós, tratava. Pedimos, 
especificamente, hoje, um dado ao Sr. Secretário da Segurança 
Pública, Dr. Santos Moreira, e ele fez sua exposição, mas não tratou 
daquilo que pedimos. O requerimento que foi aprovado pelo Plenário 
falava das bombas, e não havia nem explodido, ainda, a bomba na OAB. 
Não ouvimos palavras do Secretário com relação àquelas questões. 
Isso dificulta o nosso trabalho e nos traz indignação. Pessoalmente. 
fiquei indignado, hoje, pela manhã, porque fui autor do 
requerimento, e nos vimos desencantados. Fizemos o requerimento, que 
foi aprovado pelo Plenário, e ficamos a ver um quadro que não 
correspondia ao solicitado. 

Em outras oportunidades, tivemos a presença de outros Secretários, 
como o da Fazenda e o de Obras Públicas. Eles ficaram aqui, até 
quase as 13 horas, respondendo, trazendo dados. o Secretário de 
Obras Públicas, Dr. Israel Pinheiro Filho, trouxe dados para que 
pudéssemos discutir. O Secretário que aqui esteve ontem, Dr. 
Heraldo, discutiu alguns dados. Mas, hoje, não havia dados nem 
informações. Isso dificulta nosso trabalho e nos traz preocupação; 
deixa-nos, realmente, angustiados e revoltados. 
Solicitaríamos ao ilustre Presidente, que brilhantemente vem 

conduzindo esse trabalho, que, se entender que a nossa sugestão tem 
alguma validade, algum fundamento, seja convocado o Colégio de 
Líderes, para que possamos estabelecer, da melhor forma possível, 
normas para esses debates. Com essa atitude, penso que ganharia o 
Poder Legislativo e ganharíamos todos nós, parlamentares; tais 
medidas trariam facilidades, também, para os Secretários: eles 
poderiam dispor de um tempo maior para fazer sua exposição, e o 
assunto já estaria preestabelecido. Isso facilitaria muito os 
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d~bates e os trabalhos que vamos desenvolver, evitando que, depois, 
nos tenhamos de fazer questões de ordem, reclamações e sentir 
indignação pelo fato de não vermos atendidas as nossas indagações 
que foram expostas em Plenário. ' 

Era isso que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. Estaremos 
encaminhando, então, à Mesa esse requerimento. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - A Mesa acata a 
sugestão do Deputado Gilmar Machado e vai convocar uma reunião dos 
Lideres, para que possamos trocar idéias sobre esses debates com 
Secretários e outras autoridades que aqui sejam convidadas a 
comparecer. 

Com a palavra, o Deputado Ivo José. 
O Deputado Ivo José -Sr. Presidente, Srs. Deputados, pessoas 

presentes nas galerias, amigos da imprensa. Não dá para ficar sem 
comentar a vinda a esta Casa do Secretário de Segurança Pública, Dr. 
·santos Moreira, que, sinceramente, frustrou a maioria dos Deputados, 
tenho certeza. 
Acabamos de ouvir aqui o Líder da Bancada do PT, Deputado Gilmar 

Machado, apresentando um requerimento e também sugestões da bancada 
e dos demais Deputados preocupados com os debates nesta Casa, 
tentando aperfeiçoá-los. Não podemos, de forma alguma, sob a 
argumentação de falta de tempo, de que não foram compreendidas as 
perguntas a ele apresentadas, ficar sem os devidos esclarecimentos, 
os quais foram muito bem colocados no requerimento que solicitava a 
presença do Sr. Secretário. Vêm ocorrendo lamentáveis atentados a 
bomba nesta cidade, e não nos interessa que isso tenha continuidade. 
Queremos é o fim disso. 

Depois da solicitação da vinda do Sr. Secretário de Segurança a 
esta Casa, já ocorreram quatro atentados. Seu discurso não deixou 
para os Deputados desta Casa a certeza de seu empenho e disposição 
para colocar um fim nesse episódio. Isso não ficou devidamente 
colocado. 
Só para se ter uma idéia, Sr. Presidente, apenas oito Deputados 

tiveram oportunidade de fazer questionamentos. No entanto, o Sr. 
Secretário teve mais de uma hora para a sua exposição, um tempo 
elástico para dar as suas respostas. Foi, então, com muito esforço 

z que conseguimos obter informações como, por exemplo, o nome das 
5 testemunhas. Ficou muito claro, ficou evidente pela forma como 
' conduzia as respostas que o Sr. Secretário procurou omitir os nomes l das testemunhas e, também, que se tratava de um policial civil 

·E aposentado. Por que razão se omite informação que é de suma 
o importância para que a opinião pública chegue a uma conclusão? E por 
~ que também não foram consideradas as quatro pessoas que transitavam 
: pelas instalações centrais da OAB, no seu subsolo? As quatro pessoas 
ro não foram arroladas como supostamente culpadas, mas apenas uma 
g delas. Por que os dois funcionários da OAB, mais o motorista do Dr. 
~ Lauro Bracarense - ficamos sabendo, depois, que se tratava de um 
~policial -não foram interrogados, argüidos e colocados no inquérito 
ro para averiguação? Eles foram arrolados simplesmente como 
.~ testemunhas. Realmente, fica a preocupação, fica a dúvida ainda 
~ maior do que tínhamos antes da chegada do Sr. Secretário, inclusive 
~sobre a alegação de que o acusado, o sindicalista da CUT foi visto 
~ saindo apressadamente no momento da explosão. Ora, quem não sairia 
~ apressadamente no momento de uma explosão? Realmente, a nossa 
a 
E 
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preocupação bate só na retórica do Sr. Secretário quando ele afirma 
que está buscando com responsabilidade, transparência, lisura e 
sensatez não ferir, mas apurar os fatos. Com isso nós concordamos. 
Queremos, sim, que o Sr. Secretário cumpra o seu papel pois, na 
verdade, ele tem todas as prerrogativas que lhe permitem o cargo 
para poder fazê-lo. Mas, infelizmente, a sociedade está estarrecida, 
as bombas estão pipocando aqui e ali, informações não estão sendo 
devidamente passadas para a imprensa, estamos vendo notícias serem 
desmentidas em todos os sentidos. 
Realmente, as dúvidas vão aumentando a partir dessa postura e 

porque começam a dar uma conotação muito evidente a partir do caso 
da OAB. O que nos parece é que essa foi a primeira bomba a explodir 
nesta cidade. Realmente, passa-se a impressão de que existe um 
interesse não explícito, um interesse velado em buscar outra versão 
para todo este terror que o nosso Estado está passando, que já está 
·sendo visto em todo o cenário nacional, toda a imprensa nacional. 
Lamentavelmente, o que pudemos ouvir nesta manhã foram insinuações 
por parte de alguns Deputados de que se tratava de um 
corporativismo, por ter a maioria dos Deputados da Bancada do PT se 
posicionado exigindo os esclarecimentos devidos pelo Sr. Secretário 
e solicitado sua presença aqui quando ainda não havia ocorrido o 
episódio da bomba na Casa dos Jornalistas e muito menos na OAB. 

Por que, então, esta situação, se se trata de um corporativismo? 
Talvez fosse corporativismo do outro setor, aquele preocupado em 
preservar o que estamos querendo desmanchar, que é o corporativismo 
que utiliza os instrumentos do Estado a serviço de grupos isolados, 
os quais, segundo informações que temos, estão tentando fazer essa 
desestabilização reconhecida pelo Sr. Secretário. 
Ficamos muito preocupados, muito preocupados mesmo com a postura do 

Sr. Secretário e queremos desta Casa um acompanhamento mais severo 
dos fatos ocorridos. Compreendemos que existe o aspecto técnico, mas 
esta Casa não pode se furtar ao acompanhamento, não pode deixar as 
suas prerrogativas, a sua competência de acompanhar de perto. para 
poder garantir a transparência e passar para a opinião pública 
aquilo a que, infelizmente, estamos assistindo por parte do Governo. 

Estamos comentando a vinda do Sr. Secretário aqui e lamentando que, 
ainda no presente momento, depois de seis atentados, estejamos 
esperando uma solução definitiva. Estamos esperando que a população 
de Minas Gerais tenha mais tranqüilidade e não fique vivendo 
momentos de tanta insegurança e incerteza, apregoadas por essas 
bombas e essa postura de demora e retardo em trazer uma solução. 
Muito obrigado. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta. 
O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, demais membros da Mesa, 

Srs. Deputados, Sras. Deputadas, imprensa, senhoras e senhores. 
Quero, em primeiro lugar, anunciar que, no próximo dia 5/4, quarta-
feira, a Comissão de Saúde desta Casa estará recebendo o Sr. 
Secretário de Estado da Saúde, Dr. Rafael Guerra, para, numa reunião 
de trabalho, debatermos seriamente, profundamente, os planos do 
Governo do Estado em relação à saúde. Vamos convidar, nessa data, 
várias entidades ligadas à questão da saúde no Estado, tanto por 
parte dos prestadores de serviço quanto por parte dos usuários. A 
Comissão de Saúde decidiu, também, fazer um convite a alguns 
Secretários de Saúde municipais, mormente das cidades maiores, 



cidades-pólo do Estado de Minas Gerais. Comunicamos, ainda, aos Srs. 
Deputados que estamos deixando em aberto a lista de convidados, para 
que os senhores também possam convidar os secretários de Saúde dos 
seus domicílios eleitorais, para que venham discutir, com o 
trabalhador, com a CGT, com a CUT, com o SINO-SAÚDE com o 
Secretário de Estado, com a comunidade e com os sindicatos: o plano 
de governo do Estado de Minas Gerais com relação à saúde. Por falar 
em saúde, Sr. Presidente, temos em mão dois exemplares da "Folha de 
S. Paulo" e do "Diário da Tarde", daqui de Belo Horizonte, que 
anunciam, em reportagem realmente importante, que os órgãos da saúde 
querem dar contraceptivos a sete milhões de mulheres brasileiras. A 
Saúde vai distribuir pílulas de graça: 

"0 Ministério da Saúde pretende executar este ano o mais amplo 
projeto de planejamento familiar já feito no Brasil. A meta é 
atingir sete milhões de mulheres. Elas vão receber, de graça, 
pílulas anticoncepcionais, diafragmas ou DIU (dispositivo intra-
uterino), geléia espermicida, além de outros métodos, conforme o 
caso." 

Esse projeto está orçado em R$38.000.000,00, só para a compra dos 
insumos anticoncepcionais. Nesta mesma reportagem, há uma nota sobre 
a CNBB, que diz: 

"A CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil) é uma das 
maiores opositoras, entendendo que o cunho de ações desse tipo é 
conter a natalidade. D. Ivo Lorscheider, que ocupou duas vezes a 
presidência da CNBB, disse que é atrasado, anacron1co, o pensamento 
de que esse (o controle da natalidade) é o problema mais urgente do 
Bras i 1 . ". 

É um assunto extremamente polêmico esse e queremos dizer, 
reforçando a posição da Igreja católica, que se está propondo só um 
tipo de planejamento familiar: a maior repressão à mulher 
brasileira. Não se concebe distribuir, de graça, como se fosse 
esmola, sete milhões de anticoncepcionais à mulher brasileira, sem 
se aprofundar no assunto. Não é preciso ser médico - e esta Casa 
conta com 14 médicos - para entender que essa distribuição pode 
causar muito mais prejuízos do que os benefícios propostos pela ação 
do Governo Federal. 

z Deve-se levar em consideração a saúde da mulher como um todo; deve-
õ se levar em consideração que planejar uma família é dar oportunidade 
· ao casal de escolher, livremente, o número de filhos que quer ter, 
~ quando quiser. O controle de natalidade é empregado nos países 
·E asiáticos, onde existe superpopulação. Portanto, é preciso seriedade 
2 para se tratar desse assunto. Sabemos que a mulher, ao usar 
~ anticoncepcionais de uma forma desordenada, indiscriminada, como 
m está sendo proposto, pode ter prejuízos irreparáveis. Então, Sr. 
~ Presidente, queremos, em nome de um planejamento familiar 
~ responsável, em nome de uma paternidade responsável, em nome da 
~saúde da mulher mineira, solicitar ao Ministério da Saúde que se 
~ faça, realmente, um verdadeiro debate sobre o assunto, sem nenhum 
~subterfúgio, já que planejamento familiar não é distribuir 
-~ anticoncepcionais, não é agredir a mulher desse jeito, não é fazer 
~ um programa sem um planejamento adequado, sem orientação, sem ouvir 
g os vários segmentos da sociedade brasileira, da sociedade mineira. 
~ Queremos seriedade no trato deste assunto. 
V> 

"' c. 
E 



436 

Na reunião do dia 5, para a qual os senhores estão convidados a 
comparecer e participar, iremos tratar desse assunto com o 
Secretário da Saúde, que é a autoridade maior no nosso Estado, para 
que possamos, realmente, debater, na sua essência, esse programa e 
expressar o pensamento de Minas Gerais de uma forma mais séria e 
mais respeitável. 

Não estamos, aqui, brincando de ser Deputado Estadual. Esta Casa 
exige respeito. Por esta Casa Ja passaram as mais ilustres e 
célebres autoridades do nosso Estado. Minas Gerais sempre se pautou 
pelo respeito. Os outros Estados sempre respeitaram esta Casa e este 
Estado pela sua seriedade. Assim, queremos propor um debate sério, 
honesto, aberto, com a participação do povo mineiro. 
Por último, Sr. Presidente, queremos fazer um apelo à TELEMIG, que 

anunciou o corte de cerca de 90% dos investimentos no nosso Estado. 
É necessário que se faça uma programação dos parcos recursos que 
·temos. A região norte-mineira precisa e tem uma demanda não atendida 
de milhares de telefones. Existem municípios no Norte de Minas onde 
a comunicação se faz apenas nos postos de serviço. A comunicação 
naquela parte do Estado .está na idade da pedra, está na época da 
comunicação dos índios. E necessário que a TELEMIG, principalmente 
agora que está investindo no uso de fibra ótica e na telefonia 
celular no triângulo atenda também aquela região. Se os recursos são 
pequenos, têm que ser distribuídos de forma desigual para os 
desiguais, dando mais para quem precisa de mais e atendendo à 
demanda do Norte de Minas. Fica o nosso posicionamento e vamos 
procurar o Presidente da TELEMIG, para que ele nos esclareça e nos 
mostre o plano de atendimento, principalmente à região norte-
mineira. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Batista de 
Oliveira. 

O Deputado João Batista de Oliveira Sr. Presidente, Srs. 
Deputados, gostaria de falar sobre dois assuntos: a visita do 
Secretário e as Emendas nQs 10 e 24. Mas em consideração ao público 
presente, não vou discutir as emendas. Gostaria apenas de dizer que, 
ao votarmos a Emenda nQ 10 ao projeto que cria a Secretaria da 
Criança e do Adolescente, estaremos não apenas abrindo mão daquilo 
que é dever do Legislativo mas também delegando ao Governador 
autonomia para promover reajuste salarial por decreto. Fico admirado 
porque o Governador, que é parlamentarista, faz questão de usar 
métodos imperialistas. E isso nós consideramos não só ato solitário 
do Governador como também medida para não permitir um ato solidário, 
porque esta Casa legisla ouvindo a população. Será que o Governador 
vai promover esse.reajuste salarial, contemplando, por exemplo, as 
serventes, ou sera que S. Exa. v2· usar essa autonomia que a 
Assembléia poderá lhe dar para promover maiores distorções nos 
salários? Se S. Exa. tem a intenção de promover justiça pela 
distribuição da massa salarial do Estado de Minas Gerais, por que 
não compartilha isso com a Assembléia? O que o Governador pensa em 
esconder, já que não pode mandar uma mensagem para que os Deputados 
possam analisá-la e discuti-la com a população? Vou votar contra a 
Emenda nQ 10, principalmente porque acho que ela trata de função que 
é exclusiva do Legislativo e a Assembléia deve discutir com a 
população a questão da política salarial. 



E, por último, quanto à Emenda nQ 24, gostaria de voltar à questão 
dos aposentados. Será que os aposentados de Minas Gerais não merecem 
mais respeito por parte do Governador do Estado? Fico estarrecido, 
porque o programa do Partido da Social Democracia, que é o partido 
do Governador, é completamente diferente daquilo que preceitua essa 
emenda. Qual é a bronca com os aposentados, que já dedicaram a sua 
vida ao Estado e q~? hoje estão sendo penalizados? Não consigo achar 
uma resposta para :ssa pergunta: por que as pessoas que hoje 
deveriam estar destrutando de tudo na vida recebem mais essa pena? 
Será que isso é ideológico, Sr. Presidente? Será que o que o 
Presidente da República está quere~do fazer com os aposentados do 
Brasil é um problema do seu partido? 
O Governo Federal quer atrapalhar a vida dos aposentados da 

Previdência Social. O Governo do Estado vem, repete e ainda sai na 
frente. Eu estou começando a achar que isso é problema de governo ou 
de estatuto partidário. O que será isso? 

Eu gostaria de dizer, a respeito da visita do Sr. Secretário, hoje, 
que colocamos algumas questões que consideramos fundamentais. 
Achamos que as bombas são um atentado à democracia. Ele acha que nós 
estamos supervalorizando essas questões. Acho que esses atos são uma 
ameaça à democracia do Brasil, por isso pedimos a entrada da Polícia 
Federal. 

Eu não disse que o Secretário José Rezende abafou o caso em 1991, 
eu disse que a população está interpretando que ele abafou. O 
entendimento das ruas é de que o Secretário, em 1991, abafou o caso 
das bombas que explodiram naquela época. Então, eu perguntei ao 
Secretário Santos Moreira se ele pensa que, por analogia, a 
população também vai achar que ele vai abafar o caso dessas bombas e 
negociar o espaço político com os grupos insatisfeitos da Polícia 
Civil. São perguntas que eu fiz ao Sr. Secretário e que, 
infelizmente, ficaram sem resposta. 
E, para concluir, Sr. Presidente, gostaria de dizer que destacamos 

algumas emendas do projeto que cria a Secretaria de Estado da 
Criança e do Adolescente e que vamos defendê-las. Principalmente 
aquela que trata da transferência do pessoal da FEBEM para a 
Secretaria da Criança e do Adolescente, sem nenhuma perda. Já 

z pedimos o destaque da Emenda nQ 22 e nessa emenda também consta que 
G o patrimônio da FEBEM só pode ser usado por órgãos que cuidam da 
• criança e do adolescente, para que esse patrimônio possa cumprir sua 
~ função social e não seja desviado para outras atividades. Muito 
~ obrigado. 
2 
c 

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 reun1ao, com a 1ª fase da Ordem do á Dia, compreendendo a discussão e a votação de pareceres e a votação 
o de requerimentos. Estão abertas as inscrições para o expediente da 
~ próxima reunião ordinária. 
-~ Leitura de Comunicações Apresentadas 

ro A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das 
~ comunicações apresentadas nesta reunião pelos Deputados Francisco 
~ Ramalho, Líder do PSDB -a filiação do Deputado Aílton Vilela ao 
~ PSDB (Ciente. Publique-se. Cópia às Lideranças e à Gerência-Geral de 
u 
E 
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Apoio às Comissões); e Arnaldo Canarinho- passamento da Sra. Nair 
Nogueira Rachid, ocorrido no dia 22 de março do corrente, na cidade 
de Conceição do Pará (Ciente. Oficie-se.); e pelas Comissões de 
Saúde e Ação Social aprovação, na 3ª reunião ordinária, do 
Requerimento nQ 81/95, do Deputado Carlos Murta; e de Direitos e 
Garantias Fundamentais - aprovação, na 2a reun1ao ordinária, do 
Requerimento nQ 57/95, do Deputado Ivair Nogueira (Ciente. Publique-
se.). 

Requerimentos 
o Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) Requerimento do 

Deputado Gilmar Machado, em que, na forma regimental, solicita a 
constituição de uma comissão especial para, no prazo de 60 dias, 
acompanhar as diligências que vêm sendo realizadas, pelos órgãos 
competentes, para a elucidação oos atentados terroristas que vêm 
intranqüilizando a sociedade mineira. 

Questões de Ordem 
o Deputado Marcos Helênio - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. 

Deputados, público aqui presente, solicitamos a palavra para 
encaminhar a votação do requerimento formulado pelo Líder do PT, em 
que solicita a constituição de uma comissão especial, para 
acompanhar as diligências que vêm sendo realizadas, pelos órgãos 
competentes, para elucidar os atentados terroristas que vêm 
intranqüilizando a sociedade mineira. A justificativa está bem 
fundamentada pelo Deputado Gilmar Machado, mas nós queríamos 
reforçar alguns pontos que não foi possível serem esclarecidos com a 
presença do Sr. Secretário da Segurança. Nós o interrogamos sobre o 
porquê de apenas uma pessoa entre as três que estavam no mesmo 
local, no mesmo horário, ter sido indiciada e as demais terem ficado 
como testemunhas. Não víamos critérios nítidos e transparentes na 
forma de se conduzir o processo de inquérito. o Sr. Secretário da 
Segurança disse que não poderia dar uma aula, aqui, sobre o 
inquérito policial. Naturalmente que não precisamos dessa aula. Os 
que aqui estão, se não têm formação jurídica ou formação acadêmica 
específica, têm um entendimento de como deve ser o procedimento numa 
ótica de ética, numa ótica de transparência. o que vimos foi uma 
deturpação dos fatos. Uma pessoa foi indiciada de maneira 
arbitrária, foi execrada pela opinião pública, e ao fato foi dada 
uma publicidade sensacionalista, o que inclusive, coloca a vida 
dessa pessoa em risco. Dissemos, na oportunidade, que o nosso 
partido tem sido um dos maiores defensores da democracia, da 
liberdade e da ordem. Condenamos todo tipo de violência, todo tipo 
de arbitrariedade e de terrorismo. Por isso queremos a apuração 
desses atentados, o mais rápido possível. Alguns Deputados disseram 
ao Sr. Secretário da Segurança que a Secretaria está no caminho 
certo. Nós assim o desejamos. Daremos todo nosso apoio para que ela 
faça a apuração dos fatos. Acredito que a Assembléia, também, agirá 
dessa maneira. As pessoas envolvidas devem ser punidas 
exemplarmente. Não somos coniventes com bandidos e terroristas, 
portanto, justifica-se, agora, a participação desta Casa. de maneira 
efetiva, no processo de apuração dos fatos, por intermédio dessa 
comissão especial. Tenho certeza de que ela irá c~laborar para a 
elucidação desses atentados à democracia, dess~s atentados à 
liberdade e à legalidade em Minas. Portanto, esperamos que esse 
requerimento seja aprovado e tenha uma boa representatividade de 
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Deputados, conforme indicação dos Líderes de partido, e que possamos 
desem~e~har_o nosso papel, não de polícia, mas de legislador, que 
estara 'par1 passu" com a Secretaria da Segurança Pública. Sr. 
Presidente, nós nos empenhamos para que esta Casa dê esse passo à 
frente e mostre que está, realmente, condenando todo ato terrorista 
e todo ato de violência e para que tudo seja apurado. As pessoas ou 
grupos descontentes com uma política- não sei de que tipo, se 
salarial ou se a política adotada pelo novo Secretário, que nos 
parece correta, pois visa uma renovação, uma reestruturação - não 
devem agir desse modo. Essa não é a forma de agir, pois ela ameaça 
inocentes. Penso que essas pessoas poderiam abrir um canal de 
diálogo, .junto à própria Secretaria da Segurança ou por via da 
Assembléia Legislativa, e poderiam rever a situação de cada um, até 
mesmo desses elementos que entram na clandestinidade do crime. 
Então, é isso que pedimos: que essas pessoas que estão entrando na 
trilha da criminalidade possam retornar ao diálogo, para, assim, 
tentar solucionar um problema que - parece muito claro - é uma 
questão interna da Polícia Civil. Pedimos o esclarecimento da 
situação o mais rápido possível, e, também, a aprovação do 
requerimento. Quanto ao projeto que cria a Secretaria da Criança e 
do Adolescente, faremos o encaminhamento na hora correta e sem 
procurar ser corporativistas. É aquilo que defendemos há mais tempo. 
Não pode ser a simples contratação, por recrutamento amplo, de 300 
funcionários, e nem tampouco pode ser o aproveitamento de todos os 
funcionários da FEBEM, porque alguns foram colocados no órgão por 
meio de pistolão. Não têm função estável e, muitas vezes, não são 
nem qualificados. Aqueles que exercem atividade-fim e não atividade-
meio têm prioridade. Vamos defender o aproveitamento dos servidores 
que, de fato, têm experiência de trabalho com a criança em situação 
de risco - como o menor infrator. Pessoas que cuidam de creches, 
educadores de meninos de rua, e não, as que foram colocadas na FEBEM 
por apadrinhamento. Não estamos aqui para apoiar nenhur ·renzinho da 
alegria. Muito obrigado. 
o Sr. Presidente- Registrem-se as palavras do Deputado Marcos 

Helênio. 
o Deputado Gilmar Machado -O art. 82 do Regimento Interno contém 

2 as atribuições da Presidência, mas queríamos questionar o ilustre 
~ Presidente no que se refere ao despacho proferido agora, utilizando 
· uma deliberação da Mesa. Como estavam sendo criadas várias 
~comissões. houve uma deliberação acabando com essa possibilidade, 
·E mas entendemos que o assunto é relevante. Já tivemos aqui uma 
~ Comissão Especial para acompanhar a apuração dos casos de violência 
c contra a mulher. Essa questão poderia ser tratada na Comissão de 
Q Direitos e Garantias Fundamentais, porém, houveram por bem 
~constituir uma Comissão Especial. Tivemos, também, a análise do caso 
g da privatização da Cia. Vale do Rio Doce, que poderia ser trabalhado 
~ pela Comissão de Política Energética, Hídrica e Minerária; 
~ entretanto, decidiu-se por dar relevância ao fato. Entendemos que o 
~ mesmo ocorre com relação a esse assunto. Acho que ele merecia um 
.~ acompanhamento. Não quero desmerecer o trabalho da Comissão de 
~ Defesa Social. Em hipótese alguma, questionamos o seu trabalho e a 
g sua competência, mas achamos que se~ia oportuno fazer esse 
~acompanhamento, talvez num prazo de 60 c,:. Solicitamos ao ilustre 
~Presidente que avalie melhor a sua delib~ ação, para que tenhamos a 
~ 
E 
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possibilidade de ter essa comissão, que, entendemos, será 
extremamente importante. 
o Sr. Presidente - A resolução da Presidência é a seguinte: a 

Presidência não receberá requerimento de constituição de comissões 
especiais que tenham como objeto matéria afeita, até aqui, a 
comissão permanente ou a outros órgãos da Assembléia. A Presidência 
decidiu por receber, exatamente pela relevância do tema. O Deputado 
Gilmar Machado colocou muito bem a questão, mas ao invés de não 
receber, encaminhou à Comissão de Defesa Social, porque nós, 
realmente, definimos algumas comissões especiais. Por isso mesmo, 
assiste razão ao Deputado Gilmar Machado porque, senão, daqui a 
pouco, vamos esvaziar as comissões técnicas, exatamente por criarmos 
"n" comissões especiais. Isso já aconteceu na legislatura anterior e 
criou um grande trabalho paralelo para todos os Deputados, 
dificultando, inclusive, o funcionamento da Assembléia. Vamos ouvir 
·a Comissão de Defesa Social e, de acordo com o seu pensamento, 
continuaremos. 
Requerimento da Mesa da Assembléia, em que solicita o 

desarquivamento do Projeto de Resolução nQ 2.176/94, que disciplina 
a ética e o decoro parlamentar. A Presidência defere o requerimento, 
de conformidade com o inciso I do art. 185 do Regimento Interno. 
Requerimento do Deputado Ronaldo Vasconcellos e outros, em que 

solicitam se preste uma homenagem à Rede Globo, pela passagem dos 
seus 30 anos. A Presidência defere o requerimento, nos termos do 
inciso XXI do art. 244 do Regimento Interno. 
Requerimento do Deputado Gil Pereira, em que pleiteia seja 

formulado apelo à Exma. Sra. Ana Pelianno para que visite as regiões 
do Norte de Minas e do vale do Jequitinhonha, a fim de avaliar "in 
loco" as condições de vida da população daquelas comunidades. Em 
votação, o requerimento. 

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

requerimento trata de uma questão importante, que é o problema da 
seca no Norte de Minas e da necessidade de uma política de 
atendimento do Governo àquelas regiões carentes. Hoje, discute-se, 
nesta Casa, a ausência de uma coordenação, de uma política mais 
geral do Governo Estadual em várias cidades. 

Iniciamos, de manhã, um debate sobre a questão da segurança, e é 
bom que se diga que, em quase duas décadas, tivemos mais de 80 
atentados terroristas em Belo Horizonte. Salta aos olhos de qualquer 
um que um número tão grande de atentados terroristas não apurados, 
não investigados, demonstra incompetência da policia, que tem o 
dever de apurar, ou falta de vontade política para fazer a apuração. 
Já disse, em outro dia, que o problema não são as bombas e sim a 
impunidade, que é o que motiva novos atos terroristas. Nesse 
sentido, a ausência de uma política de segurança do Governo, de um 
controle, de autoridade, de centralização das ações da política do 
Estado, por parte do Governo, é o que leva a essa situação. 
Estamos chegando às raias do absurdo, minhas senhoras e meus 

senhores. Numa guerra como essa, o mais importante é a verdade. A 
verdade deveria prevalecer, deveria ser a questão fundamental a ser 
preservada. Mas vimos hoje, pela intervenção do Sr. Secretário da 
Segurança Pública, como as questões estão sendo tratadas. Nos 
primeiros atos terroristas, principalmente os dois primeiros, no 
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Cine Nazaré e na casa do Cel. Egg Carvalho, houve antecedentes de 
envolvimento de policiais militares e civis. No caso da "carteirada" 
do cinema e no caso do acidente de trânsito com o coronel, houve a 
prisão de um policial. Vimos que ficou claro, naquele momento, que 
os fatos tinham relação entre si. Ficou patente, naquele momento, 
que essa era a linha de investigação para apuração dos fatos. o 
próprio Secretário de Segurança Pública, apesar de, infelizmente, 
haver negado o fato, hoje, neste Plenário, prestou declarações à 
imprensa, evocando os atentados. Ele próprio afirmou que se 
encontravam, na Polícia Civil, grupos de descontentes com sua 
nomeação, a qual não contentava a maioria dominante dos policiais 
civis. 

O atual Governador nomeou alguém de sua confiança e o Secretário 
assumiu o cargo, diga-se, com ações corajosas, modificando toda a 
cúpula da Polícia Civil, abrindo inquérito para apurar 
irregularidades relativas ao envolvimento de policiais civis na 
questão do DETRAN. De certa forma, o que o Secretário dizia a 
respeito do descontentamento e sua ligação com as ações terroristas, 
procede, pois ele sabia de quem e para quem estava falando. 
Observando o desenvolvimento dos fatos, chegamos a um un1co 

capítulo nessa triste história: uma explosão na OAB. O que podemos 
deduzir, minhas senhoras e meus senhores, é que se trata de uma 
farsa promovida pelos órgãos dirigentes políticos ou de uma armação 
promovida pelos setores da Polícia, disso não temos dúvidas. Hoje, 
questionei o Secretário a respeito da fragilidade de sua 
argumentação e da imprecisão do depoimento da testemunha do 
atentado. Questionamos o Secretário quando disse que testemunha é 
testemunha, e suspeito é suspeito, como se a pessoa, por ser 
testemunha de um crime ou de uma irregularidade, estivesse, de certa 
forma, de posse de um atestado de bons antecedentes e acima de 
qualquer suspeita. 

As demais questões levantadas foram relativas aos depoimentos. 
Perguntamos como a descrição da atitude do Diretor da CUT pôde fazer 
parte de depoimento como se aquele que com ele trombou no corredor 
pudesse sentir que se encontrava afobado, nervoso e preocupado. Até 
a preocupação foi computada no depoimento. Isso é um absurdo! E mais 

z ainda, o próprio Secretário diz, bem claro, que a testemunha 
~principal, aquela que se encontrava no banheiro, é um ex-policial. 
• Não se precisa ser muito inteligente nem ter tanto conhecimento para 
~ perceber que os fatos estão carregados de grande obscuridade. 
·E Por fim eu acho que tanto a questão da seca do Norte como a falta 
õ de política geral de segurança são problemas sérios. O maior 
c problema que tenho notado é a falta de coordenação desse Governo com 
m os anseios da sociedade. O Projeto de Lei nQ 26/95 está aí para 
~ mostrar essa falta de coordenação. Quando todas as entidades da 
~ sociedade civil indicam um rumo para a Secretaria do Meio Ambiente, 
~ vem o Governo e apresenta um projeto totalmente diferente, sob 
c matéria igualmente diferente. E, mais ainda, assistimos à 
! transformação desse projeto pelas Emendas nQs 10 e 24, que 
-~ discriminam todos os servidores inclusive os do Legislativo. Se o 
~Governo percebe que há necessidade de uma política salarial, que 
~ trate essa questão de forma mais ampla. Esse é o procedimento 
~ correto. 
~ 

~ 
a 
E 
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Quero deixar bem claro que vamos, de forma democrática, enquanto 
tivermos nossa voz como arma, usá-la para não permitir que cometam 
absurdos contra a política da criança e do adolescente, contra os 
servidores públicos. 

Vamos permanecer firme, resistindo quanto às medidas de 
planejamento incorretas e lutando por uma política realmente 
administrativa. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sebastião Helvécio. 
O Deputado Sebastião Helvécio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

estamos encaminhando a votação do requerimento do nobre Deputado Gil 
Pereira, Líder da Minoria, que, regimentalmente, solicita seja 
formulado apelo à Sra. Ana Pelianno, Secretária Executiva do 
Programa Comunidade Solidária, para visitar a região do Norte de 
Minas e vale do Jequitinhonha, com o objetivo de avaliar, "in loco", 
as condições de vida da população daquela cidade, para futuras ações 

·de apoio. 
É evidente, Sr. Presidente e Srs. Deputados, que esse requerimento 

merece nosso total apoio, porque visa encontrar soluções que possam 
minimizar as dificuldades vivenciadas pelo povo do Norte de Minas e 
do vale do Jequitinhonha. 

Mas voltamos, mais uma vez, a esta tribuna a fim de alertar os Srs. 
parlamentares para a importância da votação que, em breve, esse 
Plenário terá oportunidade de efetuar. Conforme a pauta de hoje, tão 
logo realizarmos a votação referente aos vetos da organização 
judiciária de Minas Gerais, prosseguiremos com a votação do projeto 
que cria a Secretaria da Criança e do Adolescente. 

Desta tribuna, já tivemos a oportunidade de manifestar 
favor da criação desta secretaria, na expectativa de 
instrumento eficaz para melhorar as condições de vida 
de Minas Gerais. 

que o PP é a 
que seja um 

das crianças 

Mas, ao mesmo tempo que nós manifestamos essa palavra de crédito à 
criação desta nova secretaria, também devemos repudiar, de modo 
bastante claro e objetivo, emendas que emanam do Poder Legislativo 
criando distorções e situações gravíssimas para o nosso 
funcionalismo público estadual. Temos, por exemplo, a Emenda nQ 10, 
do nobre Deputado Romeu Queiroz, ao qual já recorremos várias vezes, 
pelo seu passado nesta Casa, fazendo um apelo, com o mais lídimo dos 
sentimentos dos parlamentares mineiros, para que ele a retirasse. 
Ontem, aqui ficamos, até por volta de 1h30min da madrugada, 
obstruindo, a fim de que Deus pudesse iluminar o nobre Deputado, 
sensibilizar o seu coração cristão para que ele, quem sabe, com mais 
uma madrugada para refletir, viesse a esta tribuna, hoje, falar 
aquilo que todos os Deputados estão desejosos de ouvir, que express2 
o sentimento do povo de Minas, e retirasse essa famigerada Emenda n~ 
10, que delega ao Executivo poderes para, através de decreto, 
estabelecer política salarial para o funcionalismo público. 
Vejam, Sras. e Srs., a contradição dos fatos. Temos um projeto cujo 

objetivo é criar condições melhores para nossas crianças. Vem um 
parlamentar e coloca uma emenda para penalizar aquele que um dia foi 
criança e que, durante toda a sua vida, contribuiu para o bem-estar 
do funcionalismo, que é o aposentado. Criança e aposentado, dois 
vértices fundamentais da sociedade mineira, que serão massacrados 
hoje, aqui, se não tivermos a mínima honradez para defender esses 
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segmentos soc1a1s, que não contam com organização sindical e efetiva 
para protegê-los dos ataques do Poder Executivo. 
Todos fomos crianças e, certamente, seremos aposentados um dia. o 

m1n1mo que se exige, neste instante, é que se respeitem esses dois 
vértices da sociedade mineira. Um parlamento que não tiver carinho e 
atenção para com eles não estará representando condignamente a 
sociedade. 

Mas, Sr. Presidente, Srs. Deputados, não podemos, também, deixar de 
registrar nossa palavra de apoio à emenda do nosso companheiro João 
Batista, que trata, num momento muito oportuno, de dar amparo legal 
aos funcionários que vêm prestando seus serviços junto à FEBEM, para 
que sejam incorporados à Secretaria da Criança. João Batista, mais 
uma vez, demonstra lucidez de parlamentar, trazendo para esta Casa 
uma solução tão simples como é sua figura humana, nos dando uma 

.lição de humildade, de simplicidade no trato com problemas complexos 
que, neste Parlamento, podem ter um tratamento objetivo e respeitoso 
como o que é dado àqueles que sempre respeitaram os que se 
informaram como são recebidos e atendidos pela nossa FEBEM. 
Portanto, Srs. parlamentares, ao terminar nossa fala - vemos que o 
relógio marca apenas 1min50s para o término do nosso posicionamento 
-gostaríamos de usar todo esse tempo para que reflitamos e 
acreditemos em nossa formação parlamentar. Vamos impor, vamos aos 
ouvidos do Deputado Romeu Queiroz e pensar que chegamos ao seu 
coração. E que ele venha até aqui retirar essas emendas que tanto 
malefício trazem ao nosso povo. Muito obrigado. 

O Sr. Pres;dente - Com a palavra, a Deputada Maria José Haueisen. 
A Deputada Mar;a José Haue;sen - Sr. Presidente, Sr. 1Q-Secretário, 

Srs. Deputados, senhores das galerias, parece-me que o povo 
brasileiro vive na época do suspense, na época da intranqüilidade e 
do medo. Essa intranqüilidade tem chegado a todos os setores, a 
todos os lares do povo brasileiro. Podemos acompanhar, dos mais 
ricos aos mais pobres, que há sempre uma ameaça que pode, a qualquer 
hora, cortar o pescoço de alguém. Estamos vendo, por exemplo, que os 
banqueiros e os empresários não se sentem seguros. A oscilação do 
mercado no Brasil está de tal maneira que a cada dia aparecem 
falências, mas, também, aparecem riquezas astronômicas, criadas da 

2 noite para o dia. Lembro aos Deputados que os jornais desta semana 
~ noticiam que os banqueiros só faltaram perder a cabeça nesse jogo 
' das oscilações da Bolsa, que traz muitas alegrias para alguns, como 
~ no caso de um banqueiro que ganhou em 1 dia cerca de 
·E US$9.000.000,00. Sobre esse aconcecimento ainda oesam suspeitas de 
o que noticias foram vazadas da área econômica, f?'ando na alta do 
c dólar naquele dia. 

situação não é diferente. O povo que mora no 
está apavorado e sofrendo diante da seca que 
Os fazendeiros perdem o gado, os pobres perdem 
feijão que tinham do plantio e todos se sentem 

m Em Minas Gerais, a 
~ Norte e no Nordeste 
m assola essas regiões. 
~ o último grãozinho de 
~ prejudicados . 
. i e;~e~~~~s.H~~~zo~~~·s~r~ ~ác~~;râa~s~~~~~~ ~~eq~~~i~~~m 1 ~~a~o~~sq~~ 
~ lugares, com ameaças constantes de que possam estar perto de nós. 
~Nesta Assembléia Legislativa, temos percebido a intranqüilidade 
~ daqueles que há mais de uma semana estão aqui para acompanhar a 
~ votação que transcorre nesta Casa. Trata-se, também, de uma ameaça a 
E 
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funcionários da FEBEM, 
sobre famil ias que têm 

são amigos dos meninos de 

que está tramitando nesta Casa e deve ser votado traz, 
problemas que nos preocupam: as emendas que nada têm a 
assunto principal, como é o caso de uma emenda que dá ao 
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Outro problema ser1o e muito grave que está no projeto que tramita 

nesta Casa é o dos deficientes físicos e dos menores infratores, que 
não serão atendidos pela Secretaria da Criança e do Adolescente. 
Para nós, isso é muito estranho. Aqueles que são infratores, estão 
nas ruas porque faltou a eles um acompanhamento da sociedade civil 
faltou a eles um acompanhamento por parte das autoridade~ 
governamentais, faltou-lhes a família, que, provavelmente, se 
desestruturou e se desorganizou d~ante de tantas dificuldades por 
que o povo brasileiro passa hoje. E justamente esse menor infrator, 
esse menino de rua, essa criança problemática que tem que ser 
acudida, tem que ser tratada e acompanhada na secretaria que está 
sendo criada. 

É muito fácil trabalhar com meninos inteligentes, bonzinhos, 
normais, meninos capacitados. Mas são justamente aqueles portadores 
de deficiência física que precisam de ajuda. Quem vai cuidar deles? 

·será que o Governo vai jogá-los, encostá-los, como pretende fazer 
com os funcionários da FEBEM? 

Pedimos ao Deputado Romeu Queiroz que retire desse projeto as 
emendas que estão trazendo intranqüilidade para o povo. Desejo que 
todos os senhores aqui presentes, responsáveis pela votação e 
aprovação do projeto, tenham bom senso e atuem com justiça nesta 
hora. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marcos Helênio. 
O Deputado Marcos Helénio - Estamos apreciando um requerimento, na 

forma regimental, para que seja formulado apelo à Sra. Ana Pelianno, 
Secretária Executiva do Programa Comunidade Solidária, para que 
visite as regiões do Norte de Minas e do vale do Jequitinhonha, a 
fim de avaliar "in loco'' as condições de vida da população daquelas 
comunidades, para futuras ações de apoio. Somos daquela região e 
achamos oportuno o requerimento. 

Vamos falar do projeto que cria a Secretaria da Criança e do 
Adolescente e destacar alguns itens, porque esta é a última 
opo~tunidade. Estamos fazendo pequenos comentários dentro do prazo 
regimental. 

Na análise feita pelas comissões, propõe-se o seguinte sobre a 
questão da situação do menor infrator: a SAREMI, atualmente 

z integrada à Secretaria da Justiça, não passaria a sua competência 
5 para a nova secretaria, porque aquela passa por reformulações. 
' Esperamos mesmo que a Secretaria da Justiça passe por reformulações 
~ porque, até hoje, ela não tem controle da situação do menor infrator 

·ro no Estado. Isso nós falamos com conhecimento de causa. Agora, aqui 
~ há umas coisas curiosas. Quando diz: "Quanto à Emenda nQ 5, que 
c propõe a absorção do menor deficiente", entendemos que, com relação 
Q ao § 6Q, que pretende sejam as unidades prestadoras de atendimento 
~ao excepcional, em regime de abrigo, absorvidas pela secretaria em 
§ criação, o parecer é pela rejeição, tendo em vista que tal questão é 
~ da competência da Secretaria do Trabalho e Ação Social. Pelo que 
~ conhecemos, essa Secretaria poderia até vir a desempenhar esse 
ro trabalho, mas não o faz, e, mais à frente, temos aqui a criação de 
.~ uma divisão de atendimento ao portador de deficiência na estrutura 

ro administrativa da secretaria em questão. Então, com relação à emenda 
~ que propõe a inclusão do menor deficiente físico, foi proposto o 
~ seguinte: "Somos pela sua rejeição, por inexistirem recursos e 
~ pessoal que possibilite o seu funcionamento na secretaria a ser c 
E 
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criada". Ora, nós sabemos que só a FEBEM tem 1.300 funcionários e 
mais 300 e poucos que serão contratados. Então, alegar que não tem 
pessoal nem recursos para atender aos deficientes é um parecer, no 
mínimo, capcioso. 
Queremos aqui destacar alguns outros itens. Aqui fala da 

transferência de todo o pessoal da FEBEM, quando da extinção desta. 
Fizemos uma proposição que foi rejeitada. De fato, propuse~os que 
fosse o pessoal estável e de função pública, mas fica prior~zado o 
aproveitamento. Entretanto, foi colocado que eles poderao ser 
incluídos num quadro suplementar, podendo ou não ser aproveitados. 
Isso é uma dúvida que permanece, e vocês têm que ficar atentos. 
A Emenda nQ 24 foi sobejamente discutida. Destina-se a instituir, a 

partir de março, o pró-labore, a ser pago aos servidores das 
administrações direta e indireta pelo efetivo exercício em cargo de 
direção superior, sem, contudo, constituir base de cálculo pa~a 

·outra vantagem remuneratória. Aqui, ele fala que vai evitar evasao 
de servidores. Primeiro, ela é inconstitucional porque marginaliza 
os aposentados. Ela não deve prosperar. Deve ser retirada ou, no 
mínimo, rejeitada pelo Plenário, em respeito, até, àqueles 
funcionários que não exercem cargos de chefia e não serão 
contemplados, apesar dos grandes e relevantes serviços já prestados 
ao Estado. 

Portanto, vimos, agora, a política salarial do Governo Federal, 
concedendo aumentos de até 240% para cargos de chefia e de 20% para 
os servidores que realmente trabalham. Gostaríamos que não fosse 
essa a política do Governador Eduardo Azeredo para Minas Gerais. 

A Emenda nQ 25, de nossa autoria, que foi rejeitada também 
objetivava a participação de representantes da FEBEM, eleitos em 
assembléia. Ela foi contemplada de uma maneira diferenciada, mas 
eles não serão eleitos, serão indicados pelo Governador, e isso já 
começa a nos preocupar 

Os senhores presente~ nas galerias que nos acompanham, nesse 
momento, querem uma explicação quanto à rejeição da Emenda nQ 38, 
que pretende sejam mantidos pela Secretaria da Criança e do 
Adolescente os serviços de prevenção e atendimento psíquico-sociais 
das vítimas de negligências e maus-tratos, abusos, crueldade e 
opressão. Isso faz parte do Estatuto do Menor e do Adolescente, 
aliás, é de autoria de um Deputado que dá apoio ao Governo. Ele 
deveria lutar pela sua manutenção porque ela é importante, vai ao 
encontro do Estatuto da Criança e vai preencher ou regulamentar essa 
lacuna. 
Portanto, gostaria de fazer essas 8~servações para evitar, 

posteriormente, interpretações errôneas. ~sses são alguns pontos que 
devem ser destacados. 

A Emenda nQ 10 não tem nada que ver. Ela já foi comentada, pois 
retorna para o Governador a competência de exercer a política 
salarial do Estado sem ouvir a Assembléia, sem ouvir o Poder 
Legislativo. Nós já contestamos esse fato e fizemos essa defesa 
vári~~ v~zes .. Som?s totalmente contrários a essa emenda, se é que 
ela Ja nao fo1 ret1rada. Se ela for mantida, pretendemos rejeitá-la. 
São duas emenda~ 9ue não de~eriam ter entrado: a que recebeu nQ 10, 
que fala da pol1t1ca salar1al de todos os funcionários do Estado 
passando a ser de competência só do Governador, e a que dá o pró-
labore apenas para os cargos de chefia. 
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Também somos contra a emenda sobre a qual já havíamos comentado, 

aquela que deixa o pessoal da FEBEM em uma situação de suspense, em 
uma situação de ansiedade tão grande que soubemos até que um 
profissional da FEBEM veio a falecer de tanta ansiedade. Isso é 
lamentável. 
Isso será votado hoje à tarde, e a nossa bancada é a favor da 

criação da Secretaria da Criança e do Adolescente. Somos 
absolutamente a favor. Entendemos que é uma lacuna que tem de ser 
preenchida. Somos contrários às emendas da forma como foram 
colocadas, porque há algumas que nada têm que ver e outras que podem 
vir a prejudicar funcionários que prestam serviços relevantes há 
anos e anos. 

Conheço a FEBEM em várias cidades do Estado, conheço seu trabalho. 
Já trabalhei muitas vezes com menores infratores. no Pró-Menor de 
Governador Valadares, que recebe~ s apoio da FE:~M. Visitei 
várias vezes a FEBEM e sei da qua ificação desses pr:~issionais, que 
são dedicados, competentes e merecem um lugar na secretaria. Muito 
obrigado. 

Questões de Ordem 
O Deputado Marcos Helênio- Gostaria de solicitar ao Sr. Preside~te 

o encerramento da reunião, de plano, por falta de "quorum". 
O Deputado Péricles Ferreira- Sr. Presidente, solicito seja feita 

a chamada para recomposição do número regimental. 
O Sr. Presidente- É regimental. Solicito ao Sr. 1Q-Secretário que 

proceda à chamada dos Deputados para a recomposição de "quorum". 
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 44 Deputados, portanto, há 

"quorum" para continuação da reunião. 
2ª Fase 

O Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado a esta fase, a 
Presidência passa à 2ª fase da Ordem do Dia, com a discussão e a 
votação da matéria constante na pauta. 

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - Prosseguimento da votação, em turno único, do 

Veto Parcial à Proposição de Lei Complementar nQ 41. Votação do veto 
ao item 20 do Anexo II da Proposição de Lei Complementar nQ 41, o 

z qual tem parecer pela rejeição. A Presidência vai submeter a matéria 
~ a votação por escrutínio secreto, nos termos do art. 234. Antes, 

lembra ao Plenário que os Deputados que desejarem manter o veto 
~ deverão votar "sim", e os que desejarem rejeitá-lo deverão votar 
., "não". Em votação. § Com a palavra, o Deputado Péricles Ferreira. 
c O Deputado Péricles Ferreira - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
m Sras. Deputadas, ao destacarmos este veto, nós o fizemos em razão do 
~ interesse daquela comunidade, que, na verdade, é a grande 
~ interessada em que essa situação permaneça. S. Exa., o Sr. 
~ Governador, houve por bem vetar esse dispositivo. Entretanto, a 
~ matéria, chegando às comissões técnicas desta Casa, recebeu parecer 
"' pela rejeição, com o que, nós, na verdade, não concordamos. 
-~ Portanto, quero conclamar este Plenário, neste instante, para que 
~ ele possa atender aos anseios dessa comunidade, no sentido de que o 
~veto seja mantido. 
~ Sr. Presidente, queria aproveitar a oportunidade para lembrar 
c porque foi tema de debates nesta Casa, nesta semana, ao ocuparmos a c. 
E 
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tribuna, o caso do Deputado Vittorio Medioli. Solicit?u-s~, _atrav~~ 
de requerimento aqui apresentado, que um suposto 1nquer1to: ~a 
soterrado aesde 1984, pudesse ser acompanhado por uma com1ssao 
especial desta Casa. Na verdade, ~ive~os _q~e ass~~ir essa defesa: 
primeiro, porque não existe ma1s 1nquer1to,. Ja. 9ue .~le fo1 
arquivado; segundo, porque os motivos daquele 1nquer1to Ja. for~m 
mais do que esclarecidos e elucidados. Hoje, o Deputado V1ttor1o 
Medioli nada mais é do que uma vítima. Mas, o que quero colocar, Sr. 
Presidente são as incoerências a que, muitas vezes, assistimos 
nesta Casa: Hoje, pela manhã, quando o Sr. Secretário da Segurança 
Pública aqui esteve, foi ostensivamente questionado pelo ilustre 
Deputado Gilmar Machado com relação a possível injustiça no 
envolvimento de um dirigente da CUT no episódio das bombas em Belo 
Horizonte. 

É o tal negócio: dizem que pimenta só arde nos olhos dos outros: 
·Por que não pensarmos no caso do Deputado Vittorio Medioli, que fo1 
acusado e condenado? Não queremos penalizar o dirigente da CUT. 
Queremos, sim, o que S. Exa. deixou bem claro nesta manhã, vindo a 
esclarecer todas as dúvidas: vai haver averiguação. Portanto, Sr. 
Presidente, quero, mais uma vez, reiterar o meu entusiasmo com a 
maneira tranqüila, aberta e sincera como S. Exa. veio fazer sua 
exposição a respeito desses fatos que têm, de uma forma ou de outra, 
inquietado o povo de Belo Horizonte e de Minas Gerais. Muito 
obrigado, Sr. Presidente. 
o Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Sebastião Helvécio. 
o Deputado Sebastião Helvécio - Sr. Presidente. Srs. Deputados. 

Sras. Deputadas, solicito, Sr. Presidente, o processo que contém o 
veto para que possamos, aqui, manifestar as nossas razões em seu 
favor. 
O veto em pauta, referente à Proposição de Lei Complementar nQ 41, 

agora destacado, é motivo de preocupação para esta Casa, porque, 
analisando a geopolítica da região, constatamos que Divisa Nova fica 
a apenas 18km de Areado e a mais de 100km de Cabo Verde. É evidente, 
então, que, por mera questão de topografia, a rejeição do veto é a 
atitude mais correta, para que possamos manter, para os munícipes de 
Divisa Nova, uma condição mais fácil de acesso ao serviço 
judiciário. 

Por outro lado, há um agravante: se mantido o veto, Divisa Nova não 
volta para Cabo Verde, pois já houve a sua retirada daquela 
jurisdição. 
Mas, aproveitando, Sr. Presidente, os 2 minutos restantes que 

tenho, com relação aos trabalhos que antecedem a votação do projeto 
de criação da Secretaria da Criança e do Adolescente. gostaria de 
apelar, novamente e de modo veemente, ao nobre Deputado Romeu 
Queiroz, para que ele faça a retirada de suas emendas, que vêm 
causando tanta ansiedade e tanta preocupação para o segmento 
envolvido com a assistência à criança em nosso Estado. 

Nobre Deputado Romeu Queiroz, aproveitamos esses instantes para 
solicitar a V. Exa:· como autor da Emenda nQ 10, que transfere para 
o Executivo, atraves de decreto, o estabelecimento da fixação de 
vencimentos do ~essoal do Quadro Permanente do Estado, que tome uma 
atitude que refl1ta o sent1mento de todos nós. 

Com a retirada desta emenda, aí sim, teremos condições de fazer 
esta votação num clima de fraternidade. Esta emenda prejudica os 
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funcionários da FEBEM, prejudica os aposentados e em nada contribui 
para a grandeza deste parlamento. A nossa sugestão é que o Executivo 
faça um projeto contendo as idéias desta emenda e encaminhe para ser 
tramitado nas comissões temáticas desta Casa. Mas, não vamos, já que 
tanto falamos de criança nesta reunião, permitir que este parla-ento 
seja responsável pelo nascimento, não de crianças sadias, m2s de 
"frankensteins". Nada tem a ver com a Secretaria da Criança e do 
Adolescente a emenda que dá direito ao Executivo de, através de 
decreto, estabelecer parâmetros para a politica salarial. 

Agradeço, mais uma vez, a compreensão de todos os Deputados e, na 
hor: de votar, usem o coração e não a obrigação de servir ao 
Gov~~no. Vamos servir ao povo de Minas Gerais. Muito obrigado. 

Questão de Ordem 
O Deputado Sebastião Navarro Vieira - O nobre Deputado Sebastião 

Helvécio traz informação técnica a esta Casa que pode induzir a 
erro, quando diz que Divisa Nova fica a centenas de quilômetros da 
sede da sua comarca, que é Cabo Verde. Isso não procede. São cidades 
limítrofes, contiguas, e a distância entre elas é de 35Km. Queria 
chamar a atenção da Casa para o fato de que está pleno de razão o 
Deputado Agostinho Patrús, nosso Presidente, ao apresentar uma 
emenda ao projeto original do Tribunal de Justiça transferindo a 
cidade de Divisa Nova para a Comarca de Areado, porque está ligada a 
essa cidade por asfalto, e porque o nobre Presidente é representante 
do povo de Divisa Nova e quer prestar esse serviço àquela cidade. 
Mas não houve análise, ainda, Sr. Presidente, para saber se o 
projeto original do Tribunal de Justiça é técnico, e o veto do 
Governador é para restabelecer a condição técnica. Nós temos é que 
lutar para trazer o asfalto de Divisa Nova até Cabo Verde, e não 
retirar da Comarca de Cabo Verde a cidade de Divisa Nova, 
transferindo-a para Areado, que ficará com três cidades, deixando 
Cabo Verde sozinha, sem as condições minimas estabelecidas pelo art. 
6Q dessa mesma lei, que exige tenha a cidade 15 mil habitantes para 
que seja comarca. Se rejeitarmos o veto, estaremos extinguindo uma 
comarca das mais antigas de Minas; estaremos cometendo um crime até 
contra a história deste Estado e daquela região. A Comarca de Cabo 
Verde foi criada em 1892, e um voto desta Casa pode vir a extinguir 

z uma comarca de tanta tradição dentro da história do Judiciário de 
~ Minas Gerais. Sr. Presidente, nesta questão de ordem está o meu 
· apelo a esta Casa para que se mantenha o veto do Sr. Governador, 
~ votando "sim". 
·E O Sr. Presidente - Registrem-se as palavras do Deputado Sebastião 
o Navarro Vieira. Não há outros oradores inscritos. Convido para serem 
E escrutinadores os Deputados Mauri Torres e Arnaldo Canarinho. Com a 
Q palavra, o 1Q-Secretário, para fazer a chamada dos Deputados. 
~ o Sr. Secretário - (- Faz a chamada.) 
§ - Depositam seus votos na urna os seguintes Deputados: 
~ R~~~~;i~~~i~~tr~sMa~i~a~g~~l~~ue~~~~a--Ib;~g~~t~~~o~a~a~~~ôni~ejz~i~ 
~ - Aílton Vilela- Alberto Pinto Coelho- Alencar da Silveira Júnior 
.~ - Anivaldo Antônio - Antônio Andrade - Antônio Roberto - Arnaldo 

ro Canarinho- Arnaldo Penna - Bilac Pinto- Clêuber Carneiro- Dimas 
~ Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Durval Ângelo- Elbe 
~ Brandão - Elmo Braz - Geraldo Nascimento - Geraldo Rezende - Geraldo 
~ Santanna- Gilmar Machado - Hely Tarquínio- Irani Barbosa- Ivaír o. 
E 
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Nogueira- Ivo José- João Batista de Oliveira- João Leite- Jorge 
Eduardo de Oliveira- José Braga- José Henrique- José Maria Barros 
- Kemil Kumaira- Leonídio Bouças -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- Wilson Trópia. 

O Sr. Presidente - Determino aos escrutinadores que procedam à 
abertura da urna e confiram o número de votos com o número de 
votantes. 

- Os escrutinadores procedem à conferência do número de votantes 
com o número de sobrecartas. 

O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) 
Foram encontradas na urna 57 sobrecartas. 

·Presidência solicita aos escrutinadores que 
votos. 

- Votaram 57 Deputados. 
Os números conferem. A 
procedam à apuração dos 

- Os escrutinadores procedem à apuração dos votos. 
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 20 Deputados, votaram "não'' 37 

Deputados. Está mantido o veto. 
Esta Presidência vai submeter o item 158 do Anex: II da Proposição 

de Lei Complementar nQ 41 a votação por escrut:nio secreto, nos 
termos do art. 234 do Regimento Interno, o qual tem parecer pela 
rejeição. 

Com a palavra, o Deputado Péricles Ferreira. 
O Deputado Péricles Ferreira - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

sabemos que as pessoas das galerias estão ansiosas para que votemos 
rapidamente. Portanto, não vamos ficar fazendo "blablablá". Queria, 
apenas, reiterar o pedido que fiz a este Plenário de que pudéssemos 
manter este veto. Muito obrigado. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Irani Barbosa. 
O Deputado Irani Barbosa - Sr. Presidente, estamos aqui com alguma 

coisa muito importante, que é a lei do comitê eleitoral, famoso em 
Minas Gerais. Agora, o pior disso tudo são as Emendas nQs 10 e 24 ao 
Projeto de Lei nQ 26/95. 
Gostaria de fazer uma ressalva quanto a essas emendas, porque, em 

1990, salvo engano, uma emenda do então Vereador Patrus Ananias 
acabou com o Instituto de Aposentadoria dos Vereadores de Belo 
Horizonte e com a aposentadoria dos ex-Prefeitos também. Essa lei 
foi sancionada pelo então Prefeito Eduardo Azeredo. Alguns só foram 
vereadores na vida e mais nada fizeram. Eu. por exemplo, já tenho 
quase 20 anos de vida pública e meu trabalho :~m sido, praticamente, 
esse. Muitos outros também passaram a vida jentro do Parlamento, 
lutando por justiça, por facções ou por ideologias, mas passam a 
vida dentro do Parlamento. 
O encerramento dessa aposentadoria pela Câmara Municipal e pela 

Prefeitura deixou algumas seqüelas. Hoje, aqueles que não puderam se 
locupletar ou aqueles cujas consciências não permitiram que se 
locupletassem passam até necessidade. Assisti ao caso do Vereador 
Geraldo Miranda, que foi vereador por quase 20 anos, em Belo 
Horizonte, e, praticamente, morreu à míngua. Vários outros foram 
vereadores por mais de 25 ou 30 anos, que é o tempo de uma vida, e 
também ficaram sem coisa nenhuma para sobreviver. 
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A aposentadoria pode não fazer falta enquanto a pessoa está nova e 
tem_forças para lutar. Mas, quando chega ao fim da vida, representa 
aqu110 que sobra para sobreviver e para não ficar dependendo de 
filhos, amigos ou parentes. 
Gostaria de dizer que, até agora, não ouvi o Governador Eduardo 

Azeredo abrir mão de sua aposentadoria precoce, que se dará daqui a 
quatro anos, findo seu mandato. Gostaria de ouvir essa declaração do 
Sr. Governador, da mesma forma que ele fez quando na Prefeitura de 
Belo Horizonte, com os que estavam em dificuldades, já que é um alto 
funcionário da IBM, grande multinacional do ramo de computadores. 
Gostaria que o Sr. Governador enviasse um documento a esta Casa 
abrindo mão de sua aposentadoria, a que, inclusive, já fez jus: 
porque basta um dia no governo para tanto. 
Gostaria de dizer que fico sentido com o meu companheiro Romeu 

Queiroz, homem que já viu ruir por terra o caso da MinasCaixa e 
outros, por apresentar emendas que vão criar dificuldades para 
nossos aposentados e distorções salariais absurdas em beneficio dos 
apaniguados do Sr. Governador. 
Sr. Deputado Romeu Queiroz, é muito triste ver isso de um homem 

pelo qual tenho o maior respeito e consideração, como é o caso de V. 
Exa. Pediria a V. Exa., em última instância, que se pautasse, não 
pela razão, não pela vontade política de servir ao Governador, que 
ganhou o cargo de presente, mas que apelasse ao seu coração, à sua 
consciência, porque, um dia, também o senhor será velho e fará uso 
de sua aposentadoria que, espero, não seja tão miserável quanto a 
dos demais servidores do Estado. 

Questão de Ordem 
O Deputado Durval Ângelo -Sr. Presidente, o art. 234 do nosso 

Regimento, em seu § 1Q, diz que o veto parcial abrangerá texto 
integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea. E, digo 
mais Sr. Presidente, esse dispositivo do Regimento Interno é a cópia 
literal do art. 66 da Constituição Federal. E o nosso Regimento, 
ainda quando trata, no seu art. 171, das questões de ordem, diz que 
a dúvida sobre a interpretação do Regimento Interno, na sua prática 
ou relacionada com a Constituição, considera-se questão de ordem. 
Então, estamos encaminhando a questão de ordem, Sr. Presidente, 

z tendo em vista o item 158 do Anexo II, ao qual o veto é, 
G tecnicamente, impossível, já que não incidiu sobre texto integral de 
' artigo, parágrafo, inciso ou alínea. Portanto, é incorreto o veto do 
] Sr. Governador e, diria mais, além de ferir o Regimento Interno e o 
• art. 66 da Constituição Federal, fere, também, o art. 70, § 4Q, da 
§Constituição Estadual. Então, acho que estamos diante de uma 
c situação de um Governo que age fora da lei e, por isso, merece uma 
~ punição. Fere as Constituições Federal e Estadual e o Regimento 
~ Interno. Entendo ser a posição desta Casa a de rejeição do veto. Não § vamos permitir uma a~'tude irresponsável como essa, o absurdo que é 
~ esse veto. Com esse , ,:o, não vamos ter condições de legislar sobre 
~ outros assuntos, porque o nosso Poder passa a ser desrespeitado pelo 
~Executivo. O respeito à lei é um critério fundamental. Notamos que 
.~ essa prática acaba contagiando, pois vimos o caso da Emenda nQ 10, 
~ que demonstra o desrespeito ao art. 240 do Regimento Interno. Para 
~ que existe Poder Legislativo? Se é para ser um Poder decorativo, que 
~voltemos à época da ditadura militar, em que as leis não precisavam 
~ existir. Se somos defensores da democracia , se o império da lei a 
E 
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deve permanecer, temos que derrubar esse veto. Acho um absurdo esse 
veto, como também a Emenda nQ 10, do Deputado Romeu Queiroz, a quem 
pedimos que a retire, demonstrando ser uma pessoa de sensibilidade e 
de bom senso. 
o Sr. Presidente - Registrem-se as palavras do Deputado Durval 

Ângelo. Em votação, o item 158 do Anexo II. A presidência convida, 
para atuarem como escrutinadores, os Deputados Dílzon Melo e 
Sebastião Helvécio. Antes, lembro ao Plenário que os Deputados que 
desejarem manter o veto deverão votar "sim"; os que desejarem 
rejeitar o veto votarão "não". Solicito ao Sr. 1Q-Secretário que 
proceda à chamada dos Deputados. 
A Sra. Secretária (Deputada Maria José Haueisen) (- Faz a 

chamada.) 
- Depositam seus votos na urna os seguintes Deputados: 
Agostinho Patrús -Wanderley Ávila- Rêmolo Aloise - Ibrahim Jacob 

.- Aílton Vilela- Alberto Pinto Coelho- Alencar da Silveira Júnior 
- Álvaro Antônio - Antônio Andrade - Antônio Roberto Arnaldo 
Canarinho- Arnaldo Penna - Bilac Pinto- Dilzon Melo Dimas 
Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Elbe Brandão - Elmo Braz 
- Francisco Ramalho - Geraldo Nascimento - Geraldo Rezende - Geraldo 
Santanna - Hely Tarquinio - Ivo José - João Leite - José Braga -
José Henrique - José Maria Barros Leonídio Bouças Marcelo 
Gonçalves- Marco Régis -Marcos Helênio- Maria Olívia - Mauri 
Torres - Miguel Barbosa Miguel Martini Paulo Schettino 
Péricles Ferreira - Raul Lima Neto Ro~eu Queiroz Ronaldo 
Vasconcellos- Sebastião Costa- Wilson Tró:ia. 

- O Sr. Presidente - Votaram 44 Deputados. Foram encontradas na 
urna 44 sobrecartas. Os números conferem. A Presidência solicita aos 
escrutinadores que procedam à apuração dos votos. 

- Os escrutinadores procedem à apuração dos votos. 
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 39 Deputados; votaram "não" 5 

Deputados. Está mantido o veto. 
Questão de Ordem 

O Deputado Irani Barbosa - Sr. Presidente, a serviço do Governo, já 
existe um rolo compressor nesta Casa. Assim sendo, gostaria que V. 
Exa. nos desse condições para um trabalho de oposição e evitasse 
esse acúmulo de sobrecartas, porque são sobrecartas contadas, isto 
é, sabe-se quantas estavam sobre a mesa. Depois, conta-se quantas 
sobraram e adivinha-se quantas estão dentro da urna, a fim de 
coincidir com a chamada. Votação secreta é um procedimento muito 
sério, Sr. Presidente. Eu não vim para esta Casa para brincar. Vim 
para esta Casa para defender a honra do parlamento e quero defender 
a honra do parlamento com toda a seriedade. Que o Governador use o 
rolo compressor como tem usado para massacrar pessoas indefesas como 
os aposentados, como os funcionários da FEBEM e como tantos outros 
que tem massacrado, mas que nos deixe, pelo menos, colocar os fatos 
com seriedade. Este parlamento não é do Sr. Eduardo Azeredo. Ele 
quer fazer o que fez na Prefeitura, cobrindo com glacê aquilo que a 
gente conhece por outro nome. 
Sr. Presidente, gostaria que V. Exa. deixasse a gente, pelo menos, 

falar as coisas, agir de modo transparente, para que não levemos 
este parlamento para o buraco, parlamento que já está desgastado no 
Brasil inteiro, por causa de muita bandalheira que acontece por aí. 
Saí, recentemente, de uma Casa onde a coisa é pior do que se 
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imagina. Gostaria, Sr. Presidente, que me desse consciência de que 
estou num parlamento de onde possa sair com a cabeça erguida, ciente 
do dever cumprido. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Daqui para a frente, a Presidência agirá de 
acordo com o Regimento Interno: fiscalizará a votação. Não vou 
admitir que se fiscalize a Presidência, pois ela não está a serviço 
nem da Situação nem da Oposição. A Presidência não permitirá que se 
levante nada contra ela, porque vamos fazer cumprir o Regimento 
Interno. Anularemos, quando necessário, uma votação. Não será por 
causa de mais 10 ou 15 minutos que a Presidência permitirá que o 
Poder Legislativo seja maculado. 

Em votação, o art. 60 e seu parágrafo único do Projeto de Lei 
Complementar nQ 41. 

Com a palavra, o Deputado Sebastião Helvécio. 
O Deputado Sebastião Helvécio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

Sras. Deputadas, estamos, aqui, para fazer um encaminhamento a 
respeito de veto tão importante à Lei Complementar nQ 41. No Título 
III, que trata das jurisdições de primeiro grau, Capítulo I, que 
aborda a disposição geral, temos o art. 58, que comenta sobre a 
jurisdição de primeiro grau a ser exercida por Juiz de Direito, 
tribunal do júri e juizado especial. 
O art. 59 diz que a investidura inicial na magistratura far-se-á 

pela posse, depois da nomeação pelo Presidente do Tribunal de 
Justiça, no cargo de Juiz de Direito Substituto. 

O art. 60, que é o fulcro da nossa apreciação, diz que o Juiz de 
Direito Substituto exercerá, em comarca de entrância inicial, as 
funções que lhe conferir o Presidente do Tribunal de Justiça. O seu 
parágrafo único diz que somente após dois anos de efetivo exercício 
em comarca de que trata o capítulo deste artigo, o Juiz de Direito 
Substituto poderá se candidatar à remoção para outra comarca de 
entrância inicial ou promoção para comarca de entrância 
intermediária. 
Sr. Presidente, Srs. Deputados, aqui se dá o mesmo tratamento que 

as nossas queridas mestras recebem. Quando elas fazem concurso 
público para o magistério, em função da opção que fizeram no 
concurso. são alocadas para uma determinada localidade, para 

z atendimento a uma unidade escolar. Se ela não toma posse, naquela 
ü unidade. para a qual prestou concurso, ela, evidentemente, ficará 

impedida de ter acesso à carreira do magistério. O que se pretende, 
~aqui, é que essas nossas pequenas comarcas do interior não fiquem 
·E desassistidas, garantindo assim, ao Juiz de Direito Substituto o 
2 exercício naquela entrância inicial. De modo que esse art. 60 vem 
~ exatamente contemplar as nossas pequenas comarcas, os nossos 
m pequenos municípios, onde nós todos sabemos que a atuação judiciária 
~ é de vital importância para o exercício da cidadania. 
~ Mais uma vez, Sr. Presidente, já que estamos chegando ao término 
~ desta reunião, nós voltamos a enfatizar para os companheiros a 
~ importância da votação que se fará em seguida, quando apreciaremos 
~ as emendas ao projeto de criação da Secretaria da Criança e do 
.~ Adolescente. Mais uma vez, quero manifestar a minha indignação 
~ quanto à Emenda nQ 10 e, principalmente, quanto às emendas que visam 
~ a dificultar a condição funcional dos nossos servidores. Entendo que 
~ este parlamento, na tarde de hoje, poderá, ainda, dar mostras de sua 
~ 
~ 

E 
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soberania, da sua altivez, não se curvando, respeitando o direito 
sagrado de exercer a representação parlamentar. . _ 

Nós afirmamos aqui, desde o início, que não somos contra a cr1açao 
da Secretaria. Muito pelo contrário. Na votação, em 1Q turno, toda a 
nossa Bancada votou a favor da sua criação. Mas será fundamental que 
mais de 1.000 funcionários da FEBEM sejam incorporados agora a esta 
nova Secretaria e que nós não aprovemos, em hipótese alguma, o 
tratamento desigual dado aos nossos aposentados e, também, que não 
aprovemos, nesta tarde, a delegação de poderes. Muito obrigado. 
o Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Gilmar Machado 
o Deputado Gilmar Machado- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 

estamos aqui encaminhando o projeto de acordo com o que foi 
estabelecido e discutido na Comiss2~. O Deputado Sebastião Helvécio 
já fez sua defesa divergente daquilo que foi colocado na Comissão. O 
nosso posicionamento é de concordância com o que foi definido na 

·Comissão. 
Sr. Presidente, Srs. Deputados, entendemos que são necessários 

alguns esclarecimentos, a partir do momento que discutimos. Digo 
isso, porque foi colocado aqui que estaríamos contra o fato de que 
elementos da CUT estivessem sendo investigados pela polícia. Muito 
pelo contrário. Queremos que sejam investigados. Tanto é que 
propusemos aqui a criação de uma comissão para acompanhar e convocar 
pessoas, inclusive da CUT ou de qualquer outra central. Não estamos 
aqui dizendo que a polícia não tem o direito ou não pode fazer 
investigação de qualquer pessoa. Inclusive nós, Deputados, estamos 
sendo vigiados pela polícia. 
o Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Convido para 

atuarem como escrutinadores cs Deputados Dílzon Melo e Marcelo 
Gonçalves. Antes, porém, lem:~o aos Deputados que os que desejarem 
manter o veto deverão votar "sim"; os que desejarem rejeitá-lo 
deverão votar "não". Resumindo, "sim" mantém o veto, e "não" rejeita 
o veto. Com a palavra, o Sr. 1Q-Secretário, para fazer a chamada. 
o Sr. Secretário (Deputado Rêmolo Aloise) - (- Faz a chamada.) 
o Sr. Presidente- Solicito aos escrutinadores que abram a urna e 

confiram o número de sobrecartas. Votaram 40 Deputados. 
- Os escrutinadores procedem à conferência das sobrecartas. 
o Sr. Presidente - Votaram 40 Deputados. Foram encontradas 41 

sobrecartas. Está anulada a votação. Vamos renová-la. 
Questão de Ordem 

o Deputado Irani Barbosa - Na Câmara Federal, é praxe, quando se 
está procedendo a alguma votação, fazerem-se alguns comentários. 
Gostaria de pedir a V. Exa. o seguinte: como a votação foi filmada, 
gostaria de pedir uma cópia para que todos pudéssemos assistir a 
ela. Sr. Presidente, solicito a V. Exa. que permita a filmagem da 
votação. 
o Sr. Presidente - A Presidência vai atender ao Deputado Irani 

Barbosa e, oportunamente, encaminhará uma cópia da fita ao Deputado. 
Com a palavra, o Sr. 1Q-Secretário, para proceder à chamada dos 
Deputados. o Sr. Secretário - (- Faz a chamada.) 
-Depositam seus votos na urna os seguintes Deputados: 
Agostinho Patrús -Wanderley Ávila- Sebastião Navarro Vieira-

Rêmolo Alo}se - Ibrahim Jacob- Aílton Vilela- Alencar da Silveira 
Júnior - Alvaro Antônio - Antônio Andrade Antônio Roberto 
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Arnaldo Penna - Bilac Pinto- Dílzon Melo - Djalma Diniz- Elbe 
Brandão- Elmo Braz - Francisco Ramalho- Geraldo Rezende - Hely 
Tarquínio- Ivair Nogueira - João Leite - José Braga - José Henrique 
- José Maria Barros - Leonídio Bouças - Marcelo Gonçalves - Marco 
Régis- Maria Olívia - Mauri Torres- Miguel Barbosa Miguel 
Martini - Paulo Schettino - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto -
Romeu Queiroz- Ronaldo Vasconcellos- Sebastião Costa- Simão Pedro 
Toledo- Wilson Trópia. 

O Sr. Presidente- Solicito aos escrutinadores que abram~ urna e 
verifiquem se o número de sobrecartas coincide com o número de 
votantes. (- Pausa.) Votaram 39 Deputados. Solicito aos 
escrutinadores que verifiquem o número de sobrecartas. 
-Os escrutinadores procedem à conferência das sobrecartas. 
O Sr. Presidente - Foram encontradas 39 sobrecartas. Os número" 

conferem. Solicito aos escrutinadores que procedam à apuração dos 
·votos. (- Pausa.) 

-Os escrutinadores procedem à apuração dos votos. 
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 38 Deputados; votou "não" 1 

Deputado. Fica, portanto, mantido o Veto Parcial à Proposição de Lei 
Complementar no 41. Oficie-se ao Governador do Estado. 

- Prorrogação da Reunião 
O Sr. Presidente- A Presidência, nos termos do art. 22 do 

Regimento Interno, prorroga a reunião por 2 horas, tendo em vista 
matéria urgente em pauta, em processo de votação. 

Prosseguimento da votação, em 1Q turno, do Projeto de Lei ng 26/95, 
do Governador do Estado, que cria a Secretaria de Estado da Criança 
e do Adolescente, reestrutura a Secretaria de Estado de Esportes, 
Lazer e Turismo e dá outras providências. A Presidência informa ao 
Plenário que o projeto, salvo emendas; as emendas com parecer pela 
aprovação, salvo destaques; e as emendas com parecer pela rejeição, 
salvo destaques, foram apreciadas na 8ª Reunião Extraordinária, 
realizada em 21/3/95. 
A Presidência vai renovar a votação da Emenda nQ 10. Em votação, a 

emenda. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada. 

O Deputado Gilmar Machado -Sr. Presidente, peço verificação de 
votação. 

g O Sr. Presidente - É regimental o pedido. A Presidência vai 

-~ p~o~;~~~d!-~~rlf~~~T~~c~~~~e~~de~tação. 
i O Sr. Presidente - Votaram "sim" 33 Deputados; votaram "não" 2 
~ Deputados. Não houve "quorum" para votação, portanto fica anulada a 
c votação. Solicito ao Sr. 1Q-Secretário que proceda à chamada para 
~ r6c~~~o~~~~~t~~i~q~o(~m~~z a chamada.) 
§ O Sr. Presidente - Responderam à chamada 38 Deputados, portanto não 
: há "quorum" para votação. 
~ Suspensão da Reunião 
! o Sr. Presidente - Esta Presidência vai suspender a reunião por 15 
~ minutos para aguardar a recomposição de "quorum". Caso isso não 
~ ocorra, a Presidência encerrará a reunião. Estão suspensos os 
~ trabalhos. 
~ Reabertura da Reunião 
~ 

~ 
~ 

E 
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O Sr. Presidente- Estão reabertos os trabalhos. Solicito ao Sr. 
Secretário que proceda á chamada dos Deputados para verificação do 
número regimental. 
O Sr. Secretário (Deputado Bilac Pinto) - (- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 39 Deputados, portanto há 

"quorum" para prosseguimento dos trabalhos. A Presidência vai 
renovar a votação. Solicito aos Deputados que ocupem os seus 
lugares. Os Deputados que estiverem de acordo com a Emenda nQ 10 
permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovada a emenda. 
O Deputado Gilmar Machado- Verificação, Sr. Presidente. 
O Sr. Presidente- É regimental. Solicito aos Deputados que ocupem 

os seus lugares. 
- Procede-se à verificação de votação. 
O Sr. Presidente - Votaram a favor 38 Deputados. Não houve voto 

contrário. Está, portanto, anulada a votação. 
Questões de ordem 

O Deputado Gilmar Machado -Sr. Presidente, a Resolução nQ 1. 190, 
assinada por V. Exa., estabelece que há possibilidade de verificação 
de votação pelo painel eletrônico. Nós gostaríamos que essa 
resolução da Mesa, em seu art. 1Q, parágrafo único, fosse cumprida, 
ou, caso contrário, que o ilustre Presidente ajudasse a encontrar 
uma solução para a questão do painel. Muito obrigado. 
O Sr: Presidente- Nessa mesma resolução, o Deputado Gilmar Machado 

devera verificar que essa possibilidade fica a critério do 
Presidente. E o Presidente vai fazer a verificação pelo processo 
simbólico. Os Deputados que votaram a favor da emenda queiram se 
levantar. (- Pausa.) Podem se assentar. Os Deputados que votaram 
contra queiram se levantar. (- Pausa.) A Presidência vai renovar a 
votação porque havia Deputados que estavam dentro do Plenário 
durante a verificação e que agora estão fora. Solicito aos Deputados 
Wilson Trópia e Gilmar Machado que retornem ao P~enário porque é 
regimental. A Presidência vai esclarecer: a verifica~ão é da votação 
que foi feita. 
O Sr. Presidente- O Deputado Wilson Trópia estava na votação e se 

retirou. A Presidência indaga ao Deputado Wilson Trópia se estava no 
Plenário durante a votação e solicita ao Deputado que ocupe o 
microfone e esclareça se estava ou não no Plenário. 

O Deputado Dilzon Melo - Sr. Presidente, gostaria de indagar se 
quem está fora do Plenário pode pedir verificação de votação. Para 
pedir verificação, o Deputado não tem que estar dentro do Plenário? 
O Sr. Presidente - Inicialmente gostaria de ouvir a palavra do 

Deputado Wilson Trópia. Apenas confio na palavra do Deputado Wilson 
Trópia. Só quero saber se o Deputado estava no recinto do Plenário 
no momento da votação que estamos verificando. A Presidência ouvirá 
e acatará a palavra do Deputado Wilson Trópia. 

O Deputado Wilson Trópia -Sr. Presidente, vou esclarecer o que 
aconteceu. Até o momento que precedeu a votação, eu me encontrava no 
Plenário. Depois, resolvi sair e não votar. 
O Sr. Presidente - A Presidência ratifica a anulação da votação 

porque, no momento da votação, o Deputado Wilson Trópia resolveu se 
retirar. A Presidência vai renovar a votação. Em votação. Os 
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovada a Emenda nQ 10. 
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O Deputado Sebastião Helvécio Sr. Presidente, solicito 
verificação de votação. V. Exa., ao conduzir a votação, manifesta-se 
bastante claro: os Deputados que estiverem de acordo permaneçam como 
se encontram. 

O Sr. Presidente - Par~ ~e proceder à verificação, é preciso que v. 
Exa. permaneça no Plenar1o. Se V. Exa. se retirar, o seu voto será 
contado como voto em branco. 

- Procede-se à verificação de votação. 
O Sr. Presidente - Votaram a favor 39 Deputados. Houve um voto em 

branco. Está aprovada a Emenda nQ 10. 
Em votação, a destacada Emenda nQ 43. Antes, porém, a Presidência 

comunica ao Plenário que, se aprovarem a Emenda nQ 43, ficarão 
prejudicadas as Emendas nQs 22, 25, 26, 31 e 39 a 42. Com a palavra, 
para encaminhar a votação, o Deputado Durval Ângelo. 

O Deputado Gilmar Machado -Sr. Presidente, solicito a palavra, 
pela ordem. 

O Sr. Presidente - Somente com a aquiescência do orador. 
O Deputado Durval Ângelo -Concedo a palavra ao Deputado Gilmar 

Machado. 
O Sr. Presidente- O tempo utilizado pelo Deputado Gilmar Machado 

será descontado do tempo de v. Exa. 
Questão de Ordem 

O Deputado Gilmar Machado - Sr Presidente, tenho sempre cumprido 
todas as determinações regimentais, e, lamentavelmente, V. Exa. não 
se deu ao trabalho de procurar o artigo sobre o qual eu estava 
falando. O art. 160 é muito claro. Ele diz o seguinte: "Após a 
votação pública, o Deputado poderá encaminhar à Mesa declaração de 
voto". Isso é um direito. Eu gostaria de saber se o Regimento 
Interno vai ser cumprido ou não. Todas as vezes que suscitei questão 
de ordem, informei qual era o artigo. 

O Sr. Presidente- A Presidência vai responder ao Deputado Gilmar 
Machado: será permitic; a sua declaração de voto após a votação 
global do projeto. Con:~nua com a palavra o Deputado Durval Ângelo. 

O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, solicito que o 
cronômetro seja zerado. 

está perdendo tempo, o cronômetro não O Sr. Presidente - V. Exa. 
z será zerado. 
5 O Deputado Durval Ângelo -Todos, aqui, a imprensa, os servidores 
' públicos presenciaram que, na realidade, se impõe o rolo compressa~ 
~ da maioria, quando 36 Deputados votaram a favor da questão. E 
·E vergonhoso que, mesmo com todas as artimanhas, este Governo, para 
2 salvar uma emenda vergonhosa, precise fazê-lo de forma anti-
c regimental. Não podemos concordar com isso. Implantou-se a ditadura, 
~ que nem era da maioria, porque só havia 36 Deputados; foi esse 
~ número que nós contamos. O ?residente deveria ser o guardião do 
~ cumprimento do Regimento. É o mínimo que desejávamos de S. Exa. 
] O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - O tempo de V. Exa. 
~ está esgotado. 
~ Questão de Ordem 
.~ o Deputado Durval Ângelo- Pode cortar o tempo, Sr. Presidente. Se 
~ quer, realmente, a ditadura, para ser subserviente ao Governo, corte 
~o meu tempo, porque o silêncio fala muito mais. Muito obrigado. 
~ O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar, o Deputado 
:Wanderley Ávila. ã 
E 
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o Deputado Wanderley Ávila -Sr. Presidente, demais membros da 
Mesa, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, fazemos uso da palavra neste 
momento para manifestar que somos favoráveis ao destaque dessa 
emenda. Muito obrigado. _ 

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Em votaçao, a 
emenda. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada. Em virtude da aprovação da Emenda nQ 43, ficam 
prejudicadas as Emendas nQs 22, 25, 26, 31 e 39 a 42. 

Em votação, a Subemenda nQ 1 à Emenda nQ 33. A Presidência informa 
que, aprovada essa subemenda, ficarão pr~judicadas as Emendas nQs 11 
a 14, 27, 30, 32 e 33. Os Deputados que 2 aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovada a subemenda. Em virtude da aprovação 
da Subemenda nQ 1 à Emenda nQ 33, ficam prejudicadas as Emendas nQs 
11 a 14, 27, 30, 32 e 33. 

Em votação, a Emenda nQ 15. Com a palavra, para encaminhar a 
·votação, o Deputado João Batista de Oliveira. 

O Deputado João Batista de Oliveira- Sr. Presidente, a Emenda nQ 
15 trata das unidades da FEBEM que recebem as crianças em regime de 
abrigo. Muito me surpreendeu essa emenda ser rejeitada pela comissão 
que alegou que o regime de abrigo é para a Secretaria do Trabalho. 
Eu não consigo entender qual a diferença entre uma criança 
abandonada com síndrome de Down e uma criança abandonada sem nenhum 
problema mental. Na Secretaria, com a criação de guetos, estão 
excluindo os portadores de deficiência que vivem em regime de 
abrigo. Muitos deles têm idade cronológica de 30 anos, idade mental 
de 8, e vão viver 50 anos com idade mental de 8 anos. Essa é uma 
exclusão que entendemos ser prejudicial a esta Casa e prejudicial à 
democracia. Eu não consigo entender, Sr. Presidente, que uma menina 
com seqüelas de poliomielite brinque com a mesma boneca de uma outra 
que não tem problema na perna. Não entendo como separar as pessoas 
por guetos. Eu :~oponho a esta Casa, em nome das crianças de Minas 
Gerais e em nor~ da dignidade de todos nós que essa emenda seja 
aprovada. Essa e a oportunidade de o Governo resgatar essa dívida, 
de se redimir do erro de tentar excluir as crianças excepcionais das 
brincadeiras com outros meninos. 

Em clima lamentável como esse, sentimos vergonha por ser esse o 
Poder Legislativo que se diz representante da vontade do povo. É 
ve~gonhoso que tal questão aconteça em uma Casa como esta. E, é 
ev1de~te que, em função da incompetência das lideranças governistas, 
que nao conseguiram aqui dentro ... 

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Em votação, a 
emenda. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitada. 

Em votação, a Emenda nQ 24. Com a palavra, para encaminhar a 
votação, o Deputado Durval Ângelo. 

O Sr. Presidente - o tempo de v. Exa. esfá esgotado. 
O Deputado Durval Ângelo - Pode cortar o tempo, Sr. Presidente. Se 

quer, realmente, a ditadura, para ser subserviente ao Governo. corte 
o meu tempo, porque o silêncio fala muito mais. Muito obrigado. 

O Deputado Wanderley Ávila* -Sr. Presidente, demais membros da 
Mesa, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, fazemos uso da palavra neste 
momento para nos manifestarmos favoravelmente ao destaque dessa 
emenda. Muito obrigado. 
* - Sem revisão do orador. 



,-------------------------------------------------------459~ 

O Deputado Durval Ângelo - Acho que a Secretaria é o órgão que -
todos nós queremos - vai dignificar o futuro da criança em Minas 
Gerais, sejam as portadores da síndrome de Down, as com cegueira, as 
com surdez ou com OI elevado. Gostaria de pedir o voto favorável dos 
colegas para a Emenda nQ 15. Muito obrigado. 

O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, fico muito grato diante 
da preocupação de V. Exa. com a minha saúde. Gostaria de dizer que a 
Emenda nQ 24 está entre as emendas que destaquei. Anteriormente, v. 
Exa. estava dando prioridade, para o encaminhamento, ao autor do 
destaque. Entendo que a Mesa, como fez por ocasião da votação do 
veto, deveria convidar o Deputado autor do destaque para fazer uso 
da palavra. Queríamos justificar nossa posição contrária à Emenda nQ 
24, porque ela impõe uma discriminação entre os servidores. Ela 
concede o pró-labore para os cargos de direção de nível superior, 

.tanto para a administração direta como para a administração 
indireta, e exclui os servidores inativos e pensionistas. Não 
podemos concordar com uma emenda colocada de forma equivocada. Ela 
fere o Regimento. O art. 24 não permite que matéria estranha seja 
acostada a um projeto. Basta que consultemos o inciso I do art. 24 
do Regimento. Então essa emenda, além de ser inconstitucional. fere 
o Regimento Interno desta Casa. 

No inicio da nossa legislatura, foi derrubado um veto, na questão 
de um terreno cedido em comodato em Sabinópolis, com o argumento de 
que aquela emenda a um projeto da CODEVALE era algo estranho ao 
projeto; não tinha correlação com ele. 

Então, entendemos que votar contra essa emenda, além de ser um 
critério de justiça, resguarda o Regimento Interno, tão atacado, tão 
sofrido e tão esquecido nas votações de hoje. Apelo para que seja 
resguardado o nosso Regimento. 
O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Em votação, a 

emenda. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada. 

Em votação, a Emenda nQ 28, com parecer pela rejeição. Os Deputados 
que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Rejeitada. 

Em votação, a Emenda nQ 29, com parecer pela prejudicialidade. 
2 Concedo a palavra, pela ordem. ao Deputado Ronaldo Vasconcellos, 
~ apesar de estarmos em processo de votação. 

Questão de Ordem 
-~ O Deputado Ronaldo Vasconcellos -É sobre o processo de votação, 
·E Sr. Presidente. Gostaria que v. Exa. me esclarecesse se vamos votar 
2 pela prejudicialidade ou vamos votar a emenda. 
c O Sr. Presidente - A Presidência coloca em votação a emenda, 
o sempre, e não o parecer. Em votação, a emenda. Os Deputados que a 
~aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Rejeitada. 
~ -A seguir, são submetidas a votação e rejeitadas, cada uma por_sua 
~ vez, na forma regimental, as Emendas nQs 30, 34 e 35. F1ca, 
o portanto, aprovado, em 1Q turno, o Projeto de Lei nQ 26/95, com a~ 
~ Emendas nQs 1 a 10, 16, 17, 19 e 24, e 43 a 47 e a Subemenda nQ 1 a 
-~Emenda nQ 33; sendo rejeitadas as Emendas nQs 15, 18, 20, 21, 28 a 

ro 30, 34 a 36 e 38; e ficando prejudicadas as Emendas nQS 11 a 14, 2~. 
~ 23, 25 a 27, 31 a 33, 37, e 39 a 42. À Comissão de Fiscalizaçao 
~ Financeira. 
~ Questões de Ordem 
a 
E 
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o Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, como autor das Emendas 
nQs 30 e 34, discordo do parecer que as considerou prejudicadas no 
processo, porque são matérias distintas. 
o Deputado Gilmar Machado -Sr. Presidente, nós tínha~os feito a 

solicitação, e a Presidência disse que nos daria a questao ~orque o 
Regimento Interno estabelece. Embasados no art. 260, gostar1amos de 
justificar o nosso posicionamento. Imaginávamos que não ter~amos que 
assistir a cenas como as que acabamos de presenciar, que, as vezes, 
chegam a ser cômicas. Quem compareceu às galerias e os 
representantes da imprensa que aqui estiveram puderam perceber por 
que nos retiramos desse processo de votação, permanecendo em 
Plenário, posteriormente. Continuamos querendo discutir, para 
melhorar o projeto. Procuramos o Governador, os Líderes do Governo e 
da Maioria, tentando chegar a um meio- termo. Mas, lamentavelmente, 
não se quer discussão; não se quer chegar a um meio termo. Querem 

·impor o que o Governo deseja. Lamentamos que esse tipo de coisa 
ainda prevaleça aqui, mas faz parte do processo desta Casa. Acho que 
todos aqui são pessoas maduras, sérias. Não há necessidade de termos 
esses espetáculos de controle, de ter que levantar e sentar, sob 
orientação. E o Deputado José Bonifácio, com sua competência, 
colaborou, porque se ele não tivesse retirado o seu pedido. isso não 
ocorreria. Criou-se uma dificuldade, porque as pessoas não estavam 
entendendo direito como seria o processo. Acho que isso depõe contra 
nós. É bom procurar obter as informações antes do processo de 
votação, para que não vejamos mais cenas como essas aqui, em 
Plenário. Gostaríamos de expor porque realizamos esse processo de 
obstrução. Nós o fizemos porque acreditamos que essa é a arma que 
temos. O Governo tem seus mecanismos, e nós dispomos de nossos 
instrumentos. Esse é o motivo de usarmos, neste instante, do 
mecanismo da obstrução, na tentativa de abrir a negociação e 
discutir com o Governo. Vamos continuar mostrando, nesta Casa, que 
discutiremos. O rolo compressor continuará passando, mas encontrará 
dificuldades. O que, realmente, queremos é o debate. Continuaremos 
respeitando o Regimento Interno e em momento algum fizemos qualquer 
intervenção contra as suas regras. Continuaremos, as Bancadas do PT 
e do PP, discutindo e trabalhando no sentido de abrir a negociação, 
embora sejamos minoria. Propomos às Lideranças de todos os partidos 
desta Casa um encontro para debate e discussão dessas questões de 
tanta relevância. Muito obrigado. 
O Sr. Presidente - Esta Presidência já ·nformou que irá convocar as 

Lideranças. 
O Deputado Raul Lima Neto - Chegamos ao término de um processo de 

votação bastante demorado. Gostaria de justificar meu voto para 
todos os nossos companheiros e para as galerias. Acho que toda 
opos1çao sistemática, radical é mais do que prejudicial. é 
pecaminosa. Nós seremos oposição a tudo aquilo que possa prejudicar 
o povo, mas vimos que esse projeto encerra muitas coisas importantes 

'para a sociedade e para que o nosso Governo possa exercitar a 
justiça. inclusive, na distribuição dos salários do funcionalismo 
público. Vimos que se passou uma impressão errônea para o público, 
principalmente para os aposentados. de que essa emenda prejudicaria 
seus interesses. Tenho a dizer que votamos o projeto apenas em 1Q 
turno, e ainda existem oportunidades para que, em 2Q turno, corrija-
se alguma coisa que possa contrariar o interesse do povo. A emenda 
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propõe aumentos para autarquias e fundações, através de pró-labore, 
o que em nada prejudica os aposentados. 

Todos os funcionários verão que aqui estaremos lutando pelo bem 
geral. Muito obrigado. 

O Deputado Irani Barbosa - Sr. Presidente, Srs. Deputados, gostaria 
de deixar bem claro que somos pouco mais de 20 tentando obstruir um 
trabalho para que o Governo pise menos no povo. Não é possível lutar 
contra o rolo compressor do Governo, mas gostaríamos de dizer que 
vamos continuar utilizando todos os meios possíveis nesta Casa, da 
forma mais limpa e mais firme que se possa imaginar, para alcançar 
nossos objetivos. Queremos que V. Exa. nos ajude a cumprir nossa 
função, mantendo a serenidade e a lealdade. Já chega o rolo 
compressor dos Deputados que são submissos ao Governo, que têm que 
levar para suas bases alguma coisa para satisfazer o estado de 
miséria em que Minas Gerais se encontra. Gostaria de pedir a V. Exa. 
que, com toda a dignidade, nos ajudasse também a olhar para o todo 
de Minas. Temos aqui. 77 Deputados. Tirando os vinte e poucos da 
Oposição, vão sobrar cinqüenta e poucos. Se cada um olhar somente 
para seu quinhãozinho, levar um caminhãozinho de areia para ali, 
levar uma ambulância velha para outro canto, Sr. Presidente, o 
Estado vai à falência e, com ele, vão sucumbir nossos ideais e 
nossos filhos. 

O Deputado Geraldo Nascimento - Sr. Presidente, é lamentável o que 
tem acontecido nesta Casa, principalmente a partir de ontem. A 
galeria nos deu uma aula de civilização. Quero reiterar os meus 
protestos, que var1as vezes foram apresentados nas Comissões. V. 
Exa. sabe muito bem quai5 são os meus protestos, porque nós entramos 
nesta Casa para exercer com dignidade um mandato em nome do povo 
mineiro, e a encontramos com "blindex'', impedindo a participação do 
povo, que a nós confiou a missão de defender os seus interesses. 
Estamos tentando exercer o direito regimental. Infelizmente, isso 
não foi possível hoje. A aula que recebemos aqui nos dá coragem de 
tirar aquele "blindex" para poder receber com dignidade a população 
mineira, a fim de que ela nos critique de frente. Esse é o 
comportamento do povo que leva no coração o símbolo cesta Casa. Os 
nossos corações são vermelhos como o do povo mineiro. Nós também 

z hasteamos a bandeira ~esta Casa, que tem um símbolo que é vermelho. 
G Vamos manter esse símc:io que mantém a liberdade para o povo m'neiro 
· e brasileiro . 
. ~ Peço desculpas se ofendemos alguns dos senhores. Muito obriga~--
~ O Deputado João Batista de Oliveira- Sr. Presidente, gostaria de 
2 louvar a forma como v. Exa. conduziu esta reunião. Discordei de 
~ algumas coisas agora, talvez por inexperiência; não consegui 
c discutir devidamente o que gostaria de ter discutido. Acabamos de 
~ criar um "apartheid" em Minas Gerais. Era o que eu não queria. Votei § a favor da Secretaria da Criança e do Adolescente e acho que deveria a ter sido criada há mais tempo. Mas ela surgiu já pisoteando OS 
~ cadáveres. Ela surge fazendo vítimas. Vítimas de "apartheid" social. 
ro Crianças com a síndrome de Down não podem passar na Secretaria; 
.~ crianças surdas, cegas não são aceitas na Secretaria. Acabamos de 

ro criar, em Minas Gerais, o "apartheid" do Secretário João Pinto 
~ Ribeiro e daqueles que não ouviram a criança, mas a ordem do poder. 
~ É impossível que o coração desses Deputados que votaram contra as 
~ crianças excepcionais, contra as acamadas há 10, 15, 20 anos, contra Q 
E 
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as que nasceram assim não teve vontade de votar a favor delas. Foi 
comovente a manifestação do pessoal presente, que, depois de 
derrotado, ainda nos deu força para que continuemos lutando. Agora, 
tenha a certeza, Sr. Presidente. de que. se as crianças das unidades 
abrigadas ficarem sem ter para onde ir, vamos trazê-las para o 
saguão da Assembléia Legislativa. 

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

inexistência de "quorum" para prosseguimento dos trabalhos, encerra 
a reun1ao e convoca os Deputados para a ordinária de debates de 
amanhã, dia 24, às 9 horas, ficando desconvocada a extraordinária de 
logo mais, às 20 horas. Levanta-se a reunião. 
ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, EM 

24 DE MARÇO DE 1995 . 
~residência dos Deputados Agostinho Patrús e Wanderley Avila 

SUMARIO: ABERTURA - 1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): 1ª Fase: Ata 
Correspondência: Mensagem nQ 5/95 (Projeto de Lei nQ 120/95), do 
Governador do Estado Ofícios e telegrama Apresentação de 
Proposições: Projetos de Lei nQs 121 e 122/95 Comunicação: 
Comunicação da Comissão de Agropecuária Oradores Inscritos: 
Discurso do Deputado Sebastião Helvécio - 2a Fase: Abertura de 
incrições -Leitura de comunicação apresentada-- ENCERRAMENTO. 

. ABERTURA 
-As 9h15min, comparecem os Deputados: 
Agostinho Patrús -Wanderley Ávila- Paulo Pettersen Rêmolo 

Aloíse- Ibrahim Jacob - Ermano Batista- Ajalmar Silva -Almir 
Cardoso- Anívaldo Antónío - Bilac Pinto- Dimas Rodrigues - Dinis 
Pinheiro- Durval Ângelo - Elbe Brandão- Geraldo Rezende- Gilmar 
Machado - Ivaír Nogueira - Ivo José - João Leite - José Braga - José 
Henrique- Marcelo Gonçalves -Marco Régis- Maria Olívia- Miguel 
Barbosa- Miguel Martini - Olínto Godinho- Paulo Piau Paulo 
Schettino - Péricles Ferreira - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio 
- Simão Pedro Toledo. 
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) A lista de 

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro 
~b~r~a a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, 
1n1c1amos os ~ossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2Q-Secretário, 
para proceder a leitura da ata da reunião anterior. 

1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE) 
1ª Fase 

Ata 
-A Deputada Maria Olivia, 2Q-Secretário "ad hoc", procede á 

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

O Deputado 
correspondência: 

Rêmolo 
Correspondência 
Aloise, 1Q-Secretário, 

"MENSAGEM No 5/95* 
Belo Horizonte, 23 de março de 1995~ 
Senhor Presidente, 

lê a seguinte 

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame e 
deliberação dessa augusta Assembléia Legislativa, o projeto de lei 
incluso, que altera o prazo de contratação de profissional de 
notória especialização. 
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A hipótese de contratação de profissional para o desempenho de 
se~viço de notória especialização é contemplada no artigo 11, § 1Q, 
al1nea "b", da Lei nQ 10.254, de 20 de julho de 1990, que institui o 
regime jurídico único do servidor público civil do Estado de Minas 
Gerais. 
Trata-se de contratação que não gera vínculo permanente com o 

Estado. Sua finalidade é a de assegurar o atendimento de situação de 
excepcional interesse público, por meio de recrutamento precário, 
destinado a suprir claros momentâneos verificados no quadro de 
pessoal do Estado. 
O projeto encaminhado, mantendo o sistema de recrutamento 

transitório de que trata o artigo 11 da Lei nQ 10.254, de 20 de 
julho de 1990, apenas visa promover a alteração do prazo de duração 
do contrato, que passa a ser de até dois anos somente para trabalhos 
~é-~nicos de notória especialização, não podendo esse prazo, no caso 
·:~ prorrogação do contrato, ultrapassar o total de quatro anos. 

O projeto mantém, portanto, o sistema de contratação para execução 
de trabalhos técnicos avaliados como necessários, mas assegura, ao 
mesmo tempo, em virtude de dilação do prazo do contrato, a sua 
prestação conciliada com planos e projetos do Governo, de mais 
demorada concepção ou elaboração. 

Cabe ressaltar que no serviço público federal é igualmente de 
quatro anos, no máximo, o prazo do contrato celebrado para execução 
de atividade de excepcional interesse público. 
Solicito a Vossa Excelência que a matéria seja apreciada sob o 

regime de urgência de que trata o artigo 69 da Constituição do 
Estado. 

Aproveito a oportunidade para renovar os protestos do mais profundo 
respeito com que me subscrevo. 
Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais. 

Altera o prazo 
especialização. 

PROJETO DE LEI No 120/95 
de contratação dE profissional de notória 

Art. 1Q -É de até dois (2) anos o prazo a que se refere o artigo 
11 da Lei nQ 10.254, de 20 de julho de 1990, para a hipótese de 
contratação prevista no§ 1Q, alínea "b", do mesmo artigo. 

z Parágrafo único - Os contratos poderão ser prorrogados desde que o 
ü prazo total não ultrapasse quatro (4) anos. 

Art. 2Q- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
~ Art. 3Q- Revogam-se as disposiç6es em contrário." 
i Publicado, vai o projeto ás Comiss6es de Justiça, de 
~Administração Pública e de Fiscalização Financeira para parecer, nos 
~ termos do art. 195, c/c o art. 220, do Regimento Interno. 

*-Publicado de acordo com o texto original. 
~ OFÍCIOS 
~ Do Sr. Amaragil Divino Costa, Presidente da Câmara Municipal de 
~ Capinópolis, encaminhando cópias das moç6es apresentadas pelo 
~ Vereador Paulo Augusto Alves do Amaral de congratulaç6es com esta 
~ Casa pela designação do Deputado Romeu Queiroz para Líder do Governo 
-~ e com o Diretor do DETRAN-MG pelo início da operação Uma Cruzada 
~ contra a Corrupção. 
~ Do Sr. José Carlos Lassi Caldeira. Presidente do Conselho Estadual 
~ dos Direitos da Criança e do Adolescente - CEDCA -, encaminhando 
~cópia de oficio dirigido ao Governador do Estado em que solicita se 
~ 
E 
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nQ 26/95. 
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(- Anexe-se ao 

Do Sr. José Carlos Rodrigues, Diretor do Departamento de 
Informações da Assembléia Legislativa do Espírito Santo, solicitando 
seja enviado diariamente a essa Casa um exemplar do "Diário do 
Legislativo", publicado no "Minas Gerais", órgão oficial dos Poderes 
do Estado. . 

O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Avila) 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 121/95 

(Ex-Projeto de Lei nQ 2.139/94) 
Declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores 

Rurais de Goianá, com sede no Município de Rio Novo. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a Associação dos 

Pequenos Produtores Rurais de Goianá, com sede no Município de Rio 
Novo. 
Art. 2Q- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrá~io. 
Sala das Reuniões, 22 de fevereiro de 1995. 
Sebastião Helvécio 
Justificação: A Associação dos Pequenos Produtores Rurais de 

Goianá, fundada em 1984, funciona na Rua Dona Leopoldina, no 
Distrito de Goianá, no Município de Rio Novo. 
A referida entidade é uma sociedade civil sem fins lucrativos, que 

reúne pequenos produtores e parceiros rurais daquela região, que 
buscam, por meio da união, atingir objetivos que levem ao 
fortalecimento e ao progresso da classe produtora. 
A associação possui sede própria, dois tratores com implementas, 

dois moinhos para milho e uma batedeira de cereais, e presta 
serviços a preços mais baixos que os praticados no mercado. 

Dessa forma, contamos com o apoio dos nobres colegas para aprovação 
desta lídima proposição. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame 

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

PROJETO DE LEI NQ 122/95 
(Ex-Projeto de Lei nQ 2.178/94) 

Declara de utilidade pública a Fundação Torino, com sede na 
Município de Betim. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a Fundação Torino. 

com sede no Município de Betim. 
Art. 2Q- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 7 de março de 1995. 
Glycon Terra Pinto 
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Justificação: A Fundação Torino é uma entidade civil sem fins 
lucrativos, que tem por objetivo a promoção de atividades culturais, 
artísticas, recreativas, esportivas e beneficentes. 

A referida entidade satisfaz a todos os requisitos legais para ser 
declarada de utilidade pública, quais sejam: funciona há mais de 
dois anos, presta serviços à coletividade e não remunera seus 
diretores, pessoas de ilibada reputação moral, pelo exercício dos 
cargos que ocupam. 

Quanto ao mérito, é indiscutível. Seus objetivos são alcançados por 
meio de escolas e estabelecimentos esportivos, artísticos e 
culturais, os quais atendem às comunidades de Betim e da Grande Belo 
Horizonte, prestando-lhes inestimáveis serviços em seus respectivos 
campos de atuação. 

Contamos, pois, com o apoio de nossos pares para a aprovação do 
projeto que ora encaminhamos à sua arguta apreciação. 

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

É também 
Agropecuária. 

COMUNICAÇÃO 
encaminhada à Mesa comunicação da Comissão de 

Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sebastião Helvécio. 
O Deputado Sebastião Helvécio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

Sra. Deputada, venho à tribuna, nesta manhã. para informar o 
Plenário de uma visita parlamentar que fizemos ao Município de 
Olaria, no último fim de semana. Creio ser muito importante que os 
parlamentares relatem suas atividades, notadamente aquelas que 
exercem fora do Plenário da Assembléia. Entendo que essas nossas 
atividades - tão representativas e, ao mesmo tempo, tão importantes 
para a sociedade de Minas Gerais - quase nunca têm, nos órgãos de 
comunicação, a devida divulgação e importância. Na verdade, os 77 
Deputados. quando, ao final de cada semana, encerram seus trabalhos 
legislativos na Casa e se dirigem às suas bases, às comunidades que 
lhes dão votos, buscam manter a legitimidade da representação 
popular que lhes foi conferida pelas urnas. 

2 No caso específico, no final de semana, estivemos na Zona da Mata, 
õ no Município de Olaria, que dista cerca de 350km de Belo Horizonte. 

Lá estivemos para verificar "in loco" as questões aludidas pelo Sr. 
-~ José Nelimo Oliveira, Prefeito Municipal, que ali vem desenvolvendo 
·E um trabalho profícuo, visando à valorização da educação e da saúde. 
~ Apesar de ser um município bastante novo no contexto da história de 
~ Minas Gerais (naquela oportunidade, eram comemorados os 32 anos da 
:emancipação política de Olaria), pudemos perceber. de perto, o que a 
~política, como instrumento de transformação social, é capaz de 
~realizar, quando feita com dedicação e denodo. Exemplo disso é o 
~ fato de que o mun1c1p1o apresenta altos índices de matrícula 
~escolar, notadamente na pré-escola e no 1Q grau; mas, infelizmente, 
~ ainda encontra dificuldades burocráticas referentes ao funcionamento 
.~ do ensino de 2Q grau. Os moradores de Olaria, principalmente os 
~ jovens, precisam sair de lá para estudar em municípios vizinhos. 
~ Tendo essa preocupação, a Prefeitura criou uma escola municipal de 
~ 2Q grau, mas até agora não foi publicada a autorização para o 
~funcionamento. Essa é mais uma providência que solicitamos a esta 
ü 
E 
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Casa, em requerimento, no sentido de agilizar o reconhecimento da 
referida escola, que é de grande importância para aquela comunidade. 
Portanto, pretendemos, neste instante, prestar a nossa homenagem a 

esse homem simples, dedicado e correto, o Prefeito José Nelimo, que 
vem implantando uma administração especialmente voltada para a 
melhoria da qualidade de vida do povo de Olaria. Esse é o nosso 
registro. Muito obrigado. 

2a Fase 
Abertura de Inscrições 

o Sr. Presidente Não havendo outros orador~: inscritos, a 
Presidência passa à 2a fase da 1a parte da reunião, :J~preendendo 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, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário da comunicação 

apresentada nesta reunião pela Comissão de Agropecuária - aprovação, 
na 3a Reunião Ordinária dessa Comissão, dos Requerimentos nQs 52, 
53, 102 e 108/95, sendo autores, respectivamente, os Deputados Dimas 
Rodrigues, Carlos Pimenta, Anderson Adauto e Dimas Rodrigues 
(Ciente. Publique-se.). 

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

Líderes inscritos nem outros oradores inscritos para o Grande 
Expediente, a Presidência encerra a reun1ao e convoca os Deputados 
para a ordinária de debates de segunda-feira, dia 27, às 20 horas. 
Levanta-se a reunião. 

ATA DA 2a REUNIÃO ESPECIAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, EM 21 DE MARÇO 
DE 199S, DESTINADA A RECEBER O SECRETÁRIO DE TRANSPORTES E OBRAS 

PÚBLICAS E O DIRETOR-GERAL DO DER-MG PARA PRESTAREM ESCLARECIMENTOS 
SOBRE AS 

OBRAS DE DUPLICAÇÃO DAS RODOVIAS BR-381 
E BR-040, RESPECTIVAMENTE 

Presidência dos Deputados Agostinho Patrús e Wanderley Ávila 
SUMÁRIO: ABERTURA -Ata -Composição da Mesa Destinação da 

reunião- Palavras do Deputado João Batista de Oliveira - Palavras 
do Deputado Carlos Pimenta - Palavras do Secretário Israel Pinheiro 
Filho- Palavras do Sr. Mauro Roberto Soares de Vasconcelos 
Debates - ENCERRAMENTO. 

ABERTURA 
-Às 9h30min, comparecem os Deputados: 
Agostinho Patrús -Wanderley Ávila- Sebastião Navarro Vieira-

Rêmolo Aloise- Maria José Haueisen - Ibrahim Jacob - Ermano Batista 
- António Júlio- Aílton Vilela Ajalmar Silva Alencar da 
Silveira Júnior- Almir Cardoso- Álvaro António- Anderson Adauto-
Anivaldo António - António Andrade - 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 - Elmo Braz - Francisco Ramalho - Geraldo Nascimento 
Geraldo Rezende -Geraldo Santanna- Gil Pereira- Gilmar Machado-
Glycon Terra Pinto- Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Ivo José -
Jairo Ataíde- João Batista de Oliveira- João Leite- Jorge Eduardo 



de Oliveira -José Bonifácio- José Braga -José Henrique- José 
Maria Barros - Kemil Kumaira- Leonídio Bouças- Luiz Antônio Zanto 
- Marcelo Cecé - Marcelo Gonçalves - Marco Régis - Marcos Helênio -
Mauri Torres -Miguel Barbosa- Miguel Martini - Olinto Godinho-
Paulo Piau - Paulo Schettino - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto -
Romeu Queiroz- Ronaldo Vasconcellos- Sebastião Costa- Simão Pedro 
Toledo- 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. 

Ata 
- A Deputada Maria José Haueisen, 2ª-Secretária, procede à leitura 

da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 
Composição da Mesa 

O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à Mesa os 
Exmos. Srs. Israel Pinheiro Filho, Secretário de Estado de 
Transportes e Obras Públicas; Mauro Roberto Soares de Vasconcelos, 
Diretor-Geral do DER-MG; Luiz Carlos Duarte, Diretor de Transporte 
da Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas; Élcio 
Santos, Vice-Diretor-Geral do DER-MG; e o Deputado Rêmolo Aloise, 
1Q-Secretário da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais. 

Destinação da Reunião 
O Sr. Presidente - Destina-se a reunião a receber os Exmos. Srs. 

Israel Pinheiro Filho, Secretário de Estado de Transportes e Obras 
Públicas, e Mauro Roberto Soares de Vasconcelos, Diretor-Geral do 
DER-MG, para prestarem esclarecimentos sobre as obras de duplicação 
das Rodovias BR-040 e BR-381. 

Com a palavra, o Deputado João Batista de Oliveira, autor do 
requerimento que suscitou a visita do Exmo. Sr. Israel Pinheiro 
Filho, Secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas. 

Palavras do Deputado João Batista de Oliveira 
O Deputado João Batista de Oliveira Sr. Presidente, Sr. 

Secretário, Sr. Diretor-Geral do DER-MG, Srs. Deputados, Sras. 
Deputadas, demais presentes, ao saudar o nobre Secretário Israel 

2 Pinheiro Filho, gostaria de dizer que já era tempo de esta Casa se 
6 aprofundar na discussão sobre a Rodovia BR-381. 

No ano passado, tivemos informações desencontradas em relação a 
~ essa questão. Atualmente, as informações do Governo também não estão 
·E em conformidade com as das empresas. Portanto, gostaria de 
o aproveitar a presença dos dois convidados para poder obter maiores 
~ esclarecimentos sobre o assunto. Esta Casa não pode ficar alheia a 
: esse debate. E mesmo quando se posiciona, ela o faz sem as 
E informações necessárias. Então, Sr. Secretário e Dr. Mauro 
m Vasconcelos, gostaria de saudar a vinda dos senho~es a esta 
~ 
~ Assembléia e dizer que estamos aqui para colaborar. E claro que 
~ temos posições, que já formamos com as poucas informações de que 
.~ ~~~~~mg~~a~s ~~s~~mi~~~~g!~ d; ~~~~~~~a~á ~~~ae~sad~s~~~o~~~~~~~oq~~ 
~ liga todo o País e traz o progresso a todas as regiões. 
~ Oportunamente voltaremos a falar sobre o assunto. Muito obrigado. 
o 
~ 
~ m 
~ 
E 
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o Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta, autor 
do requerimento que suscitou a visita do Exmo. Sr. Mauro Roberto 
Soares de Vasconcelos, Diretor-Geral do DER-MG. 

Palavras do Deputado Carlos Pimenta 
o Deputado Carlos Pimenta -Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 

Deputadas, também queremos fazer coro com as palavras do nosso 
companheiro, Deputado João Batista de Oliveira, quando faz a sua 
saudação ao Secretário de Transportes e Obras Públicas, Dr. Israel 
Pinheiro Filho, e ao Diretor-Geral do DER-MG, Dr. Mauro Roberto 
Soares de Vasconcelos, que vêm aqui, nesta manhã, para um debate 
aberto e amplo com os parlamentares desta Casa. Acredito que esse 
contato será de grande importância. Nesta oportunidade discutiremos 
não só a questão da duplicação da Rodovia BR-381, a Fernão Dias, 
como também da duplicação da Rodovia BR-040, trecho de Sete Lagoas a 
Belo Horizonte. Tomaremos, ainda, conhecimento do plano viário do 

·Governo do Estado, principalmente para 1995, pois já ouvimos o 
Governo anunciar a duplicação das rodovias que ligam Belo Horizonte 
a Monlevade e Belo Horizonte a Uberlândia, criando-se um corredor de 
transporte extremamente importante. Gostaria, inclusive, de tomar a 
liberdade de aprofundar o diálogo com relação à questão das 
rodovias, principalmente as do Norte de Minas. 
Sentimo-nos honrados com a presença de V. Exas. e temos a certeza 

de que este momento será aproveitado da melhor maneira possível por 
mim e pelos meus companheiros Deputados. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Exmo. Sr. Israel Pinheiro 
Filho, Secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas, ex-
Deputado Estadual e atual Deputado Federal. 

Palavras do Secretário Israel Pinheiro Filho 
o Secretário Israel Pinheiro Filho Sr. Presidente, Srs. 

Deputados, que saudade desta tribuna! Passaram-se quase 40 anos 
desde que fui eleito Deputado Estadual, em 1958. Para mim é um 
prazer estar aqui, na Casa do povo. O diálogo dos governantes com o 
povo é o instrumento mais forte da nossa democracia. 

Em primeiro lugar, gostaria de agradecer à Casa a oportunidade de 
estar aqui, e ao nobre Deputado João Batista de Oliveira a sua 
saudação. Ainda não havia falado desta tribuna, falei da tribuna da 
Praça Afonso Arinos e da Rua Tamoios. Srs. Deputados, quero 
parabenizá-los, porque considero fundamental a participação do 
Executivo e do Legislativo. Deve haver um acompanhamento "pari 
passu" das atividades do Executivo pelo Legislativo. A função 
fundamental do Legislativo é aprovar o orçamento do Estado, porque, 
através do orçamento, o Poder Legislativo estabelece as diretrizes 
de investimentos, num sentido mais amplo de planejamento. Na medida 
em que não há um acompanhamento do que está sendo realizado pelo 
Executivo, o Legislativo se omite e vai tomando outros rumos, vai se 
perdendo ao longo dos anos. 
Faço esta análise porque considero que nos últimos anos. sobretudo 

no período ditatorial que vivemos, o Poder Legislativo perdeu a sua 
criatividade e deixou de debater, acompanhar e fiscalizar o Poder 
Executivo e se transformou, simplesmente, numa casa de debates, não 
digo inócuos, porque a política é sempre fascinante em seu contexto 
geral, mas de pouca produção, de pouca objetividade em relação aos 
interesses maiores do Estado, em função :~s interesses maiores do 
povo brasileiro. 
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É por isso que, neste retorno, neste ciclo de debates que realiza a 

Assembléia Legislativa de Minas Gerais, vamos começar um debate 
permanente, e todas as grandes discussões e problemas de Minas 
Gerais têm que ser aqui debatidos, contestados, sugeridos e, 
sobretudo, aprovados pelo Poder Legislativo. 
Tenho uma proposta, Sr. Presidente e Srs. Deputados, para 

equacionar o problema da BR-381, mas preciso do respaldo, do 
conhecimento e da aprovação do Poder Legislativo, porque, senão, 
encontraremos apenas deturpações, frases malfeitas, interesses 
contrariados alguns legítimos, outros não. Com a posição clara do 
Poder Legis ~tivo, o assunto serã encerrado, posições serão 
assumidas, medidas serão tomadas, e vamos atingir o interesse maior 
do povo mineiro, que é a realização da estrada com a sua duplicação. 

Temos que dirigir a nossa visão para essa meta, que é a realização 
da estrada. Precisamos, para chegar lá, em primeiro lugar, de 
rapidez; em segundo lugar, de custos baixos para não onerar tanto os 
Tesouros Estadual e Federal, porque, como jã dissemos, essa obra 
será feita em parceria tríplice com o Governo Federal, que entra com 
25%; o Governo Estadual, também com 25%, e o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento- BID -, com 50%. É uma obra que atende mais aos 
interesses de Minas do que aos interesses de São Paulo. É ela a 
continuação de um sonho, de um projeto político dos mineiros. A 
mudança da Capital Federal para Brasília faz parte de um contexto 
desenvolvimentista, e a Fernão Dias estã incluída nele. O grande 
pensamento político foi interiorizar a Capital Federal, levando-a 
para o Planalto Central. A segunda etapa desse projeto seria puxar o 
desenvolvimento de São Paulo para o Sul de Minas, e aí teríamos dois 
grandes corredores, um do Noroeste do Triângulo Mineiro e outro que 
iniciaria no Espírito Santo indo para o vale do rio Doce. 
Esta é a idéia. Por quê? Porque as indústrias paulistas, sobretudo 

as situadas na cidade de São Paulo, estão saturadas, não têm mais 
ãrea física disponível. O meio ambiente já está muito atingido em 
São Paulo. Assim, na medida em que nós, mineiros, conseguirmos 
duplicar a Rodovia Fernão Dias, estaremos permitindo que as 
indústrias paulistas se instalem, inicialmente, no Sul de Minas, que 
é onde há melhores condições geográficas e técnicas para a 

2 implantação de novos pólos industriais, porque se situa 
~ geograficamente a uma distância equivalente dos grandes centros 
' consumidores (São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Belo ~:~izonte). 
~ Então, a tendência é a criação de dezenas de peque~os pólos 
• industriais no Sul de Minas. Com o tempo, essas indústrias 1rao 
~ subir a Fernão Dias, atingindo Belo Horizonte e, como já disse, em 
c outra etapa (que espero ver em execução), chegarão ao Triângulo 
~ Mineiro, ao Noroeste de Minas e ao vale do rio Doce, incrementando o 
ro desenvolvimento dessas regiões. § Essa é uma estrada fundamental. É uma estrada que representa todo o a sentimento de desenvolvimento do povo mineiro. Infelizmente, ela 
~ está em situação lamentável para os mineiros, sobretudo para nós, 
ro políticos mineiros, porque, realmente, hoje essa estrada tem muito 
.~mais políticas do que repercussões de engenharia. 

ro Resumidamente, o que aconteceu, Sr. Presidente e Srs. Deputados, é 
~ que a concorrência foi lançada numa época de inflação alta (40% ao 
~ mês), quando havia também, no País, um clima de recessão e de 
~ insegurança gerado pelos escândalos da CPI do Orçamento, que 
n 
E 
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mostravam que havia superfaturamentos das obras públicas do Brasil. 
Era aquela filosofia de que quem comandava o planejamento do Brasil 
eram as empreiteiras e não o Poder Legislativo. Em função disso, na 
licitação, em março do ano passado, os preços foram extremamente 
baixos. 
Para que os senhores tenham uma idéia da média da redução, os 

preços são taxados segundo uma tabela do DNER e, nesse c~~o. eles 
foram fixados, em média, com 58,6% de desconto. Isso Ja é um 
absurdo. Como pode haver uma tabela de um órgão oficial (DNER e DER) 
e ainda haver, sobre ela, um desconto de 58,6%? Alguma coisa está 
errada aí. Ou a tabela está muito alta ou os empreiteiros pensavam 
que, ao longo do tempo, iriam conseguir ajustes, aumentos de obras, 
mudanças de classificações, etc. Enfim, não tenho como julgar. Essa 
é uma análise extremamente subjetiva e, como secretário de Estado e 
parlamentar, temos a responsabilidade de não afirmar coisas das 
quais não temos nenhuma segurança. 

De qualquer forma, alguma coisa de errado havia. Prova disso é que 
as empreiteiras não conseguiram executar a obra pelos preços que 
apresentaram. 

Em cima disso, surgiu outro problema muito grave, em termos de 
oportunidade para as empreiteiras não serem punidas pelo Poder 
Público. O mais grave é a impunibilidade dos empresários que 
ofenderam e desacataram aquilo que ganharam numa concorrência 
legítima e democrática. Não temos nenhum poder, Sr. Presidente, de 
punir essas empresas, porque a medida provisória que criou o real. 
em junho de 1994, abriu exceção para que nos contratos que tivessem 
sido assinados antes da implantação da URV, que é o caso da Fernão 
Dias. os empresários pudessem, unilateralmente, rescindi-los. Isso 
significava que eles estavam livres de punições por atrasos, por 
incompetência administrativa ou técnica, enfim, por atrasarem o 
programa da obra. Além dessa cláusula que permitia a rescisão 
unilateral, o Governo de Minas houve por bem exigir um deflator, uma 
redução dos preços em todos os contratos que haviam sido assinados 
anteriormente à implantação da URV. Nessa rescisão, o Governo exigia 
que os valores fossem reduzidos em função da inflação supostamente 
embutida nos preços antes oferecidos. 

Resumindo a história, os empresários que ficaram na Fernão Dias, 
que já tinham entrado com os preços muito reduzidos, foram obrigados 
a reduzi-los em mais 11% porque tinham 20 dias para receber (10 
dias, que era o prazo legal, mais 10 para receber), e o Governo 
partiu do princípio de que nesse período haveria uma inflação diária 
de 1%. Ao fim de dez dias, a inflação seria de 11%. Eles foram 
obrigados. pelo Governo Estadual, através do DER, a assinar um 
aditivo contratual reduzindo esses preços em 11%. Muitos não 
quiseram aceitar, e assinaram "sub judice", sob ressalva, dizendo 
que não abriam mão do direito de utilizar o artigo da medida 
provisória que permitia a resc1sao bilateral. Criou-se um impasse. 
Aí, caros colegas, Sr. Presidente e Srs. Deputados, é que defendo o 
parlamentarismo. Presi9encialismo é isto: faltando três meses para 
terminar o Governo, para tudo. Como era setembro e as eleições 
seriam em outubro, parou o Governo, não se tomava mais nenhuma 
decisão. Ficou-se _esperando o novo Governo. E o mais grave, no 
presidencialismo, e que não se sabe quem será o vencedor. Pode ser 
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uma corrente favorável ou contrária. E as coisas vão sendo deixadas 
para o governo seguinte. 

Como resultado, Eduardo Azeredo, Governador de Minas, e eu, 
~ecretár~o de Obras, tivemos que retomar todas as negociações e, com 
·sso, tres meses foram perdidos no cronograma físico dessa obra tão 

, mportante para o Estado de Minas Gerais. Resumidamente, encontramos 
as obras totalmente paralisadas e, o mais grave, sem pai nem mãe. 
Isto é, a estrada antiga, abandonada, porque o DNER, que é órgão 
federal, responsável por ela, não se encarregou de recapear e tapar 
os buracos da estrada, porque a nova estava sendo construída. Então 
virou um caos. Nem a nova, nem a velha. E essa angústia nos levou a 
tomar algumas decisões. Em primeiro lugar, procuramos estimular, 
incentivar os empresários responsáveis pelos trechos a assumirem 
seus compromissos. Eles vieram com a seguinte argumentação: o 
contrato foi assinado sob a égide da Lei nQ 2.300, anterior à lei 
das licitações hoje em vigência, a nQ 8.666. 

Mas elas são similares. A lei fala em um desequilíbrio econômico-
financeiro no contrato, que significa um fato superveniente, 
anormal; não significa ser desequilibrado pela ingerência, pela 
incompetência ou pela má administração, ou até por causa do Estado, 
na sua incompetência. Desequilíbrio econômico-financeiro tem origem 
em causas nacionais e internacionais que afetam a economia 
brasileira. Mas essa é uma decisão do Supremo Tribunal Federal. que 
determina que só há desequilíbrio econômico-financeiro quando há uma 
crise de petróleo no Oriente Médio, um terremoto, ou seja, quando há 
uma catástrofe. Aí, realmente, as condições compactuadas no contrato 
deixaram de existir. Então, tem que haver o reequ:1íbrio. Essa 
tentativa foi respondida pelo DER, através do Dr. Maur: Vasconcelos, 
aqui presente. Responderam item por item e provaram numericamente 
que não houve nenhum desequilíbrio econômico-financeiro. Ao 
contrário- e é muito fácil entender -a partir de junho houve até 
queda de preços para os empresários da construção pesada, porque 
caiu o preço dos combustíveis e não subiram os preços das máquinas. 
O único aumento foi o da mão-de-obra, que é indexada pelo IPCR. A 
mão-de-obra representa 20% ou 25% do preço final de obras de 
terraplenagem. Nos últimos dez meses o aumento do IPCR foi de vinte 

z e poucos por cento, o que significaria um aumento de 4%. 
~ Mas os combustíveis baixaram nessa faixa. Na verdade, não houve 

desequilíbrio econômico-financeiro nos contratos. Em função disso, 
~ eles continuaram a exigir e nós tomamos decisões de caráter 
~político. A BR-381 é uma estrada política. Os empresários ameaçaram 
a o Estado, que não tinha instrumentos jurídicos para puni-los, porque 
c a lei das licitações é extremamente malfeita e não dá instrumentos 
m ao Poder Executivo. Ela fala em multa, mas não a define, não tem 
~ regulamentação. É uma lei feita para favorecer os empresários, e não 
o o Governo. E toda lei deve ser feita sempre a favor do Governo, esse 
~ é o principio do direito jurídico. No entanto, o Governo tem sido 
~ sempre a parte fraca nas negociações com seus contratados. Mas vamos 
ro tentar modificar essa lei. Em função da legislação que nos deixa 
-~ inseguros, começamos a negociar com o segundo e o terceiro 

ro colocados. Essa negociação ainda está sendo feita, porque a 
g legislação brasileira só permite convocar o segundo e o terceiro 
~ colocados com o preço do primeiro lugar. Vejam o absurdo dessa 
~ legislação. Evidentemente. essa não é uma proposta séria. Alguma a 
E 
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intenção está escondida por trás. Se você apresenta seus preços, não 
tem como reduzi-los. 
Felizmente, o Congresso é um pouco sábio no seu conjunto. Há uma 

ressalva, tanto na Lei nQ 2.300, como na Lei nQ 8.866, que diz que, 
quando as obras são contratadas com financiamento de organismos 
internacionais, em que o Brasil tenha assinado o acordo e o 
Congresso Nacional o tenha ratificado, podem-se adotar as normas 
reguladoras dos dois países, desses organismos com relação a essas 
concorrências, isto é, se o BID, o organismo financiador admite como 
regra que pode colocar o segundo e o terceiro pelo preço do 
primeiro, a legislação fica submetida à decisão desses organismos 
internacionais. 

Em função disso, a situação modificou. Nós, que estávamos em 
situação de inferioridade com essa opção, conseguimos fechar o 
pacote de negociações. Podemos anunciar, hoje, que temos oito lotes 

·de empresas fechadas, prontas para assinarem o contrato, dependendo 
de duas decisões: a primeira, partindo do principio de que o 
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais tem de acompanhar, •a 
priori", todas as negociações e contratos que o Estado assina. Não 
aceito, Sr. Presidente, Srs. Deputados, que os municipios e Estados 
passem o ano entregando um monte de papéis e recibos ao Tribunal de 
Contas sem nenhum significado objetivo. É mais uma prestação de 
contas do que uma análise objetiva de execução, de planejamento, de 
gasto do dinheiro público. 

Acho que o Tribunal de Contas tem de acompanhar •a priori", 
diuturnamente, todas as negociações. Vou colocar a Secretaria de 
Obras a funcionar de tal forma que se estreite seu relacionamento 
co~ o Tribunal de Contas do Estado, para que as contas da Secretaria 
SeJam aprovadas ao longo do mês. Ao final do ano, basta entregar 
tudo aprovado ao Tribunal de Contas, que aprova e sacramenta as 
contas. 
Esse é o caminho que deve ser adotado. Nós, legisladores, temos de 

mostrar uma solução, e isso não é fácil. O que estou encontrando é 
esse caminho administrativo, que não tem respaldo na Constituição 
Federal, nem na Estadual. Por isso, temos de consultar e já 
consultamos o Tribunal de Contas do Estado. Vamos a Brasília 
conversar com o Tribunal de Contas da União. Felizmente já existe um 
parecer do Tribunal de Contas da União, que deixarei para que seja 
inserido nos anais da nossa Casa, juntamente a um caso muito 
semelhante ao nosso. Trata-se de uma consulta que a EMBRAPA fez em 
1992 sobre financiamento de organismo internacional, que financiou a 
EMBRAPA para adquirir equipamento sem licitação, segundo as regras 
do BID. O brilhante parecer é do ex-Ministro Luciano Brandão, que se 
declara favorável e que sugere ao Governo Federal tomar as medidas 
de acordo com a legislação. Também deixo, nesta Casa, Sr. 
Presidente, um quadro que mostra as firmas que já estão acordadas 
para aceitar imediatamente a EMBRAPA no canteiro de obras, para que 
comece seu trabalho. Para que tal ocorra, estamos esperando a 
assinatura do contrato, que está dependendo do Tribunal de Contas de 
Minas, que por sua vez só está esperando um documento do BID. O 
documento será remetido hoje para Washington. Por ele indagaremos 
qual é a regra que o BID adota nesses casos. Já conversamos 
informalmente e a resposta é sim: aprovam a medida, mas exigem, com 
toda a razão, um documento por escrito. Chegando, esse documento 
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será entregue ao Tribunal de Contas. Entregaremos ao Tribunal de 
Contas da União o mesmo parecer. Faremos também uma consulta formal 
em nome do Governo de Minas. Com as respostas dos dois Tribunais d~ 
Contas, assinaremos o contrato. Espero, para isso, contar com 9 
apoio da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais. E 
fundamental que os Deput2:os fiquem convencidos não só da lisura, 
porque essa é a obrigaç~: de qualquer legislador, mas do interesse 
público do Governo de Minas e do povo mineiro para que esses 
processamentos sejam feitos. Espero que não ocorra, como alguns 
desejam, o cancelamen~o da licitação, com a convocação de uma nova, 
com um novo edital. E um absurdo essa proposta, feita por certas 
áreas. Sr. Presidente, já estou esgotando o meu tempo. Por 
experiência, sei que oradores quando demoram muito ficam cansativos. 
Percebo que já estou cansando os ilustres parlamentares. Por isso 

_terminarei falando sobre a questão final, que é relativa ao preço. 
Deixo, nesta Casa, esse documento que mostra o valor original orçado 
pelo DNER e aprovado pelo DER-MG, em cruzeiros reais, que 
convertido, - sobre isso os engenheiros explicarão aos nobres 
Colegas- é de R$ 2.790.000,00, que é um valor simbólico. Pela 
concorrência, esse valor caiu para R$1.634.000,00. Houve um desconto 
de 58% sobre a tabela do DNER, no orçamento original. Pelas contas 
que tive a oportunidade de fazer, as empresas que ganharam a 
licitaçã: estão com seus valores mapeados e se propõem a fazer a 
obra por R$1.385.000,00, o que significa um aumento de 8,6%. 

A redução vai ficar em 50%; de 58,6% cai para 50%. Vou repetir bem, 
porque alguns jornais estão dando informações capciosas: dependendo 
do critério que se adota, vamos encontrar vários números, mas se 
adotarmos um critério razoável, isto é, o valor global aliado ao 
quanto vai ser feito pelas 9 contratadas, que serão chamadas agora, 
o aumento será de 8,6% sobre o valor inicial. Era o que eu tinha a 
dizer, Sr. Presidente. Estou à disposição dos Srs. Deputados para 
algum esclarecimento que se fizer necessário. 

Antes, porém, é importante que se diga: a obra está parada. Vou 
resumir o que foi feito até agora, referindo-me aos trechos, de 
acordo com o cronograma físico e financeiro. Do primeiro trecho, 23% 
estão prontos; do segundo, 18%; do terceiro, 6%; do quarto, 13%; do 

z quinto, 10%; do sexto, 6%; do sétimo, 17%; do oitavo, 14% e do nono, 
õ 2%. Era para estarmos com 50% da obra pronta, porque o cronograma 
· para 2 anos se encerraria, no máximo, no começo do próximo ano. 
~ Estamos na metade do prazo e, entretanto, os números são esses, 
·E deprimentes. Posso, porém, garantir aos Deputados, em nome de uma 
2 vocação, em nome de uma responsabilidade, que, assinado o contrato, 
c em 9 meses teremos uma parte da estrada pronta, e, em 12 meses, toda 
~ ela estará completa. Mas, para isso, preciso da compreensão de todos 
~ os membros desta egrégia Assembléia Legi~lativa. Muito obrigado. 
m O Sr. Pres;dente (Deputado Wanderley Av;la) -Com a palavra, o â Diretor-Geral do DER, Sr. Mauro Roberto Soares de Vasconcelos. 
~ O Sr. ~:~~~ra~og~r~~- ~~~~~sRo~;rt~a~~~~~~l~~ Vasc~~~~~osDeputado 
-~Wanderley Ávila; Exmo. Deputado Rêmolo Aloise; Srs. Deputados; 
~ senhoras e senhores, depois de ouvir o depoimento tão vibrante do 
~Secretário Israel Pinheiro, eu preferiria colocar-me à disposição 
~ dos senhores para complementar o trabalho, trazendo as informações 
~ especificas que julgarem necessárias. a 
E 
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Debates 
o Sr. Presidente - Nesta parte da reun1ao, os Deputados poderão 

formular perguntas aos convidados. Para que possamos agilizar .os 
debates, a Presidência solicita aos que forem perguntar que seJam 
objetivos e sucintos, dispensando a formalidade das saudações 
pessoais. Com a palavra, o Deputado Clêuber Carneiro. 
O Deputado Clêuber Carneiro - Sr. Presidente, Srs. Deputados, com 

alegria, ouvimos as palavras do Secretário Israel Pinheiro, ~· pelo 
seu conhecimento e pela sua vibração, produto mesmo de sua tempera, 
temos a certeza de que a condução do barco está em mãos firmes. 
Gostaríamos, Sr. Secretário, para fazermos uma avaliação, de saber 

como andam essas obras, na parte relativa a São Paulo. A bagunça 
existente no trecho relativo a Minas Gerais se repete em São Paulo, 
na área administrada por aquele Estado? Essa é a primeira pergunta. 
A segunda pergunta dirigida ao Diretor-Geral do DER-MG é relativa à 

·BR-135, que é minha prioridade. Baseado no compromisso assumido por 
nosso Governador, no sentido de que as obras iniciadas não seriam 
interrompidas, gostaria de saber do andamento das obras da BR-135, 
exatamente no trecho Januária-Itacarambi, que é a espinha dorsal da 
região Norte do Estado. A BR-135 não é efetivamente Januária-
Itacarambi, mas Rio de Janeiro-São Luiz do Maranhão. São essas as 
minhas questões. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Secretário Israel Pinheiro 

Filho. 
O Secretário Israel Pinheiro Filho- O Deputado Clêuber Carneiro 

tem toda razão. Em São Paulo a tragédia se repete. Quando fomos 
convocados a Brasília, o Ministro José Serra solicitou-nos que a 
solução mineira, a pedido do Governador Mário Covas, fosse 
implantada em São Paulo. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Mauro Roberto Soares de 

Vasconcelos. 
O Sr. Mauro Roberto Soares de Vasconcelos Quanto ao trecho 

Januária-Itacarambi da BR-135, tenho a informar que tivemos um 
problema de desapropriação, que está sendo resolvido, e faz parte 
dos planos do Governo conduzir essa obra até o final. Entendemos 
que, por ser uma obra do Governo Federal, este deveria participar 
com recursos, solicitando-os através dos Ministérios do Planejamento 
e Transporte para nos ajudar a resolver esse problema. 
O Deputado Clêuber Carneiro Então, podemos nos tranqüilizar 

quanto à realização das obras. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Batista de 

Oliveira. 
O Deputado João Batista de Oliveira -Antes de fazer a minha 

pergunta, gostaria de dizer que discordo de v. Exa. quando fala a 
respeito da legislação que obriga o segundo e o terceiro 
empreiteiros a assumirem a obra pelo preço do primeiro. 
Conhecemos a fama dos empresários da construção 

cartéis. O primeiro iria renunciar e o segundo iria 
preço que já tinha apresentado. Acho que nesse ponto 
preserva o interesse público. 

de formarem 
assumir pelo 
a legislação 

Gostaria de lembrar a V. Exa. que em março do ano passado o 
Ministro Goldman esteve aqui e sua simples entrevista na imprensa 
mineira desencadeou a queda dos preços das obras. Qual o preço que 
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prevalece? O preço inicial de março do ano passado ou o preço na 
ocasião da entrevista do Ministro Goldman? 
Sabemos que estrada é um problema político, mas quero sair daqui 

convencido de que a obra não é eleitoreira. Porque, se é assim, ela 
foi desviada no Palácio da Liberdade e no Senado Federal. Isso é uma 
agressão e um desrespeito ao povo de Minas Gerais. Quero estar 
convencido de que ela é uma estrada política e merece tratamento 
político. Não gostaria que ela fosse uma estrada eleitoreira. 
Gostaria de saber se o Governo, através da Secretaria competente, 

teria a disposição de solicitar uma auditoria quanto á primeira fase 
das obras, ou seja, até a paralisação delas, porque não conseguimos 
entender certas informações. Não acredito que a estrada vá sair pelo 
preço que foi previsto, pois sempre houve um grupo que apostava na 
existência de um aditivo. 
Sr. Secretário, fico triste ao ouvi-lo 

Governo Federal, no passado, era feito 
triste ainda, porque o grupo político é 
é que continuam fazendo o planejamento. 

dizer que o planejamento do 
pelas empresas. Fico mais 

o mesmo. Assim, as empresas 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Secretário Israel Pinheiro 
Filho. 
o Sr. Secretário Israel Pinheiro Filho As suas indagações, 

Deputado João Batista de Oliveira, são muito bem colocadas. 
A sua primeira pergunta reflete o clima que prevalece no Congresso 

Nacional. Há sempre a preocupação de que as empresas façam um 
conluio, estabelecendo preços a partir de acordos entre elas. Porém, 
a lei é feita para defender o Governo. O que ocorre é que a lei foi 
mal feita. Deveria ser previsto um seguro-garantia, isto é, na hora 
da concorrência, a empresa apresenta um preço e o seguro-garantia, 
que seria um documento de uma companhia de seguro a ser entregue ao 
Governo, dizendo: "se a empresa não realizar a obra, o seguro se 
compromete a colocar outra empresa para terminá-la pelo mesmo 
preço". ~o que está faltando na lei. 
Por esta razão, exaltei-me da tribuna, ao dizer que a lei está 

errada. Se a lei fosse certa, o raciocínio de V. Exa., Deputado João 
Batista de Oliveira, não existiria. V. Exa. tem razão, porque da 
maneira como a lei está, admite-se esse raciocínio. 

2 Quanto à segunda pergunta, quero esclarecer que eu não disse que a 
6 obra é eleitoreira. Talvez eu não tenha sido claro. Eu disse que a 
' obra é de planejamento econômico. Falei sobre Brasília, e mostrei 
; uma seqüência. Falei que, hoje, a decisão é política. Mas não t~m 
·E nada C7 eleitoreira. Estamos discutindo legislação e interpretaçao 
§ de le~ 
~ Quanto à realização de uma auditoria, considero-a dispensável. 
m porque a fiscalização da estrada- feita pelo DER-MG e DNER- é 
~ muito boa. Tudo que foi feito lá, foi medido e pago. Não há nenhum 
~ problema. Prova disso é que as empreiteiras abandonaram a obra. Se 
~ houvesse alguma coisa, não haveria esse abandono. Quanto a iss~, 
0 garanto que os engenheiros e funcionários do DNER e do DER-MG estao 
~agindo com a maior segurança- aliás, até com um pouco de exagero, o 
.~que dificulta o relacionamento entre empreiteira e fiscalização, que 
~ deve ser harmonioso, e não draconiano. 
g A última pergunta refere-se ao planejamento. Discordo de V. Exa .. 
~Deputado João Batista de Oliveira, porque mudaram-se as pess~as no 
~ Congresso Nacional. O Ministro Adib Jatene já disse - e tambem eu, 
~ 
E 
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por diversas vezes, na Câmara dos Deputados- que ~o Brasil nã? há 
plano qüinqüenal. A Constituição prevê o plano plur1anual, a ~e1 de 
Diretrizes Orçamentárias e o orçamento anual. Nunca se cumpr1u tal 
disposição. o Governo Federal, nos últimos anos, nunca mandou para o 
Congresso Nacional o plano plurianual de investimentos, embora tenha 
de fazê-lo, como consta na Constituição. Resultado: temos uma_LDO, 
que nada representa e um orçamento anual, em que, como _e do 
conhecimento de todos, os empreiteiros comandavam a dotaçao de 
verbas no Congresso Nacional. É a isso que se dirige a minha 
crítica. 
A minha primeira afirmação foi sobre a importância do Poder 

Legislativo em exercer efetivamente a função de planejar. A função 
primordial desse Poder é o orçamento estadual, assim como a do 
Congresso Nacional é o orçamento federal, e sobretudo a fiscalização 
do orçamento, que está embutida no planejamento. Foi o que tentei 

·dizer, embora talvez não tenha conseguido. 
O Deputado João Batista de Oliveira-(- Inaudível .) 
O Secretário Israel Pinheiro Filho- Pelo que entendi, o Deputado 

Goldman falou a verdade. O preço foi muito baixo. Considero errado 
um desconto de 50%. Temos compromisso com a seriedade e não podemos 
falar o que não tivermos como comprovar. 
O Secretário Israel Pinheiro Filho- Não podemos fazer acusações 

subjetivas. Isso é um erro que um político não comete. Temos apenas 
de analisar. Eu fico só na análise. Mas posso dar mais um argumento 
sobre o preço tão barato. É porque, naquela época, havia o lucro 
financeiro. Eu acredito muito no lucro financeiro, que, naquela 
época, com uma inflação de 40% ao mês, era maior que o lucro 
industrial. Então, eles davam um preço baixo e tentavam aplicar o 
dinheiro para recompor o preço. Esse é o julgamento que tenho. 
o Sr. Presidente -Com a palavra, o Deputado Raul Lima Neto. 
O Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. 

Secretário. Os dois Parlamentares que me antecederam praticamente já 
perguntaram tudo o que eu havia anotado para perguntar. O Deputado 
Clêuber Carneiro, com muita propriedade, colocou a importância da 
conclusão da estrada que vai de Januária até Juvenília, após 
Montalvânia, ligando o Norte de Minas, tão esquecido, à margem 
esquerda do rio São Francisco. 

Também acho que deveriam ser uma prioridade do Governo essas 
pequenas estradas, porque elas são estradas de integração do nosso 
Estado, do nosso povo e do nosso País. Uma estrada de Januária a 
Arinos, por exemplo, ligaria o Norte de Minas a Brasília e ao 
Centro-Oeste. Sem dúvida, temos, nas margens do São Francisco, a 
possibilidade de fazer daquela região um dos celeiros do nosso País, 
se não da América Latina. 

V. Exa. compreende que esta Casa deve ser a ressonância do que se 
passa no coração do povo, do que o povo afirma e pergunta. Sabemos 
que nossas estradas estão em péssimo estado de conservação. Nesse 
fim de semana, estive em viagem, na região de Pirapora, passando 
pela estrada de Paracatu, e ali vi buracos imensos. Por pouco não 
sofri um acidente gravíssimo, pois são verdadeiras crateras. Assim, 
estive pen~ando: por que não seguimos o exemplo de outros países, 
que privat1zam as estradas nas quais o tráfego é intenso? Isso 
interessa às grandes empresas. Nesses países, existe um sistema de 
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pedágio e de conservação perfeita das estradas, como acontece com as 
"highways" americanas. 
O Deputado João Batista, que me antecedeu, falou das dúvidas que 

pairam no coração do povo sobre o preço da duplicação da Fernão 
Dias. E ficou comprovado que o preço foi reduzido à metade, depois 
do desencadeamento daquela CPI em Brasília. O senhor sabe, melhor do 
que eu, qu~ as empresas formam cartéis. Há algum tempo, estive nos 
Estados Un1dos, onde pude conversar com pessoas que possuem 
influênci~ política. Percebi, com dor no coração, que existe uma 
estupefaçao do governo americano e dos bancos de empréstimo com 
respeito à aplicação do dinheiro que nos chega às mãos e que daria 
para fazer uma malha viária que cobriria o País inteiro. Mas, esse 
dinheiro tem desaparecido. Temos os casos, denunciados e 
comprovados, da TRATEX, da ENGESOLO, da Odebrecht, da DAS e de 
tantas outras empresas. De qualquer modo, as empresas formam cartéis 
porque não há uma competição sadia. 

Com respeito à privatização, V. Exa. pode ver que a Ponte Rio-
Niterói já foi denunciada: suas estruturas estão totalmente 
enferrujadas e o Estado não tem dinheiro, segundo afirmativa do 
próprio Governo, para recuperá-la. 

Não seria a hora de uma reflexão e de entregarmos essas estradas à 
iniciativa privada? O Governo cuidaria daquelas estradas que são, 
realmente, necessárias para a integração do Estado. É a pergunta que 
faço e, desde já, parabenizo V. Exa. pela demonstração de 
conhecimento a respeito do assunto. 

O Secretário Israel Pinheiro Filho- Deputado, V. Exa. resumiu o 
que há de mais moderno no pensamento da juventude brasileira e toca 
em pontos que considero muito importantes. A estrada Januária-Arinos 
está no Noroeste de Minas. Essa é a zona que mais cresce em Minas 
Gerais. 
Gostaria de colocar que, na semana passada, o nosso Diretor-Geral 

do DER-MG. o Deputado Tarcísio Delgado e Secretários de Transportes 
do Brasil inteiro estivemos reunidos com o Ministro Odacyr Klein, 
quando falamos do Plano Nacional de Viação. Esse plano está em 
debate e. segundo o Ministro, ele será debatido em todo o Brasil. 
Encerrados os debates, um projeto de lei será enviado ao Congresso 

z Nacional. Aproveito a oportunidade para apelar a v. Exa. para que 
6 estimule. nesta Casa, os estudos preliminares para essa discussão. 

Também o Governador Hélio Garcia concluiu um trabalho muito bem l feito sobre o assunto. Esse trabalho está em computador, e seria bom 
·E que todos os Deputados dele tomassem conhecimento, pois mostra asa 
a necessidades do sistema de transporte mineiro. Quando houver 
~ convocação da Assembléia de Minas para discutir o novo sistema, os 
: Srs. já poderão ter idéia das propostas do Governo. 
~ v. Exa. toca na questão da privatização. Privatização é a palavra-
~ chave: passar para a iniciativa privada aquelas responsabilidades 
~que são do Governo Federal, pois este está falido. O dinheiro do 
o Governo Federal acabou. Ele só tem dinheiro para áreas essenciais. 
~ Antigamente, emitia dinheiro, emitia títulos. Isso era feito não só 
-~ pelo Governo Federal. mas também pelo Governo de Minas. O Estado de 
~Minas ainda tem R$4.000.000,00 de dívidas acumuladas. Infelizmente, 
~hoje, o povo não aplica mais dinheiro em títulos públicos. En!ão, o 
~ Governo quer novos estudos, não pode lançar mais títulos, nao tem 
~ mais dinheiro e o que tem é para sustentar a máquina administrativa. 
n 
E 
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Vou-lhes contar uma história: meu pai, ex-Governador de Minas, numa 
certa ocasiâo me disse: "meu filho, se eu colocar os pagamentos em 
dia, nâo faço uma obra em Minas. Nâo temos dinheiro para p~gar ~ 
máquina e investir. E o Governo Federal muito menos". Entao, e 
preciso ter criatividade. v. Exa. propôs a privatizaçâo. Estamos 
providenciando a privatizaçâo da BR-381. Os projetos estâo sendo 
feitos, e a firma ganhadora vai-se responsabilizar pela construçâo. 
Nâo vamos desembolsar nem um tostâo. Ela terá, posteriormente, o 
direito de explorar o pedágio por 20 anos. . 
Essa, realmente é a nova linha de modernizaçâo e esta dentro da 

lei que o Presidente Fernando Henrique Cardoso sancionou há um mês, 
a Lei de Concessão de Serviço Público. Inclusive, esse tema deveria 
merecer um grande debate, nesta Casa, porque é um assunto muito 
complexo e nâo poderíamos discuti-lo agora. 

V. Exa. falou uma coisa muito importante sobre o dinheiro que vem 
de fora para ser aplicado no Brasil e que misteriosamente 
desaparece. Isso é lamentável. Não é só esse dinheiro não, Deputado. 
Os 25% repassados para a educação também desaparecem. Defendo nâo 
somente o seguro-garantia, mas o preço global da obra. Isso é que 
tem de ser adotado. O mundo inteiro adota o preço global, o Brasil 
adota o preço unitário. Ora, quando os senhores contratam uma pessoa 
para construir uma casa, obviamente vâo querer saber o preço final 
da casa, nâo vâo se preocupar com preço de porta, janela, telhado, 
etc. Isso dificulta a fiscalizaçâo. Assim, o Governador Eduardo 
Azeredo já tem esse pensamento. É evidente que isso irá demandar 
algum tempo, tendo em vista que todos os projetos têm de ser 
reestudados. Vamos fazer projetos finais de engenharia. O Governo 
contrata o serviço e quer saber o preço final, o preço e a garantia. 
Se o empreiteiro nâo cumprir a obra ou falir, o seguro-garantia, o 
banco, a seguradora colocam outra firma no lugar e o Governo do 
Estado não gasta nenhum tostâo. Essa é a nossa meta, é a meta de 
Minas e é a meta do Brasil novo, o que v. Exa., Deputado Raul Lima 
Neto, sabe como ninguém. Muito obrigado. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Irani Barbosa. Esta 

Presidência solicita aos Deputados que sejam objetivos e sucintos, 
para que todos tenham a oportunidade de se manifestarem. 
O Deputado Iranl Barbosa Sr. Secretário, Deputado Israel 

Pinheiro, meu companheiro da Câmara Federal. Antes de mais nada, 
gostaria de dizer ao Presidente. Deputado Wanderley Ávila, que é 
impossível ser sucinto diante de um assunto tão complexo. 
Nessa nova passagem do segundo para o terceiro colocado, quase 30% 

dos recursos pagos ás empreiteiras foram gastos com ·.nstalação de 
acampamentos, locomoção de máquinas e em outras coisas que todos 
sabemos servem apenas para as empreiteiras aumentarem o preço das 
obras. Tiram barracões do lugar, deslocam máquinas para outro, 
instalam canteiros de obra. Até aí tudo bem, mas na hora em que a~ 
empreiteiras vâo colocar a mâo no bolso, a coisa complica. Teremc~ 
um acréscimo, nessa repassagem de empreiteira, de quase 20% do valor 
atual, apesar da empresa se referir a apenas 8% do valor inicial. 
Novamente, teremos, embutidos nisso, os mesmos custos de instalaçâo 
de canteiros, de reposiçâo de máquinas, etc. Sabemos, no entanto, 
que os canteiros vão ser repassados de uma empresa para outra sem 
absolutamente nenhum ônus. Quer dizer mais um instrumento de cartéis 
que vão se organizando para espoliar o Estado. Ora, outro dia passei 
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pela BR-381, que é motivo de uma comissão especial para fazer estudo I 
comparativo das obras do cronograma a ser desenvolvido em Minas 
Gerais e em São Paulo, e fiquei perplexo com o estado da rodovia, 
totalmente tomada por buracos. Sr. Secretário, se as empreiteiras 
ganharam uma concorrência para executar uma obra, quase sobre o 
leito da já existente, sem um contrato de manutenção, isso é uma 
irresponsabilidade do poder público, que produziu a concorrência e a 
homologou. São os responsáveis pelas vidas perdidas na BR-381, que 
transformou-se no grande açougue de Minas Gerais, ultrapassando em 
número de acidentes, a BR-262, no trecho que vai de Belo Horizonte a 
Monlevade. 

Bom, não existe punição para as empreiteiras. Por exemplo, o 
Estado, já sabendo que o Grupo Mendes Júnior está em e~tado pré-
falimentar, entrega-lhe quatro trechos da BR-381, e nao existe 
punição para essa empreiteira. Ela continua fazendo seus negócios, 

·com outras concorrências em andamento, participando de outras 
concorrências, e não há punição. Quais seriam essas empresas que vão 
substituí-la? 

V. Exa. falava do fato de o povo não aplicar mais dinheiro em 
títulos do Tesouro. O Governo só dá calote. O Presidente do Banco 
Central é um terrorista e achamos que esse pessoal que está jogando 
bomba por aí está querendo mesmo é ocupar o seu cargo. A coisa está 
muito difícil. 

O Deputado João Batista, que me antecedeu, disse que pediu a v. 
Exa. a possibilidade de uma auditoria das obras executadas desde o 
inicio até o final do Governo passado. Eu iria mais além. A sugestão 
do Deputado João Batista está caminhando para isso. Se a auditoria 
não for viável, é preferível que se instaure uma comissão 
parlamentar de inquérito para não ficar culpando alguns, mas, 
principalmente, para inocentar muita gente do que está acontecendo 
ou pode vir a acontecer com esses processos da BR-381. Estamos 
criando uma comissão para fazer estudos comparativos do cronograma 
tríplice no contexto de Minas, Rio e São Paulo, para ver o que está 
acontecendo. Não é possível uma empreiteira ganhar a obra pela 
metade do preço. Quem irá ganhar com isso? O Governo? As 
empreiteiras? Não existe empresário bonzinho. O negócio deles é 

z dinheiro em cima de dinheiro, e pronto. Ninguém vive de folclore 
~ nc.:sa história. 

~ mais. O DER Ja e tradicionalmente protetor de alguns grupos e 
~ poderia estar protegendo também as empreiteiras, nesse caso. Isto é ·e também objeto de estudo do Deputado João Batista e deve entrar ai no 
2 caso. Ele me alertou para alguns dados significativos do DER. Uma 
c empresa de ônibus, que faz Belo Horizonte-Uberaba, cobra 30% a mais 
Q do que uma que faz o trecho Belo Horizonte-São Paulo e percorre 
~ quase 300Km a mais do que a outra. Se existe esse cartel dentro do § DER para beneficiar as empresas mineiras, acredito que, com as a empreiteiras, que são muito mais arrogantes, mais assíduas, poderia 
~ estar ocorrendo o mesmo. Tudo isso vai ser objeto de exame das 
ro comissões, e gostaria de pedir a V. Exa. uma auditoria desse 
.~ trabalho executado até agora para evitar que se tenha que instaurar 

ro uma comissão parlamentar de inquérito, o que criaria muito mais 
~ trauma para apurar o que já ocorreu e o que possa vir a ocorrer no 
~ encaminhamento dos trabalhos da comissão. 
~ 

~ 
a 
E 
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Nós, mineiros, torcemos para isso, porque o que se vê nas estradas 
do nosso Estado é uma vergonha. Só se vê algum trabalho em estradas 
quando se vai beneficiar politicamente alguém. O que vi na estrada 
de Patrocínio a Bom Sucesso, nem mesmo em estradas de fazendas. 
Aliás, já vi estradas de fazendas muito melhores do que aquela. 

Não estamos aqui para colocar uma pedra no caminho, mas queremos 
exatamente evitar que problemas dessa natureza continuem e tragam 
mais prejuízos, ainda, para o povo de Minas Gerais. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Secretário Israel Pinheiro 
Filho. 

O Secretário Israel Pinheiro Filho- v. Exa. tem muita razão, e 
algumas perguntas precisamos esclarecer. 

Em primeiro lugar, com relação ao preço, vou deixar com vocês 
alguns documentos. O preço inicial, repito, era de 2.790. As 
licitantes vencedoras fizeram a proposta de 1.385, com um desconto 

·de 50%. Agora, o desconto será de apenas 41,4%, perdendo, portanto, 
9%. É claro que podemos fazer contas de diversas maneiras, mas essa 
é a conta real. Pode-se fazer a conta, levando-se em consideração a 
conta da primeira para a segunda etc. Mas sobre números, não se 
discute. v. Exa. terá os documentos. 

O segundo assunto abordado por v. Exa. é a punição. Ora, não há 
punição. Vou repetir: não há punição porque a medida provisória do 
real abriu essa exceção. Na medida em que uma nova moeda foi criada, 
passando do cruzeiro real e da URV para o real, o Governo houve por 
bem abrir uma exceção, permitindo que os contratos fossem 
rescindidos unilateralmente. Com o real, acabamos com a inflação, 
mas, infelizmente, abrimos a porta para contratados não muito sérios 
em seus compromissos. Mas isso já passou. Refere-se apenas aos 
contratos assinados antes da implantação da URV. Daqui para a 
frente, não existe mais esse problema. Terá punição, sim. 
Quais são as empresas? Deixarei também com v. Exa. o mapa das 

empresas. Elas estão todas listadas aqui e v. Exa. poderá tomar 
conhecimento de quais são as empresas que assumirão os novos 
contratos. 

Com relação à auditoria, ela já existe. A Assembléia Legislativa 
não precisa fazer auditoria. Basta chamar o Diretor, Dr. Mauro de 
Castro, e sua diretoria, que eles lhe mostrarão todos os documentos. 
Enfim, a auditoria já existe. No DER, eles fazem muito bem feito 
esse serviço. É tudo muito bem controlado. É só pedir que apresentem 
os documentos e marcar uma hora, que eles aqui virão. Acho que isso 
deve ser feito, sim, para o conhecimento da Casa. 
_o Deputado .Irani Barbosa- Eu gostaria, então, que fossem enviadas 
a Casa as copias desses documentos, com o desenvolvimento dos 
cronogramas físico e financeiro da obra durante esse período. Pelo 
menos, até o ano passado ... 

O Secretário Israel Pinheiro Filho- v. Exa. tem razão. Acho, 
mesmo, que a Assembléia de Minas deveria acompanhar, mensalmente, o 
andamento da Fernão Dias. Criar uma comissão para isso seria 
exagerado, mas a Comissão de Obras que deve existir na Casa deveria 
acompanhar e procurar saber como estão andando as obras do Estado, 
sobretudo as mais importantes. 

V. Exa. diz, ainda, que o DER protege ... 
ninguém. Não podemos misturar a política com 
é um órgão político. Então, o Diretor do DER 

Não, o DER não protege 
os funcionários. O DER 
pode até proteger, mas 



os funcionários, não. E 
entrar, não vai proteger 
reclamações de V. Exa., 
necessárias. 
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acredito que o Dr. Mauro, que acabou de 
ninguém. Espero que ele aceite e ouça as 
para que possa tomar as providências 

Com relação aos ônibus, concordo com V. Exa. O Dr. Mauro está 
mostrando, aqui, um relatório detalhado sobre o período que vai até 
dezembro, que já fica à disposição dos Deputados, mas v. Exa. tem 
razão. Eu mesmo falei sobre a lei das concessões dos serviços 
públicos, que foi assinada recentemente. Essa lei merece até mesmo 
um debate especial. v. Exa., que é tão defensor do povo, sobretudo 
com relação a esse problema dos ônibus, deve saber que essa lei 
merece atenção especial. Agora é o povo quem vai cobrar do 
concessionário, que é o dono do ônibus, da empresa. Ora, a concessão 
é municipal, estadual ou federal, e a legislação dá muitos poderes 
aos órgãos do Governo, nesses níveis, para exigir do concessionário 
que atenda os interesses dos usuários. Sobretudo, eles são obrigados 
a fazer novas concorrências -o Dr. Mauro poderá falar sobre isso 
pc,· ?riormente- para aquelas concessões já vencidas. E, nessas 
co~:0rrências, ganhará a empresa de ônibus que oferecer o menor 
preço. A disputa, repito, não será mais em termos dos ônibus, dos 
chassis - o que realmente dava motivo para acontecerem todas as 
irregularidades, visíveis e invisíveis -, mas em termos de tarifas. 
A empresa que apresentar a menor tarifa do ponto A ao ponto B ganha 
a concorrência. Isso está muito claro na lei que o Presidente 
Fernando Henrique acabou de assinar. 

Eu gostaria de dizer, Deputado Irani Barbosa, que v. Exa. é um 
batalhador, e vamos ajudar Minas a consertar aquilo que for 
possível. Tenho certeza de que contamos com a colaboração de V. 
Exa., parlamentar experiente, brilhante e ardoroso Ja tive a 
oportunidade de ver a atuação de v. Exa. no Congresso Nacional e sei 
que V. Exa. é, realmente, um batalhador. 

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

fazer uma pequena observação a respeito das palavras do Secretário 
Israel Pinheiro e do Dr. Mauro Vasconcelos. Depois, gostaríamos de 
formular três indagações: uma referente à BR-381 e duas referentes à 

z BR-040 e às estradas do Norte de Minas. 
5 São três os pontos fundamentais nessa história. O primeiro e mais 
' importante é que essa duplicação tem que ser feita em tempo hábil. 
~ Da forma como está a Fernão Dias, é praticamente impossível que o 
·~grande fluxo de veículos possa utilizar aquela estrada. Nesse caso 
] vale muito a firmeza do Secretário de Obras, a firmeza do pensamento 
~ do Governo de Minas, com o objetivo de resolver esse impasse. _Temos 
m acompanhado essa questão já há algum tempo, inclusive por me1o das 
~ declarações de v. Exa. na grande imprensa mineira, quando falou que f caberia ao Estado cobrar das empreiteiras 0,3% de multa ao dia. Mas 
~ acho que a história começou de forma muito obscura. Como se diz no 
~Norte de Minas, ''debaixo desse angu tem osso". Cabe principalmente 
~ ao DER-MG e ao Governo do Estado esclarecer não só esta Casa, como 
.~ também a opinião pública, porque é uma quantia muito grande para uma 
2 obra necessária e importantíssima. O caso da Mendes Júnior não está 
~ bem esclarecido. É uma empresa que, de início, levou quatro lotes e 
~ não cumpriu seu cronograma, ficando muito aquém das outras empresas. 
~ Ficou no ar a impressão de que se tentou um acordo para que a Mendes u 
~ 
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Júnior permanecesse com dois lotes, ou que a própria Mendes estaria 
devendo ao Estado uma quantia, e essa era a forma de dar uma 
oportunidade pa~~ que a empresa pagasse o que devia ao Estado. Essa 
questão não ficcJ clara. E esse esclarecimento é muito impor~ante. 

Aproveitando a presença do Dr. Mauro e de V. Exa .. gostar1amos de 
esclarece~ a questão da BR-040, .no que tange à duplicação do ~recho 
Sete Lagoas - Belo Horizonte. E um trecho de 60km, de onde t1raram 
montanhas e aterraram precipícios. Na época, extra-oficialmente, 
foram gastos milhões de dólares na preparação da duplicação daquela 
rodovia. O serviço feito na BR-040 está praticamente todo perdido, 
devido à ação do tempo e à erosão. O próprio Vice-Governador mo~trou 
que foi liberada uma verba de CR$13.000.000,00 para a conclusao da 
obra. Creio que não é necessário ser nenhum engenheiro para analisar 
que CR$13.000.000,00 não dão nem para o início da obra. Não entendo 
a concorrência. Já que se abriu um crédito de CR$13.000.000,00, por 

·que não se concluíram os 20km? Por que desperdiçar um dinheirão em 
60km e não ficar nada pronto? Tem ainda a questão das estradas do 
Norte de Minas. Se analisarmos o mapa do Estado de Minas Gerais, 
vamos notar que, de Belo Horizonte para baixo, há uma verdadeira 
malha vermelha de estradas, enquanto ~raticamente 50% do Norte não 
dispõem de vias de acesso. 

Ainda tem a questão da BR-251. Desde a época do Governador Newton 
Cardoso, quando se abandonou a conclusão do trecho de Taiobeiras 
para cima, não se fez mais nada. A questão do Norte tem que ser 
levantada. O Governo anunciou a aplicação de recursos de um grupo 
japonês, da ordem de US$170.000.000,00, no Projeto Jaiba. Como se 
vai aplicar essa quantia na conclusão do Projeto Jaiba, se não 
existem nem mesmo as estradas para escoamento da produção? As poucas 
chuvas que caíram na região foram suficientes para a estrada se 
tornar intransitável. Há um verdadeiro terrorismo com relação às 
obras iniciadas no Norte de Minas. Por exemplo, a estrada que vai da 
175 a São João da Ponte, depois de varzelândia. O trecho está 
caminhando em marcha lenta e não há nenhuma garantia, nem mesmo para 
a população dessas duas cidades, de que a obra vai se iniciar. 
Dr. Mauro, já tive a oportunidade de conversar com o senhor antes e 

queremos que o Estado coloque em pratos limpos qual é sua 
capacidade, sua autonor~a. principalmente com relação à malha viária 
do N?rte de Minas. OL~imos falar em duplicação, mas naquela região 
sent1mos que o banquete foi servido, está-se comendo a sobremesa e 
sequer tivemos acesso ás migalhas do Estado. São 25 cidades do Norte 
de Minas que não têm via de acesso asfaltada. Então, para aquele 
povo, não se pensa em privatização. 
Queremos levantar essa questão. A BR-381 é uma estrada política e 

esta Casa é uma Casa política. Estamos aqui para discutir a questão 
da política, e a política do Norte está defasada em termos de 
quantidade, qualidade e de cobrança ao longo dos últimos anos. Nós, 
Deputados, estamos aqui para defender isso. Queremos ver atendida 
es~a nossa pretensão, que é a de dar àquele povo o básico. Enquanto 
mu1tas regiões têm muito. não temos nada. Gostaríamos de ouvir, 
principalmente, sobre a BR-040 e o asfaltamento da estrada de Jaíba, 
importantíssima, principalmente para a região de Montes Claros. Vou 
me ater a esses dois temas para as considerações do Sr. Diretor-
Geral do DER-MG, pois queremos sentir que o DER-MG, hoje, não está 
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mais descontrolado, como pudemos observar em passado recente. Muito 
obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Mauro Roberto Soares de 
Vasconcelos. 

O Sr. Mauro Roberto Soares de Vasconcelos- Sr. Deputado, o senhor 
falou uma coisa muito importante, que é o acesso entre os municípios 
de Minas. Temos no Estado 174 municípios que geram em torno de 
S.OOOkm de estradas. Então, é uma tarefa árdua e difícil de se 
realizar no período de um mandato. Mas as estradas citadas no Norte 
de Minas são prioridade do Governo. A 251 é um trecho federal de 
grande importância no cenar1o nacional, pois é uma ligação 
alternativa à 116, unindo o Norte do Brasil ao do Triângulo Mineiro, 
ao Oeste de São Paulo e ao Mato Grosso do Sul. Quanto à ligação do 
Projeto Jaíba, o trecho Janaúba-Jaíba está em andamento e, dentro do 
nosso plano, seria prioritário. 

· A BR-040 é, também, uma rodovia federal administrada pelo DER. Nós 
temos interesse em acompanhar sua duplicação mas não temos 
interferência no processo porque a obra está sendo executada pelo 
Governo Federal. Temos interesse nela por se tratar de uma rodovia 
que corta o Estado de Minas Gerais, importante não só por ligar 
Brasília ao Rio de Janeiro mas também por ser um segmento importante 
de ligação da Capital ao Norte de Minas. O Estado está atento e 
interessado. Por isso, em todas as conversas mantidas com o Governo 
federal, colocamos a rodovia como prioritária. 

Com relação à observação feita por V. Exa., esclarecemos que 
realmente não é preciso ser engenheiro - basta ser leigo - para 
perceber que, numa rodovia desse porte, seria muito mais razoável se 
fizéssemos um segmento menor e depois o duplicássemos. A preocupação 
do Governo Eduardo Azeredo é exatamente com esse problema. Como 
exemplo, temos o investimento feito no trecho entre Belo Horizonte e 
Sete Lagoas, do qual até hoje não se usou um centavo. Temos dinheiro 
aplicado, que não está sendo usado, por não haver nenhum pedaço 
concluído. Cada rodovia tem uma história, um traçado, um projeto, 
mas a nossa meta, na ótica do projeto, é tentar de todas as formas 
fazer segmentos de estrada. Dessa forma, investiríamos e teríamos o 
retorno do dinheiro investido, nem que fosse em pequenos segmentos. 

2 Ao invés de abrirmos SOkm de estrada, abriríamos 10km e os 
G pavimentaríamos, tendo o seu conseqüente aproveitamento. 

Quero esclarecer que rodovias, cujos traçados estão fora do traçado 
~original, às vezes trazem beneficio se implantadas com 
·E acascalhamento. Podemos citar a estrada de Santa Bárbara do Rio 
2 Preto, no Sul de Minas, com 7km, que sai de uma serra e que, quando 
~chove, não permite passagem. Se encascalhada, eliminar-se-ia a 
m intransitabilidade da estrada. Mesmo sem pavimentação, beneficiar-
~ se-ia a coletividade. Agradeço sua observação, por ser pertinente. 
m Pretendemos trabalhar por esse caminho. 
~ O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sebastião Navarro 
~ Vieira. 
~ O Deputado Sebastião Navarro Vieira- Sr. Presidente, Sras. e Srs . 

. ~ Deputados, ilustres componentes da mesa, Sr. Secretário Israel 
~ Pinheiro Filho, há poucas semanas tive a oportunidade de pa~ticipar 
~ do Café Parlamentar da Associação Comercial e saudá-lo quando, 
~ naquela oportunidade, v. Exa. falava sobre a Rodovia Fernão Dias. V. 
~ Exa. afirmava enfaticamente que dentro de uma semana teria boas 
~ 

E 
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notícias para Minas Gerais. Algumas semanas já se passaram e V. E~a. 
agora nos afirma que está consultando formalmente o BID a_respe1to 
da proposta para a solução do impasse que atualmente se v1ve. Isso 
nos faz antever que temos de esperar algum tempo para vermos 
realmente as máquinas trabalhando na construção daquela rodovia, sem 
o aproveitamento do período de estiagem, sobretudo no Sul de Minas, 
onde de setembro a março praticamente não se constroem rodovias 
devido à intensidade das chuvas. Temos de aproveitar o período de 
estiagem, pois o tempo é premente. 

Naquela oportunidade, disse do respeito que tenho pela presença de 
v. Exa. no Governo, por entender que v. Exa. tem um compromisso 
maior com Minas Gerais, não se preocupando meramente com ocupar uma 
Secretaria de Estado, embora das mais importantes. V. Exa. traz em 
si, mesmo pela formação familiar, um compromisso muito grande com o 
passado e o futuro de nossa terra, que tem em seus ilustres avô e 

·pai as figuras mais representativas da política mineira, que mais se 
dedicaram ao Estado de Minas Gerais. Daí a nossa confiança de que V. 
Exa. vai encontrar boa solução para essa situação, que é tão grave e 
constitui o maior problema vivido h~je por nosso Estado: a 
c9nstrução da Rodovia Fernão Dias. 

E necessário ressaltar a importância, para a minha região e para o 
Sul de Minas, da duplicação da Fernão Dias, principalmente no que 
diz respeito ao incremento industrial que todos nós esperamos ocorra 
nesses próximos anos. 
Permita-me, Sr. Secretário, alguns questionamentos. O então 

Ministro Alberto Goldman fez uma verdadeira festa sobre redução dos 
preços das estradas, quase fez acusações de que as normas do DER e 
do DNER eram incorretas e de que os preços poderiam ser reduzidos à 
metade. Fez até uma comunicação ao Presidente da República à época, 
Itamar Franco, que determinou que todos os contratos fossem 
revistos, sob o pressuposto de que os preços eram superfaturados. 
A~o~a. vivemos o impasse dos preços subfaturados, tendo o atual 
M1n1stro, Odacyr Klein, declarado que as empresas mergulharam nos 
preços. Foi até aí que tomei conhecimento de que mergulhar nos 
preços quer dizer subfaturar. v. Exa. acha que as empresas, as 
empre~teiras brasileiras, as que participaram da concorrência, ~ão 
acred1tam que alguma coisa mudou neste Pais de um tempo para ca?, 
que as f?rmulas antigas de aditamento, de correção, de facilidades 
q~e POder1am corrigir preços subfaturados não têm mais lugar e qu~ 
nao se permitirá uma concorrência mal orçada venha a se ajeitar? E 
ess~ ~ pensamento daquelas empresas? Se o é, elas não merecem uma 
rev1~ao dos contratos, simplesmente porque a lei que criou o real 
perm1te a rescisão unilateral dos contratos. É muito estranho isso. 

V. Exa. disse que pretende chamar o segundo ou o terceiro 
coloc~dos. Já foi feito um estudo para se saber se o segundo ou o 
terce1ro ganhador da licitação de um lote da obra não seria o 
primeiro de outro, que está inadimplente? Sabemos que são quase 
sempre as mesmas empresas que participam dessas grandes obras. 

V. Exa. disse, em sua exposição, que uma nova licitação seria um 
absurdo, mas não explicitou o porquê dessa sua compreensão. Parece-
me que a prática comum seria a rescisão unilateral e a abertura de 
nova licitação, com a praibição de que aquelas empresas participem 
dessa nova licitação. Es:a, parece-me, seria a solução lógica, a 
solução mais coerente para solucionar um impasse dessa natureza. 
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V. Exa. disse que não há fiança. Não é normal haver uma carta de 
fiança para a construção de obras de tamanha magnitude, de tamanha 
grandeza, dado o volume de numerário que representam os contratos 
dessa natureza? Se não há obrigatoriedade da fiança, não é constante 
nas obras públicas exigir-se caução para que essas empresas sejam 
de alguma forma, acolhidas? ' 

Finalmente, na explicação dada ao Deputado João Batista, v. Exa. 
disse ~ue entende que as empresas licitantes mergulharam nos preços, 
ou seJa, levaram os preços para baixo, porque a época da 
concorrência coincidiu com grande inflação e por que havia 
expectativa de lucro financeiro. Para haver lucro financeiro, essas 
empresas deveriam receber adiantamento mas, pelo que me consta, as 
empresas só recebem depois da medição, e, geralmente, com atraso. 
Então, não há lucro financeiro. Haveria, sim, a expectativa de 
prejuízo financeiro, numa época de licitação em período de grande 
inflação. 
Por último, Sr. Secretário, uma questão política. V. Exa. disse que 

o problema da Fernão Dias é mais técnico que político. Aqui vai uma 
pergunta política: todos nós sabemos da importância do Governador 
Hélio Garcia no processo eleitoral; todos nós sabemos qual foi o 
peso do Governador Hélio Garcia- não pela Fernão Dias, mas pela sua 
própria presença no Governo e pelo ~?speito que merecem os mineiros 
- na eleição do atual Governador ~:Jarda Azeredo. Não é falta de 
respeito ao Governador Hélio Garci~ a paralisação das obras da 
Fernão Dias, assim que o novo Governo assumiu as rédeas do Estado, 
que a Fernão Dias é um grande fato político da administração do 
Governador Hélio Garcia? 

O Secretãr;o Israel Pinhe;ro F;lho- Deputado Sebastião Navarro 
Vieira, só como nota, fui colega de seu pai na minha última passagem 
por esta Assembléia. E v. Exa., conheço bem, continua oposicionista. 

Vamos começar pela última intriga que foi montada. Deputado, V. 
Exa. tem razão. Nesse aspecto v. Exa não está sendo oposicionista. 

V. Exa. não colocou bem o problema do Governador Hélio Garcia, que 
enfrentou, em setembro, o problema do contrato aditivo de 11%. Os 
empreiteiros não quiseram assinar os 11%. Assinaram "sub judice", 
com ressalvas. 

z Daí para lá a obra parou, por causa do parlamentarismo. Estávamos 
õ no final do Governo e foram-se deixando os compromissos. Estamos 
~ fazendo tudo para que a obra recomece e politicamente prestigie o 
~ Governo. 
·~ Em relação à redução dos preços, entendi o seguinte ... Deveria ter 
~ distribuído essa tabela para que V. Exas. tomassem conhecimento das 
c empresas que entraram e das que tiveram desconto. Sem essa tabela é 
~difícil explicar com palavras o problema. 
E O aumento dos preços será de 8%, convocando-se a segunda, terceira 
~ou quarta empresas licitadas. Uma das empresas está em quinto lugar, a porque algumas não aceitaram e outras já foram desclassificadas. 
~ Ganharam outro lote, não cumpriram o contrato e devem ser punidas. 
~ A segunda questão é relativa à nova licitação. Mas isso não é 
-~viável, porque a nova licitação premia as atuais, que estão 

ro desclassificadas. Se houver nova licitação, quem garante que o 
~ aumento de preços será somente de 8%? E se não for? Como prestaremos 
~contas à opinião pública? Eles deram desconto de 50% na tabela. E se 
~ derem desconto de 10% sobre a tabela, como ficaremos? 
a 
E 
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O Poder Legislativo também está envolvido, juntamen!e com o 
Executivo. Acho que ninguém pode ter certeza de que nao haverá 
aumento de preços em uma nova licitação. Precisamos fazer o seguro-
garantia e o preço global. 

Em segundo lugar, o prazo para uma nova licitação é de, no mínimo, 
45 ou 60 dias, porque essa licitação é internacional. Necessita ser 
publicada e divulgada no mundo inteiro, porque tem financiamento de 
organismos internacionais, que assim o exigem. O caminho mais curto 
é pegarmos as que estão em segundo e terceiro lugares. 

V. Exa. tem toda razão. Prometi, há três semanas, e fui cobrado na 
minha responsabilidade política, o estabelecimento de metas. Vamos 
tentar cumpri-las, do contrário ficaremos condenados a críticas. Mas 
a crítica de v. Exa. será estímulo para trabalhar cada dia mais, 
para que essa máquina esteja funcionando na semana que vem. 

V. Exa. deve entender. Sendo filho de quem sou, esse é o meu estilo 
·de trabalho. Estabelecer metas e lutar. Se não conseguirmos, pelo 
menos chegaremos próximo das metas. o ~'~r administrador é aquele 
que não tem entusiasmo, ideal e ânimo. 

Atrasei-me em conseqüência dos combates. Havia muita gente contra 
essa solução, então resolvi, aconselhado pelo Governador Eduardo 
Azeredo, consultar os tribunais de contas do Estado e da União. Acho 
que vale a pena atrasar duas ou três semanas para termos a segurança 
do parecer da consulta nos dois tribunais de contas. Fico satisfeito 
por V. Exa. ter despertado meus brios e cobrar uma promessa que fiz 
e não pude cumprir. 
O Sr. Presidente -Com a palavra, o Deputado Gilmar Machado. 
O Deputado Gilmar Machado -Sr. Presidente, Srs. Deputados, em 

primeiro lugar gostaria de ressaltar a nossa alegria e satisfação em 
d~b~ter esse tema. Lamentavelmente, na legislatura passada, tentamos 
var1as vezes trazer o Secretário de Obras aqui, mas ele não 
compareceu. Quero ressaltar os novos tempos que vivemos nesta Casa, 
porque, quando trazíamos algum Secretário aqui, os blocos do Governo 
calavam-se e a situação continuava a mesma. Por isso, fico feliz com 
os novos ventos que sopram no Legislativo. 
Tenho em mão a lei de licitação que trata também sobre os contratos 

da União. Não conseguimos conceber como uma lei que altera a 
política monetária do País é menor em relação ao processo. E a lei 
que converteu a moeda fala sobre contratos, mas não sobre os 
contratos da União. Se não, teríamos uma balbúrdia completa em todos 
os.contratos que a União estabelece. Por isso, a lei de licitação é 
ma1or do que essa outra lei. 
Não_cons~guimos compreender por que o Estado não aplica esta lei, 

que e ma1or e mais ampla e estabelece claramente em seu art. 54 as 
~enalidades que devem ser adotadas. Se continuarmos assim, poderemos 
JOgar fora as leis de licitação, uma vez que cada lei criada altera 
os contratos. Ficaremos numa guerra jurídica infindável e não 
chegaremos a lugar nenhum. 

Em segundo lugar, gostaria de solicitar do Secretário Rêmolo Aloise 
que fossem providenciadas cópias xérox para que tivéssemos acesso 
aos nomes das empresas, a fim de estabelecermos o debate. 
Gostaria de checar os números para não fazer afirmações levianas. 

Tivemos a informação de que a obra inicial ficava em torno de 
U$1.000.000.400,00. 
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O Secretário Israel Pinheiro Filho- A obra inicial ficava em 
U$2.000.000.790,00. 

O Deputado Gilmar Machado -Com a licitação, reduziu-se o custo e 
chegou-se a U$700.000.000,00 milhões de dólares. Gostaria de 
entender esses números. Fala-se em dólares, reais e cruzeiros. 
Quando o senhor cita 2.700 o senhor se refere a reais? 

O Secretário Israel Pinheiro Filho- Falo em cruzeiros reais. Isso 
foi no tempo da assinatura do contrato. Está tudo escrito aqui. 

O Deputado Gilmar Machado- Com a outra redução cai para 1.634, que 
devem ser U$700.000.000,00. 
o Secretário Israel Pinheiro Filho- Não. Caiu para 1.385 e agora 

subirá para 1.634. 
O Deputado Gilmar Machado- Começo a entender os números. Ai vem a 

dúvida e a pergunta que gostaria de fazer. Pelo que o senhor já leu, 
pelas etapas até agora cumpridas, quanto o Estado já desembolsou 

·naquela obra? Se o Estado já gastou alguma parte e está fazendo um 
novo contrato, vai pagar o valor global. Se vai pagar o valor 
global, temos que adicionar o valor que já foi pago. O valor não 
será 1.600 como o senhor havia falado. 
O senhor colocou que estava em oito lotes, restando mais um lote 

para ser fechado, e o Presidente do DNER disse que, se não houver um 
acordo até o final da semana, haverá intervenção. Como o senhor vê 
essa questão? O senhor disse também que o Banco Mundial tem que ser 
consultado. Como está o entendimento com o Banco Mundial, e para 
quando está prevista a sua resposta? Sabemos que aquela instituição 
não faz acordos sem 0révios levantamentos, e logicamente, para isso, 
precisará de um tempo maior. Também os novos contratos dependem de 
acordos. Para eles, prevalecerá a Lei de Licitação? 

Há ainda a situação do Governo de São Paulo, que está com diversos 
problemas. Está havendo entendimento entre Minas Gerais e aquele 
Estado para que haja uma só negociação com o :_~nco Mundial? Afinal. 
se ele entrará com uma participação de 50%. não fará acordos em 
separado. Como está essa relação entre Minas Gerais e São Paulo? 

O Secretário Israel Pinheiro Filho- Deputado Gilmar Machado, V. 
Exa. menciona que a medida provisória que criou o real abriu uma 
exceção que permitiu a rescisão unilateral dos contratos. 

z Não existe uma lei de maior valor que outra; todas são iguais. 
5 Temos três níveis de normas que se destacam: Constituição. decreto-

lei e decreto, mas não há uma lei mais forte que a outra. A lei 
~ complementar tem a mesma força da lei ordinária, só que exige 
i "quorum" especifico para sua votação pelo Congresso Nacional. As 
2 leis se compatibilizam, e se entram em choque com outra têm de ser 
c retiradas do ordenamento jurídico, por força da incompatibilização. 
~ O Secretário Israel Pinheiro Filho- A lei da licitação é uma 
~ coisa; a do real é outra. Uma não atrapalha a outra. A lei do real 
E faz uma abertura para que a empresa que esteja inadimplente com o 
~ Governo possa rescindir o contrato, como é o caso das empresas da 
~ Fernão Dias. A lei do real permite que a empresa não tenha de 
ro aceitar o fator de 11% adotado. Mas, por coincidência, em Minas 
.~ Gerais, as empresas estavam atrasadas, estavam inadimplentes. Agora, 
roa lei da licitação é outra lei. Ela tem o mesmo peso, a mesma força 
~ jurídica. 
~ o Deputado Gilmar Machado Mas, antes de haver a rescisão 
~unilateral, havia essa lei para ser aplicada. a 
É 
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o Secretário Israel Pinheiro Filho- v. Exa. tem razão, mas a obra 
começou em março. De qualquer modo, V. Exa. tem razão. Poderia ter 
havido um aperto maior em cima das empreiteiras, o que não houve. 
Mas não houve porque tínhamos uma moeda nova, o Governo ficou 
perplexo, os contratos tiveram de ser ajustados. 

Então, as empreiteiras podem continuar a rescindir unilateralmente. 
Não sei se me fiz claro. Elas não podem ser punidas. Se existem duas 
leis - uma que permite a rescisão, e outra que multa - evidentemente 
que será utilizada a lei que favorece a empresa. Infelizmente, o 
real só acontece uma vez na vida. Não é todo dia que o País muda de 
moeda. 

Mas v. Exa. fez outras perguntas. Eu já expliquei que a penalidade 
não pode ser aplicada. Poderia ter havido um aperto maior, como 
acabei de falar, mas não houve. Tivemos aquela discussão jurídica, e 
não houve a notificação do Governo de que a obra estava atrasada. 

· Como não houve notificação, temos que entrar numa batalha jurídica 
para provar que a obra estava atrasada. Por falta de contrato, a 
multa vai ficar bem expressa. Se houver atraso de 30 dias, o Estado 
vai começar a cobrar uma multa diária. 
o Deputado Carlos Pimenta - Sobre as empresas que não cumpriram o 

contrato, o Estado poderia ter aplicado uma multa de 0,3% ao dia. Se 
ele tivesse tido pulso mais forte, poderia ter feito esta cobrança. 
O Estado vai ficar no calote? 
o Secretário Israel Pinheiro Filho- Vai, por causa da medida 

provisória do real, que, juridicamente, é perfeita. Podemos comentar 
a falta de sorte pelo fato jurídico. Mas acho que vale a pena, 
porque o Brasil acabou com a inflação. Perdemos um pouco, mas 
ganhamos com o real. 
Quanto à relação por preço, posso dizer que o Governo do Estado vai 

perder 9% do custo original. V. Exa. tomará conhecimento de todos os 
números. o problema de São Paulo vai ser resolvido. Eles estão esperando a 
decisão de Minas. São Paulo adotará o mesmo critério nosso. A nossa 
consulta ao BID vai servir também para São Paulo. Depois o DNER, o 
DER e a Secretaria de Estado de Transportes seguirão o mesmo rumo. 
v. Exa. me pergunta quanto se pagou? Foram R$15.000.000,00. 
o Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ermano Batista. 
o Deputado Ermano Batista - Sr. Secretário, v. Exa. ouviu diversas 

perguntas, todas elas pertinentes e de grande importância e 
relevância. A resposta do Governo, com procedimentos, atos 
concretos, vem ao encontro, indubitavelmente, dos anseios da 
população mineira. 
Entretanto, observei que alguns Deputados se dirigiram a V. Exa. de 

forma equivocada. Muitos deles tentaram colocar a posição de V. Exa. 
como a de um verdugo, e não como a de um defensor das finanças 
públicas, como vem procedendo. A questão do superfaturamento foi 
suscitada por V. Exa., fundamentado no fato de que aqueles contratos 
foram firmados num clima de expectativa inflacionária, o que na 
verdade não aconteceu. O seu gesto foi corajoso, contrariou 
interesses de. grupos cartelizados. E o povo de Minas, por meu 
intermédio, so pede a V. Exa. que continue a trilhar esse caminho. 
Outro fator que.nos preocupa e que eleva sobremaneira o preço das 

nossas obras, alem do superfaturamento, gerado pelo mau negócio dos 
seus gestores, que cedem às pressões dos cartéis, é a intermitência 



na execução dessas obras, é o descompasso na execução. Muitas delas 
são feitas duas, três ou quatro vezes, principalmente no setor de 
terraplenagem, nos aterros, nos montes. Fazem o serviço e, depois, a 
natureza se encarrega de destruí-lo. Vem, então, outro recurso para 
executar a mesma obra. Cito como exemplos uma estrada estadual e uma 
federal. A MG-311, que liga o Norte-Nordeste ao Leste é a hipotenusa 
do triângulo formado pela BR-116 e a BR-301. É um trecho importante, 
que corta uma área de relevante valor político e econômico de Minas. 
São cinco trechos. Em três deles já foram feitas terraplenagens pela 
segunda vez. E, no final do Governo Hélio Garcia, dois desses 
trechos tiveram ordem de serviço para o início das obras. 
Enquanto as firmas estavam montando o canteiro de obras, veio uma 

contra-ordem para paralisar. E a outra estrada, Sr. Secretário, está 
no eixo da antiga Bahia-Minas, que veio da costa baiana e 
interrompeu-se em Teófilo Dtôni. Essa estrada é de grande 

'importância econômica para o Estado. Vai até Araçuaí, porque pararam 
a estrada ferroviária e não fizeram mais nada, deixaram o povo 
naquela região que vai de Teófilo Otôni até Ladainha, Novo Cruzeiro, 
Queixada, até Araçuaí, praticamente incomunicável. E Novo Cruzeiro, 
que foi o maior produtor de alho do mundo, ficou relegado a segundo 
plano, porque a sua produção não tinha escoamento. 
Sr. Secretário, pediria a V. Exa. que entendesse o nosso apelo e 

fizesse alguma coisa para que as obras que já começaram não 
parassem, porque essa é a melhor maneira de executar obras baratas, 
como V. Exa. está pretendendo. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Secretário Israel Pinheiro 

Filho. 
O Secretãrio Israel Pinheiro Filho- Agradeço ao Deputado Ermano 

Batista por suas excelentes perguntas. Realmente, o debate está 
muito bom. Daqui a pouco teremos de entrar numa discussão mais 
detalhada. Acredito que houve uma confusão quando disse que a 
solução da obra é política. Em momento algum disse que a obra é 
política. Há uma diferença muito grande. Ora, toda obra é política: 
Todo Deputado pede uma obra, uma obra política, econômica, social. E 
muito diferente de uma obra eleitoreira, sem necessidade econômica, 
que é construída para atender interesses pessoais. 

z Muito bem. a expectativa inflacionária foi muito bem lembrada pelo 
~ Deputado Ermano Batista. Na época, havia uma inflação muito alta e 
~ os empresários deram um preço muito baixo. Então, eles jogavam com 
t uma expectativa inflacionária, porque as máquinas já estavam pagas, 
i quitadas, e a tabela de conversão era diária, quer dizer, o valor do 
~aluguel da aplicação da máquina subia diariamente em percentagem. E 
E eles já haviam pago a máquina. Ela estava para eles zerada, 
: amortizada. Então, a terraplenagem deu um lucro fantástico a eles, 
~ f!t~~~me~~~-t~nh~mre~~~~~. n~~~~~ad~u~~0me~ca~~v~~~~nc~ir~~c~~;~it~~ 
~ 
~ que eles terminassem as outras partes onde não haveria lucro. 
~ Acredito que agora ficou claro. A máquina do empreiteiro é custo 
~ zero, ou seja, usando-a, só terá lucro. A despesa que ele tem é de 
~ mão-de-obra e de óleo diesel. 
~ V. Exa., Deputado Ermano Batista, falou uma coisa importante sobre 
g a parte do Estado. Não há uma seqüência nas obras. Esse é o dado 
~ mais triste. Portanto, volto a insistir: temos de ter plano 
~ plurianual ou plano quadrienal de investimentos. 
~ 
E 
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Que estradas serão feitas? Serão construídas escolas, hospitais, 
barragens? Isso tem que ser feito para que se tenha tempo de se 
fazerem os projetos de engenharia com precisão, para que se possa 
colocar em licitação a obra por preço global. E o primeiro ano de 
legislatura é o momento de se planejar. É preciso que os Deputados 
se reúnam com o Governo e tomem as decisões. Vamos, nesses quatro 
anos, construir tais e tais obras. Vamos colocar em concorrência o 
projeto - teremos um estoque de projetos, no final do ano que vem. É 
o que chamamos de plano plurianual de investimentos. Todo ano, 
dependendo dos recursos e também das contrapartidas, V. Exas. iam 
colocando no orçamento, na LDO, em primeiro lugar, as obras que 
seriam feitas. A LDO não especifica obras, mas v. Exas. poderiam ver 
as prioridades. Vamos fazer mais escolas, mais estradas ou mais 
hospitais, e no orçamento fiscal para o ano que vem, votado neste 
ano, colocariam detalhadamente as estradas. Com relação às estradas 
·citadas, V. Exa. tem toda razão. Aquelas estradas serão asfaltadas. 
São as estradas de Mantena para o Lixo Grosso e de Teófilo Otôni 
para Araçuaí, onde passava a Estrada de Ferro Bahia-Minas. Penso que 
sou o único mineiro vivo que já viajou por aquela estrada de ferro. 
Há mais de 40 anos viajei num trem de Teófilo Otôni a Araçuaí. 
O Governo Eduardo Azeredo está usando um critério extremamente 

correto. As obras em andamento continuarão no ritmo dos recursos do 
Tesouro, e as obras que não foram iniciadas ainda vão ficar paradas, 
esperando os recursos complementares. 
O Deputado Irani Barbosa - No início, questionamos o fato de os 

canteiros de obras terem sido pagos na primeira parte da execução da 
obra. E agora, como fica o caso? Pegando um gancho na fala do 
Deputado Gilmar Machado, gostaria de perguntar sobre as obras de 
terraplenagem. Pouca coisa se vê, na BR-381, nesse sentido. Nos 
novos contratos vão ser pagos novamente? A inflação está chegando 
aos pouquinhos e daqui a pouco vai tomar conta de tudo, que nem 
tiririca em jardins. Gostaria de saber se isso vai ser pago 
novamente. Há um custo total previsto no início da obra. Os novos 
contratos vão ser feitos a partir do que falta para ser feito em 
terraplenagem ou em cima da execução total? 
O Secretário Israel Pinheiro Filho- Deputado, é evidente que o 

Governo não irá pagar pelo que já foi feito. Não há lógica nisso. O 
que vai haver e já houve é um prejuízo causado pela erosão. Gostaria 
também de esclarecer que o Governo não paga canteiros de obras, que 
ficam por conta das empreiteiras. Ele paga as obras ligadas 
terraplenagem, asfalto e obras especiais. Canteiros estão embutidos 
nos preços unitários dos outros itens. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marcelo Cecé. 
O Deputado Marcelo Cecé- Sr. Secretário, em primeiro lugar, quero 

cumprimentar v. Exa. pela magnífica explanação que vem fazendo nesta 
Casa e dizer da tranqüilidade que temos ao sentir que o espírito de 
seu saudoso pai está direcionando suas ações. Esperamos que este 
Governo fique marcado pelo grande número de obras que irá executar. 
Eu gostaria de fazer algumas indagações a v. Exa. sobre a BR-040. 
Quero saber se os recursos do DNER serão repassados pelo Estado, se 
a obra será fiscalizada pelo DER-MG ou pelo DNER e se há previsão de 
retomada das obras, no trecho de Sete Lagoas. 
o Secretário Israel Pinheiro Filho- v. Exa., Deputado Marcelo 

Cecé, tem toda razão. O Dr. Mauro já nos deu uma explicação bastante 
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clara e precisa sobre Sete lagoas. Essa é uma estrada federal· não é 
nossa. Portanto, a verba é federal. Mas nós estamos em' cima 
fiscalizando, e já cobramos do DNER dois compromissos: inaugurar~ 
trecho da CEASA em 15 de agosto e terminar até o fim do ano os 25 Km 
de chegada a Sete Lagoas, porque no orçamento deste ano já temos 
R$15.000.000:00 Como já foi muito debatido e explicado aqui, o que 
aconteceu fo1 um absurdo. V. Exa. tem toda razão. Como podem abrir 
uma estrada, fazer a terraplenagem e, sem dinheiro, na hora de 
asfaltar, têm que recompor toda a obra? Isso não vai acontecer mais 
pois agora estamos acompanhando a obra, e o compromisso d~ 
empreiteiro é terminar o trecho de 25Km de chegada a Sete Lagoas até 
o ano que vem. 

Agora, quanto ao trecho intermediário, temos que lutar juntos, 
frente ao Governo Federal, para ver se com esse crédito suplementar 
que virá no mês que vem nosso eminente Ministro José Serra possa 
conseguir mais recursos para que possamos terminar essa obra no 
próximo ano. 

O Deputado Marcelo Cecé - Mas já há alguma previsão para o início 
das obras? 
O Secretário Israel Pinheiro Filho- Elas devem começar no próximo 

mês. O orçamento federal é aberto exatamente no mês de abril. É 
nesse mês que, como se diz, começam a soltar o dinheiro. Assim, a 
partir de abril, a obra deve ser reiniciada, com o asfaltamento dos 
25km finais. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ivo José. 
O Deputado Ivo José Sr. Secretário, também gostaríamos de 

ressaltar a importância desse debate. Como relator de uma CPI na 
legislatura passada, tive extremas dificuldades para conseguir 
debater com o Secretário de Obras e com o Diretor do DER-MG. 
Portanto, gostaria de registrar a importância desse debate logo no 
inicio do Governo, e esperamos que essa posição do Executivo em 
relação ao Legislativo seja uma constante. 
O senhor fez referência aos R$15.500.000,00 já desembolsados pelo 

Governo, mas me resta uma dúvida com relação ao que já foi 
realizado. Tenho, aqui, no cronograma financeiro, o percentual por 
lotes. Por alto, temos a idéia de que o realizado deve estar em 

z torno de 15%. Não sei se seria isso mesmo, pois cada lote pode ter 
0 um peso, um parâmetro diferente. Então eu gostaria de saber sobre a 
, relação entre o já realizado e o valor desembolsado 
] (R$15.500.000,00). Quero saber o que significa em termos de valores, 
·E porque me parece que esses R$15.500.000,00 estão aquém do percentual 
2 já realizado. Fica-me essa impressão. 
c Acho que esse debate tem dois eixos. Temos a questão da BR-381, que 
~ é preocupação de todos os Deputados, preocupação do Executivo e do 
~Legislativo, e para a qual queremos a solução o mais breve possív~l, § com transparência, através de debates. Mas há um outro eixo que e o a seguinte: somos cobrados, em nossas localidades, a respeito dos 
~ problemas de trânsito, acidentes, trechos inacabados, planos para 
~ obras futuras, etc. Assim, venho fazer uma reivindicação, também, 
-~sobre o trecho da BR-381, que segue de Belo Horizonte a Governador 
~Valadares (pelo que me consta, até ultrapassa essa cidade). Bem, 
~fica a impressão de que a BR-381 é a estrada que liga São Paulo a 
~ Belo Horizonte. Em virtude da duplicação, fica essa impressão. O que 
~ existe é uma superposição da BR-262 com a BR-381 no trecho de Belo 
~ 
E 
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Horizonte a João Monlevade. Bem, no Vale do Aço, temos um aglomerado 
urbano, metropolitano, de mais de 500 mil pessoas e de empresas de 
grande porte, como a ACESITA, a USIMINAS, a Belgo-Mineira, a 
CENIBRA, etc., e há uma preocupação muito grande com relação ao 
futuro. É de suma importância que possamos entender para onde está 
apontando o desenvolvimento, com esse plano da malha rodoviária. 
Nessa perspectiva, para onde está apontando o crescimento do Estado? 
O senhor falou nessa perspectiva. 
O senhor falou, "en passant", sobre a questão de Monlevade, 

Ipatinga e Valadares. Existe, de fato, a necessidade de uma 
duplicação, para eliminar o estrangulamento e promover o 
desenvolvimento do Leste. Queremos uma solução imediata para a 
duplicação da 381, São Paulo-Belo Horizonte, mas precisamos da 
certeza de que o plano de duplicação se estenderá até Governador 
Valadares - e isso é até objeto de uma emenda nossa - para que as 

·empresas e a sociedade toda entendam a proposta do Governo com 
relação a perspectivas futuras. Gostaria de ouvir do Sr. Secretário 
sobre essa duplicação, porque somos cobrados. 
Acrescentando um ponto, além de Governador Valadares há, em 

Conselheiro Pena, uma ponte que foi dinamitada sobre o rio Doce. A 
balsa que. transporta os veículos para o Espírito Santo virou um 
caos. O retardo do desenvolvimento na Região Leste é muito grande. 
Gostaríamos imensamente que houvesse, da parte do Governo, uma 
preocupação, com relação também, evidentemente, ao Norte e ao 
Noroeste. Sabemos que tem que haver um plano e que certamente o 
Legislativo está solidário nas discussões e na implementação. 
O Secretário Israel Pinheiro Filho- Sr. Deputado, muito obrigado 

pelas suas perguntas. Com relação à primeira, o desembolso 
financeiro foi de US$15.500.000,00. O fisco é de 16%. 

Com relação à duplicação até Valadares, nossa meta é de que no dia 
30 deste mês o DNER tenha concluído um projeto de duplicação de Belo 
Horizonte a Monlevade. Vamos colocar essa estrada em licitação, 
porém privatizando-a. Isto é, já tivemos conversas com o Presidente 
da USIMINAS, com o Presidente da Companhia Vale do Rio Doce e com 
outras empresas, como a CENIBRA. Todas elas estão interessadíssimas 
nessa duplicação, que se efetivará através da privatização, isto é, 
vai vencer a concorrência a firma que oferecer o pedágio mais 
barato, com o compromisso de construir a estrada por conta própria. 
Quem vai construir a duplicação da BR-381, Belo Horizonte-Monlevade, 
vão ser as empresas. A 381 e a 262 são irmãs naquele trecho até João 
Monlevade. A partir daquela cidade é que passa a ser 262. Vamos 
dividir em três subtrechos: Belo Horizonte-Monlevade, Monlevade-
Ipatinga, e Ipatinga-Governador Valadares. Duplicando essa estrada, 
tenho certeza absoluta de que teremos uma montadora de automóveis no 
vale do rio Doce. Se temos uma opção em Pouso Alegre, a segunda 
opção é o vale do rio Doce, na zona de Ipatinga a Governador 
Valadares, porque ali tem estrada de ferro, tem o Porto de Tubarão e 
o único gargalo que existe é a ligação rodoviária a Belo Horizonte. 
Vamos lutar de corpo e alma para a duplicação dessa estrada. Tenho 
certeza absoluta de que nos próximos anos teremos uma montadora lá, 
que será o início da industrialização no vale do rio doce. O que 
ainda impede isso é exatamente a estrada. 
Quanto a Conselheiro Pena, o Dr. Mauro Ja anunciou que a 

concorrência da ponte já está em andamento. É uma emergência, já que 



foi um acidente e a culpa não é 
Esperamos que em quatro ou cinco 
Conselheiro Pena. 
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nossa. Ela vai ser construída. 
meses tenhamos uma nova ponte em 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para fazer um esclarecimento, o 
Sr. Mauro Vasconcelos, Diretor do DER-MG. 

O Sr. Mauro Roberto Soares de Vasconcelos - Fizemos uma opção de 
emergência com a barca do exército. Como neste ano o período de 
chuvas foi ruim, o rio, naquele braço do lado da cidade, ficou muito 
raso e a barca, que era grande, tornou-se inviável. Como solução, 
fizemos um aterro provisório e, ao que me consta, estaria tramitando 
a partir de hoje ou amanhã. Estaríamos resolvendo o problema com um 
bueiro de emergência e um aterro em lugar da balsa, para permitir 
que o tráfego possa fluir. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Almir Ca~:~so. 
O Deputado Almir Cardoso - Inicialmente, gostaríamc~ de saudar a 

·presença do Sr. Secretário e do Diretor-Geral do DER-MG nesta Casa e 
chamar a atenção para a importância deste debate. Vamos fugir um 
pouquinho da pauta, mas não poderíamos deixar de interrogar o Sr. 
Secretário sobre o andamento das obras do corredor Centro-Leste. Na 
nossa avaliação, essa é uma hora de fundamental importância para a 
interiorização dO desenvolvimento pelo seu potencial de integração e 
viabilização econômica de vastas áreas do Centro-Oeste brasileiro e, 
principalmente, do Noroeste de Minas. Gostaríamos, também, de obter 
algumas informações sobre o consórcio interestadual que está 
viabilizando esse proje:Q e a participação da iniciativa privada. 
Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Secretário Israel Pinheiro 
Filho. 
O Secretário Israel Pinheiro Filho- Realmente, não existe nada 

mais importante do que esse corredor. E isso está no pensamento 
diário do Governador. Esse corredor é fundamental e as coisas estão 
se ajustando muito bem, até a privatização da Rede Ferroviária 
Federal está sendo discutida em decorrência do corredor Centro-
Leste. Ele está vinculado à construção da ferrovia de Pirapora a 
Unaí e tende a continuar por Brasília para se ligar ao corredor que 
vai sair no Porto de Taqui, no Maranhão e ligar, através de outro 

2 ramal, a Goiás, que vai ligar todo o sertão goiano à estrada de 
5 Pirapora que, por sua vez, precisa entrar nos trilhos da Rede 
' Ferroviária Federal. Pirapora-Corinto-Belo Horizonte-Porto de 
~ Tubarão é o trecho mais importante do Corredor Centro-Leste. Para 
·~ isso, é necessário um entendimento muito grande entre a RFFSA e a 
~ Vale do Rio Doce. O que se está estudando sobre a Rede Ferroviária 
c não é somente a sua privatização. É permitir que qualquer 
~empresário, qualquer pessoa jurídica possa ter vagões nos trilhos da 
~ rede. Essa é a melhor solução, porque não obstaculiza o 
~ desenvolvimento brasileiro, isto é, a Cia. Vale do Rio Doce pode a pegar suas locomotivas, chegar a Corinto e dai até Unaí numa estrada 
~ que ela vai construir. Considerou-se também que, com a construção do 
~ gasoduto de São Paulo a Brasília, vai-se diminuir muito o tráfego ~a 
.~ Rede Ferroviária Federal para a região de Uberlândia, e talvez nao 
~ compensasse gastar dinheiro com a recuperação do ramal da serra_do 
~ Tigre. Na minha opinião, o corredor tende a caminhar para Una1 e 
~ Brasília, porque é na região do Nordeste de Minas que há melhor 
~ resposta aos investimentos do Estado. 
~ 
E 
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o Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Glycon Terra Pinto. 
o Deputado Glycon Terra Pinto - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. 

Secretário, Sr. Diretor, apenas quero fazer algumas perguntas que me 
são dirigidas no dia a dia e que não tenho como responder se não for 
esclarecido. 

De acordo com o quadro que me chegou às mãos, a maioria dos preços, 
comparando o novo contrato com o contrato inicial, estão aumentados. 
Pergunto: não foi deduzido o custo daquilo que já foi gasto para que 
os novos contratos fossem realizados? Uma outra pergunta nos fico~ 
no coração: se a lei, como disse o nosso caríssimo Secretário, e 
ruim, como aceitar um contrato unilateral? Na hora da feitura do 
contrato, poderia recusar, pois ainda estava livre para escolher. 
Permita-me também discordar de uma afirmação de v. Exa., ao dizer 

que nos três meses anteriores ao término do último Governo o Estado 
ficou quase parado. Não concordo com essa afirmação porque, 
·unicamente depois do primeiro turno, o Estac~ virou um canteiro de 
obras. Em todos os lugares que iamos, víamcs máquinas e estradas 
sendo abertas. Depois das eleições, as obras foram paralisadas. 
Quanto aos preços, quando se diz que houve 50% de desconto, gostaria 
de dizer que o DNER infelizmente perdeu a credibilidade com relação 
à sua tabela de preços. Com o escândalo dos anões na Câmara Federal. 
ficou provado que o orçamento de uma estrada deixava margem para 
pagar muito dinheiro por fora, beneficiando empreiteiras. Logo, não 
houve um desconto de 50%. O que ocorreu foi uma reavaliação do 
verdadeiro custo da obra. 
Tenho uma penúltima dúvida: que recursos foram usados para aquela 

farta publicidade sobre a obra do século? Foram recursos da obra ou 
de onde teriam saído para aquela propaganda toda? 
Quanto à duplicação da estrada de São Paulo, parece-me que o 

Governo anterior deveria ter tido o cuidado de zelar para que el~ 
ficasse pelo menos transitável. Isso não aconteceu. Hoje, esta 
realmente caótica. Está uma vergonha. Isso é um cochilo da 
administração. Se formos começar a obra estragando o pouco que 
existe, ainda .que ruim, ficará ainda pior, porque quem garante que 
essa obra sera mesmo terminada? Não haverá um novo esvaziamento de 
verbas que, por qualquer razão, leve à sua paralisação? A obra de 
Sete Lagoas a Belo Horizonte é uma vergonha. Foi recomeçada três ou 
quatro vezes e parou. Ninguém fez auditoria nem quis saber quanto 
foi gasto, nem no Governo Sarney, nem no Governo de Itamar, esse 
grande mineiro a quem deixo minhas homenagens, mas que não teve o 
menor interesse pelo Estado, tanto que não fez essa obra ridícula no 
seu tempo no Governo Federal. 
Chegamos a um ponto em que corremos risco a toda hora. Quando se 

vem do Rio de Janeiro a Belo Horizonte, por exemplo nem sinalização 
de estrada temos. As estradas mineiras estão abandonadas ao máximo. 
Não há nem aquela pintura no asfalto, que ajuda os automóveis. 
Conheço o Secretário Israel Pinheiro Filho há muitos anos. Tive o 

privilégio de também conhecer seu pai, quando ainda morava na Rua 
Ceará. Nos fundos de sua casa, havia uma fábrica de doce de leite, 
de propriedade de seu tio. Quero ~er testemunha de que realmente é 
um dos valores de nosso Estado. E um homem íntegro, de bem, que 
nunca esteve metido em concordata. Nunca se ouviu falar sobre ele 
ter recebido propina, gorjeta .ou qualquer coisa dessa natureza. 
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Temos esse exemplo de Minas na Secretaria da Agricultura, que fez 
grandes obras, como a Gameleira e Brasília, que são incontestáveis. 

Fica, pois, o meu voto de muito apreço e solidariedade. Não quero 
de maneira alguma insinuar qualquer tipo de procedimento errado 
dentro do Governo anterior. Muito obrigado. 

O Secretário Israel ~inheiro Filho- Deputado Glycon Terra Pinto, é 
um grande prazer ouv1r V. Exa. Fomos companheiros de juventude e, 
quando crianças, brincávamos juntos nas ruas de Belo Horizonte. v. 
Exa., como Deputado! tem mesmo de cumprir o seu papel. Aliás, por 
que as estradas estao esburacadas assim? Por que o Brasil entrou 
nessa crise? Faltou o Poder Legislativo reclamar, quando teve 
oportunidade para isso. O Poder Legislativo se acomodou. Foi 
corrompido pelo Poder Executivo. Na Câmara Federal encheram os 
Deputados de salas, gabinetes, construções, para silenciá-los. v . 

. Exa~. têm o poder constitucional de exigir a presença do Secretário, 
senao ele é punido por crime de responsabilidade. Mas é preciso ter 
a atitude de cobrar, mesmo. 

Vamos começar pelos buracos. V. Exa tem toda razão, mas as estradas 
são federais. Não vou usar isso como desculpa, pois as estaduais 
também estão esburacadas. O problema é a falta de dinheiro. O Brasil 
está em período recessivo há 20 anos. A crise inflacionária 
brasileira começou na década de 80 e vem até hoje. Há 15 anos 
estamos vivendo a falência do Governo. Ele não tem mais dinheiro mas 
não pode emiti-lo, senão temos inflação. É um ciclo vicioso. E a 
inflação atinge fundamentalmente duas categorias: os humildes, os 
pobres que não têm como abrir uma conta corrente no banco para 
corrigir seu dinheiro, e o Governo. São os dois segmentos que mais 
perdem com a inflação. Os outros todos ganham. O banqueiro, o 
empresário, o industrial e a classe média, todos nós ganhamos com a 
inflação. Colocamos nosso dinheiro na poupança e ele vai ser 
corrigido automaticamente. O problema é que o Estado brasileiro 
faliu e nós estamos tentando recuperá-lo. 

V. Exa. falou da propaganda. Para a propaganda o Governo tem verba, 
assim como a Assembléia Legislativa. A propaganda não saiu dos 
recursos da Fernão Dias. v. Exa. falou também do contrato 
unilateral. Não é contrato unilateral. A resc1sao é que pode ser 

z unilateral, isto é, a medida provisória do real permite a rescisão 
5 unilateral. Significa que o empreiteiro não tem que explicar por que 
· ele vai rescindir o contrato. Ele diz que quer rescindir e ponto l final. A culpa, já expliquei, deve-se á origem dessa cláusula na le~ 
~ e ã mudança da moeda. V. Exa. refere-se, ainda, ao desconto. Ja 
2 disse que considero a tabela elucidativa. A licitação é feita em 
E cima de preços unitários de numa tabela elaborada pelo DNER. Se a 
c tabela estava alta ou baixa, é um assunto que não nos compete 
~discutir aqui. O próprio DNER já reduziu sua tabela. Sou contra a 
~tabela. Já exp1iquei que sou a favor do preço global, do preço 
~final. Não cons·~o entender uma tabela, a não ser para obras 
~pequenas, sem 11citação. Só nesses casos ela se justifica: Em 
~ grandes obras, a tabela não tem o menor sentido, mas esse e um 
.~ assunto que já foi resolvido. O DNER já abaixou a tabela. Não tenho 
~condição de dizer se ela está superavaliada ou não. Tenho a 
~ impressão de que eles fizeram um estudo e chegaram ã conclusão d~ 
~que a atual tabela está muito boa, está dentro da realidade. Isso e 
~ tarefa do Governo. Nós nos comprometemos, na atual administração, a a 
E 
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fazer tentativas de obras com preço global e, quando tivermos que 
usar tabela, fazê-lo dentro da realidade do Estado, para que 
possamos corresponder aos reclames da população, que deseja uma 
mudança de metodologia, de costumes e de hábitos. Afinal. compete a 
Minas Gerais iniciar esse movimento. Tenho certeza de que iremos 
contar com o importante apoio da Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais. o Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Geraldo Nascimento. o Deputado Geraldo Nascimento - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
Exmo. Secretário Israel Pinheiro Filho, sinceramente não fiquei 
satisfeito com a resposta de V. Exa. à pergunta do Deputado Ivo José 
referente à BR-381. O trecho a que ele se referiu vai apenas até 
João Monlevade, enquanto o Vale do Aço reclama a ampliação da 
estrada até sua região, ou melhor, até Governador Valadares. Tenho 
em mãos manifesto do qual, com a licença dos colegas Deputados, 
·lerei alguns trechos. 

Ele foi feito pela comunidade timotense e assinado pelo Sindicato 
dos Trabalhadores Metalúrgicos de Timóteo - METASITA -; pela Igreja 
Católica de Acesita e Timóteo; pela CENART, creche que está 
trabalhando pela campanha contra a fome "Cidadania e Vida", do 
companh~~ro Betinho; pela Igreja Assembléia de Deus; pelos 
trabalheaores do SIND-UTE; pelo SECTEO; pela Igreja Presbiteriana; 
pelo Deputado Ivo José; pelo Deputado Federal Chico Ferramenta e por 
mim. É o seguinte: 

"A Comunidade de Cachoeira do Vale, indignada com os ~rag1cos 
acidentes ocorridos na BR-381, que abrange nosso trecho urbano, vem 
a público pedir socorro e denunciar o descas6 das autoridades 
"competentes". Pedimos desculpas pelo transtorno. É pela vida. Seu 
minuto de compreensão e solidariedade vale uma eternidade. Aproveite 
também esse instante, pense em seus familiares, antigos 
companheiros, distantes, hoje, pelos quilômetros ou pelo 
esquecimento. 

A comunidade de Cachoeira do Vale, cortada em suas ruas pelo 
asfalto de transporte de cargas, traz hoje um apelo à sensibilidade 
de nossas autoridades. 
Agradecemos a todos que colaboram para que nossas 

sejam humanizadas e não sejam ameaças, tropeços para 
dirige ou para nossa gente sofrida de trabalho, 
nossas crianças desprotegidas. 

estradas e ruas 
nossa gente que 
principalmente 

Este apelo, lamento, protesto, súplica é o grito que sai do nosso 
chão manchado de sangue, de tantas vítimas; solução imediata em 
defesa da vida". 

É o que tenho a dizer. Sr. Presidente, esse foi o protesto feito 
pela comunidade do Vale do Aço, principalmente pelas companheiras e 
pelos companheiros do Município de Timóteo. Obrigado. 
o Secretário Israel Pinheiro Filho- Deputado Geraldo Nascimento, 

v. Exa. tem toda razão. Também eu não gostei da minha resposta com 
relação à privatização da 381 ou da 262 só até Monlevade. Gostaria 
de poder dizer que vamos fazer a duplicação até Governador 
Valadares. Conto com V. Exa. para nos ajudar nessa batalha. Tenho a 
impressão de que vamos conseguir a primeira etapa de imediato, 
duplicando até Monlevade. Temos de ter subtrechos. Não podemos fazer 
toda a obra de uma só vez. Inicialmente, são 100km; de Monlevade a 
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Ipatinga, mais 100; de Ipatinga a Valadares, acima de 100. Vamos 
lutar por isso. 
Gostaria muito de poder anunciar, aqui. que vamos duplicar até 

Governador Valadares, mas ca1r1amos no risco da critica que nos fez 
o Deputado Sebastião Navarro Vieira. Se faço agora tal promessa 
posteriormente os senhores irão cobrar. Insisto que quero a ajuda d~ 
V. Exa.. Deputado Geraldo Nascimento, e vamos todos lutar para 
conseguir realizar a obra como desejamos. 

O Deputado Sebastião Navarro Vieira - Sr. Secretário, não foi minha 
intenção fazer crítica a V. Exa. O que houve foi simplesmente um 
chamamento de atenção para aquilo que todos nós esperamos. v. Exa. 
não merece criticas, mas sim aplausos e louvores de todos nós. 
Obrigado. 

O Secretário Israel Pinheiro Filho- Somos antigos companheiros, e 
apenas fiz um jogo para que nos distraíssemos um pouco. 

Deputado Geraldo Nascimento, gostei de V. Exa. e quero deixar claro 
que o senhor tem razão, mas precisamos de ajuda, porque temos de 
fazer a transposição de Ipatinga- que é mais fácil -. de Coronel 
Fabriciano e de Timóteo. 

É preciso sentar e pensar. V. Exa. sabe que vamos ter dificuldades 
para encontrar um caminho. V. Exas. vão ter de ajudar. É muito fácil 
vir à tribuna para cobrar. Na hora da solução, quero ver todos 
sentados a uma mesa, discutindo a solução com outros grupos sociais 
que vão se opor. 

O Deputado Geraldo Nascimento - v. Exa. me permite um aparte? 
O Sr. Secretário - Com todo o prazer. 
O Deputado Geraldo Nascimento - Já encaminhei a v. Exa. um ofício, 

mostrando o que acho que pode amenizar a situação de Cachoeira do 
Vale e de Coronel Fabriciano. Essas comunidades estão, há anos, 
reclamando da situação desse trecho da BR-381. 

V. Exa. está fazendo uma excelente explanação. Parabenizamos o 
Presidente da Casa por estar nos proporcionando este momento tão 
agradável e salutar. Não cabe nenhuma crítica, ao contrário, só 
reconhecemos mérito a V. Exa. e a todos os companheiros nesta Casa. 
Apenas queremos acrescentar que solicitamos medidas que já estão 
sendo tomadas nesta Capital, ou seja, a construção de passarelas. O 

2 acidente que aconteceu naquela manifestação pela vida foi exatamente 
5 em cima de um quebra-mola, medida antipática, que não tolero. Eu 

disse que, se fosse para fazer uma manifestação em favor de mais um 
~ quebra-mola, não assinaria aquele documento. v. Exa. já recebeu, 
·E provavelmente, meu ofício, em que coloco minha solução tanto para 
2 Coronel Fabriciano como para o trecho de Timóteo, que tem quebra-
c molas a cada 2m. 
m O Secretário Israel Pinheiro Filho- Agradeço a V. Exa .. Até que 
~ enfim ouvi essas palavras. O Brasil dos quebra-molas tem de acabar. 
~ É uma humilhação para o País. Parabenizo V. Exa. e espero recebê-lo 
~ em nossa secretaria, para discutirmos sobre esse assunto. Muito 
~obrigado e parabéns pela coragem de falar, de público, contra os 
~ quebra-molas, que, alguns meses atrás, eram uma medida de conquista 
.~ po 1 i t i c a . 
~ ENCERRAMENTO 
g O Sr. Presidente -Cumprido o objetivo da convocação, a Presidência 
~ agradece a presença do Exmo. Sr. Secretário de Estado de Transportes 
~e Obras Públicas, Dr. Israel Pinheiro Filho, e do Diretor-Geral do 
c. 
E 
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DER-MG, Dr. Mauro Roberto Soares de Vasconcelos, encerra a reun1ao e 
convoca os Deputados para a ordinária de logo mais, às 14 horas, com 
a ordem do dia já publicada, e para a extraordinária, também de 
hoje, às 20 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a 
reunião. 
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ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, 
EM 27 DE MARÇO DE 1995 

. Presidência do Deputado Wanderley Ávila 
SUMARIO: ABERTURA - 1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): la Fase: Ata-

Correspondenc;a: Ofício nQ 3/95, do Presidente do -Tribunal de 
Justiça (licença para processar criminalmente o Deputado Miguel 
Barbosa) - Ofícios e cartão - Apresentação de Propos;ções: Projeto 
de Lei nQ 123/95 - Comun;cações: Comunicações dos Deputados Kemil 
Kumaira e Mauri Torres - Oradores Inscr;tos: Discursos dos Deputados 
Alencar da Silveira Júnior, Marco Régis e Paulo Schettino- 2a Fase: 
Abertura de inscrições - Leitura de comunicações apresentãdas 
ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA. 

ABERTURA 
-Às 20h15min, comparecem os Deputados: 
Wanderley Ávila - Ibrahim Jacob- Aílton Vilela- Ajalmar Silva-
~lberto Pinto Coelho- Alencar da Silveira Júnior -Almir Cardoso-
Alvaro Antônio - Anderson Adauto Anivaldo Antônio Antônio 
Andrade - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues 
Djalma Diniz - Elbe Brandão - Geraldo Nascimento - Irani Barbosa -
Ivo José -João Leite- José Henrique - Kemil Kumaira- Leonídio 
Bouças- Marco Régis - Maurí Torres- Miguel Martini Olinto 
Godinho - Paulo Piau - Paulo Schettino - Péricles Ferreira - Raul 
Lima Neto - Romeu Queiroz - Sebastião Helvécio. 

O Sr. Pres;dente (Deputado Wanderley Áv;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. 2Q-Secretário, 
para proceder à leitura da ata da reunião anterior. 

la PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE) 
- 1ª Fase 

Ata 
- O Deputado Ibrah;m Jacob, 

2 Secretário, procede à leitura 
5 aprovada sem restrições. 

3Q-Secretário nas funções de 2Q-
da ata da reunião anterior, que é 

Correspondência 
~ -O Deputado Bon;fác;o Mourão, 1Q-Secretário "ad hoc", lê a 
~ seguinte correspondência: 
2 OFÍCIOS 
c NQ 3/95, do Sr. Márcio Aristeu Monteiro de Barros, Presidente do 
Q Tribunal de Justiça do Estado, solicitando, nos termos do§ 1Q do 
:art. 56 da Constituição Estadual, providências por parte da 
§Presidência desta Casa com vistas à concessão da necessária licença 
~ prévia desta Assembléia Legislativa para que o Deputado Miguel 
~ Arcanjo da Costa Barbosa possa ser processado criminalmente, 
ro mediante instauração da competente ação criminal, por int~rm~d~O dO 
.~ Tribunal de Justiça do Estado. (- A Comissão de Const1tu1çao e 

ro Justiça.) 
~ Do Sr. Eraldo Trindade, Deputado Federal. comunicando que foi 
~ eleito, por unanimidade, Presidente da Comissão de Desenvolvimento 
~Urbano e Interior, da Câmara Federal. e solicitando sugestões desta 
~ 
E 
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Casa que possibilite~ o ordenamento e o bom êxito dos trabalhos 
daquela Comissão. (- A Gerência-Geral de Apoio às Comissões.) 

Do Sr. José Wanderley Neto, Presidente do Conselho Nacional de 
Secretários de Saúde - CONASS -, comunicando que no dia 13 do 
corrente foi eleita a Diretoria do referido Conselho e solicitando o 
apoio dos parlamentares quanto à consolidação do SUS e ao 
encaminhamento das grandes questões nacionais. 

Do Sr. Márcio Túlio Reis de Carvalho, Juiz da 215ª Zona Eleitoral, 
em Pedro Leopoldo, informando que a solicitação do Deputado Marcelo 
Gonçalves referente a criação de seção eleitoral no Bairro da Lua, 
naquela cidade, já foi encaminhada à Secretaria de Informática do 
TRE-MG. 

Da Sra. Ana Maria de Barcelos Martins, Diretor II da 
Superintendência de Documentação, Informação e Divulgação da 
Procuradoria-Geral do Estado, agradecendo o envio do "Dicionário 

·Biográfico de Minas Gerais- Período Republicano- 1889-1991". 
Dos Srs. Christophe Jussac, Secretário-Geral da Confédération 

Française des Travailleurs Chrétiens- CFTC -, e Julio Roberto Gomez 
Esguerra, Secretário-Geral da Confederacion General de Trabajadores 
Democraticos- CGTD -, da Colômbia, solicitando o empenho da Casa 
junto às autoridades brasileiras para que providenciem a restituição 
aos índios Kunaks das terras que lhes pertencem por direito, de 
acordo com a Constituição brasileira. (- À Comissão de Direitos e 
Garantias Fundamentais.) 

De funcionários apostilados e aposentados em cargos comissionados 
do Quadro Permanente do Estado, solicitando o empenho da Casa junto 
ao Governador do Estado para que os apostilados e aposentados também 
tenham direito à melhoria salarial que o Governo pretende dar aos 
detentores de cargos comissionados em exercício. (- Anexe-se ao 
Projeto de Lei nQ 26/95.) 

CARTÃO 
Do Sr. José Maria Borges, Presidente do 

o convite para a reun1ao solene de 
Legislativa Ordinária desta Legislatura e 
posse do Presidente. 

IPSEMG, agradecendo à Casa 
instalação da 1ª Sessão 
enviando cumprimentos pela 

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: 

Autoriza o Poder 
de Minas. 

PROJETO DE LEI No 123/95 
(Ex-Projeto de Lei nQ 2.012/94) 

Executivo a doar imóvel ao Município de Bela Vista 

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

Bela Vista de Minas imóvel de propriedade do Estado, constituído de 
terreno com área total de 10.000m2 (dez mil metros quadrados) 
situado naquele município, no local denominado São Sebastião da Bel~ 
Vista, antigo Onça, na Rua José Modesto de Ávila, medindo 100m (cem 
metros) de frente por 100m (cem metros) de fundo, confrontando nas 
~uas quatro divisas com terrenos de propriedade de José Modesto de 
Avila e Maria Marcelina de Jesus, de acordo com a escritura pública 
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de doação registrada sob o número 1.264, em 9 de setembro de 1950, 
no Cartório do 1Q Ofício da Comarca de Nova Era. 
Parágrafo único -O imóvel mencionado no "caput" deste artigo 

9estina-se à edificação do prédio da Escola Municipal José Moricato 
Avi 1 a. 
Art. 2Q -O imóvel reverterá ao patrimônio do Estado se, no prazo 

de 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. 
Sala das Reuniões, 21 de fevereiro de 1995. 
Sebastião Navarro Vieira 
Justificação: O terreno que se pretende doar ao Município de Bela 

Vista de Minas acha-se ocioso, uma vez que o Estado nele não 
edificou o prédio da escola rural, motivo que levou o município a 
'pleitear sua doação, para construção da sede da Escola Municipal 
José Moricato Ávila. 

Por se tratar de finalidade de cunho eminentemente social, justa se 
nos afigura a doação desse terreno na_forma proposta. 

COMUNICAÇOES 
-São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados Kemil 

Kumaira e Mauri Torres. 
Oradores Inscritos 

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

O Deputado Alencar da Silveira Júnior Sr. Presidente, Sr. 
Secretário, Srs. Deputados, companheiros das galerias, é com pesar 
que, em primeiro lugar, como jornalista e também como Deputado 
Estadual, comunico a esta Casa o falecimento do jornalista José 
Costa, Presidente do "Diário do Comércio'', um dos grandes nomes do 
nosso meio jornalístico. Um homem que, sem dúvida alguma, colaborou, 
em muito, pela liberdade de imprensa, com um grande trabalho pelo 
progresso da imprensa mineira. 
Sr. Presidente, eu gostaria, aliás, de convidar todos os Deputados 

para o sepultamento do companheiro José Costa, amanhã, às 10 horas 
da manhã, no Cemitério do Bonfim. Lembrando mais uma vez, a imprensa 

z mineira perde um dos grandes nomes da nossa mídia, da nossa imprensa 
5 escrita. José Costa deixou marcas de sabedoria, de dinamismo, de 
' competência, ao dirigir um dos grandes jornais da atualidade, o 
~ "Diário do Comércio". é com grande pesar, portanto, que subo a esta 
·ro tribuna, como Deputado Estadual, mas, acima de tudo, como jornalista j militante na imprensa mineira, para solicitar que esta Casa 
~ transmita um voto de pesar, em nome de todos os Deputados, à família 
o do Sr. José Costa e a toda a família do "Diário do Comércio". 
~ A cidade de Itabirito, nossa vizinha, está em festa pelos 250 anos § da Paróquia de Nossa Senhora da Boa Viagem. é uma comemoração a inigualável para os católicos, assim como para toda a população da 
~ cidade, porque, além do sentido histórico da data, há todo um 
ro significado espiritual . 

. ~ Todos nós sabemos da religiosidade do povo mineiro, que já foi até 
ro estudada por sociólogos. Minas Gerais é o Estado mais religioso do 
~ País. Somos conhecidos até no exterior, por nossas tradições 
~ culturais, que estão intrinsecamente vinculadas à religiosidade. As 
ê centenas de igrejas em todos os recantos do Estado aí estão a provar 
o. 
E 
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isso. Nosso patrimônio histórico, baseado em monumentos, esculturas, 
pinturas, é essencialmente religi?SO. . 

Também a história mineira esta intimamente relac1onada com o 
aspecto religioso do nosso povo, e os fatos históricos mais 
marcantes tiveram a participação de religiosos, como na 
Inconfidência Mineira. 
Daí a importância da festa de Nossa Senhora da Boa Viagem, em 

Itabirito. Os 250 anos não são somente um marco histórico, são a 
expressão maior de espiritualidade daquela comunidade, a expressão 
de seus valores morais e éticos, norteados por um profundo senso 
religioso, capitaneado, magistralmente, pela Igreja Católica: 
A Paróquia da Boa Viagem está de parabéns, assim como seu paroco, o 

Pe. Miguel Ângelo Fiorillo. Afinal, são duas centenas e meia de 
bênçãos celestiais sobre a comunidade. Quando, no dia 3 de abril, os 
sinos repicarem às 6 horas, estaremos todos irmanados numa corrente 

·de fé com Itabirito. 
Desejamos com fervor - crentes que somos dos mistérios de Deus -

que as bênçãos de Nossa Senhora da Boa Viagem continuem a iluminar 
Itabirito, a proteger e guiar seu povo por caminhos plenos de paz e 
prosperidade. 
Convido meus nobres colegas a participarem das comemorações do dia 

3 de abril, que vão contar com missa na Matriz às 8 horas, seguida 
de torneios esportivos e bandas. E às 18 horas, missa concelebrada 
pelo Arcebispo de Mariana e Presidente da CNBB, D. Luciano Mendes de 
Almeida. 
Sr. Presidente, aproveito para pedir a Deus que ilumine o Pe. 

Miguel, pela festa de Nossa Senhora da Boa Viagem. Peço a Nossa 
Senhora da Boa Viagem que ilumine todos os familiares do companheiro 
José Costa, que passam, neste momento, pela dor da sua perda, 
irreparável para todos nós. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marco Régis. 
O Deputado Marco Régis - Sr. Presidente, quero manifestar a 

solidariedade do nosso partido, o Partido Popular Socialista, e 
também, em nome do companheiro Vice-Líder do Partido dos 
Trabalhadores, Deputado Geraldo Nascimento, e de seu partido, 
apresentar os nossos votos de pesar pela morte do jornalista José 
Costa, ocorrida hoje, em Belo Horizonte. Seu corpo está sendo velado 
no Palácio das Artes e será sepultado amanhã, às 10 horas, no 
Cemitério do Bonfim. 
José Costa, Presidente de honra do "Diário do Comércio" desta 

Capital, tornou-se figura marcante no jornalismo mineiro, além de 
ser excepcional figura humana. Oriundo da Zona da Mata, veio para 
Belo Horizonte na primeira metade deste século e, aqui, adentrou no 
jornalismo ao fundar, em 1932, o jornal informativo denominado 
"Informador Comercial", veículo pioneiro, que noticiava as 
atividades do comércio belo-horizontino, divulgando as mercadorias 
que aqui chegavam e daqui saiam pela estrada de ferro. Ma~~ tarde, o 
"Informador Comercial" foi-se ampliando e se transformana~. até que 
José Costa fundou o "Diário do Comércio", voltado para as atividades 
comerciais e também industriais. Na década de 70, José Costa 
construiu um moderno, se não o mais moderno parque gráfico de Belo 
Horizonte, ao fundar o semanário de distribuição gratuita tão 
conhecido por todos nós, o "Jornal de Casa", que se incorporou ao 
"Diário do Comércio". 
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Além de suas atividades jornalísticas, ele teve trajetória variada 

na vida belo-horizontina. Ao chegar a Belo Horizonte, trabalhou como 
comerciário e foi um dos fundadores e diretor da União dos 
Empregados do Comércio de Belo Horizonte, que mais tarde ajudaria a 
transformar em Sindicato dos Empregados do Comércio de Belo 
Horizonte. Na evolução de comerciário para empresário, José Costa 
teve sucesso na atividade empresarial. Mais tarde, fundaria a União 
dos Varejistas de Belo Horizonte, participaria da fundação do 
Sindicato dos Proprietários de Jornais e Revistas de Belo Horizonte 
e, também. da fundação da Associação Comercial de Minas Gerais. 

A par c~s atividades de jornalista, comerciário e empresário, José 
Costa des~2cou-se na área dos clubes de serviço, tendo ligações com 
vários cluoes desta Capital e com clubes rotarianos e leoninos. 
Durante sua vida, foi homenageado com 1numeras medalhas, com 
diplomas e, principalmente, com o título de Cidadão de Belo 
·Horizonte, concedido pelo Vereador e hoje membro do Tribunal de 
Contas de Minas Gerais, Nilson Gontijo. Esse titulo foi entregue na 
gestão do então Prefeito, Amintas de Barros. Entre as condecorações 
que José Costa recebeu, devem ser destacadas a Medalha de Santos 
Dumont e a Grande Medalha do Mérito Legislativo. Recebeu ainda 
inúmeras condecorações e diversos diplomas de clubes de serviço, 
como o "Lions" e o "Rotary", e de entidades como a FIEMG e a 
Associação dos ex-Combatentes do Brasil. 

Fomos incumbidos pelo nosso partido, o Partido 
e, aqui em Plenário, pelos companheiros 
Trabalhadores, de compartilhar a tristeza que 
Belo Horizonte e sobre Minas Gerais pela perda 
Costa. 

Popular Socialista, 
do Partido dos 

hoje se abate sobre 
irreparável de José 

É também pouco conhecido que José Costa foi filiado a um partido 
socialista. Ao tornar-se empresar1o, foi homem que propugnou por 
grandes causas nacionais, inclusive pela causa "o petróleo é nosso", 
na criação da PETROBRÁS. 
Teve ele a dignidade, o gesto humanitário de acolher os perseguidos 

políticos, pessoas que na clandestinidade lutavam por suas idéias. 
Essas pessoas tiveram o amparo , a proteção e a simpatia de José 
Costa. Em nome dos integrantes do PPS, que viveram tal situação, 

z queremos trazer aqui o reconhecimento e a gratidão por esse grande 
~ homem, que desaparece da vida mineira, da vida de Belo Horizonte, 
' cidade onde viveu e da qual se tornou cidadão honorário. Muito 
~ obrigado~ 
·E O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Paulo Schettino. 
2 O Deputado Paulo Schettino - Sr. Presidente, Deputados, presentes 
c no recinto, inicialmente gostaria de fazer coro às palavras dos 
m Deputados Marco Régis e Alencar da Silveira Júnior, em meu nome e em 
~ nome do Partido Trabalhista Brasileiro, do qual sou Vice-Líder. 
g Realmente foi uma perda lastimável a morte do jornalista José 
~ Costa. Estamos profundamente entristecidos, pois ele foi um homem 
~ que trouxe participação muito positiva à imprensa de Minas Gerais, 
• por meio do "Jornal de Casa" e do "Diário do Comércio" . 

. ~ Gostaria de me referir a um outro fato, gesto aliás que observei do 
• Deputado Sebastião Helvécio, quando fazia relato da viagem que fez a 
~sua base política. Faço referência a uma viagem que fiz no fim de 
~semana a Bambuí, onde fui muito votado, para agradecer aos meus 
~ eleitores. Penso que sabemos pedir, mas temos que aprender a c. 
E 
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agradecer também. Coloquei-me à disposição de todos os companheiros 
daquela cidade, em todos os lugares, para resolver seus problemas, 
dentro de minhas possibilidades. 
Todas as vezes que fizer uma viagem, trarei o fato ao conhecimento 

da Casa, pois achei positivo o gesto do Deputado Sebastião Helvécio, 
e gosto de copiar as coisas positivas. 
Gostaria de fazer, com muita alegria, um requerimento de 

congratulações pelos 87 anos de glórias do Clube Atlético Mineiro, 
um dos maiores clubes de futebol do Brasil e, talvez, do mundo. 
O Clube Atlético Mineiro, por meio de sua história, tem levado ao 

povo de Minas Gerais muita satisfação e muitas alegrias. No momento, 
estamos atravessando situação muito boa, da qual muito me orgulho, 
pois, como todos sabem, sou atleticano. Fomos vitoriosos no primeiro 
turno de jogos e são excelentes as perspectivas para o futuro. 
Apresento minhas congratulações ao clube, na pessoa de seu 

·presidente, o dinâmico Paulo Cury. Muito obrigado. 
2a Fase 

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

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

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

apresentadas nesta reun1ao pelos Deputados Kemil Kumaira 
falecimento do jornalista e empresário José Costa, em Belo 
Horizonte; e Mauri Torres - falecimento do Sr. Agenor Gomes Lima, em 
João Monlevade (Ciente. Oficie-se.). 

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

Líderes inscritos nem oradores para o Grande Expediente, a 
Presidência encerra a reun1ao e convoca os Deputados para a 
o~dinária de amanhã, dia 28, às 14 horas, com a seguinte ordem do 
d1a: (- A ordem do dia anunciada pelo Sr. Presidente é a publicada 
na edição anterior.). Levanta-se a reunião. 

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE AGROPECUÁRIA E POLÍTICA RURAL 
Às ?nze horas do dia dezesseis de março de mil novecentos e noventa 
e c1nco. comparecem na Sala das Comissões os Deputados Paulo Piau, 
Arnaldo Canarinho e Almir Cardoso, membros da Comissão supracitada. 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Paulo Piau, 
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Arnaldo 
Canarinho que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, 
lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A Presidência 
esclarece ter a reunião a finalidade de empossar o Vice-Presidente 
desta Comissão e apreciar a matéria constante na Ordem do Dia. Em 
seguida, empossa o Deputado Arnaldo Canarinho na Vice-Presidência e 
passa-lhe a palavra. Este agradece a escolha de seu nome e tece 
comentários gerais sobre os trabalhos da Comissão. Logo após, a 
Presidência passa à leitura da correspondência, constante de um 
"fax" da Federação da Agricultura do Estado de Minas Gerais - FAEMG 
-que trata de assunto de interesse da Comissão e daquela entidade. 
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Em seguida, designa o Deputado Almir Cardoso para relatar os 
Requerimentos nQs 52/95, de autoria do Deputado Dimas Rodrigues e 
53/95, de autoria do D~putado Carlos Pimenta. Encerrada a 1ª pa~te 
dos trabalhos, passa-se a 1ª fase da Ordem do Dia, com a discussão e 
a votação de proposição da Comissão. O Deputado Paulo Piau passa a 
Presidência ao Vice-Presidente, Deputado Arnaldo Canarinho, e 
encaminha à Mesa requerimento de sua autoria, mediante o qual 
solicita seja convidada a ~-a. Maria Helena Megale, Assessora da 
Secretaria de Projetos ~38eciais desta Casa, para prestar 
esclarecimentos sobre os processos de terras devolutas ora em 
tramitação nesta Comissão. Submetido a votação, é aprovado o 
requerimento. O Deputado Arnaldo Canarinho devolve a Presidência ao 
Deputado Paulo Piau, e este passa a palavra ao Deputado Almir 
Cardoso para que emita parecer sobre as proposições a ele 
distribuídas. Este relator solicita prazo regimental para apresentar 

·parecer sobre os Requerimentos nQs 52 e 53/95, o qual é concedido 
pela Presidência. Em seguida, abre-se discussão sobre assuntos de 
interesse da Comissão, com a participação de todos os membros. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece o 
comparecimento dos parlamentares, convoca os membros da Comissão 
para a próxima reunião ordinária, determina que se lavre a ata e 
encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 23 de março de 1995. 
Paulo Piau, Presidente - Almir Cardoso - Francisco Ramalho - Carlos 

Pimenta - Miguel Barbosa. 
ATA DA 2a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE 
Às Quatorze horas e trinta minutos do dia dezesseis de março de mil 
novecentos e noventa e cinco, reúnem-se na Sala das Comissões os 
Deputados Ivo José, Wilson Trópia, Antônio Roberto e Ronaldo 
Vasconcellos, membros da supracitada Comissão. 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. Em seguida, solicita ao Deputado Antônio Roberto 
que proceda à leitura da correspondência encaminhada a esta 
Comissão, relativa à preservação ambiental. O Deputado Ivo José 

2 apresenta programa de trabalho para as próximas reuniões. Fazem uso 
õ da palavra os Deputados Ronaldo Vasconcellos, Wilson Trópia e 
~Antônio Roberto. Logo após, o Deputado Ronaldo Vasconcellos 
~apresenta requerimento em que solicita sejam ouvidas as seguintes ·e entidades ambientalistas: Associação Mineira de Defesa do Meio 
§ Ambiente AMDA Fundação Biodiversitas, SOM, Centro para 
c Conservação da Nature=a e Associação Lagoa do Nado, com a finalidade 
~ de discutirer a possível criação da SEME. O Presidente. Deputado Ivo 
E José, coloca em votação o requerimento. que é aprovado. O Deputado 
~ ~~~s~0~~re~:~~~ra r:~~~~~~~~~~~~ ~~~u~~~~r~~~s08omTr~pí~a~~~~a.qu~ 
~Deputado Ivo José solicita seja realizada audiência pública para se 
~discutir a política de meio ambiente no Governo Eduardo Azeredo, bem 
.~ como a criação da Secretaria de Meio Ambiente, com a presença dos 
~ Srs. Mauro Lobo, Alysson Paulinelli, Walfrido Silvino dos Mares Guia 
~ Neto e Benedito Guedes, Secretários de Ciência, Tecnologia e Meio 
~ Ambiente, de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, do Planejamento 
o e Coordenação Geral e de Recursos Minerais, Hídricos e Energéticos, c 
E 
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respectivamente, e representantes da AMDA, da Associa~ão Bras~le~ra 
dos Produtores de Carvão Vegetal - ABRACAVE -, da Soc1edade M~ne1ra 
dos Engenheiros - SME -, do CREA, do Centro de Conserva~ao da 
Natureza, da sociedade Mineira dos Engenheiros Floresta1s, da 
Associação Lagoa do Nado, da Federação dos Trabalhadore~ na 
Agricultura do Estado de Minas Gerais - FETAEMG - e da Federaç~o da 
Agricultura do Estado de Minas Gerais - FAEMG. O Deputado W1lson 
Trópia coloca em votação o requerimento, que é aprovado. O Deputado 
Ivo José assume a direção dos trabalhos e, nada mais havendo a ser 
tratado, agradece a presença de todos, convoca os mem~r~s da 
Comissão para a próxima reunião ordinária, em dia e horar1o Ja 
estabelecidos, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 22 de março de 1995. 
Ivo José, Presidente- Ronaldo Vasconcellos -Antônio Roberto-

Marcelo Cecé- Wilson Trópia. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

PROJETO DE RESOLUÇÃO NQ 124/95 
(Ex-Projeto de Resolução nQ 2.176/94) 

Disciplina a ética e o decoro parlamentar. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 

Das Disposições Preliminares 
Art. 1Q No exercício do mandato, o Deputado atenderá às 

prescrições constitucionais e às contidas nesta resolução, 
sujeitando-se aos procedimentos disciplinares nela previstos. 
Art. 2Q -Consideram-se incompatíveis com a ética e o decoro 

parlamentar: 
I - o abuso de prerrogativas constitucionais e legais; 

_II - a percepção de vantagens indevidas, diretamente ou por 
1nterposta pessoa, incluindo doações, benefícios ou cortesias de 
empresas, grupos econômicos ou autoridades públicas; 
III - a inobservância das vedações do art. 54 da Constituição da 

República pelo Deputado, diretamente ou por intermédio de terceiros; 
IV - a direção ou gestão de empresas emissoras de rádio e 

televisão; 
V - o abuso do poder econômico no processo eleitoral; 
VI - a prática de irregularidades no desempenho do mandato ou de 

encargos dele decorrentes, compreendidos: 
a) os atos que atentem contra a dignidade da investidura, do Poder 

Legislativo e das instituições democráticas; 
b) o descumprimento dos deveres decorrentes do mandato, inclusive a 
inobservânci~ injustificada de prazo regimental; 
c) a promoçao de interesses contrários aos fins do poder público; 
d) a ausência, em cada sessão legislativa ordinária, à quinta parte 

das reuniões ordinárias de caráter deliberativo da Assembléia ou da 
comissão permanente de que o Deputado seja membro, salvo licença ou 
missão autorizada; 
e) a concessão de auxílio ou subvenção, em qualquer rubrica 

orçamentária, a entidade de que participe o Deputado, parente seu, 
consangüíneo ou afim, até o 3Q grau, bem como pessoa jurídica sob 
seu controle direto ou indireto; 

f) a ofensa física a Deputado, servidor do Poder Legislativo ou 
qualquer outro cidadão, nas dependências da Assembléia; 
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g) a omissão ou inércia do Presidente da Assembléia ou de comissão 

em proferir despacho e determinar a execução de atos indispensáveis 
ao regular andamento do processo legislativo. 

§ 1Q Para os fins desta resolução, consideram-se pessoas 
jurídicas os Fundos de Investimentos Regionais e Setoriais, 
estendendo-se-lhes as vedações impostas ao Deputado pelo art. 54 da 
Constituição da República. 

§ 2Q - Presume-se verificada a hipótese do inciso III quando 
parente consangüíneo ou afim do Deputado, até o 3Q grau, praticar os 
atos a este vedados. 

§ 3Q -Na hipótese da. alínea "g" do inciso VI, a requerimento de 
Deputado, a Comissão de Etica e Decoro Parlamentar reunir-se-á e, no 
prazo de 10 (dez) dias contados do recebimento da representação, 
decidirá sobre a aplicação da penalidade cabível, observado o 
procedimento previsto no art. 16 desta resolução. 

· Da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar 
Art. 3Q- Fica instituída a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, 

composta de 7 (sete) membros titulares e igual número de suplentes, 
eleitos 6 (seis) deles para mandato de 2 (dois) anos, observado o 
princípio de proporcionalidade partidária e o rodízio entre partidos 
políticos ou blocos parlamentares não representados. 

§ 1Q - Os Líderes partidários encaminharão à Mesa os nomes dos 
Deputados indicados para integrar a comissão, em número 
correspondente ao dobro das vagas que couberem ao respectivo 
partido. 

§ 2Q - As indicações a que se refere o parágrafo anterior serão 
acompanhadas das declarações atualizadas de cada Deputado indicado, 
na forma do art. 5Q desta resolução. 

§ 3Q - Caberá à Mesa providenciar, durante os meses de fevereiro e 
março da 1a (primeira) e da 3a (terceira) sessões legislativas de 
cada legislatura, a eleição dos membros da Comissão pela Assembléia. 
Art. 4Q -A Comissão de Ética e Decoro Parlamentar observará, 

quanto à organização interna e à ordem de seus trabalhos, as 
disposições regimentais relativas ao funcionamento das comissões em 
geral, inclusive no que diz respeito à eleição de seu Presidente e 
designação de relatores. 

2 § 1Q - Os membros da Comissão deverão, se~ pena de imediato 
5 desligamento e substituição, observar a d·scrição e o sigilo 
· inerentes à natureza de sua função. 
~ f 2Q -Será automaticamente desligado da Comissão o membro que não 
] ~~~~a~~~e~~s~~m0 ~~~t+~~~~;~v~in~a3q~~rj~~t~~~~!â~~~n~~~s~c~~~~a~eo~ 
c (seis) reuniões durante a sessão legislativa. 
: § 3Q -As deliberações da Comissão serão tomadas por maioria 
E absoluta. 
o § 4Q - o Deputado Corregedor, designado pela Mesa, nos termos do 
~ art. 93 da Resolução nQ 5.065, de 31 de maio de 1990, é o 7Q 
~ (sétimo) membro da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, e o 
~ Corregedor Substituto, seu suplente . 

• ~ § 5Q - A Comissão de Ética e Decoro Parlamentar terá poderes de 
~ investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros 
~ previstos em lei e no Regimento Interno. 
~ Das Declarações Obrigatórias 
~ o 
~ 
E 
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Art. 5Q -O Deputado apresentará à Comissão de Etica e Decoro 
Parlamentar, no prazo de 15 (quinze) dias contados do recebimento da 
solicitação, as seguintes declarações obrigatórias, para fins de 
ampla investigação, divulgação e publicidade: 

I - cópias das Declarações de Imposto de Renda e de Bens do 
Deputado, do cônjuge ou companheiro e filhos, bem como das pessoas 
jurídicas sob seu controle direto ou indireto, referentes aos 
últimos 5 (cinco) anos; 
II - cópias das certidões de registro imobiliário dos bens do 

Deputado, do cônjuge ou companheiro e filhos, bem como de pessoa 
jurídica sob seu controle direto ou indireto. 

§ 1Q -Caberá à Comissão de Ética e Decoro Parlamentar delibe~ar 
sobre a conveniência da publicação e da divulgação das declaraçoes 
referidas neste artigo. 

§ 2Q - Sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior, qualquer 
cidadão poderá solicitar diretamente, mediante requerimento à Mesa 
da Assembléia, quaisquer informações contidas nas declarações 
apresentadas pelos Deputados. 

Das Penalidades 
Art. 6Q -O Deputado que praticar ato incompatível com a ética e o 

decoro parlamentar estará sujeito às seguintes penalidades: 
I - censura verbal; 
II- censura escrita, publicada no órgão oficial do Estado e 

transcrita nos anais da Casa; 
III - impedimento temporário do exercício do mandato, não excedente 

a 30 (trinta) dias; 
IV - perda do mandato. 
Parágrafo único -Nas hipóteses dos incisos II, III e IV será 

sempre assegurada ampla defesa. 
Art. 7Q A censura verbal será aplicada, em reunião, pelo 

Presidente da Assembléia ou de comissão, no exercício do poder de 
polícia, ao Deputado que perturbar a ordem ou praticar atos que 
infrinjam as regras de boa conduta nas dependências do Poder 
Legislativo e não sejam previstos no art. 2Q desta resolução .. 
Art. 8Q -A censura escrita será aplicada pela Comissão de Etica e 

Decoro Parlamentar ao Deputado que incorrer em qualquer hipótese 
prevista no art. 2Q desta resolução. 
Art. 9Q -O impedimento temporário do exercício do mandato será 

imposto ao Deputado que: 
I - praticar transgressão grave ou reiterada dos preceitos 

regimentais, tendo sido punido, anteriormente, com a censura 
escrita; 

II revelar conteúdo de debates ou deliberações que, por 
disposição legal ou regimental, devam ser secretos; 
III revelar informações e documentos oficiais de caráter 

reservado de que tenha tido conhecimento; 
IV - faltar, sem motivo justificado, à quinta parte das reuniões 

ordinárias de caráter deliberativo, dentro da sessão legislativa 
ordinária ou extraordinária. 

Art. 10- Será punido com a perda do mandato o Deputado que: 
I praticar transgressão grave ou reiterada dos preceitos 

regimentais, tendo sido punido anteriormente com o impedimento 
temporário do exercício do mandato; 
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II - incorrer em qualquer das hipóteses previstas nos incisos III 

IV, V e VI do art. 55 da Constituição Federal; ' 
III- incorrer em qualquer das hipóteses previstas nos incisos II, 

III, V e VI, alinea "e", do art. 2Q desta resolução. 
Art. 11 -Ao Presidente da Assembléia ou de comissão podem ser 

aplicadas as seguintes penalidades· 
I- censura escrita, publicada no órgão oficial do Estado e 

transcrita nos anais da Casa; 
II - impedimento temporário do exercicio do cargo, não excedente a 

30 (trinta) dias; 
III - perda do cargo de Presidente. 
§ 1Q - Em qualquer das hipóteses, será assegurada ampla defesa ao 

acusado. 
§ ?Q- Sem prejuizo da aplicação de qualquer penalidade, a Comissão 

de Etica e Decoro Parlamentar assinalará prazo de 3 (três) reuniões 
·ordinárias para que o Presidente pratique o ato omitido, quando for 
o caso. 

Do Processo Disciplinar 
Art. 12 As censuras verbal e escrita serão aplicadas, 

respectivamente, nos termos dos arts. 7Q e 8Q desta resolução, de 
oficio ou mediante provocação de Deputado, após ser ouvido o 
Deputado transgressor. 
Parágrafo único - Na hipótese de censura escrita, notificar-se-á o 

Deputado, que poderá consignar em ata seu protesto. 
Art. 13 -A penalidade de impedimento temporário do exercicio do 

mandato será decidida pelo Plenário, em escrutinio secreto e por 
maioria simples, mediante provocação da Mesa, da Comissão de Ética e 
Decoro Parlamentar ou de partido politico representado na Assembléia 
Legislativa, por intermédio do Presidente de seu diretório estadual. 
Parágrafo único -Na hipótese de infração do inciso IV do art. 9Q 

desta resolução, a sanção será aplicada pela Mesa, de oficio ou por 
provocação de Deputado ou partido politico re~-esentado na 
Assembléia Legislativa, por intermédio do Presi:ente de seu 
diretório estadual, observado o disposto no parágrafo único do art. 
6Q desta resolução. 

Art. 14 -A perda do mandato será decidida pelo Plenário, em 
2 escrutinio secreto e por maioria absoluta de votos, mediante 
õ iniciativa da Mesa ou de partido politico representado na Assembléia 
~ Legislativa, por intermédio do Presidente de seu diretório estadual. 
u Parágrafo único -Na hipótese de infração dos incisos III, IV e V ·e do art. 55 da Constituição Federal, a sanção será aplicada pela 
~Mesa, de oficio ou por provocação de Deputado ou partido politico 
E representado na Assembléia Legislativa, por intermédio do Presidente 
~ de seu diretório estadual, observado o disposto no parágrafo único e do art. 6Q desta resolução. 
~ Art. 15 -A representação contra Deputado por fato sujeito à pena 
~ de perda do mandato ou à pena de impedimento temporário do exercicio 
~ do mandato será inicialmente encaminhada pela Mesa à Comissão de 
ro Ética e Decoro Parlamentar, salvo quando o processo tiver origem na 
J própria Comissão. 
~ Art. 16 Recebida a representação, a Comissão observará os 
~seguintes procedimentos: 
~ I - designará, mediante sorteio, 3 (três) de seus membros efetivos 
~ como relatores e, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias contados do 
~ 

E 
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recebimento da representação, promoverá a apuração dos fatos e das 
responsabilidades; 
II - encaminhará, no dia do recebimento, cópia da representação ao 

Deputado, que terá o prazo de 10 (dez) dias para apresentar defesa 
escrita e provas; 
III - esgotado o prazo, sem apresentação de defesa, o Presidente da 

Comissão nomeará defensor dativo para oferecê-la, concedendo-lhe 
igual prazo; 
IV- apresentada a defesa, a Comissã: procederá ás diligências e á 

instrução probatória, proferindo parecer que concluirá pela 
procedência da representação ou pelo seu arquivamento, sem que seja 
extrapolado o prazo máximo previsto no inciso I deste artigo. 
Art. 17 Na hipótese de conclusão pela procedência da 

representação, a Comissão proporá projeto de resolução que declare o 
impedimento temporário do exercício do mandato ou encaminhará o 
·~rocesso à Comissão de Constituição e Justiça, se o ato se sujeitar 
a pena de perda do mandato. 

§ 1Q -A Comissão de Constituição e Justiça examinará a legalidade 
e a constitucionalidade do processo e emitirá seu parecer no prazo 
de 5 (cinco) reuniões ordinárias contadas do recebimento. 

§ 2Q - Faculta-se á Comissão de Constituição e Justiça a oitiva do 
acusado ou de seu advogado, para esclarecimento ou informação 
adicional á defesa, observado o prazo fixado no pará~rafo anterior. 

§ 3Q - Concluída a tramitação nas Comissões de Etica e Decoro 
Parlamentar e de Constituição e Justiça, será o processo encaminhado 
á Mesa da Assembléia Legislativa, para que exerça a atribuição 
conferida pelo art. 58, § 2Q, da Constituição Estadual, no prazo de 
10 (dez) dias. 

§ 4Q -O projeto de resolução apresentado pela Mesa será lido no 
exp~diente da primeira reunião ordinária, publicado no "Diário do 
Leglslativo" .e distribuído em avulsos para inclusão em ordem do dia. 
Art. 18 -E facultado ao Deputado, em qualquer caso, constituir 

advogado, que poderá atuar em todas as fases do processo. 
Art. 19 -Qualquer Deputado cidadão ou pessoa jurídica poderá 

encaminhar á Comissão de Étiba e Decoro Parlamentar representação 
contra Deputado, pela prática dos atos de que trata o art. 2Q desta 
resolução. 

§ 1Q - Não será recebida representação anônima ou não f~ndamentad~. 
§ 2Q - Recebida a representação, a Comissão promovera a apuraçao 

dos fatos, nos termos do art. 16 desta resolução. 
§ 3Q - Poderá a Comissão, independentemente de representação, 

promover a apuração referida no parágrafo anterior. 
Art. 20 -O Deputado acusado da prática de ato que ofenda a sua 

honorabilidade poderá requerer ao Presidente da Assembléia ou ao da 
Comissão de Ética e Decoro Parlamentar que mande apurar a veracidade 
da argüição e, provada a improcedência, imponha ao Deputado ofensor 
o ônus da retratação em reunião ordinária. 

§ 1Q- A apuração de que trata o "caput'' deste artigo será feita no 
prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento, pelo Presidente 
da Assembléia ou da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, do 
requerimento do ofendido. 

§ 2Q - Compete à Comissão de Ética e Decoro Parlamentar proceder á 
apuração, assegurada as oitivas do ofensor e do ofendido, observado 
o disposto no art. 6Q, parágrafo único, desta resolução. 
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§ 3Q -Independentemente da retratação, será publicada, no órgão 

oficial e no periódico de maior circulação no Estadq, declaração do 
Presidente da Assembléia ou da Comissão de Etica e Decoro 
Parlamentar, cc~tendo os nomes do ofensor e do ofendido e os 
resultados da investigação procedida, até 15 (quinze) dias após a 
conclusão desta. 

Art. 21 O processo 
renúncia do Deputado 
aplicáveis ao caso. 

disciplinar não será interrompido pela 
nem serão por ela elididas as sanções 

Art. 22 -Esta resolução, parte do Regimento Interno da Assembléia 
Legislativa do Estado de Minas Gerais, entrará em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 23 -Revogam-se as disposições em contrário e, de forma 
expressa, as do Capítulo IV do Título III da Resolução nQ 5.065, de 
31 de maio de 1990, e o art. 50 do mesmo Diploma Legal Regimental. 

· Sala das Reuniões, 23 de março de 1995. 
Agostinho Patrús- Wanderley Ávila -Sebastião Navarro Vieira 

Rêmolo Aloise - Maria José Haueisen - Ibrahim Jacob - Ermano Batista 
-Antônio Júlio. 
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Belo Horizonte, quinta-feira, 30 de março de 1995 

ATA 

ATA DA 15a REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 28 DE MARÇO DE 1995 . 

Presidência dos Deputados Agostinho Patrús e Wanderley Avila 
SUMÁRIO: ABERTURA 1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata 

Apresentação de Proposições: Projeto de Resolução nQ 124/95 
Projetos de Lei nQs 125 a 138/95 - Requerimentos de Emancipação nQs 
1 a 21/95 - Requerimentos nQs 172 a 184/95 Requerimento do 
Deputado Paulo Pettersen Oradores Inscritos: Discursos dos 
Deputados Ibrahim Jacob, Carlos Pimenta, Maria José Haueisen, Kemil 
Kumaira, Jorge Eduardo de Oliveira, Raul Lima Neto e Ronaldo 
Vasconcellos- 2ª PARTE (ORDEM DO DIA): tª Fase: Abertura de 

·inscrições- Requerimentos: Requerimentos nQs 1 a 21/95; deferimento 
e encaminhamento à Comissão de Assuntos Municipais - Requerimento do 
Deputado Paulo Pettersen; deferimento- Requerimento do Deputado Gil 
Pereira; aprovação Requerimentos da Comissão de Assuntos 
Municipais (2) e do Deputado Álvaro Antônio; aprovação 
Requerimento do Deputado Jairo Ataide; discurso do Deputado Gilmar 
Machado; aprovação Requerimento do Deputado Ibrahim Jacob; 
aprovação- 2ª Fase: Discussão e votação de proposições: Discussão, 
em 1Q turno, do Projeto de Lei nQ 28/95; discursos dos Deputados 
Irani Barbosa, Marco Régis e Carlos Pimenta; encerramento da 
discussão; requerimento do Deputado Marco Régis; deferimento; 
votação do projeto, salvo emenda e destaques; discursos dos 
Deputados Gilmar Machado, João Batista de Oliveira, Sebastião 
Helvécio e Irani Barbosa; aprovação; verificação de votação; 
inexistência de "quorum" para votação; anulação da votação; chamada 
para recomposição de "quorum"; existência de número regimental para 
continuação dos trabalhos; registro de presença; renovação da 
votação do projeto, salvo emenda e destaques; aprovação; verificação 
de votação; inexistência de "quorum" para votação; anulação da 
votação; chamada para recomposição de "quorum"; existência de número 
regimental; renovação de votação do projeto, salvo emenda e 
destaques; aprovação; votação da Emenda nQ 1; aprovação; verificação 
de votação; ratificação da aprovação; votação da Emenda nQ 2; 
aprovação; verificação de votação; inexistência de "quorum" para 
votação; anulação da votação; chamada para recomposição do número 
regimental; inexistência de "quorum" para votação - Palavras do Sr. 
Presidente - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA. 

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 - Anderson Adauto- Anivaldo Antônio 
Antônio Andrade Antônio Genaro Antônio Roberto Arnaldo 
canarinho- Arnaldo Penna- Bilac Pinto- Bonifácio Mourão- Carlos 
Murta- Carlos Pimenta - Clêuber Carneiro- Dilzon Melo - Dimas 
Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Durval Ângelo - Elbe 
Brandão - Elmo Braz - Francisco Ramalho - Geraldo Nascimento 



513 ~ 
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- José Braga -José Henrique- José Maria Barros- Kemil 
Kumaira - Leonídio Bouças - 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- Toninho Zeitune- Wilson Trópia. 

O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) A lista de 
comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro 
aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, 
iniciamos os nossos trabalhos. Com ~ oalavra, o Sr. 2g-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. 
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: 
PROJETO DE RESOLUÇÃO NQ 124/95 

(Ex-Projeto de Resolução nQ 2.176/94) 
-O Projeto de Resolução nQ 124/95 foi publicado na edição do dia 

29/3/95. 
PROJETO DE LEI No 125/95 

(Ex-Projeto de Lei nQ 2.167/94) 
Declara de utilidade pública a Casa da Amizade de Senhoras de 

Rotarianos de São Tiago, com sede no Município de São Tiago. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a Casa da Amizade de 

Senhoras de Rotarianos de São Tiago, com sede no Município de São 
z Tiago. 
0 Art. 2Q- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
ro Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
o Sala das Reuniões, 14 de março de 1995. 

·E Ma r i a O 1 í v i a 
2 Justificação: A Casa da Amizade de Senhoras de Rotarianos de São 
~ Tiago, com sede e foro no Município de São Tiago, é entidade 
~ filantrópica sem fins lucrativos, tendo como principal objetivo 
ro estimular e promover o bem-estar moral e social da comunidade. 
~ O caráter de filantropia da entidade justifica este projeto. Assim a sendo, peço o apoio dos nobres colegas à sua aprovação. 
~ -Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame 
~preliminar, e de Saúde e Ação Social, para deliberação, nos termos 
.~ do art. 195, c/c o art. 104, inciso I, do Regimento Interno. 

ro PROJETO DE LEI No 126/95 
~ (Ex-Projeto de Lei nQ 1.849/93) 
o 
V> 
V> 

" c. 
E 
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Declara de utilidade pública a Fundação e Associação para 
Reintegração e Assistência Social a Viciados e Carentes - FARASVES -
. com sede no Município de Lagoa da Prata. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q Fica declarada de utilidade pública a Fundaçãc e 

Associação para Reintegração e Assistência Social a Viciados e 
Carentes - FARAVESC -. com sede no Município de Lagoa da Prata. 
Art. 2Q- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 14 de março de 1995. 
Maria Olívia 
Justificação: A Fundação e Associação para Reintegração e 

Assistência Social a Viciados e Carentes - FARAVESC - é entidade 
beneficente, sem fins lucrativos e sem vínculos político-
partidários, cuja finalidade principal é prestar assistência social 

·a carentes, promover a recuperação física e moral de viciados, 
homossexuais e prostitutas, promover a assistência médica, 
odontológica e cursos profissionalizantes aos assistidos, bem como 
dar orientação às famílias de viciados para a sua reintegração à 
sociedade. 

Pelo caráter meritório da entidade e pelo grande alcance social da 
obra é que peço aos nobres colegas que apóiem esse 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 127/95 
(Ex-Projeto de Lei nQ 2.135/94) 

Declara de 
da Sociedade 
Coromandel. 

utilidade pública o Conselho Particular de Coromandel, 
São Vicente de Paulo, com sede no Município de 

A Assembléia Legislativa do 
Art. 1Q- Fica declarado de 

de Coromandel, da Sociedade 
Município de Coromandel. 

Estado de Minas Gerais decreta: 
utilidade pública o Conselho Particular 
São Vicente de Paulo, com sede no 

Art. 2Q- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 21 de fevereiro de 1995. 
Romeu Queiroz 
Justificação: É reconhecida em toda parte como modelar a obra de 

assistência social mantida pelos seguidores de São Vicente de Paulo. 
As pessoas comprometidas com esse trabalho assumem a missão de 

salvaguardar a dignidade da pessoa humana, proporcionando aos seus 
assistidos meios para viverem em condições morais, materiais e 
espirituais condizentes com os princípios fundamentais do 
cristianismo. 
O Conselho Particular de Coromandel visa a manter acesos esses 

princípios, orientando os vicentinos da Paróquia de Coromandel para 
cumprirem suas tarefas segundo as normas estabelecidas pela 
Sociedade São Vicente de Paulo, tendo em vista a promoção humana e a 
reabilitação moral, intelectual e física dos carentes e 
marginalizados. 
São esses os fins que orientam o trabalho da entidade, justificando 

a aprovação, por nossos pares, desta proposição. 
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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 128/95 
(Ex-Projeto de Lei nQ 2.223/94) 

Declara de utilidade pública o Clube de Mães do Bairro Paulo VI, 
com sede no Município de Conselheiro Lafaiete. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q - Fica declarado de utilidade pública o Clube de Mães do 

Bairro Paulo VI, com sede no Município de Conselheiro Lafaiete. 
Art. 2Q- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 9 de março de 1995. 
José Bonifácio 
Justificação: O Clube de Mães do Bairro Paulo VI exerce atividades 

·de suporte e desenvolvimento das comunidades a que se dedica, 
promovendo o bem-estar das pessoas que ali vivem. Em anexo, 
encaminham-se os documentos exigidos para a obtenção do título 
declaratório de sua utilidade pública. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame 

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

PROJETO DE LEI No 129/95 
(Ex-Projeto de Lei nQ 2.111/94) 

Regulamenta situação dos servidores de um Poder nomeados para 
função em cargo de outro Poder do Estado. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -O servidor integrante do quadro de um dos Poderes do 

Estado, se já nomeado para cargo em função de confiança de outro 
Poder, fica considerado integrante do quadro deste último, sem perda 
dos direitos daquele outro, de que é originário. 

Art. 2Q -Não haverá necessidade de formalização burocrática na 
hipótese do art. 1Q, ficando automaticamente considerado em 
disposição do outro Poder o servidor mencionado nesta lei. 

Art. 3Q -Para efeito de apostilamento e aposentadoria, o tempo de 
serviço em qualquer dos Poderes do Estado conta em favor do 

2 servidor. cabendo ao órgão de sua última função expedir o respectivo 
~ título. promovendo a formalização daqueles direitos a sua repartição 
~ de origem. 
u Art. 4Q- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

·E Art. 5Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
~ Sala das Reuniões, 9 de março de 1995. 
E José Bonifácio 
: Justificação: o projeto acima visa a desburocratizar a utilização 
E de servidores de um Poder do Estado nomeado para cargo de confiatnrçe.as 
~ em outro. De acordo com a Constituição, os servidores dos 
0 Poderes são servidores do Estado e parcela do poder público, cujos 
~ objetivos integram as finalidades de todos. Daí a necessidade de se 
~ extinguirem pedidos de disponibilidade ou autorizações de um Poder 
~ para uso de servidores em outro. 
~ Quanto ao art. 3Q do projeto, é um imperativo da Constituição, pois c; 
~ que a aposentadoria é garantia tendo em vista o prazo legal que gera 
~ o respectivo direito, o mesmo devendo ocorrer com o apostilamento, 
~ que é prerrogativa semelhante, pois não poderá haver distinção entre õ. 
E 
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os servidores dos três Poderes, parcelas de um todo que é o poder 
público estadual. 

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 130/95 
(Ex-Projeto de Lei nQ 2.113/94) 

Declara de utilidade pública a Associação dos Municípios da 
Microrregião da Bacia do Suaçuí - AMBAS -, do Município de Guanhães. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a Associação dos 

Municípios da Microrregião da Bacia do Suaçuí AMBAS no 
Município de Guanhães. 
Art. 2Q- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 

· Sala das Reuniões, 14 de março de 1995. 
Bonifácio Mourão 
Justificação: A Associação dos Municípios da Microrregião da Bacia 

do Suaçuí - AMBAS -, com sede no Município de Guanhães, na Avenida 
Mílton Campos, 3.118-A2, é uma sociedade civil sem fins lucrativos, 
de duração indeterminada, que visa à integração administrativa, 
econômica e social dos municípios que a compõem. Além dos objetivos 
previstos na Constituição do Estado, respeitada a autonomia 
municipal, a AMBAS tem por finalidade ampliar e fortalecer a 
capacidade administrativa, econom1ca e social dos municípios, 
prestando-lhes assistência técnica. 

Pelos grandes serviços prestados aos municípios que a compõem e 
pela colaboração que presta aos Governos Estadual, Federal e 
Municipal, a entidade merece ser declarada de utilidade pública. 

Preenchendo a AMBAS todos os requisitos exigidos pela Lei nQ 5.830, 
de 1971, c/c o art. 178, § 5Q, incisos I e II, do Regimento Interno, 
aguardo de meus pares a aprovação deste projeto. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame 

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

PROJETO DE LEI No 131/95 
(Ex-Projeto de Lei nQ 1.701/93) 

Declara de utilidade pública a Associação dos PX do Cidadão de 
Governador Valadares - GRC -, com sede no Município de Governador 
Valadares. 

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

do Cidadão de Governador Valadares - GRC - , 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, 14 de março de 1995. 
Bonifácio Mourão 
Justificação: A referida associação é uma sociedade civil 

independente, sem finalidade lucrativa, que presta um serviço 
inigualável na área de comunicação dentro da comunidade valadarense. 
São objetivos da associação: congregar os PX do município, 

incrementar entre seus membros o desenvolvimento técnico e o 
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intercâmbio de informações, proporcionando à coletividade meios de 
comunicação alternativos. 

Pelos grandes serviços prestados à comunidade e pela colaboração 
com os Governos Estadual, Federal e Municipal, setores de segurança 
e setores ligados à proteção e ao bem-estar da coletividade, nos 
casos de emergência, calamidades, catástrofes, busca, salvamento e 
primeiros-socorros merece ser declarada de utilidade pública. 

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. 
Ademais, preenchendo a GRC todos os requisitos exigiaos pela Lei no 

5.830, de 1971, c/c o art. 178, f 5Q, I e II do nosso Regimento~ 
aguardo a aprovação deste projeto . 
. -Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame 
preliminar, e de Educação, para deliberação, nos termos do art. 195, 
c/c o art. 104, inciso I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI No 132/95 
(Ex-Projeto de Lei nQ 1.007/92) 

Dá a denominação de Escola Estadual Lions Club Centro à escola 
estadual do Bairro Jardim Bela Vista, no Município de Poços de 
Caldas. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Passa a denominar-se Escola Estadual Lions Club Centro a 

escola estadual do Bairro Jardim Bela Vista, no Município de Poços 
de Caldas. 
Art. 2Q- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das R~uníões, 7 de março de 1995. 
Wanderley Avi la 
Justificação: Atribuir a denominação Lions Club Centro à escola 

estadual do Bairro Jardim Bela Vista é uma antiga aspiração da 
comunidade de Poços de Caldas. 
O Lions Club, na condição de clube de serviço, não tem faltado com 

seu apoio aos carentes e necessitados do Bairro Jardim Bela Vista. 
Com efeito, não foram poucas as campanhas que a entidade empreendeu 

z em favor da comunidade poço-caldense, máximo em favor dos menos 
~ favorecidos. As campanhas direcionadas em apoio às famílias do 
~ Bairro Jardim Bela Vista sempre supriram os períodos mais difíceis 
~de serem enfrentados e se materializaram em forma de fornecimento de 
·E cobertores, agasalhos e material escolar. 
o Pela justiça da proposição, contamos com o apoio de nossos nobres 
] pares à aprovação deste projeto de lei. 
~ -Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame 
ro preliminar, e de Educação, para deliberação, nos termos do art. 195, 
.§ c/c o art. 104, inciso I, do Regimento Interno. 
~ PROJETO DE LEI NQ 133/95 
~ (Ex-Projeto de Lei nQ 1.246/93) 
ro Dá a denominação de Escola Estadual Adão Pereira de Almeida à 
~Escola Estadual Boa Vista, localizada no Distrito de Mucuri, 

ro Município de Teófilo Otôni. 
~ A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
o 
"' "' !': 
c. 
E 
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Art. 1Q -A Escola Estadual Boa Vista, localizada no Distrito de 
Mucuri, Município de Teófilo Otóni, passa a denominar-se Escola 
Estadual Adão Pereira de Almeida. 
Art. 2Q- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das R~uniões, 7 de março de 1995. 
Wanderley Avila 
Justificação: Este projeto de lei tem 0 objetivo de reverenciar a 

memória de Adão Pereira de Almeida que na condição de operoso , , - a fazendeiro, sempre se preocupou com a educação, a instruçao e 
formação profissional das pessoas carentes de Teófilo Otóni · 
A maior demonstração do apreço e da preocupação de Adão Perei~a.de 

Almeida para com os problemas educacionais do Município de TeofllO 
Otóni está consubstanciada na doação do terreno onde se edificou a 
Escola Estadual Boa vista. 
Pela jus~iça e pela oportunidade desta proposição, esperamos contar 

com o apo1o de nossos nobre pares à sua aprovação. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame 

preliminar, e de_Ed~cação, para deliberação, nos termos dO art. 195, 
c/c o art. 104, 1nc1so I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI No 134/95 
(Ex-Projeto de Lei-nQ 908/92) 

Dá o nome de Joaquim José Baeta Neves ao edifício sede da 
Administração de Trânsito de Mercadorias - ATM - da Secretaria de 
Estado da Fazenda. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q O edifício sede da Administração de Trânsito de 

Mercadorias- ATM- da Secretaria de Estado da Fazenda, localizad~ 
no Município de Belo Horizonte, passa denominar-se Joaquim Jose 
Baeta Neves. 
Art. 2Q- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das R~uniões, 7 de março de 1995. 
Wanderley Avila 
Justificação: O objetivo deste projeto de lei é homenagear um ex-

Fiscal de Rendas do Estado, Joaquim José Baeta Neves, que, em vida. 
fez de sua função pública exemplo marcante de dedicação à causa 
fazendária. 
Fiscal de Rendas de carreira, Joaquim José Baeta Neves 

profissionalizou-se como servidor público, exercenco s~as 
atribuições com dedicação, entusiasmo, sabedoria e dete:minaçao. 
Alçado ao cargo de Chefe do Serviço de Postos de Fiscalização, 
função que exerceu por vários anos, Baeta Neves exerceu marcante 
influência na forma de administrar o trânsito de mercadorias. Sempre 
soube mesclar a energia serena, muito própria das lideranças 
positivas, com o senso do melhor companheirismo participativo: 
Estamos convencidos de que atribuir o nome de Joaquim Jose Ba~ta 

Neves ao edifício sede da Administração de Trânsito de Mercador1as 
da secretaria de Estado da Fazenda representará chama sempre acesa 
no permanente despertar da consciência tributária. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame 

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

PROJETO DE LEI NQ 135/95 



(Ex-Projeto de Lei nQ 2.255/94) 
Declara de utilidade pública o Recanto Salvador Pires, com sede no 

Município de Santa Maria de Itabira. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarado de utilidade pública o Recanto Salvador 

Pires, com sede no Município de Santa Maria de Itabira. 
Art. 2Q- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 7 de março de 1995. 
Wanderley Ávila 
Justificação: O Recanto Salvador Pires é 

caráter filantrópico, sem fins lucrativos, 
Santa Maria de Itabira. Sua finalidade é 

uma entidade civil de 
com sede no Município de 
a prática da caridade 

cristã pela assistência social. 
Seus estatutos estão registrados 

·Itabira - Registros e Protocolos 
sob o nQ 113, registrado no livro 
datados de 2/2/94. 

no Cartório de Santa Maria de 
de Pessoas Jurídicas, protocolado 
A-1, sob o nQ 13, a fls. 179/181, 

Conforme atesta o Juiz da Comarca de Itabira, o Recanto Salvador 
Pires está em pleno e regular funcionamento, cumprindo as suas 
finalidades estatutárias, e sua diretoria é composta por pessoas 
idôneas, que não auferem remuneração pelo exercício de seus cargos. 
-Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, para exame 

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

Declara de 
Paróquia de 
Horizonte. 

PROJETO DE LEI No 136/95 
(Ex-Projeto de Lei nQ 2.254/94) 

utilidade pública a Obra Social e Comunitária da 
Santo Antônio - OSCOPSA -, com sede no Município de Belo 

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

Comunitária da Paróquia de Santo Antônio - OSCOPSA -, 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. 

z Sala das Reuniões, 7 de março de 1995. 
5 Wanderley Ávila 

Justificação: A Obra Social e Comunitária da Paróquia de Santo 
~ Antônio é uma entidade civil, de caráter beneficente e de 
·E assistência social, sem fins lucrativos, com sede e foro na cidade 
2 de Belo Horizonte, cuja finalidade é a manutenção das obras sociais 
E da Paróquia de Santo Antônio e o sustento do culto e da casa 
:paroquial. 
ro Seus estatutos estão registrados no Cartório Jero Oliva- Registro 
~ Civil das Pessoas Jurídicas, protocolados sob o nQ 18 e registrados 
~no livro A, sob o nQ 70.694, em 5/5/94. Conforme atesta o Juiz de 
~ Direito e Assessor Judiciário do Tribunal de Justiça do Estado de 
ro Minas Gerais, Sr. Fábio José Seixas de Siqueira, a Obra Social e 
.~ Comunitária da Paróquia de Santo Antônio está em pleno e regular 
~ funcionamento há mais de dois anos, cumprindo suas finalidades 
~ estatutárias, e sua diretoria é composta por pessoas idôneas, que 
~ não auferem remuneração pelo exercício de seus cargos. 
<J> 
!: 
c. 
É 
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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 NQ 137/95 
(Ex-Projeto de Lei nQ 241/91) 

Dá o nome de Leda Maria Campos ao Posto de Saúde do Distrito de 
Orizânia, no Município de Divino. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q- O Posto de Saúde do Distrito de Orizânia, no Município de 

Divino, passa a denominar-se Posto de Saúde Leda Maria Campos. 
Art. 2Q- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 21 de fevereiro de 1995. 
Sebastião Costa 
Justificação: Não poderíamos deixar de prestar essa homenagem a uma 

·pessoa, tão querida por todos nós, como D. Leda Maria. Filha dos 
nossos grandes amigos Widson Gomes de Campos e Latiffe Salomão 
Campos, nascida em 7/4/49, veio a falecer aos 42 anos de idade, em 
20/10/90, deixando um único filho, Widson Carlos Victor Campos. Mãe 
exemplar, profissional devotada, a enfermeira Leda Maria primava 
pela dedicação incondicional à causa da saúde, atendendo, dentro e 
fora do posto, a qualquer pessoa que dela necessitasse, sem limite 
de horário e sem restrições ao tipo de enfermidade. 

Com nossa homenagem queremos externar o nosso carinho e a nossa 
profunda admiração por esse ser humano, que tivemos a felicidade de 
conhecer e com ela conviver. D. Leda, testemunho de caridade e amor 
ao próximo, que o criador a abençôe e à sua família, e nos ilumine 
para que possamos, espelhados em seu exemplo, fazer o melhor por 
aqueles que necessitam da nossa dedicação. 
-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 138/95 
(Ex-Projeto de Lei NQ 2.093/94) 

Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel de propriedade do Estado 
ao Flamengo Futebol Clube, com sede no Município de Cataguases. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica autorizado o Poder Executivo a doar imóvel de 

propriedade do Estado ao Flamengo Futebol Clube, com sede no 
Município de Cataguases. 
Art. 2Q- O imóvel de que trata o artigo anterior é o que vem sendo 

ocupado pelo referido clube, há mais de 30 (trinta) anos, em 
comodato, e somente poderá ser utilizado para fins educativos de 
difusão e incentivo à prática do esporte. 
Art. 3Q- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 9 de março de 1995. 
Jorge Hannas 
Justificação: O Flamengo Futebol Clube é um dos mais tradicionais 

clubes da cidade. Há var1os anos, vem formando grandes atletas 
cataguasenses, que se têm destacado no cenário mineiro e nacional. 

Há mais de 50 anos, desempenha importante papel no cenário 
esportivo e cultural daquela cidade, sendo alvo de grande simpatia e 
admiração por parte da população. 
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Funciona em uma área de propriedade do Estado, com aproximadamente 
15.000m2, equipada para lazer e esporte: é a área delimitada pelas 
Ruas Dr. Lobo Filho, J. G. de Araújo Porto, pelo rio Pomba e pela 
Praça de Esportes Chrispi- Jacques Bias Fortes. 
Por ser justo, este prc~eto há de merecer a aprovação dos ilustres 

pares. 
Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de 

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

REQUERIMENTOS DE EMANCIPAÇÃO DE DISTRITOS 
1) Requerimento nQ 1/95, do Deputado Dílzon Melo, encaminhando 

documentação de emancipação do Distrito de Córrego Fundo, no 
Município de Formiga. 

- Documentação completa apresentada em 20/2/95. 
2) Requerimento nQ 2/95, do Deputado Djalma Diniz, encaminhando 

documentação de emancipação do Distrito de Pingo d'Água, no 
Município de Córrego Novo. 

- Documentação completa apresentada em 16/2/95. 
3) Requerimento nQ 3/95, do Deputado Romeu Queiroz, encaminhando 

documentação de emancipação do Distrito de Divisa Alegre, no 
Município de Águas Vermelhas. 

- Documentação entregue em 7/3/95: 
a) ata de constituição da Comissão Emancipacionista; 
b) representação dos eleitores residentes e domiciliados no 

distrito; 
c) declaração da Associação Desportiva União, responsabilizando-se 

pelas assinaturas da representação; 
d) documentos encaminhados pela Associação Desportiva União: 
-cópia do certificado de cadastramento de entidade de ação social 

na Secretaria de Estado do Trabalho e Ação Social; 
- cópia do atestado de funcionamento da associação, expedido pela 

Prefeitura Municipal de Águas Vermelhas; 
- cópia do CGC da associação; 
- cópia da ata de eleição da diretoria da associação; 
- cópia do estatuto da associação; 
e) certidão da 266a Zona Eleitoral de Taiobeiras/MG; 
f) declaração da TELEMIG; 
g) declaração da CEMIG; 
h) declaração da COPASA-MG; 
i) declaração da 29a Delegacia Regional de Ensino; 
j) declaração da PMMG; 
1) declarações da Prefeitura Municipal de Águas Vermelhas: 
- existência de destacamento da PMMG no distrito 

: - existência de posto de saúde; 
E - existência de posto dos Correios; 
~ existência de edifícios com capacidade e condições de 
~funcionamento do Governo Municipal, aos órgãos de segurança e de 
~ defesa social; 
~ - existência de núcleo urbano com mais de 400 (quatrocentas) J moradias; 
~ m) Protocolo de solicitação de descrição de limites no IGA. 
~ - Documentação entregue em 20/3/95: 
~ a) Declaração da Prefeitura Municipal de 
~ comprovando a existência de cemitério; u 
E 

Águas vermelhas 
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b) Inventário dos bens móveis e imóveis; 
c) Relação dos servidores municipais. 
4) Requerimento nQ 4/95, do Deputado Sebastião Costa, encaminhando 

documentação de emancipação do Distrito de Pedra Bonita, no 
Município de Abre-Campo. 

- Documentação completa apresentada em 23/2/95. 
5) Requerimento nQ 5/95, do Deputado Rêmolo Aloise, encaminhando 

documentação de emancipação do Distrito de São José da Barra, no 
Município de Alpinópolis. 
- Documentação entregue em 24/2/95: 
a) ata de formação da Comissão Emancipacionista; 
b) assinaturas de mais de 7% (sete por cento) do eleitorado, 

acompanhadas de declaração do Presidente da Conferência de São José; 
c) certidão do escrivão eleitoral da 10a Zona Eleitoral em 

Alpinópolis, certificando o número de eleitores do distrito; 
d) declaração do Prefeito Municipal de Alpinópolis informando a 

relação de funcionários que prestam serviços no distrito; 
e) certidão do oficial do Cartório de Registro Geral de Imóveis da 

Comarca de Alpinópolis informando os bens da Prefeitura situados no 
distrito; 
f) declarações da Prefeitura Municipal de Alpinópolis: 
- existência de edificação capaz de instalar organismos do Governo; 
- existência de posto de saúde; 
- existência de cemitério; 
-existência de serviços públicos, tais como: TELEMIG, CEMIG, 

COPASA-MG, escola estadual da 1a a 8a séries e destacamento da 
Polícia Militar de Minas Gerais; 
- existência de 623 casas; 
g) CGC da Conferência de São José; 
h) protocolo de solicitação de descrição de limites no IGA. 
- Documentação entregue em 8/3/95: 
Descrição de limites (mapa) do distrito, elaborado pelo IGA. 
- Documentação entregue em 21/3/95: 
Declaração do Prefeito Municipal informando a existência de posto 

dos Correios no distrito. 
- Documentação entregue em 29/3/95: 
Ata de eleição da diretoria da Conferência de São José. 
6) Requerimento nQ 6/95, do Deputado Miguel Barbosa, encaminhando 

documentação de emancipação do Distrito de São José da Barra, no 
Município de Alpinópolis. 

- Documentação completa apresentada em 8/3/95. 
7) Requerimento nQ 7/95, do Deputado Ermano Batista, encaminhando 

documentação de emancipação do Distrito de São Geraldo do Baixio, no 
Município de Galiléia. 

- Documentação completa apresentada em 8/2/95. 
8) Requerimento nQ 8/95, do Deputado Carlos Murta, encaminhando 

documentação de emancipação do Distrito de Vila Almeida, no 
Município de Jabuticatubas. 

- Documentação entregue em 3/2/95: 
a) representação da comissão emancipacionista; 
b) certidão do TRE; 
c) certidão de cadastro na Prefeitura Municipal de lançamento de 

433 residências; 
d) certidão de existência de delegacia; 
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e) certidão de existência de prédio em condições de funcionar o 

Governo Municipal; 
f) certidão de existência de postos de saúde; 
g) declaração de existência de escola de 1Q grau; 
h) certidão de existência de cemitério; 
i) certidão de existência de energia elétrica; 
j) certidão de existência de posto dos Correios; 
k) certidão de existência de comunicação telefônica; 
1) certidão de existência de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário; 
m) lei de concessão do serviço de abastecimento de Vila Almeida; 
n) estatuto da Associação dos Moradores de São José de Almeida; 
o) certidão de formação da comissão emancipacionista; 
p) relação de eleitores do distrito; 
q) declaração de responsabilidade sobre as informações referentes a 

'eleitores; 
r) ofício indicando o topônimo e a comarca; 
s) relação de bens móveis e imóveis; 
t) relação de funcionários que prestam serviços no distrito; 
u) fotografias do distrito; 
v) informações do IGA sobre limites interdistrital e 

intermunicipal; 
w) certidão da ata de reunião da comissão emancipacionista; 
x) mapa do distrito; 
y) acompanha a documentação uma fita de vídeo sobre o distrito. 
- Documentação entregue em 9/3/95: 
a) certidão da ata de eleição da diretoria da Associação dos 

Moradores de São José do Almeida; 
b) certidão da ata de posse da diretoria da associação; 
c) certidão da ata de lançamento da chapa da diretoria da 

associação; 
d) cópia autenticada do CGC da associação. 
9) Requerimento nQ 9/95, do Deputado Mauri Torres, encaminhando 

documentação de emancipação do Distrito de Catas Altas, no Município 
de Santa Bárbara. 

- Documentação completa entregue em 14/3/95. 
z 10) Requerimento nQ 10/95, do Deputado Jorge Hannas, encaminhando 
G documentação de emancipação do Distrito de Alto Caparaó, no 
~ Município de Caparaó. 
~ - Documentação completa entregue em 16/3/95. 
i 11) Requerimento nQ 11/95, do Deputado Bonifácio Mourão, 
2 encaminhando documentação de emancipação dos Distritos de Periquito, 
c Pedra Corrida e São Sebastião do Baixio, no Município de Açucena. 
o - Documentação completa entregue em 16/3/95. 
~ 12) Requerimento nQ 12/95, do Deputado Ivo José, encaminhando 
~ documentação de emancipação do Distrito de Naque, no Município de 
~ Açucena. 
~ - Documentação completa entregue em 16/3/95. 
~ 13) Requerimento nQ 13/95, do Deputado Carlos Murta, encaminhando 
.~ documentação de emancipação do distrito de Confins, no Município de 
~ Lagoa Santa. 
~ - Documentação completa entregue em 20/3/95. 
o 
~ 
~ 

~ 
a 
E 
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14) Requerimento nQ 14/95, do Deputado Carlos Pimenta, encaminhando 
documentação de emancipação do Distrito de São João do Pacuí, no 
Município de Coração de Jesus. 

- Documentação completa entregue em 21/3/95. 
15) Requerimento nQ 15/95, do Deputado Romeu Queiroz , encaminhando 

documentação de emancipação do Distrito de Curral de Dentro, no 
Município de Águas Vermelhas. 
- Documentação completa apresentada em 21/3/95. 
16) Requerimento nQ 16/95, do Deputado Péricles Ferreira, 

encaminhando documentação de emancipação do distrito de Indaiabira, 
no Município de Rio Pardo de Minas. 
- Documentação completa entregue em 23/3/95. 
17) Requerimento nQ 17/95, do Deputado Djalma Diniz, que encaminha 

documentação de emancipação do Distrito de vargem Grande, no 
Município de Rio Pardo de Minas. 

· -Documentação apresentada em 7/3/9=· 
a) representação dos eleitores domiciliados no distrito; 
b) declaração do Conselho de Desenvolvimento Comunitário Rural de 

Vargem Grande responsabilizando-se pelas assinaturas constantes na 
representação; 
c) cópia da ata de constituição da comissão emancipacionista; 
d) cópia do protocolo de solicitação de limites ao IGA; 
e) certidões da Prefeitura Municipal de Rio Pardo de Minas: 
- existência de posto de saúde; 
- existência de cemitério; 

existência de edifício capaz de fornecer condições para 
funcionamento do Governo Municipal e dos órgãos de segurança; 
- existência de 431 moradias; 
- existência de sistema de abastecimento de água; 
- existência de posto dos Correios; 
f) declaração da CEMIG; 
g) declaração da Comissão Emancipacionista informando as empresas 

estabelecidas no distrito; 
h) declaração da 22ª Superintendência Regional de Ensino: 
i) declaração da TELEMIG; 
j) certidão da 237ª Zona Eleitoral de Rio Pardo de Minas; 
- Documentação entregue em 28/3/95: 
a) cópia do CGC; 
b) cópia da ata de eleição da diretoria do Conselho de 

Desenvolvimento Comunitário Rural de Vargem Grande; 
c) relação dos Servidores Municipais; 
d) inventário patrimonial. 
18) Requerimento nQ 18/95, do Deputado Dinis Pinheiro, encaminhando 

documentação de emancipação do Distrito de São Joaquim de Bicas, no 
Município de Igarapé. 
- Documentação completa entregue em 10/2/95. 
19) Requerimento nQ 19/95, do Deputado Djalma Diniz, que encaminha 

documentação de emancipação do Distrito de São Sebastião do Anta, no 
Município de Inhapim. 
- Documentação completa entregue em 28/3/95. 
20) Requerimento nQ 20/95, do Deputado Djalma Diniz, encaminhando 

documentação de emancipação do Distrito de São Domingos das Dores, 
no Município de Inhapim. 
- Documentação completa entregue em 28/3/95. 
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21) Requerimento nQ 21/95, do Deputado José Braga, encaminhando 

documentação de emancipação dos Distritos de São João da Lagoa e São 
Roberto, no Município de Coração de Jesus. 

- Documentação completa entregue em 28/3/95. 
REQUERIMENTOS 

NQ 172/95, do Deputado Geraldo Nascimento, solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário da Segurança Pública e ao Comandante-
Geral da PMMG com vistas a que enviem a esta Casa relatórios 
sucintos com dados sobre acidentes ocorridos na BR-381, no trecho de 
Belo Horizonte a Governador Valadares, desde janeiro de 1992. (- À 
Mesa da Assembléia.) 

NQ 173/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando seja consignado 
nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja Maçónica 
Sebastião Marques, do Município de Iapu, por seus 11 anos de 
existência. 

· NQ 174/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando seja consignado 
nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja Maçónica 
Esperança do Norte, do Município de Montes Claros, por seus 15 anos 
de existência. 

NQ 175/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando seja consignado 
nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja Maçónica 
Príncipe de Condé, do Município de João Monlevade, por seus oito 
anos de existência. 

NQ 176/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando seja consignado 
nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja Maçónica 
Vigilantes da Justiça por seus dez anos de existência. 

NQ 177/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando seja consignado 
nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja Maçónica 
Perfeita Harmonia por seus oito anos de existência. 

NQ 178/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando seja consignado 
nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja Maçónica União 
Carmelitana, do Município de Monte Carmelo, por seus 58 anos de 
existência. 

seja consignado 
Maçónica Acácia 

nove anos de 

NQ 179/95, do Deputadc ·~anderley Ávila, solicitando 
nos anais da Casa voto oe congratulações com a Loja 
do Bora, do Município de Sacramento, por seus 

z existência. 
õ NQ 180/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando seja consignado 
' nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja Maçónica 
~ Inconfidência e Liberdade, do Município de Ouro Branco, por seus 14 
~anos de existência. (-Distribuídos ã Comissão de Educação.) 
2 NQ 181/95, do Deputado Kemil Kumaira, solicitando seja formulado 
c apelo ao Governador do Estado e ao Presidente da CEMIG com vistas ã 
~ ~~~~~~â~~esd~e ~~;~;~~~nh~0e ~~~i~t~ár~~~~ ep~~ase~~e~~i~~;~~~~iod~~ 
~ Catuji. (-À Comissão de Política Energética.) 
~ NQ 182/95, do Deputado Kemil Kumaira, solicitando seja formulado 
~ apelo ao Governador do Estado e ao Secretário de Transportes e Obras 
~Públicas com vistas ã liberação de recursos para o calçamento de 
-~vias na localidade de Jenipapinho e na sede do Município de Catuji. 
~ (-À Comissão de Administração Pública.) 
g NQ 183/95, do Deputado Kemil Kumaira, solicitando seja consignado 
~ nos anais da Casa voto de congratulações com o Município de Serra 
~ 
~ 

~ 
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de seu 32Q aniversário. (- À Comissão de 

Do Deputado Paulo Pettersen, solicitando o desarquivamento do 
Projeto de Lei nQ 2.191/94. 

NQ 184/95, do Deputado Alencar da Silveira Júnior, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Paróquia de 
Nossa Senhora da Boa Viagem, do Município de Itabirito, por seus 250 
anos de existência. (- À Comissão de Educação.) 

oradores Inscritos 
o Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ibrahim Jacob. 
o Deputado Ibrahim Jacob - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. 

Deputados, distinta galeria. 
-Lê requerimento em que solicita seja feito apelo ao Governador do 

Estado com vistas à atualização dos proventos dos servidores 
aposentados. A justificação desse requerimento é a que se segue: 

· "O ordenamento constitucional brasileiro é claro ao estabelecer que 
os proventos da aposentadoria, nunca inferiores ao salário mínimo, 
serão revistos, na mesma proporção e na mesma data, sempre que se 
modificar a remuneração do servidor em atividade, sendo estendidos 
ao inativo os benefícios ou vantagens posteriormente concedidos ao 
servidor em atividade, mesmo quando decorrentes de transformação ou 
reclassificação de cargo ou função em que ocorrer a aposentadoria, 
na forma da lei (art. 40, § 4Q, da Constituição Federal). 
Ora, em Minas Gerais, os proventos dos servidores inativos estão 

cada vez mais defasados, quando comparados com os vencimentos dos 
servidores em atividade, o c~e se traduz em uma grande injustiça e 
claro desrespeito ao preceit~ constitucional. Se já existe um 
descontentamento generalizado com a atual política salarial para os 
servidores da ativa, que reclamam dos baixos vencimentos pagos pelo 
poder público, temos de admitir que a situação dos aposentados ainda 
é muito pior, pois estes não estão sendo contemplados com os mesmos 
índices de reajustamento concedidos pelo Poder Executivo. 
Levando em consideração que não são apenas os servidores em 

atividade que suportam os efeitos ruinosos do processo 
inflacionário, e tendo em vista a injustiça praticada com os 
inativos do Estado, contamos com o apoio dos ilustres colegas deste 
parlamento para a aprovação deste requerimento.". 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta. 
O Deputado Carlos Pimenta - Exmo. Sr. Presidente da Assembléia 

Legislativa, Sras. e Srs. Deputados, senhores que nos visitam, 
representantes da imprensa, inegavelmente, as audiências públicas 
realizadas pela Assembléia Legislativa, nos últimos anos, têm sido 
de grande utilidade. 
Esta Casa tem ido a regiões predeterminadas e realizado 

de perto com as pessoas, com lideranças políticas, 
Vereadores, associações de moradores e discutido, de 
séria, os problemas atinentes a cada região. 

um contato 
Prefeitos, 
uma forma 

Essas prioridades, Srs. Deputados, são listadas, são encaminhadas à 
Casa, às diversas comissões temáticas que temos, e os temas são 
repassados, principalmente, ao Governo do Estado, através de 
proposições, de propostas. 
É uma oportunidade ímpar para nós, Deputados, de auscultar, 

verdadeiramente, a sociedade mineira e de poder nos inteirar 
profundamente dos problemas que acontecem em cada canto do Estado. 
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Por outro lado, Sr. Presidente, essas audiências têm gerado uma 
expectativa muito grande nos municípios mineiros. 
Tenho, aqui, em mãos, uma lista de 510 propostas que foram colhidas 

pela Casa, somente na região norte-mineira, na audiência que a 
Assembléia realizou na cidade de Januária. São propostas de diversos 
municípios, de Prefeitos, Vereadores, comissões, associações de 
moradores. Dessas 510 propostas, foram retiradas 16, que foram 
classificadas como prioridades do Norte de Minas. Propostas 
priorizadas nas audiências públicas regionais. 
O que acontece - eu pediria a atenção dos companheiros - é que, das 

16 propostas priorizadas, dentre as 510, apenas duas encontraram 
ressonância no Poder Executivo Apenas duas estão em execução e 
estão sendo atendidas, dentro de um universo de 510 propostas 
apresentadas no ano passado, na cidade de Januária . 
. Quero chamar a atenção para a Prssidência desta Casa e para nós, 
Deputados, porque a expectativa que criamos em cada município é 
muito grande. Os Vereadores saem de sua cidade, os Prefeitos saem de 
seus municípios, moradores, presidentes de associações, entidades 
civis, religiosas, a juventude, todos saem dos mais distantes 
lugares para estarem presentes numa reunião regional desta Casa, que 
acontece, anualmente, - e a primeira delas, em 1995, será em Sete 
Lagoas para poder discutir, levando consigo expectativa e 
esperança. Imaginem o que acontece com os representantes de uma 
cidade que vão para outra. Isso gera uma série de discussões na 
cidade de origem, onde já debateram e levantaram os 1numeros 
problemas. Eles ficam nessa expectativa para, depois, verem 
afuniladas 510 propostas em 16 e, depois, em apenas duas que foram 
recebidas pelo Governo do Estado e por ele atendidas. 
Gostaria que a Assembléia Legislativa pudesse - já que chamou o 

Governo do Estado e o Poder Judiciário para parceria e, em momento 
algum sou contra isso, pois não queremos deixar morrer esse 
pensamento. essa idéia- solicitar que haja, nessa. parceria, o 
mínimo de recursos para dar, além da expectativa. E preciso ter 
certeza de poder responder ás propostas das centenas de Vereadores, 
Prefeitos e lideranças comunitárias deste Estado. Não vamos esquecer 
o que aconteceu no Norte de Minas, onde 510 propostas, todas elas 

z imbuídas do melhor pensamento, imbuídas de uma grande ansiedade, 
~ foram engavetadas pelo Governo passado. É um alerta que faço a esta 
' Casa. Procuraremos estar presentes na grande maioria das reuniões 
] regionais que esta Casa irá realizar, neste ano de 1995. Mas 
·E queremos a certeza de que esses documentos, de que essas aspirações 
o não ficarão engavetadas como ficaram no ano passado, em se tratando 
c do Norte de Minas. 
~ O outro assunto, Sr. Presidente, Srs. Deputados, é com relação a 
~ uma justa reivindicação dos produtores rurais do Norte de Minas. 
~ Neste último final de semana, com a presença do Sr. Governador, 
~esteve reunida a classe rural, a sociedade rural de Montes Claros e 
~ do Norte de Minas e pôde passar às mãos do Governador um documento 
ro onde solicita créditos para manter os rebanhos daquela região. O que 
.~ tem acontecido no Norte, tenho certeza, também está presente nas 

ro outras regiões do Estado de Minas Gerais, neste período difícil, 
~ quando os produtores são obrigados a vender as matrizes para poder 
~ ter algum subsídio, algum dinheiro, ou mesmo, para que essas 
~ matrizes não venham a morrer de fome. E, quando é superado aquele 
~ 

E 
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momento difícil, todos os produtores ficam sem crédito para repor os 
seus rebanhos, para comprar os insumos, para comprar as rações e 
para poder, realmente, desenvolver a sua atividade pecuar1a. 
Trazemos essa justa aspiração, esse justo pedido da classe produtora 
do Norte de Minas, para que o Governo abra crédito nos bancos 
oficiais do Estado e, também, possíveis créditos nos bancos oficiais 
da Nação, principalmente, o Banco do Nordeste Brasileiro e o Banco 
do Brasil, para que eles possam socorrer a classe produtora do Norte 
de Minas, para que eles possam, pelo menos, manter as suas matrizes, 
neste período difícil, neste período da seca. Faremos um ofício ao 
Banco do Brasil e um ofício ao Governo do Estado, ao Sr. Secretário 
de Agricultura, para que esta reivindicação, que veio hoje estampada 
no jornal "Hoje em Dia", possa, realmente, acontecer e vir em 
socorro, principalmente, das pessoas ser1as, das pessoas que 
trabalham naquela região do Estado de Minas Gerais. Muito obrigado. 
o Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria José Haueisen. 
A Deputada Maria José Haueisen - Sr. Presidente, senhores das 

galerias, queria, inicialmente, ler aqui duas cartas que recebi por 
esses dias. A primeira carta é da Vereadora Marta Nair Monteiro, do 
PSDB, que já foi, inclusive, Deputada Estadual e Presidente da 
Associação dos Funcionários Aposentados do Estado de Minas Gerais. 
(-Lê:) 

"Exma. Sra. Deputada Maria José Haueisen, DD. 2ª-Secretária da Mesa 
da Assembléia Legislativa. 

Envio-lhe, para que V. Exa. tome conhecimento, carta do Exmo. Sr. 
Governador de Minas Gerais, Dr. Eduardo Azeredo, datada de setembro 
de 1994, quando candidato ao Governo do Estado, que contém um 
compromisso de campanha, assumido com a Associação dos Aposentados 
do Estado de Minas Gerais, na pessoa de Marta Nair Monteiro, então 
Presidente daquela entidade. 
Pela seriedade do compromisso e em razão de declarações 

disparatadas que têm sido divulgadas, conto com o apoio de V. Exa., 
no sentido de tudo fazer para honrar o compromisso do nosso ilustre 
Governador. 
Cordiais saudações.". 
Gostaria de dizer à Vereadora Marta Nair Monteiro que nós, do PT e 

do PP, nesses dias em que aconteceram aqui vários debates 
acalorados, fizemos tudo para que os compromissos do Governador 
fossem mantidos. Entretanto, fomos esmagados pela Maioria. 
Leio, agora, a outra carta, que é a carta-resposta do Sr. 

Governador à então Presidente da Associação dos Funcionários 
Aposentados do Estado de Minas Gerais. (-Lê:) 

"Profa. Marta Nair Monteiro, Presidente da Associação dos 
Funcionários Aposentados do Estado de Minas Gerais. 
Belo Horizonte, 16 de setembro de 1994. 
Sra. Presidente, recebi com muito carinho e li com atenção a carta 

a mim enviada pela sua entidade, não só pela importância do assunto, 
que me é muito caro, como também pelo apreço que tenho à sua pessoa, 
amiga de meu pai e minha amiga pessoal, autêntica pioneira das lutas 
em benefício das professoras, dos funcionários públicos e dos 
aposentados de Minas. Quero dizer que concordo com todas as 
solicitações contidas na carta e que, eleito Governador de Minas, 
agirei com toda decisão para: 
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1. Garantir o integral cumprimento do art. 40 da Constituição 

Federal. assegurando aos aposentados e pensionistas do Estado o 
mesmo tratamento salarial dado aos funcionários em atividade; 

2. Usar o prestígio e a força política do Governador de Minas para 
impedir qualquer mudança da Constituição Federal que fira os 
legítimos interesses e os direitos conquistados pelos aposentados e 
pensionistas; 
3. Agilizar o atendimento do IPSEMG aos mais idosos, racionalizando 

os seus processos administrativos e colocando mais médicos e 
funcionários à disposição dos seus segurados; 

4. Determinar o repasse imediato das contribuições dos segurados ao 
IPSEMG, evitando retenções e demoras desnecessárias e ilegais; 
5. Convocar os aposentados e pensionistas. através de suas 

entidades, para discutir com o Governo todos os assuntos que lhes 
.digam respeito e manter com eles um diálogo permanente; 

6. Elaborar a política salarial do Estado buscando sempre maiores 
benefícios para os funcionários de baixa renda, os aposentados e 
pensionistas. 

Assumo estes compromissos com 
perfeitamente de acordo com o 
PSDB, e com o meu sentimento 
solidariedade e respeito pelos 
Sinceramente, 

Eduardo Brandão de Azeredo" 

alegria e tranqüilidade, pois estão 
pensamento social do meu partido, o 
pessoal. que sempre foi de profunda 
mais idosos e pelos mais humildes. 

Meus senhores, causou-me estranheza o recebimento desta carta, 
depois do que vimos e participamos, nesta Assembléia Legislativa. em 
r~lação ao projeto de lei que ainda está tramitando aqui. 
E verdade que muitas vezes. em palanques. são feitas promessas e 

afirmações que o vento leva. Mas aqui está uma carta escrita em um 
caráter bem familiar, bem pessoal. uma vez que o Sr. Governador fala 
da amizade que liga sua família à família daquela a quem subscreveu 
a carta. É uma carta pensada, que não foi feita por assessor, nem 
panfletária. 

Então, nós indagamos: o que aconteceu de setembro para cá, para que 
houvesse uma mudança tão grande no compromisso de garantir aos 
aposentados os mesmos direitos que tem o pessoal na ativa? Foram 

2 esquecidos logo no projeto de lei enviado a esta Casa para tramitar 
~ em regime de urgência? O que está acontecendo com o Sr. Governador. 
~ que assume compromissos de campanha e os esquece logo depois? de 
2 Além de o Governador estar querendo tirar de nós o direito 
~ legislar em questões financeiras, desejando resolvê-las através de 
~ decretos, ainda nega aos aposentados os mesmos direitos do pessoal 
~ que está na ativa, fugindo de um compromisso assumido em campanha. 
: O projeto de lei que cria a Secretar~a da Criança e do Adolescente 
~é, realmente, um "Frankenstein". qu~ já foi aprovado no 1Q turno e 
E traz, em seu corpo, elementos estranhos que fogem ao assunto de uma 
,;; secretaria. 
~ E, agora. sexta-feira. chega novo projeto a esta Casa. É o Projeto 
~de Lei nQ 120/95, que amplia o período de contratação de 
.~profissionais de notória especialização de seis meses para dois 
~ anos, com direito à prorrogação para quatro anos. Este é exatamente 
~o período do mandato do Sr~ Governador. 
~ Nós criticamos esse projeto de lei. Achamos que ele é um absurdo. 
~ Por ele, não se sabe quais são essas pessoas de notória c. 
É 
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especialização que são contratadas, quantas pessoas devem ser 
contratadas e em quais lugares essas pessoas 1rao trabalhar. E, 
segundo a imprensa, quando o criticamos, o Sr. Governador ficou 
irritado, sentiu-se ofendido e disse que, para criticar, precisamos 
ter seriedade. 
Garanto aos senhores e ao Sr. Governador que não me falta seriedade 

para criticar o Governo. Não estamos, aqui, fazendo críticas de 
comadre, nem na base da fofoca. Muito mais do que um direito, temos 
a obrigação, como legisladores, de legislar, de fiscalizar e de 
acompanhar os atos do Poder Executivo. 

E. para nós, mais estranha se torna a declaração do Governador à 
imprensa, dizendo que não tem que especificar quais são esses 
funcionários de notória especialização, porque não tem nenhum 
contrato a ser feito no momento. Ora, se não tem nenhum contrato a 
ser feito no momento; por que chega a esta Casa mais um projeto de 
·lei em regime de urgência? Mais ainda: Queremos dizer que mesmo que 
seja verdade, quando o Sr. Governador afirma que tem muita gente 
criticando, quando o próprio partido faz pior, isso não justifica os 
erros dele que chegam a esta Casa. 

O que nos interessa é que, se há alguma falha na administração 
petista, que essa falha seja denunciada pelos vereadores e por esta 
tribuna, de maneira clara, sem subterfúgios, dando nomes aos bois. 
Estamos aqui para criticar tudo que acharmos absurdo, tudo que 
considerarmos estranho, e, porque não nos falta seriedade, 
gostaríamos que o Sr. Governador também fosse sério nos compromissos 
assumidos durante a campanha. Muito obrigada. 
o Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Kemil Kumaira. 
O Deputado Kemil Kumaira* Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

inicialmente, gostaria de sauda~ os novos companheiros da Assembléia 
Legislativa e desejar que todos possam alcançar, aqui, aquilo por 
que propugnaram trabalhar e lutar para melhorar as condições de vida 
do povo sofrido de Minas Gerais. 
Sr. Presidente, o que me traz a esta tribuna é que, no próximo dia 

30 de abril. os Presidentes de 27 Assembléias Legislativas do Brasil 
estarão reunidos em Belo Horizonte para discutir a valorização, a 
moralização e a modernização dos Legislativos estaduais. 

Em 1989. quando assumimos a Presidência desta Casa, essas eram 
exatamente as nossas bandeiras. Naquele momento, o Poder havia 
reconquistado suas prerrogativas essenciais. Setores reacionários, 
órfãos do autoritarismo que não sabiam navegar nas águas claras da 
democracia, voltaram suas baterias contra o Parlamento. 
Eles sabiam muito bem que, sem um Legislativo forte, sem uma 

imprensa independente, faltaria à liberdade o oxigênio indispensável 
para se consolidar. Articularam então uma campanha para enlamear 
deliberadamente a imagem deste Poder e colocar contra nós a opinião 
pública. Com o apoio de nossos pares, lutamos com todas as forças 
para reverter a situação. Arregaçamos as mangas e iniciamos trabalho 
intenso e contínuo para renovar a instituição, sua cultura, suas 
práticas. Muito do que plantamos então vem frutificando ao longo do 
tempo. 

Nos últimos cinco anos, muita coisa mudou. Entretanto, alguns fatos 
que vêm ocorrendo em nosso País preocupam-nos, e muito. Sobre eles 
queremos chamar a atenção dos nobres pares. 



Alguns segmentos da mídia têm sucumbido à cultura do escândalo, 
seduzidos pela idéia de que escândalos vendem e são, portanto, uma 
boa estratégia de "marketing". Tal postura vem recebendo criticas 
até mesmo dos profissionais de imprensa mais conscientes. 

Há alguns dias, o Papa João Paulo II, em mensagem aos Bispos 
brasileiros, exortou os cristãos a "levar à plena luz da opinião 
püblica as ações desonestas que lesam o interesse comum". 
O Sumo Pontífice, entretanto, insistiu com os Bispos para pedir a 

Deus a sabedoria para atuar com a prudência e a fortaleza 
necessárias para denunciar as injustiças ... 

Tememos que se instale entre nós a mística do denuncismo. Tememos 
que formadores de opinião, lideranças e cidadãos se lancem a 
denunciar com base até em frágeis e parcos indícios, promovendo 
verdadeira onda de linchamentos morais. Receamos que, uns pela gana 
de sucesso e lucro, outros por interpretarem erroneamente as 
palavras do Pontífice, encetem verdadeira caça às bruxas, num 
festival de calünias, meias verdades e preconceitos. 

Não defendemos a impunidade! Isso nunca! 
Alertamos para a necessidade de se ter juizo. Fazemos um apelo à 

sensatez. 
Onde há crimes, que sejam os autores denunciados e punidos. Onde há 

erros. que sejam apontados por meio de crítica construtiva, 
comprometida com desejo sincero de mudanças. 
Ultimamente, interesses que não suportam a transparência e o jogo 

democrático têm procurado atingir a imagem do Legislativo e do 
Judiciário, na tentativa de eliminar possíveis obstáculos à 
consecução de objetivos nem sempre muito claros. No momento mesmo em 
Que o Congresso Nacional tem pela frente a responsabilidade de 
discutir uma r~~Jrma extens: e polêmica do texto constitucional 
Vigente, procurz- tornar o LE~islativo alvo de todo tipo de ataques. 
Quando se prevé que o Poder judicante poderá ser chamado a decidir 
uma enorme quantidade de questões oriundas dessa reforma, fazem-no 
t~mbém objeto de toda sorte de acusações. 
E o caso de se perguntar: estarão os denunciadores comprometidos 

com o ideal de um Brasil eticamente melhor? Ou quem sabe estão a 
serviço de intenções outras que se travestem de liberais e, às 

z vezes, até de socialdemocratas? 
~ Quando as Assembléias estaduais do País inteiro se reünem em Belo 
~ Horizonte, é oportuno refletir sobre essas questões. Refletir e 
~ atuar. É preciso passar da mera reação à ação. 
·E Como proposta de ação, convidamos os nobres colegas parlamentares a 
2 um exercício de autocrítica da instituição. Uma autocrítica sincera, 
c que nos mostre as reais dimensões dos problemas do parlamento no 
:Brasil. Um esforço para o justo equacionamento dessas questões, sem 
E diminuí-las nem superestimá-las. 
2 As Casas Legislativas têm cometido erros sérios, que não cabe a um a parlamentar isolado apontar. Têm acertado muito também. Aquilo de 
~ que precisamos, e com urgência, é perguntar-nos com coragem o que o 
~ povo brasileiro quer de nós nesta fase dramática e decisiva de sua 
-~ história. 
~ Fazemos também apelo fraterno aos profissionais da mídia. Durante 
g os anos obscuros do autoritarismo, parlamento e imprensa estiveram 
~ na mesma trincheira, defendendo os mesmos ideais. Deputados e 
"' "' o. 
É 
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jornalistas foram cassados, exilados, torturados e mortos por um 
aparelho repressor brutal. 

É certo que os sofrimentos de uns e outros não podem ter sido em 
vão. Eles foram o preço que se teve de pagar pela conquista da 
liberdade, do direito de criticar livremente, de denunciar sem 
temor. 
Entretanto, estaríamos traindo os companheiros aue tombaram na luta 

ou saíram dela marcados para sempre se usássemos os espaços 
conquistados para causas menos nobres. 

Por isso, convidamos os profissionais da mídia a uma reflexão sobre 
a importância de seu ofício no que se refere a direito do cidadão à 
informação correta e, à opinião serena e independente. 
Da mesma forma, exortamos os colegas parlamentares. Temos que 

repensar a cada momento nossa instituição e nossa prática, diante 
das exigências de uma sociedade em rápido processo de transformação. 
O Legislativo de hoje não pode ser mais o Legislativo de ontem. 
No presente, o Poder é chamado a assumir com mais ênfase sua função 

fiscalizadora e a dar contribuição indispensável à construção de um 
Brasil mais ético, em que o social não seja apenas um disfarce para 
a imposição do jogo bruto de interesses sem moral, sem pátria e sem 
coração. 

A sociedade deseja um parlamento vigilante, que não tenha 
complacência com a corrupção, onde quer que ela se encontre. Uma 
instituição isenta de corporativismo, em que as imunidades 
necessárias não se transformem em sinônimo de impunidade. 
A sociedade quer um Legislativo capaz de desenvolver um trabalho 

consistente, que produza efeitos visíveis sobre a condição de vida 
dos cidadãos. Eqüidistante do açodamento denuncista e do 
burocratismo míope que emperra apurações e milita em prol da 
impunidade, assim deverá ser a prática parlamentar no mundo de hoje. 
Lançando um olhar à história recente da Assembléia Legislativa de 

Minas Gerais, verificamos, com orgulho, que ela tem caminhado 
bastante nesse sentido. Entretanto, há ainda muito por fazer. Não 
podemos cruzar os braços. 
Colegas parlamentares, formadores de opinião, cidadãos, tudo estará 

perdido se em única mão se concentrar o poder de fazer leis, aplicá-
las e julgar. 
Precisamos, com ações concretas, 

amadurecida, fazer evoluir o Estado 
as liberdades formais conquistadas 
do País. 

críticas honestas e consciência 
brasileiro para tornar operantes 

no processo de redemocratização 

Em nome da resistência democrática do passado, em nome do futuro do 
Brasil, nós os convocamos à reiteração de nosso compromisso com a 
democracia e com a justiça. 
* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Jorge Eduardo de 

Oliveira. 
O Deputado Jorge Eduardo de Oliveira- Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, é lastimável que tenhamos que subir a esta tribuna para 
tratar de um assunto como este, tão constrangedor. É do conhecimento 
geral o fato ocorrido em Machado, na Santa Casa de Misericórdia 
local, onde ocorreu o infausto acontecimento: a morte de quatro 
crianças, no berçário, no curto espaço de uma semana, causada por 
infecção hospitalar, de acordo com o laudo pericial. 
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Apesar de a Santa Casa ser um hospital de qualidade, aconteceu; 

embora a direção clínica e a direção do hospital cercasse as suas 
instalações e dependências de todos os cuidados exigidos pelas 
normas de higiene e saúde pública, dentro do que manda o código 
sanitário e com fiscalização periódica da vigilância sanitária, 
apesar disso, o fato aconteceu e não adianta chorar. 
Entretanto, a Secretaria da Saúde não teve a devida tranqüilidade 

para equacionar o problema. O chefe da vigilância sanitária, Dr. 
Carlos Alberto Pereira Gomes, radicalmente, fecha o berçário e a 
maternidade, embora a própria vigilância conhecesse o hospital e 
fornecesse, periodicamente, o alvará de funcionamento. 
Desativando o berçário e a maternidade, o hospital, forçosamente, 

irá fechar suas portas, pois, além das conseqüências financeiras 
devido à fuga da clientela particular e também dos clientes do SUS, 
que, naturalmente, irão procurar outros hospitais, em razão, ainda, 

·da intensa propaganda da imprensa falada e escrita, haverá 
repercussão, naturalmente, na sua folha de pagamento, nas suas 
finanças. 

A própria vigilância sanitária obrigou a instituição, 
contraditoriamente, a fazer a transferência de parturientes para 
outras cidades mais próximas, mas os casos de hemorragias e partos 
iminentes foram autorizados a ficar no hospital. As crianças, nesse 
caso, não correriam riscos? Por que um peso e duas medidas? 
O Dr. Cláudio de Lima, gestor municipal da Saúde, médico chefe do 

Serviço de Saúde do Município, me informou, hoje pela manhã, que 
convocou a irmandade para comunicar aos irmãos que será obrigado a 
fechar o hospital, caso a Secretaria de Saúde, por meio da 
vigilância sanitária, venha a confirmar suas exigências. 
Srs. Deputados, nós estamos observando o desenrolar dos fatos e 

constatamos que os responsáveis pela Secretaria da Saúde, 
principalmente o chefe da vigilância sanitária, está mais preocupado 
em dar uma satisfação à imprensa, principalmente à Rede Globo, do 
que procurar solucionar o problema. 

A solução será encontrada através de um assessoramento eficiente, 
uma orientação que corrlJa os defeitos e os erros, e não mandando 
fechar alas de hospital ou berçários com conseqüências danosas. 

z A Santa Casa de Misericórdia de Machado não é um hospital público. 
5 É uma entidade filantrópica, particular e mantida por uma irmandade 
' criada há mais de 80 anos e sem fins lucrativos e certamente ~ão 
-~ aguentará esse golpe e será obrigado a fechar as suas portas. E o 
·E único hospital da cidade. Pergunto ao Sr. Secretário se a Secretaria 
2 se responsabilizará por mais um hospital fechado em sua gestão. 
c Recentemente, fecharam, aqui, em Belo Horizonte, o Hospital Medicar, 

~ ~~~~~af0~ ~e~~~~nb~a e~~ã~e~~~~~d~o~~~~a~aP~~~n~ia~~~d~oP~~~~~~âr~~ 
~ de Saúde, Dr. José Rafael Guerra. Sei que não é sua intenção 
~ prejudicar qualquer hospital que seja. Mas, alerto a justiça para 
~ essa questão. Há alguém na secretaria do hospital quer~ndo aparecer 
~dessa maneira. Infelizmente, isso está acontecendo. E o que eu 
.~ queria dizer, Sr. Presidente e Srs. Deputados. 

ro O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Raul Lima Neto. 
~ O Deputado Raul Lima Neto- Sr. Presidente, Deputado Wanderley 
~ Ávila, Sras. e Srs. Deputados. Primeiramente quero transmitir aos 
~ senhores que hoje a Comissão de Constituição e Justiça examinou um a 
E 
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projeto de nossa autoria, que proíbe a pesca de rede no Estado de 
Minas Gerais. E, para minha surpresa, soube que essa Comissão 
considerou o projeto ilegal. Acreditamos, ainda, numa reflexão por 
parte dessa Comissão, que é composta por valorosos companheiros. 
Reconhecemos que houve uma falha do nosso gabinete, quando fizemos 
esse projeto, porque não foi enviada a defesa. Esse projeto visa, 
apenas, a fazer com que os rios do nosso Estado sejam conforme Deus 
sempre desejou que fossem. A pesca de rede é tremendamente 
predatória. E, pasmem, Srs. Deputados: o Brasil é a única nação do 
planeta que permite a pesca com objeto de emalhar em rios de águas 
correntes. Nosso rio Doce está acabado, por causa da poluição 
impingida pela ganância dos empresários. 
E, para se cumprir a profecia de João, do Livro de Apocalipse: "o 

cavalo amarelo, que vai à frente, ou seja, com a corrida do ouro, 
que devasta por onde quer que passe, não tem depredado tanto quanto 

·a pesca de rede". No nosso São Francisco temos visto a pesca de 
arrastão, onde pescadores atravessam redes de malha de aço de um 
lado ao outro do rio, redes que vão até o chão e saem arrancando 
tudo. 
Conseqüentemente, espécies abundantes de peixes que tínhamos há 20 

anos atrás, hoje estão quase extintas no rio São Francisco. Qualquer 
estudioso nessa área sabe que, para que o rio volte a ter abundância 
de peixes, para que volte a ser como era, a primeira medida a ser 
tomada é proibir a pesca de rede em suas águas. 
A mais séria de todas as argumentações neste sentido, a mais 

perfeita ciência que nos ilustra a esse respeito, está na Biblia 
Sagrada: a lei ambiental de Deus. É uma pena, Srs. Deputados, que, 
muitas vezes, nós lemos tantos livros e deixamos de examinar o 
manancial das águas. O profeta Jeremias chegou a dizer, de certa 
feita, clamando: "dois males, cometeu o meu povo". Diz o Senhor. "E 
deixaram a fonte das águas vivas, a minha palavra e cavaram para si 
cisternas rotas". A lei social, moral e jurídica, a lei ambiental de 
Deus é a mais perfeita. Aliás, quando Deus terminou de falar a 
Moisés, o Senhor disse: "Eis que vos dou a constituição perfeita, 
para que seja luz a todas as demais ações". Mas, nós não a lemos. Na 
Biblia está escrito que a pesca de rede- e Jesus também já pescou-
é para mares, para charcos de rios e nunca para águas correntes. 

Há alegação de que temos 5 mil profissionais da pesca no Estado de 
Minas Gerais. Na verdade, por mais bondosa que pareça, a pessoa 
termina não sendo boa, porque os pescadores irão pescar muito mais 
se, simplesmente, obedecerem aos princípios elementares de uma lei 
ambiental boa. 
Espero, Srs. Deputados, que, quando este Projeto vier ao Plenário, 

não precisemos trabalhar para derrubar a preliminar de 
inconstitucionalidade, mas que a própria Comissão possa rever esse 
assunto, antes de enviá-lo a este Plenário, a fim de que nosso 
Estado tenha, realmente, abundância de alimento para todos os 
Pescadores, inclusive os profissionais. 
Já contamos com exemplos firmados nos Estados de Mato Grosso e Rio 

Grande do Sul, que, após proibirem a pesca de rede, obtiveram a 
multiplicação de peixes. Hoje, no Rio Cuiabá, na Capital do Mato 
Grosso, eu vi alguém pescar sem isca, isso devido à abundância de 
Peixes. 



Mas os pescadores profissionais que, na maioria das vezes, recebem 
salário mínimo, estimulados pelos frigoríficos a pescar de qualquer 
forma, não entendem que esse projeto vem beneficiar sobretudo a 
eles. 
Sabemos que isso ainda não é suficiente, tratando-se, apenas, de um 

primeiro passo, porque precisamos despoluir nossos rios. Este, foi o 
primeiro mandamento da lei de Deus, inclusive. Antes da queda do 
homem, Deus o colocou no jardim do Éden, cercado de rios cheios de 
peixes, e mandou que o homem cuidasse da natureza, de sua fauna 
aquática e da terrestre. 

Mas, nesta tarde, o que aqui trago é uma manifestação de profunda 
tristeza que tomou conta de minha pessoa, quando vi, na segunda-
feira passada, uma nota publicada nas páginas do jornal que mais 
considero em todo o País, jornal que assino desde os meus 17 anos, 
quando vim para esta cidade concluir meus estudos, o "Estado de 

'Minas". Já estive em outros Estados; estive, também, nos Estados 
Unidos, no Estado de Massachussets, onde procurei o "Estado de 
Minas• como se procura "agulha no palheiro", para ler as notícias do 
meu Estado. Sou profundo admirador do Dr. Camilo. Vi agora, de forma 
totalmente distorcida, de uma forma totalmente perseguidora, 
atingindo índices da gozação, colocando-me como bizarro perante 
aqueles que em mim votaram, uma nota estampada nas páginas do jornal 
Que tanto prezo. 
Baseado na última votação que aqui tivemos, o "Estado de Minas" 

Publicou a seguinte nota: (-Lê.) 
"0 Deputado Estadual Raul Lima Neto (PMN) cada vez mais se 

transforma no parlamentar mais folclórico da Assembléia Legislativa. 
Da bancada evangélica, ele foi o que mais prox1mo se mostrou do 
governo no episódio das votações das emendas que deixaram de fora os 
aposentados e apostilados do Estado da gratificação pró-labore, que 
será paga apenas aos funcionários da ativa. 
Dois senhores. 
Diante da dificuldade de se conseguir quorum na votação, Raul Lima 

Neto não se intimidou quando foi pedida a verificação de quantos 
Parlamentares estavam em plenário. Ao ouvir seu nome citado pelo 
secretário da Mesa, saiu com esta: "Eis-me aqui, senhor", respondeu 

z em alto e bom som. Durval Ângelo, parlamentar do PT que estava por 
6 Perto, não perdoou. "Você, como evangélico, está servindo agora a 
~dois senhores?", perguntou. 
" Pecado. 
·§ Ao justificar o seu voto diante das galerias tomadas por 
2 aposentados e apostilados, Lima Neto foi hilário: "Oposição é 
c prejudicial e também pecaminosa". Levou uma vaia.". 
: Srs. Deputados, é com pesar que tomei conhecimento desta not~ 
~ PUblicada no "Estado de Minas", porque temos que reconhecer 
~contribuição que a imprensa tem dado para a moralização de todos os 
~ Poderes em nosso País. Mas não posso permitir que isso passe em 
~ branco por tratar-se de um acinte, uma afronta a um Parlamentar 
~ eleito pelo povo. 

.~ Aqui se encontra o pronunciamento feito por mim, 
~ palavra pela ordem, que nada tem em comum com o 
a pela imprensa, e, sim, reflete, na íntegra, as 
~ registradas pela taquígrafa desta Casa(- Lê:) 
o c. 
E 

quando fiz uso da 
que foi publicado 
minhas palavras, 
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"Chegamos ao término de um processo de votação bastante demorado. 
Gostaria de justificar meu voto para todos os nossos companheiros e 
para as galerias. 
Acho que toda oposição sistemática e radical é mais do que 

prejudicial; é pecaminosa. Nós seremos opos1çao a tudo aquilo que 
possa prejudicar o povo, mas vimos que esse projeto encerra muitas 
coisas importantes para a sociedade e para que o nosso Governo possa 
exercitar a justiça na distribuição dos salários do funcionalismo 
público, inclusive." 
Vimos que se passou uma impressão errônea para o público, 

principalmente para os aposentados, de que essa emenda os 
prejudicaria. Ainda existem oportunidades para que, em 2Q turno, 
corrija-se alguma coisa que possa contrariar o interesse do povo. "A 
partir daí, fazer uma reportagem totalmente distinta, como se eu 
fosse um inconseqüente, não posso aceitar. Eu perdôo, de todo o 
·coração, esse jornalista que fez isso. Eu tenho consciência de que o 
jornal "Estado de Minas", na sua seriedade, vai dar-me o direito de 
resposta. 
E mais, dizer que eu tenho "dois senhores"! Ora, é regimental que 

eu trate os Deputados como Sr. Deputado. Isso é uma coisa de 
"berço". Meu pai sempre ensinou-me tratar as pessoas assim: "como 
vai o senhor? como vai a senhora? "Por causa disso, tentam atingir-
me. Tenho um só Senhor, que é o dono de minha vida: Jesus Cristo, 
mas aprendi a tratar os mais velhos e aqueles que merecem honra com 
o devido nome: senhor, V. Exa. dizer que. oor causa disso, eu tenho 
"dois senhores", é uma maldade, uma art·~anha, uma perseguição que 
não convém a um jornalista idôneo. Muito o~~igado. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Ronaldo Vasconcellos. 
O Deputado Ronaldo Vasconcellos*- Sr. Presidente, quero registrar, 

com muito pesar, o falecimento, ontem, de alguém que exerceu, com 
muita sobriedade e competência, a função de jornalista e de 
empresário de jornalismo. Estou me referindo a José Costa. 
José Costa, como cidadão, exerceu em plena consciência e atividade 

o conceito hoje tão difundido e citado de cidadania. Como pai de 
família, criou e orientou seus filhos de maneira que todos dessem 
conta de suas necessidades, a fim de exercitarem essa citada 
cidadania, a exemplo do pai. Da mesma maneira, nas atividades 
empresariais, o Sr. José Costa sempre se pautou por uma acentuada 
visão social nas questões relacionadas entre empresário e 
trabalhador. 

Do ponto de vista pessoal, Sr. Presidente, gostaria de dizer que 
convivi com essa brilhante pessoa durante longos anos, não só em 
minhas atividades políticas, desde 1982, como também no movimento de 
clubes de serviço, que é o Lions Clube, onde exerceu o cargo máximo 
do distrito. 
Afirmo, publicamente, que por diversas vezes ouvi seus sábios 

conselhos, suas sugestões e idéias, para trabalhar na Câmara 
Municipal e na Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais. 
José Costa soergueu, com muita competência, o "Diário do Comércio" 

e, em tempos mais recentes, o "Jornal de Casa", com distribuição 
gratuita de mais de 100 mil exemplares na Capital do Estado. Exemplo 
de jornalista, exemplo de empresário, de pai de família, de 
companheiro do movimento leonístico, mas, acima de tudo, pessoa que 
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exerceu, com plena consciência, aquilo que serve de exemplo para a 
geração presente e para as gerações futuras: a cidadania. 
Registro, pois, com pesar, o passamento do jornalista leão e 

amigo, José Costa. ' 
* -Sem revisão do orador. 

2ª PARTE (ORDEM DO DIA) 
1ª Fase 

Abertura de Inscrições 
O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a 

Presidência passa à 2a parte da 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 
proxima reunião ordinária. 

Requerimentos 
-A seguir, são deferidos, cada um por sua vez, e encaminhados à 

Comissão de Assuntos Municipais, em conformidade com o art. 1Q e seu 
parágrafo único da Deliberação nQ 1.191, encaminhando documentos 
para a abertura de processos de emancipação de distritos, os 
Requerimentos nQs: 1/95, do Deputado Dílzon Melo, referente ao 
Distrito de Córrego Fundo, no Município de Formiga; 2/95, do 
Deputado Djalma Diniz, referente ao Distrito de Pingo d'Água, no 
Município de Córrego Novo; 3/95, do Deputado Romeu Que~roz, 
referente ao Distrito de Divisa Alegre, no Município de Aguas 
Vermelhas; 4/95, do Deputado Sebastião Costa, referente ao Distrito 
de Pedra Bonita, no Município de Abre Campo; 5/95, do Deputado 
Rêmolo Aloise, referente ao Distrito de São José da Barra, no 
Município de Alpinópolis; 6/95, do Deputado Miguel Barbosa, 
referente ao Distrito de São José da Barra, no Município de 
Alpinópolis; 7/95, do Deputado Ermano Batista, referente ao Distrito 
de São Geraldo do Baixio, no Município de Galiléia; 8/95, do 
Deputado Carlos Murta, referente ao Distrito de Vila Almeida, no 
Municipio de Jabuticatubas; 9/95, do Deputado Mauri Torres, 
referente ao Distrito de Catas Altas, no Municipio de Santa Bárbara; 
10/95, do Deputado Jorge Hannas, referente ao Distrito de Alto 
Caparaó, no Município de Caparaó; 11/95, do Deputado Bonifácio 
Mourão, referente aos Distritos de Periquito, de Pedra Corrida e de 

z São Sebastião do Baixio, no Municipio de Açucena; 12/95, do Deputado 
G Ivo José, referente ao Distrito de Naque, no Município de Açucena; 
~ 13/95, do Deputado Carlos Murta, referente ao Distrito de Confins, 
~ no Município de Lagoa Santa; 14/95, do Deputado Carlos Pimenta, 
"e referente ao Distrito c~ São João do Pacuí, no Município de Coração 
2 de Jesus; 15/95, do Deputado~Romeu Queiroz, referente ao Distrito de 
c Curral de Dentro, no Município de Águas Vermelhas; 16/95, do 
: Deputado Péricles Ferreira, referente ao Distrito de Indaiabira, no e Município de Rio Pardo de Minas; 17/95, do Deputado Djalma Diniz, 
; referente ao Distrito de Vargem Grande, no Municipio de Rio Pardo de 
~ Minas; 18/95, do Deputado Dinis Pinheiro, referente ao Distrito de 
~ São Joaquim de Bicas, no Município de Igarapé; 19/95, do Deputado 
~ Djalma Diniz, referente ao Distrito de São Sebastião do Anta, no 
.~ Municipio de Inhapim; 20/95, do Deputado Djalma Diniz, referente ao 
~ Distrito de São Domingos das Dores, no Municipio de Inhapim; 21/95, 
~ do Deputado José Braga, referente aos Distritos de São João da Lagoa 
~ e de São Roberto, no Município de Coração de Jesus. 
~ 

~ 
E 
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o Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Paulo Pettersen, em que 
solicita seja desconsiderado seu pedido de desarquivamento do 
Projeto de Lei nQ 2.191/94. A Presidência defere o requerimento, de 
conformidade com o inciso VIII do art. 244 do Regimento Interno. 

Prosseguimento da votação do requerimento do Deputado Gil Pereira, 
em que solicita seja formulado apelo à Exma. Sra. Ana Pelianno, 
Secretária Executiva do Programa Comunidade Solidária, para visitar 
as regiões do Norte de Minas e do Vale do Jequitinhonha, a fim de 
avaliar "in loco" as condições de vida da população, para futuras 
ações de apoio. Em votação, o requerimento. Os Deputac~s que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. 

- A seguir, são submetidos a votação e aprovados, regimentalmente, 
cada um por sua vez, requerimentos da Comissão de Assuntos 
Municipais (2) -realização de reunião conjunta das comissões a que 
foi distribuído o Projeto de Lei Complementar nQ 1/95 e tramjtação 

·do referido projeto em regime de urgência; e do Deputado Alvaro 
Antônio - convocação do Secretário de Recursos Minerais, Benedito 
Rubens Renó Bené Guedes, para comparecer à homenagem da Comissão de 
Política Energética, Hídrica e Minerária, em data ajustada à agenda 
do Secretário. 
o Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Jairo Ataíde, em que 

solicita sejam enviados ofícios aos Exmos. Srs. Presidente da 
República, Dr. Fernando Henrique Cardoso, e Ministro da Agricultura, 
Abastecimento e Reforma Agrária, Dr. José Eduardo Vieira, para que 
sejam adotadas medidas urgentes, visando a garantir a 
comercialização da safra agrícola de 1995 e o plantio de inverno, 
eliminando-se a TR e a TJLP como taxa de juros nos financiamentos 
agrícolas, instituindo-se a equivalência-produto nos referidos 
contratos. Em votação, o requerimento. 

Com a palavra, o Deputado Gilmar Machado. 
O Deputado Gilmar Machado- Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras. 

Deputadas, pessoas presentes na galeria, imprensa, gostaríamos de 
nos manifestar favoravelmente ao requerimento apresentado pelo 
ilustre Deputado Jairo Ataide. Realmente, precisamos ter uma 
política mais clara para beneficiar a agricultura. 
Mas, a razão de estarmos aqui na tribuna é para, mais uma vez, 

reforçar o pronunciamento que o Deputado Marco Régis fez, ontem à 
noite, manifestando o nosso pesar pelo passamento do Sr. José Costa, 
jornalista do "Jornal de Casa" e do "Jornal do Comércio". Quero 
ressaltar a importância de seu trabalho e a isenção destes jornais 
ao tratar dos assuntos políticos. Esses jornais sempre conduziram as 
matérias de forma séria. Nunca entraram na política do 
sensacionalismo fácil, apenas para vender mais jornais, tentando 
maquiar. Seu jornalismo foi sério, indo a fundo na busca de uma 
interpretação correta dos fatos. Indiscutivelmente, suas matérias 
têm conteúdo, não se omitindo em debater todos os assuntos da 
conjuntura nacional e do Estado. 
Portanto, gostaríamos de ressaltar, mais uma vez, a importância 

deste jornal e deste jornalista para a história de Minas Gerais. o 
falecimento do jornalista José Costa nos entristece, mas tenho a 
certeza que a semente que ele plantou vai ser importante e que esses 
jornais vão manter a mesma coerência e seriedade na condução de seu 
trabalho. A Bancada do PT lamenta o passamento do ilustre jornalista 
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José Costa, que foi muito importante para a política e para o povo 
de Minas Gerais. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Os Deputados 
que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram. (-Pausa.) 
Aprovado. 

Requerimento do Deputado Ibrahim Jacob, em que solicita o 
desarquivamento do Projeto de Lei nQ 2.278/94, de sua autoria, 
declarando de utilidade pública a Fundação João Theodósio Araújo, 
com sede no Município de Juiz de Fora. Em votação, o requerimento. 
Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. 

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

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

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

28/95, do Governador do Estado, que dispõe sobre a transferência de 
recursos para as caixas escolares das escolas estaduais. A Comissão 
de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com a Emenda 
nQ 1, que apresenta. A Comissão de Educação opina pela sua aprovação 
com a Emenda nQ 1, da Comissão de Justiça, e com a Emenda nQ 2, que 
apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela 
aprovação do projeto com a Emenda nQ 1, da Comissão de Justiça, com 
a Emenda nQ 2, da Comissão de Educação, e com a Emenda nQ 3, que 
apresenta. Em discussão, o projeto. 

Com a palavra, o Deputado Irani Barbosa. 
O Deputado Irani Barbosa* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, dois 

assuntos - não tão distintos um do outro - trazem-me hoje a esta 
tribuna. O primeiro é uma questão de dois pesos e duas medidas, 
utilizados pelo PSDB em Minas Gerais. Sr. Presidente, é assim que 
vejo o posicionamento do PSDB sobre o Projeto de Lei nQ 120/95, 
enviado a esta Casa pelo Poder Executivo e sobre a Resolução nQ 
92/95. da Mesa da Câmara Municipal de Belo Horizonte. 

O Governe jo Estado cria, não se sabe quantos cargos, não se sabe 
com qual c· c~esa, não se sabe quem será contratado. E isso, a título 

2 de quê? S1n~lesmente, querem contratar pessoas de notório saber. 
~ Sr. Presidente, notório saber tem o serralheiro, tem o pedreiro, 
~ tem o advogado, tem o médico, isto é, alguém que tenha alguma 
~especialização. Vejam bem: vamos estender uma contratação aleatória 
·E a todo o sistema existente no Estado. Contratado, por quem? O 
2 Governo não pode contratar diretamente, a não ser que tenha os 
~ cargos específicos. Se ele não tem os cargos específicos, vai 
: contratar através de qual empresa? Da MGI, que está à falência? 
E O Governo já não tem mais o que fazer no começo do seu mandato, e é 
o triste saber que, hoje, o Legislativo é o bode expiatório de todas 
~ 
~ as suas inconseqüências, de todas as mazelas com que o Governo 
~ conduz hoje, principalmente, Minas Gerais. 
~ Entre o que acontece no Estado e o que acontece no Pais há muita 
.~ coisa parecida. Um Governo que prometeu tirar o País da miséria, que 
~ prometeu a continuidade do desenvolvimento em caminho ao Primeiro 
l Mundo, nós vemos agora a serviço dos banqueiros e a serviço dos mais 
~ favorecidos. Um país que não tem dinheiro para socorrer os sem-casa, 
o que inventa para os sem-terra uma forma de atender aos apaniguados, 
~ 
E 
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mais uma vez, desapropriando terras que não valem absolutamente 
nada, mas que são de pessoas ligadas ao Governo. 
Sr. Presidente, Srs. Deputados, o PSDB, na Câmara Municipal, está 

contra a resolução que cria os cargos para os vereadores, cargos 
estes definidos, com salários e ocupantes definidos. E a Assembléia, 
paralisada, atendendo aos interesses do Governo do Estado, vai 
seguindo cabisbaixa. 
Outro assunto que me traz à tribuna, Sr. Presidente, é algo que 

acontecia muito, num passado remoto, quando o Governador Newton 
Cardoso utilizava toda a infra-estrutura do Palácio da Liberdade 
para fazer as suas orgias. Chegou-se ao cúmulo de a esposa do 
Governador sair do Palácio das Mangabeiras de helicóptero e fazer 
compras num shopping. Pois bem: uma coisa pode não ser igual a 
outra. 

Estávamos, domingo, vendo a corrida de Fórmula 1 com um grupo de 
·pessoas, que, inclusive, eram eleitores do Governador Eduardo 
Azeredo, e um deles me disse que o Governador ia assistir à corrida 
de Fórmula 1 com o dinheiro do povo, no avião do povo e com recursos 
do povo. Sr. Presidente, sou oposição, mas não sou irresponsável. 
Por isso, venho em defesa do Sr. Governador. venho, porque uma 
prática acontecida no Governo Newton Cardoso não poderia jamais e 
não vai acontecer no Governo Eduardo Azeredo, tenho certeza disso. 
Não posso e não devo acreditar que o Governador utilizou um avião 
para assistir à corrida de Fórmula 1. 
Por isso, fiz um requerimento a esta Casa que, infelizmente, terá 

que passar pela Comissão de Fiscalização, onde a maioria é 
governista, para defender os nossos princípios porque o meu 
princípio é a defesa do Governador. Quero que o Governador envie a 
esta Casa as passagens que ele e sua comitiva utilizaram para irem a 
São Paulo, o "voucher" e as notas do hotel, de todas as despesas que 
eles tiveram em São Paulo, porque acredito que tenham nota fiscal, 
número de cheques ou cartão de crédito com o qual pagaram as contas. 
Por isso, estou fazendo esse requerimento, solicitando a V. Exa. que 
peça a cópia das passagens e de todas as notas de despesas, para que 
possamos desfazer esse mal-entendido e esse mal-estar criado por 
pessoas que acreditam que o Governador Eduardo Azeredo possa tomar, 
no uso de suas atribuições, os mesmos caminhos que, graças a Deus, 
fazem parte de um passado negro de Minas Gerais. 
Solicito, Sr. Presidente, a todos aqueles que participaram dessa 

viagem, que nos enviem cópia da passagem e todos os documentos que 
possam isentar o Sr. Governador, para que eu possa mostrar a todos 
que estamos em tempos diferentes. Também tenho a certeza de que esse 
requerimento será aprovado pela Comissão de Fiscalização. Muito 
obrigado. 
* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marco Régis. 
O Deputado Marco Régis - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 

distinta galeria; em discussão, o Projeto de Lei nQ 28/95, do 
Executivo Estadual, que dispõe sobre a transferência de recursos 
para as caixas escolares estaduais. 
O projeto veio do Executivo da maneira mais enxuta possível, 

constituído de três artigos. Primeiro, dando poderes ao Estado para 
o repasse das subvenções às caixas escolares, sem que se observe a 
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Lei nQ 1.815, de janeiro deste ano, que trata do repasse de 
s~bvenções a entidades sem fins lucrativos. 
E dos mais legítimos esse projeto, porque caixa escolar nem é 
~ntidade reconhecida como de utilidade pública; é entidade paralela 
as escolas públicas, criada na década de 40, com a finalidade de 
auxiliar os alunos carentes. Com a nova sistemática de ensino 
instituída neste Estado, as caixas escolares estão, agora, 
fortemente vinculadas ao colegiado das escolas. Esses também, foram 
conquista do nosso ensino, assim como a eleição direta para diretor. 
Portanto, Sr. Presidente, Srs. Deputados, o art. 1Q, que propõe 

esse repasse, sem que se observe a Lei nQ 1.815/95, é de justiça, é 
corretíssimo. Vai agilizar a transferência de recursos para as 
caixas escolares, poupar a burocracia, porque, no corrente ano, 
essas transferências de recursos poderiam chegar a cerca de 16 mil 
convênios a serem firmados entre o Governo do Estado e as 
·prefeituras mun1c1pais, que eram o lado bipartido dessas 
transferências. Corretíssima a propos1çao de lei que agiliza, que 
desburocratiza a transferência de recursos para as escolas públicas 
através do Governo do Estado. (-Lê:) 

"Art. 2Q- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário". 
Muito bem, Srs. Deputados, temos que lamentar que um projeto 

enxuto, conciso, perfeito, vá às comissões especificas desta Casa e 
comece a receber emendas espúrias, inadequadas, totalmente 
desvinculadas do projeto. Nós que estamos afinados com o Governador 
Eduardo Azeredo, que estamos dispostos a colaborar com o Governo, 
estivemos, hoje, junto a Secretários, justamente para levar o nosso 
Protesto contra essa coisa que eu chamo de fantasmagórica, absurda e 
espúria. É praxe, nesta Casa, os projetos receberem emendas 
descabidas em relação ao seu conteúdo. Estivemos com Secretários de 
Governo, os quais manifestaram estranheza e perplexidade de que uma 
emenda como essa esteja contida no projeto e atribuíram o fato às 
negociações na nossa própria Casa. 
Quero crer que o Governo, que conversou conosco, seja de uma face 

só, de uma face limpa, de uma face de humildade, de uma face de 
diálogo, de uma face de coerência que nós conhecemos na campanha 

z Política e conhecemos na sua disposição de governar Minas Gerais. 
õ Não podemos, realmente, acreditar, não podemos ponderar que os 
~ Projetos concisos, projetos de uma perfeição legal, enviados pelo 
u Governo a esta Casa sejam aqui deformados, aqui despersonalizados, 

·E aqui desrespeitados, até porque uma emenda aqui contida, a de número 
~ 3, não poderia caber neste projeto; não deveria, pelo menos por 
c questão moral, aqui estar. Ela permite a contratação de mecânico 
~ para helicóptero. Mesmo que esse mecânico vá laborar, vá consertar o 
E helicóptero do Governo, ela não seria correta mesmo que esse 
m helicóptero levasse as mesmas subvenções das caixas escolares. 
~ Não podemos compactuar, não podemos concordar com esse tipo de 
~ enxerto, com esse tipo de inserção no bojo de um projeto da mais 
~ clara nitidez . 

. ~ Questionarão o parlamentar ou a Comissão se esse mecan1co de 
~helicóptero é necessário ao Governo do Estado, se é imprescindível à 
a manutenção do veículo aéreo do Governo do Estado. 
~ Sr. Presidente, nobres colegas, essa inserção poderia ser smeunia!0

0 m melhor colocada em outro projeto que chegou a esta Casa - e, c 
E 
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me falha a memória, é o de nQ 120/95 que dispõe sobre a 
contratação de pessoas de notório saber. Agora há pouco, comentava, 
nesta tribuna, o nobre colega, Deputado Irani Barbosa, que, se a 
questão é contratar um mecânico de helicóptero, isso poderia 
acontecer, ou seja, um mecânico de notório saber. A contratação 
poderia ser feita por meio de emenda, colocada no projeto que vai 
tratar de contratações de pessoas de notório saber. A Emenda nQ 2 
preceitua: "Os cargos de provimento efetivo do Quadro de Pessoal da 
Educação que se encontram vagos ou que vierem a vagar poderão ser 
exercidos por servidores designados para função pública 
correspondente ao cargo vago." é uma emenda, também, fora do 
propósito do texto principal, fora do objetivo do projeto em tela, 
do projeto em questão, do Projeto de Lei nQ 28/95. Queremos 
reconhecer, aqui, como ex-Prefeito, que cabe ao Executivo governar e 
executar; cabe ao Legislativo legislar e, por conseguinte, também 

·cabe, na nossa função constitucional, fiscalizar. Pois bem, Sr. 
Presidente, Srs. Deputados, o que estamos observando é uma inversão 
dos objetivos do projeto. Um governo que quer governar manda um 
projeto conciso e específico sobre a transferência de recursos para 
as caixas escolares. O Legislativo, por meio de colegas dispostos a 
resolver problemas do Executivo, insere no projeto uma emenda que 
está totalmente desvinculada do espírito do projeto. Manifestamo-
nos, nesta tribuna, essa estranheza, essa insatisfação e esse 
descontentamento contra um procedimento que já nos foi dito ser 
praxe desta Casa, ser norma desta Casa, e nos manifestamos, também, 
diretamente aos Secretários do Governo. o que foi tão debatido no 
projeto da criação da Secretaria da Criança e do Adolescente, a 
inserção de emendas estranhas ao projeto, por coerência, tem que ser 
combatido, tem que ser denunciado, em todos os demais projetos que 
chegarem a esta Casa. 
Se necessário for, teremos, a cada projeto, necessidade de subir à 

tribuna e manifestar a nossa estranheza e o nosso descontentamento 
devido à alteração de um projeto original por meio de emendas 
despropositadas. Repetimos que cabe ao Executivo governar e ao 
Legislativo legislar e fiscalizar, mas sabemos que não podemos, como 
legisladores, como membros do Poder Legislativo, querer torpedear um 
governo que nasce, um governo que assume o Estado, um governo que 
está interessado em acertar. Não estamos com essa predisposição de 
espírito. Pelo contrário, estamos dispostos a auxiliar o Governo, a 
aprovar o que o Governo nos enviar de maneira clara e objetiva. Não 
poderíamos, como companheiros do Governo, aqui, nesta Casa, nos 
servir de expedientes nada corretos, nada compatíveis com o espírito 
do projeto, para nele fazer alterações. 
Queremos transformar esta nossa manifestação em apelo ao Líder do 

Governo e ao Líder da Maioria nesta Casa, para que ponderem mais e 
reflitam mais, a fim de que possam colocar tudo nos seus devidos 
lugares e que projetos como este não necessitem de criticas, nem de 
reparos e possam ser votados em menos de 5 minutos, tal a clareza e 
a legitimidade de sua proposição inicial. Muito obrigado. 

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

em rápidas palavras, deixar bem clara a nossa impressão e o nosso 
posicioname~to com relação a esses fatos que têm agitado o Poder 
Legislativ: nos últimos dias e que, de uma forma direta, de uma 



forma bastante aguda, têm interessado a grande parte do 
funcionalismo público do nosso Estado. Ultimamente, deparamos com 
dois projetos: o primeiro criando a Secretaria da Criança e do 
Adolescente. Ninguém, em sã consciência, vai negar que e preciso 
fazer algo urgente para resolver a questão do menor em nosso Estado. 
Temos observado, principalmente em Belo Horizonte e nos grandes 
centros, que falta uma ação política eficaz e contundente. Falta a 
vontade política de, realmente, procurar normatizar e fazer um 
projeto de lei, de dar um direcionamento básico para regularizar a 
situação dos menores em nosso Estado. o problema do menor passa, 
principalmente, pela questão educacional, passa pela questão social, 
pelo desemprego e pela falta de condições dos pais para atender a 
esses menores. O projeto veio para cá, mas, infelizmente, as nossas 
atenções foram absolutamente desviadas do mérito, do cerne da 

.questão, que deveria ser analisarmos, detalhadamente, o projeto do 
Governador Eduardo Azeredo que estabelece diretrizes e parâmetros 
para que não vejamos mais abusos que vêm acontecendo em Belo 
Horizonte e nos grandes centros, onde milhares de menores estão sem 
assistência. 
A nossa atenção foi desviada, mais uma vez, para questões 

secundárias, como o próprio Deputado Marco Régis disse, para emendas 
ao projeto que, de certa forma, o desfiguraram. 

Em 2Q turno, se não votarmos o projeto, estaremos indo contra a 
nossa consciência e a nossa certeza de que alguma coisa precisa ser 
feita. 

Há questões sérias, que os Deputados Marco Régis e João Batista de 
Oliveira levantaram, como o direcionamento dos funcionários da 
antiga FEBEM, que merecem e precisam da nossa consideração e do 
nosso respeito, principalmente agora, que vivemos dias de 
desempregos, angústia e incertezas. Esta Casa precisa ter 
responsabilidade. 
Mas, há u~ ?rande problema que está acontecendo. Já disse em 

reuniões passadas e volto a afirmar, com a responsabilidade de um 
Deputado que teve, sem se arrepender, a coragem de apoiar Eduardo 
Azeredo desde o 1n1C1o, quando ele estava com menos de 1% nas 
pesquisas. Isso porque acredito nas suas idéias e porque ele é um 

~homem de passado e de propostas sérias e limpas. Falo da questão do 
~funcionalismo público do nosso Estado. Não é com emendas 

absolutamente estranhas, que modificam, que desfiguram projetos 
~ preestabelecidos, como ocorreu com o projeto da Secretaria da 
·E ~~iança, cujo mérito não discutimos e muito pouco fizemos para 
2 ~orimorar, que vamos solucionar esse problema. Também quanto ao 
~ Projeto nQ 28/95, das caixas escolares, no qual foi enxertada, mais 
~ uma vez, uma emenda muito estranha, sem querer analisar seu mérito, 
~ vemos a inoportunidade de se fazerem enxertos em projetos, 
~ direcionados para problemas sérios do nosso Estado. É necessário que 
~ tenhamos a coragem de encarar, de vez e definitivamente, a questão 
~do funcionalismo público. · 
ro Tenho, em mão, o contracheque de um funcionário da área da saúde de 
.~Montes Claros, Osmar de Oliveira Lima, que, por 16 anos, exerce o 

ro cargo de Auxiliar Administrativo III. Após 17 anos de trabalho, ele 
g recebe salário de R$255,00 e um salário-família de R$1,20. Não 
~estou, aqui, fazendo a defesa isolada desse funcionário, mas 
~exemplificando a falta de norteamento para essa questão: a questão 
~ 

E 



544 

dos funcionários públicos, tanto os da ativa quanto os inativos. 
Esta Casa tem a responsabilidade de encarar de vez esse problema. 
Isso mostra também claramente que o Governo de Eduardo Azeredo tem 
um compromisso mais sério a cumprir. 
Tenho, por norma, pensar que, quando o caminho está meio incerto, é 

necessário que a gente olhe para trás para descobrir um novo caminho 
a ser seguido, para ver o sentido que vamos tomar. Se o Governo 
Eduardo Azeredo olhar para trás, vai ver o compromisso que fez ao 
funcionalismo público do Estado. 
Esta Casa e nós, 77 Deputados, assumimos um compromisso sério de 

dar uma resposta, dar um norteamento, dar igualdade e de procurar, 
dentro do possível, fazer as leis para que o funcionalismo possa ter 
u~ terreno firme onde pisar. 
E bem verdade que o Estado gasta, hoje, cerca de 65% do seu 

orçamento com o funcionalismo. É preciso coragem para fazer alguma 
·coisa. Costumamos dizer que a máquina administrativa está emperrada, 
que não funciona, mas são chavões que não aceitamos. Por que não se 
faz uma verdadeira revolução na questão do funcionalismo? Por que 
não trabalhar com quem tem competência e ajuda a fazer o dia-a-dia 
do Estado e tirar as pessoas que não estão produzindo? Temos o dever 
cívico de fazer alguma coisa por elas. 
Sr. Presidente, não aceitamos, definitivamente, as coisas da forma 

como estão sendo colocadas nesta Casa. Todos nós somos responsáveis, 
temos a nossa consciência cristã, temos um assento nesta Casa e 
procuraremos exercer com dignidade a nossa responsabilidade, o nosso 
mister e ser um bom Deputado Estadual. 
Fazemos um apelo ao Sr. Governador para que S. Exa. abra as portas 

à discussão e mande um projeto específico para que possamos discuti-
lo profundamente. Vamos, realmente, procurar saber o que é, hoje, o 
funcionalismo público de Minas Gerais e, dentro da nossa 
competência, vamos lutar e fazer alguma coisa em função deles. Na 
Comissão de Saúde, da qual sou Presidente, juntamente com os 
Deputados Marco Régis, Jorge Eduardo de Oliveira, Jorge Hannas e 
Luiz Antônio Zanto, jamais aceitaremos que projetos da área de saúde 
ou assistência social venham a ser desfigurados, com o propósito de 
beneficiar qualquer classe. A Comissão de Saúde e Assistência Social 
exerce, plenamente, a sua função. Vamos discutir exaustivamente a 
questão da saúde porque o Regimento nos permite isso, em seu art. 
101; vamos sair da Assembléia e ir para as regiões do Estado para 
discutirmos "in loco" os problemas da saúde. Não vamos admitir 
subterfúgios para enquadrar emendas que não têm nada a ver com 
questões sociais ou com a saúde. É um procedimento coerente do 
Deputado. 
Deixamos este apelo ao Governador para qu~ S. Exa., antes que 

expluda mais uma bomba neste Estado, que e a insatisfação dos 
funcionários públicos, venha debater, nesta Casa, esse problema, com 
a abertura e a clareza que merecem os funcionários. 
O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos. encerra-

se a discussão. Em votação, o projeto, salvo emendas. Vem à Mesa, 
requerimento do Deputado Marco Régis, em que solicita votação 
destacada das Emendas nQs 2 e 3. A Presidência defere o 
requerimento, nos termos do inciso XVII do art. 244 do Regimento 
Interno. A Presidência vai renovar, portanto, a votação. Em votação, 
o projeto, salvo emenda e destaques. 
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O Deputado G;lmar Machado -Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 
Deputaaas, pessoas presentes nas galerias, somos favoráveis ao 
projeto cuja votação estamos caminhando, mas gostaríamos de fazer 
uma ressalva a respeito da utilização de emendas em demasia que está 
ocorrendo no início desta legislatura. Precisamos estabelecer, aqui, 
algumas normas de trabalho. O Governo está se utilizando de um 
projeto, da mesma forma que, lamentavelmente, ocorreu na legislatura 
passada inte~ra, para apresentar emendas que não versam sobre o tema 
em debate. E preciso haver, aqui, desde o início, uma discussão 
séria sobre isso. Estou falando a respeito de um projeto que fala 
sobre a transfe~ência de recursos para as caixas escolares. Foram 
apresentadas du2: emendas. A primeira diz que o Governo vai poder 
contratar, através de designação, pessoas para trabalharem na 
Secretaria da Educação, mais precisamente na Superintendência de 
Ensino. 

Na legislatura passada, apresentamos duas emendas ao projeto de 
transformação das delegacias de ensino em superintendências, para 
dar um prazo para que quem fosse do quadro de magistério pudesse 
fazer opção pelo novo quadro. Posteriormente, o Governo iria 
complementar esse quadro por meio de concurso. Essa emenda foi 
vetada, sob o argumento de que isso não era possível porque o Estado 
estava com o quadro completo na área de superintendências. E, agora, 
o Governo apresenta uma emenda, dizendo que não vai dar tempo para 
haver essa transferência, mas que o pessoal do magistério vai voltar 
para a sala de aula. E, ainda assim, vai haver vacância. Então, vão 
utilizar o pessoal designado para preencher essas vagas. Nesse caso 
POde! Não entendo como é possível. E, nós va~~s. agora, aprovar essa 
emenda? É preciso termos cuidado. Estamos querendo discutir. Que o 
Governo venha debater esses projetos, mas não com artifícios, porque 
isso vai dificultar, depois, a abertura de novos concursos para 
vagas no quadro das escolas, que é o que estamos tratando aqui. 
Todos sabem que na área da educação temos três quadros: o quadro do 
magistério, o quadro permanente e o quadro de escola. Temos em 
questão uma emenda sobre um dos quadros. Falo isso porque a maioria 
dos Deputados que vai votar nem deve saber disso. 

2 Em segundo lugar, todos sabem que o Governo tem helicóptero e que, 
~ para mantê-lo, precisa contratar um mecânico. Porém, precisamos 
~ ~~~~~~~ ~uepr~~~~0d~eca~~~m~s~~~~~-pa~~0c~lo~~~e~~!~;~;~gr~~e~~~~d~~ 
·E Isso é ruim para o Poder Legislativo. Não podemos trabalhar desse 
~ jeito. O que estamos afirmando é que é preciso ter mais respeito com 
c o Poder Legislativo. Precisamos ser informados sobre os vários 
~ projetos, mas que eles venham em cada área específica, para 
j ~~~~~~~~rca~~cl~~~~~ár;6~eo apoe~P~~~~~~ar~co~~~n:~ta~osq~~ta~;~a~~~ a coisa, e aqui por trás várias outras coisas estão sendo modificadas. 
~ E isso cria problemas. 
~ Queria fazer um apelo ao Deputado Romeu Queiroz, Líder do Governo, 
.~ e ao Deputado Péricles Ferreira, Líder da Maioria, para que 
~ pudéssemos encontrar outra forma de trabalhar, porque, dessa 
g maneira, é difícil e cria desconfiança. Dizem que o Governo Eduardo 
~ Azeredo é bem intencionado, mas a prática diz outra coisa. 
~ Precisamos modificar esse comportamento. Obrigado. 
~ 
E 
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o Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado João Batista de 
Oliveira. 
o Deputado João Batista de Oliveira Sr. Presidente, pessoas 

presentes nas galerias, trabalhadores da imprensa presentes nesta 
Casa, Sr. Secretário, Sras. e Srs. Deputados, gostaria de começar a 
discussão do projeto das caixas escolares estaduais. Estamos 
testemunhando, no dia-a-dia, a necessidade de a escola ser 
repensada. Repensar a escola é repensar não só o processo 
pedagógico, mas também o processo administrativo e político da 
participação da comunidade na escola. 
Sr. Presidente, aproveitando que estou aqui, gostaria de fazer um 

breve comentário sobre a Emenda nQ 24 ao Projeto de Lei nQ 26/95. 
Começarei lendo o art. 36, § 4Q, da constituição do Estado de Minas 
Gerais, que diz o seguinte: "Os proventos da aposentadoria, nunca 
inferiores ao salário mínimo, serão revistos, na mesma proporção e 

·na mesma data, sempre que se modificar a remuneração do servidor em 
atividade, e serão estendidos ao inativo os benefícios ou vantagens 
posteriormente concedidos ao servidor em atividade, mesmo quando 
decorrentes de transformação ou reclassificação do cargo ou da 
função em que se tiver dado a aposentadoria, na forma da lei". 
Gostaria de chamar a atenção do Líder do Governo, Deputado Romeu 

Queiroz, e do Líder da Maioria, Deputado Péricles Ferreira, que são 
autores dessa contribuição, para o fato de qu'e o pró-labore é coisa 
própria de CLT e não de funcionário estatutário. 
Portanto, nós, da Frente, vamos votar contra a Emenda nQ 24. Esta 

Casa estará dando início, hoje, a milhares de ações judiciais. O 
Governo do Estado terá que pagar, isso está na Constituição. Acho 
que o Governo não vai querer deixar um estrago desses para o futuro. 
Quem sabe, no ano que vem, o próprio Governo gastará o orçamento 
pagando, porque é ganho certo. A Emenda nQ 24 é contra a 
Constituição. Gostaria de fazer esse apelo, porque essa emenda é um 
compromisso nosso para o futuro. Isso vai prejudicar o Estado de 
Minas Gerais. O funcionalismo tem que ser pensado no seu todo, e não 
podemos ficar distinguindo categorias, porque assim criaremos uma 
desmotivação para a massa dos trabalhadores públicos e, ainda, 
estaremos abrindo uma brecha para ações judiciais. O Governo terá 
que pagar, assim como o Governo Federal pagou os 147%. 
Gostaria de chamar a atenção dos Deputados em relação ao pessoal da 

FEBEM. Já que as pessoas serão colocadas no quadro suplementar, que 
aqueles que vão aprovar essa emenda assumam o compromisso de que, 
pelo menos, não acontecerão demissões. Quando esse pessoal estiver 
esquecido nos corredores da Secretaria de Recursos Humanos, será 
fácil demitir, até mesmo para justificar a contratação dos novos. 
Gostaria de chamar a atenção do Líder do Governo e do Líder da 
Maioria para que assumam um compromisso, no sentido de que não 
acontecerão demissões do pessoal do quadro suplementar. 
Por último, concluindo, estaremos presentes para votar o projeto da 

caixa escolar. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Sebastião Helvécio. 
O Deputado Sebastião Helvécio -Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

aqui estamos encaminhando a votação do Projeto de Lei nQ 28/93, que 
dispõe sobre a transferência de recursos para as caixas escolares 
das escolas estaduais. 
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O art. 1Q do referido projeto de ~ei diz que a Lei nQ 11.815, de 

24/1/95, que dispõe sobre a concessao de subvenções soc1a1s do 
Estado, não se aplica à transferência de recursos, efetuada pela 
Secretaria da Educação, em favor das caixas escolares que integram a 
rede estadual de ensino. 
Esse projeto de lei, evidentemente, merece o nosso apoio, e 

votaremos a seu favor, mesmo porque o seu objetivo é altamente 
saudável para as crianças de Minas Gerais, porque permite novos 
recursos para a manutenção das caixas escolares dessas un~dades. 

No entanto, Sr. Presidente, Srs. Deputados, esse projeto é 
acrescido de algumas emendas, sobre as quais pretendemos fazer uma 
análise. 

A Emenda nQ 1 acrescenta ao art. 1Q o parágrafo único, que diz que, 
quando os recursos das subvenções sociais se originarem de outras 

.secretarias do Estado ou de outros órgãos públicos estaduais, ficam 
as caixas escolares dispensadas do cumprimento da exigência prevista 
no art. 2Q do projeto. Essa é, também, uma emenda que visa 
aperfeiçoar, o projeto, por isso terá, evidentemente, o nosso apoio. 
Já a Emenda nQ 2 traz uma outra distorção a esse projeto da caixa 

escolar, porque ela diz que o art. 3Q da Lei 11.721 passa a vigorar 
com a seguinte redação: "Os cargos de provimento efetivo dos quadros 
de pessoal da Secretaria 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". O provimento dos 
cargos de que trata o "caput" desse artigo deve ser feito por 
servidor aprovado em concurso público. Já vemos, com a mudança 
Proposta, mais um aspecto de política de pessoal que nada tem em 
comum com as nossas caixas escolares. 
Temos, também, a Emenda nQ 3, que diz que fica incluído no Anexo I, 

do Decreto nQ 16.015, de 9/9/94, no quadro específico de provimento 
em comissão do grupo de execução, o cargo de Mecânico de Manutenção 
de Helicóptero, EX-37, símbolo de vencimento NTPX. Dessa forma, num 
projeto em que vamos analisar o fortalecimento das caixas escolares 
do Estado, entra uma emenda tratando de mecânico de helicóptero. 
Essa é uma aberração, pois nada tem em comum com o projeto em pauta. 
Queremos dizer que estaremos a favor das Emendas nQs 1 e 2, mas 

2 vamos nos contrapor à Emenda nQ 3, porque entendemos que ela deva 
G ser colocada em projeto próprio, que trate da matéria específica de 
' manutenção de helicópteros. 
~ Gostaria, mais uma vez, Sr. Presidente, já que amanhã trataremos do 
·E projeto da Secretaria da Criança e do Adolescente, de manifestar o 
~ nosso repúdio às Emendas nQs 10 e 24. Teremos mais uma noite de 
~ reflexão, para que os Srs. Deputados possam fazer, também, uma 
~ revisão com relação a essas duas questões, que nada têm em comum com E a Secretaria da Criança e do Adolescente e que trazem um 
~ inconformismo plenamente justificável por parte do funcionalismo a público. Se de um lado estamos delegando ao Executivo a tabela do 
~ quadro salarial, por outro lado estamos sendo mais cruéis ainda por 
~ estarmos permitindo que um ganho por cargo de chefia não seja 
.~ estendido aos nossos aposentados. Esperamos a derrocada desse 
~ absurdo, amanhã, neste Plenário. 
~ Conclamamos todos os Deputados, independente de suas siglas 
~partidárias, para que reflitam nesta noite de hoje, a fim de que 
~ amanhã, ao começarmos a discussão do projeto, em 2Q turno, possamos a 
E 
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reparar 0 erro cometido pela bancada, que foi a aprovação dessas 
emendas no 1Q turno. É o que tínhamos a dizer. 
o Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Irani Barbosa. 
o Deputado Irani Barbosa* -Sr. Presidente, Srs. Deputados, o 

Projeto de Lei nQ 28/95 vem a esta Casa para poder contemplar a 
caixa escolar. E, mais uma vez, por baixo dos panos, vem uma emenda 
para contratar mecânico de helicóptero. 
Sr. Presidente, um Governo que não sabe conversar desgasta o seu 

partido, a sua bancada e, também, o Estado. Ele não ~em d~nheiro 
para poder fazer uma revisão salarial para todo o func1ona11smo do 
nosso Estado. 

Mais uma vez, o Governo vem usando de subterfúgio. Não tem dinheiro 
para pagar o aposentado, o professor, o médico, mas tem dinheiro 
para contratar pessoas com notório saber. Conheço algumas histórias 
de pessoas que ocuparam a universidade quase que a vida inteira, 
-durante quase todo o período de trabalho, fazendo cursos no 
exterior, por conta dos Governos Estadual, Federal e Municipal. Ao 
chegar a hora de elas trabalharem, já estavam na época de se 
aposentar. E, aposentadas, com todos aqueles cursos feitos no 
exterior, foram dar consultoria para o governo. Esses são os de 
notório saber, que serão contratados. Vocês trabalharam e não se 
utilizaram desses subterfúgios, dessas manobras espúrias que estão 
por trás desses governos com aparência cristalina. Mas, se formos 
analisar mais profundamente, vamos ~,car muito tristes. 
Sr. Presidente, gostaria de de~xar o meu protesto contra a 

discriminação do trabalhador aposentado, hoje, em Minas Gerais. 
Não só quero deixar o meu protesto, como também dizer que é uma 

irresponsabilidade que, ao aprovar essa emenda, deixemos para o 
próximo Governador uma carta que todos vocês que ainda estiverem 
vivos até lá terão o direito de reclamar na justiça. Só pediria a 
Deus que tivesse clemência da gente e que a justiça tivesse um passo 
mais acelerado, para que essas ações fossem julgadas ainda no 
mandato do Governador Eduardo Azeredo. 
* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Em votação, o projeto, salvo emenda e destaques. 

Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. 
O Deputado Sebastião Helvécio Sr. Presidente, solicito 

verificação de votação. 
O Sr. Presidente - É regimental. Esta Presidência vai fazer a 

verificação de votação. 
- Procede-se à verificação de votação. 
O Sr. Presidente - Votaram a favor 21 Deputados. Votou contra 

Deputado. Não houve "quorum". A Presidência torna sem efeito a 
votação. Solicito ao Sr. Secretário, Deputado Rêmolo Aloise, que 
proceda à chamada dos Deputados para recomposição de "quorum". Na 
sua ausência, convoco o Deputado Leonídio Bouças. 
O Sr. Secretário (Deputado Leonídio souças)- (-Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 39 Deputados. Há "quorum" 

para votação. 
Registro de Presença 

O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - Esta Presidência 
registra a presença, em Plenário, do Deputado Robson Faria, Vice-
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Presidente da Assembléia Legislativa do Rio Grande do Norte e 
convida-o a compor a Mesa. 

O Sr. Presidente - A Presidência vai renovar a votação do projeto. 
Em votação, o projeto, salvo emenda e destaques. Os Deputados que 
o aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. 
o Deputado Gilmar Machado- Verificação, Sr. Presidente. 
O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à 

verificação requerida. 
- Procede-se à verificação de votação. 
O Sr. Presidente - Votaram a favor 35 Deputados. Nenhum Deputado 

votou contra o projeto. Não houve "quorum" para votação, motivo pelo 
qual a Presidência a torna sem efeito. Solicito ao Sr. Secretário 
que proceda à chamada para recomposição de "quorum•. 

O Sr. Secretário-(- Faz a chamada.) 
. O Sr. Presidente - Responderam à chamada 39 Deputados. Portanto, há 
"quorum• para continuação dos trabalhos. Em votação, o Projeto de 
Lei nQ 28/95, salvo emenda e destaques. 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. 

O Deputado Sebastião Helvécio - Sr. Presidente, peço verificação de 
votação. 

O Sr. Presidente É regimental o pedido. Vamos proceder à 
verificação de votação da Emenda nQ 1. 

O Sr. Presidente - Votaram a favor 39 Deputados; não houve voto 
contra. Está, portanto, ratificada a aprovação da Emenda nQ 1. Em 
votação, a Emenda nQ 2, destacada pelo Deputado Marco Régis. Os 
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) 
Aprovada. 
O Deputado Sebastião Helvécio - Peço verificação de votação. 
O Sr. Presidente - É regimental o pedido. A Presidência vai 

proceder à verificação de votação. 
- Procede-se à verificação de votação. 
O Sr. Presidente - Votaram a favor da emenda 27 Deputados; votaram 

contra a emenda 9 Deputados, totalizando 36 votos. Portanto esta 
Presidência declara sem efeito a votação, pois não há •quorum", no 

z momento, para votação. Solicito ao Sr. 1Q-Secretàrio que proceda à 
G chamada para recomposição do número regimental. 
~ o Sr. Secretário - (- Faz a chamada.) a· 
~ O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) Responderam 
i chamada 37 Deputados. Portanto. não hà "quorum" para a votação. 
2 Palavras do Sr. Presidente 
~ A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta da 
~ reunião o Projeto de Lei nQ 26/95, por não se encontrar em condições 
E de ser apreciado. 
~ ENCERRAMENTO 
~ 

~ O Sr. Presidente - Persistindo a falta de "quorum" para votação e 
~ não havendo matéria em fase de discussão nem oradores inscritos para 
~ o Grande Expediente, a Presidência encerra a reunião e convoca 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, 
~ 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. Q 
É 
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 11/95 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 
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De autoria do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas 
Gerais, o Projeto de Lei nQ 11/95 dispõe sobre a criação de cargos 
nos Quadros das Secretarias dos Tribunais de Justiça e de Alçada do 
Estado de Minas Gerais e dá outras providências. 
Publicado em 22/2/95, o referido projeto foi distribuído às 

comissões competentes para receber parecer, em cumprimento do 
disposto no art. 195, c/c o art. 103, v, "a", do Regimento Interno. 

Com a incumbência de nos pronunciarmos preliminarmente sobre a 
matéria, passamos a sua fundamentação à luz dos aspectos jurísico-
·constitucionais. 

Fundamentação 
A proposição tem por escopo a criac2o de 15 cargos de Assistente 

Especializado para o Quadro de Pessoa· da Secretaria do Tribunal de 
Justiça e 45 cargos de Assessor Judiciário III, 10 cargos de 
Assistente Especializado e 1 cargo de Coordenador de Área para o 
Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal de Alçada. 

A criação de cargos públicos é matéria reservada a lei "ex-vi" do 
art. 61, VIII, da Carta mineira, sujeitando-se, portanto, ao 
procedimento legislativo ordinário. 
Tendo em vista as regras de distribuição de competências do sistema 

constitucional vigente, a iniciativa legislativa teve fulcro no art. 
66, IV, "b", da Constituição Estadual, que outorgou ao Tribunal de 
Jus~iça, _pelo seu Presidente, a possibilidade de apresentar ao 
Leg1slat1vo, em caráter privativo, projetos de lei que disponham 
s9br~ a criação, a transformação ou a extinção de cargo e função 
publ1cos da Secretaria daquela Corte e das Secretarias dos Tribunais 
de Alçada. 
Finalmente, atendendo à técnica legislativa, apresentamos a Emenda 

nQ 1, acrescentando ao texto do projeto artigo contendo a cláusula 
revocatória. 
Dest~rte! a _matéria em apreço não encontra óbice jurídico-

constltUclonal a sua normal tramitação nesta Casa. 
Conclusão 

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 
~onstitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 11/95 
JUntamente com a Emenda nQ 1, a seguir transcrita. 

Acrescente-se onde convier: 
EMENDA NQ 1 

"Art ..... -Revogam-se as disposições em contrário". 
Sala das Comissões, 28 de março de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Simão Pedro Toledo relator 

Leonídio Bouças -Arnaldo Penna -Geraldo Nascimento- Elbe Brandão. 
PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 23/95 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 
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O projeto de lei em epígrafe, de autoria do Deputado Ivo José, 
cuida da criação de área de proteção ambiental nas lagoas marginais 
do rio Piracicaba e de seus afluentes. 

Publicada em 25/2/95, foi a matéria distribuída a esta Comissão 
para exame quanto aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade 
e legalidade, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, v, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
De acordo com o art. 24, VI, da Constituição da República, matéria 

relativa à legislação ambiental é de competência concorrente da 
União, dos Estados e do Distrito Federal. Sob o prisma da 
competência administrativa, a Carta Magna arrola, no art. 23, VI, a 
incumbência do Estado no tocante à proteção do meio ambiente. 

No capitulo destinado ao meio ambiente, a Lei Maior prevê a criação 
pelo poder público de espaços territoriais a serem especialmente 

·protegidos, sendo vedado ao Executivo suprimi-los ou alterá-los por 
meio de decreto. 

O constituinte estadual, sensível à importância do tema, dedicou-
lhe especial atenção quando da elaboração da Constituição do Estado, 
como se vê pela redação dada aos arts. 214 a 217, com previsão 
expressa da criação de parques, reservas, estações ecológicas e 
outras unidades de conservação, sem reserva da iniciativa ao 
Executivo. 

Com efeito, o art. 65 da Carta mineira contemplou o princípio da 
iniciativa concorrente, segundo o qual a deflagração do processo 
legislativo é defesa aos membros do parlamento somente quando a 
matéria é privativa de órgão ou Poder. 

Conclusão 
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 23/95. 
Sala das Comissões, 28 de março de 1994. 
Geraldo Santanna, Presidente Geraldo Nascimento, relator 

Leonidio Bouças - Elbe Brandão - Arnaldo Penna - Simão Pedro Toledo. 
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 

'Nº 24/95 
Comissão de Constituição e Justiça 

z Relatório 
G De autoria do Deputado Ivo José, o projeto de lei em comento dispõe 

sobre a criação de áreas de proteção ambiental das lagoas marginais 
; do rio Doce e seus afluentes. 
·E Publicada no "Diário do Legislativo" de 25/2/95, a matéria foi 
2 distribuída a esta Comissão para exame preliminar de juridicidade, 
c constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 195, c/c o art. 
: 103, V, "a", do Regimento Interno. 
~ Fundamentação 
.§ Dispõe o art. 225, § 1Q, III, da Carta Republicana que todos têm 
~direito a ambiente ecologicamente equilibrado e incumbe ao poder 
~público definir, em todas as unidades da Federação, espaços 
~ territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos. 
~ Na Constituição Estadual, a matéria está disciplinada no art. 214, 

ro § 1Q, VIII, nos seguintes termos: 
g "Art. 214 -Todos têm direito a meio ambiente ecologicamente 
~equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade 
"' õ. 
É 
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de vida, e ao Estado e à coletividade é imposto o dever de defendê-
lo e conservá-lo para as gerações presentes e futuras. 
§ 1Q - Para assegurar a efetividade do direito a que se refere este 

artigo, incumbe ao Estado, entre outras atribuições: 

VIII - criar parques, reservas, estações ecológicas e outras 
unidades de conservação, mantê-los sob especial proteção e dotá-los 
da infra-estrutura indispensável às suas finalidades;" (grifo 
nosso). 
Observe-se que a proteção ao meio ambiente é matéria de competência 

comum às entidades federadas, sujeita a legislação concorrente da 
União, dos Estados e do Distrito Federal, consoante os arts. 23, VI, 
e 24, VI, da Constituição Federal. 

Conclusão 
Em face ao exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

·constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 24/95. 
Sala das Comissões, 28 de março de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Geraldo Nascimento, relator - ~lbe 

Brandão - Leonidio Bouças - Arnaldo Penna - Simão Pedro Toledc. 
PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 29/95 

Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça, de Defesa 
Social e de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O projeto de lei em tela é de autoria do Governador do Estado e 
visa a alterar dispositivo da Lei nQ 11.717, de 27/12/94, que 
institui o adicional de local de trabalho para o servidor em efetivo 
exercício em estabelecimento penitenciário. 

Publicada no "Diário do Legislativo", de 8/3/95, e encaminhada a 
esta Casa Legislativa por meio da Mensagem nQ 4/95, tramita a 
proposição em regime de urgência, por solicitação do Chefe do Poder 
Executivo, que se utiliza da prerrogativa constante no art. 69 da 
Constituição do Estado. 
Distribuída às Comissões supracitadas para apreciação 

conjunta, em face do preceito contido no art. 222 do 
Interno, passamos a nos manifestar sobre seus aspectos 
constitucionais e legais. 

Fundamentação 

em reunião 
Regimento 

jurídicos. 

A proposição sob análise visa a instituir o adicional de local de 
trabalho para ? servidor do Centro de Internação Provisória do 
Adolescente Jose Adolfo Vieira Assad. 
o referido estabelecimento foi criado pela Lei nQ 11.713, de 

23/12/94, ao passo que a vantagem anteriormente referida foi 
instituída pela Lei nQ 11.717, de 27/12/94. 
Observa-se que, dada a simultaneidade das referidas leis, não foi 

possível contemplar os servidores do Centro de Internação Provisória 
do Adolescente com a vantagem conferida aos servidores em efetivo 
exercício em estabelecimento penitenciário de que trata a Lei nQ 
11.717. 
A proposta em tela 

disposto no art. 32 
pretende corrigir essa distorção, consoante o 
da Constituição do Estado, que assegura ao 
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servidor público da administração direta isonomia de vencimentos 
para cargos de atribuições iguais ou assemelhados do mesmo Poder. 
Tratando-se de disposição relativa ao regime jurídico un1co, a 

inauguração do processo legislativo é própria do Governador do 
Estado. 

Deve, ainda, a proposição ser apreciada oor esta Casa, uma vez que 
o art. _61, VIII, da Carta Estadual coloca entre as atribuições da 
Assembleia Legislativa a apreciação de matérias que dizem respeito à 
fixação de remuneração de servidores públicos. 

Não vislumbramos, portanto, qualquer impedimento de ordem jurídica, 
constitucional ou legal à normal tramitação do orojeto. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 29/95 . 
. Sala das Comissões, 16 de março de 1995. 

Geraldo Santanna, Presidente Simão Pedro Toledo, relator 
Marcelo Gonçalves - Arnaldo Penna - Geraldo Nascimento. 

Comissão de Defesa Social 
Relatório 

O Projeto de Lei nQ 29/95, encaminhado a esta Casa Legislativa pelo 
Governador do Estado por meio da Mensagem nQ 4/95, visa a alterar 
dispositivo da Lei nQ 11.717, de 27/12/94, que institui o adicional 
de local de trabalho para o servidor em efetivo exercício em 
estabelecimento penitenciário e dá outras providências. 

Cabendo a esta Comissão examinar o mérito da proposição, passamos à 
fundamentação deste parecer. 

O projeto em tela visa a 
28/12/94, à nova realidade 
Minas Gerais. 

Fundamentação 
adequar os termos da Lei nQ 11.717, de 
do sistema penitenciário do Estado de 

Com efeito, o Centro de Internação Provisória do Adolescente José 
Adolfo Vieira Assad, criado pela Lei nQ 11.713, de 23/12/94, não se 
insere no rol do art. 10 da Lei nQ 11.717, que classifica os 
estabelecimentos penitenciários para fins de percepção do adicional 
de local de trabalho. 

A proposta em comento visa a corrigir essa distorção, contemplando 
z os servidores do referido centro com a vantagem recém-instituída. 
õ A adoção de uma política salarial justa, dispensando tratamento 
' equânime a todos os servidores do sistema, tal como pretende o 
~ Governador do Estado, proporcionará melhor nível de remuneração a 
·E todo o pessoal que desenvolve atividade permanente junto à população 
~ carcerária. 
E Os resultados mais imediatos serão positivos não apenas no tocante 
: ao atendimento da população carcerária como também aos aspectos de 
~ ~~~~~~~ç~a~~ ac~~~~~~~g;·d:a~~rv~~~;ac~ns~~:~~~~~a~~ ~~se~~ alocarem 
~ ~ Conclusão 
~ Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nQ 
~ 29/95 na forma proposta. 
~ Sala das Comissões, 16 de março de 1995. 
~ Geraldo Santanna, Presidente- Miguel Martini, relator- Djalma 
g Diniz. 
o 
~ 
~ m 
Q 
E 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 
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De autoria do Governador do Estado, a proposição em apreço altera a 
Lei nQ 11.717, de 27/12/94, que institui o adicional de local de 
trabalho para o servidor em efetivo exercício em estabelecimento 
penitenciário. 
Após exame preliminar do projeto, a Comissão de Constituição e 

Justiça concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade. 
Posteriormente, a Comissão de Defesa Social opinou pela aprovação 

da proposição na forma original. 
Agora, vem a matéria a esta Comissão para receber parecer. 

Fundamentação 
A proposta tem como objetivo possibilitar aos servidores do Centro 

de Internação Provisória do Adolescente - CEIP -, em Belo Horizonte, 
que atendam aos pressupostos legais, o recebimento do adicional de 
local de trabalho, desde que em efetivo exercício de atividade 

·permanente junto à população carcerária. Esses funcionários expõem-
se a situações de desgaste psíquico e a riscos de agressões físicas, 
revestindo-se, destarte, a medida proposta de caráter meritório e de 
grande senso de justiça. 

Como o CEIP é um estabelecimento de pequeno porte, e o adicional em 
tela é igual a 40% do vencimento básico do servidor, as despesas 
decorrentes da execução da futura lei serão muito pequenas em 
relação às receitas do Estado. O Executivo nem mesmo solicita 
autorização legislativa para abertura de créditos adicionais, não 
havendo consignação de novas despesas no orçamento em vigor. A 
matéria não encontra, assim, óbice do ponto de vista financeiro-
orçamentário. 

Aproveitamos a oportunidade para aperfeiçoar a legislação vigente, 
o que fazemos por meio da emenda redigida na conclusão deste 
parecer. 

Conclusão 
Em face do exposto, 

29/95 com a Emenda nQ 
opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nQ 

1, a seguir redigida. 
EMENDA NQ 1 

Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... -Fica o Presidente do Instituto de Previdência dos 

Servidores do Estado de Minas Gerais IPSEMG autorizado a 
recrutar pessoal, sob o regime de contrato de direito 
administrativo, até o limite de 32 (trinta e duas) vagas, com a 
finalidade de assegurar a prestação ininterrupta dos serviços. 

§ 1Q - A contratação de que trata este artigo é de caráter 
temporário, por prazo inferior a 6 (seis) meses, nos termos e 
condições previstos no art. 11 da Lei nQ 10.254, de 20 de julho de 
1990. 
§ 2Q- Os efeitos deste artigo retroagem a 1Q de janeiro de 1995. ". 
Sala das Comissões, 28 de março de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Romeu Queiroz, relator Miguel 

Martini - Anderson Adauto- Elbe Brandão- Geraldo Nascimento (voto 
contrário). 

PARECER PARA O 

Comissão de 

1Q TURNO DO PROJETO DE 
NQ 31/95 

Constituição e Justiça 
Relatório 

LEI 
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De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcellos, o Projeto de Lei nQ 
31/95 visa a declarar de utilidade pública a Associação Brasileira 
de Agências de Viagens de Minas Gerais - ABAV-MG - com sede no 
Município de Belo Horizonte. 

Publicado, vem o projeto a esta Comissão para exame preliminar, nos 
termos do art. 103, V, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A matéria é regulada pela Lei nQ 5.830, de 6/12/71, que estabelece 

os requisitos indispensáveis à declaração de utilidade pública de 
entidades, os quais foram plenamente preenchidos, conforme comprova 
a documentação juntada ao processo. 
Verifica-se que a entidade tem personalidade jurídica, funciona há 

mais de dois anos, e sua diretoria é composta por pessoas idôneas, 
que não recebem remuneração pelo exercício dos cargos. 

Em face ao exposto, 
constitucionalidade e pela 
forma proposta. 

Conclusão 
concluímos pela juridicidade, pela 
legalidade do Projeto de Lei nQ 31/95 na 

Sala das Comissões, 23 de março de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Geraldo 

Nascimento - Simão Pedro Toledo - Leonídio Bouças. 
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 

-No 32/95 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
O Projeto de Lei nQ 32/95, do Deputado Antônio Genaro. visa a 

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária Presidente 
Tancredo Neves dos Moradores da Vila das Antenas e Bairro Jardim 
Alvorada, com sede no Município de Belo Horizonte. 

Publicado, vem ~ projeto a esta Comissão para ser apreciado 
~-eliminarmente ~~b a ótica jurídico-constitucional. conforme dispõe 
~ Regimento Interno da Casa. 

Fundamentação 
Em face da legislação específica e do disposto no§ 5Q do art. 178 

do Regimento Interno. o projeto encontra-se corretamente instruido. 
A entidade em apreço tem personalidade jurídica, está em 

2 funcionamento há mais de dois anos, e sua diretoria é composta de 
õ pessoas idôneas. que não recebem remuneração pelo exercício de suas 

"' ·~ . ., 
§ 
2 
-" 

funções. 
Conclusão 

Em face do exposto. concluímos pela juridicidade, pela 
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 32/95 na 
forma proposta. 

: Sala das Comissões, 28 de março de 1995. 
E Geraldo Santanna, Presidente - Elbe Brandão, relatora - Arnaldo 
'" Penna - Leonídio Bouças - Simão Pedro Toledo - Geraldo Nascimento. v; 
Ui 
'" "O 

"' '" -~ 
"' c; 
c. 
o 
"' "' '" o. 
E 



Belo Horizonte, sexta-feira, 31 de março de 1995 

ATAS 

ATA DA 16a REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 29 DE MARÇO DE 1995 

Presidência dos Deputados Wanderley Ávila 
e Sebastião Navarro Vieira 
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SUMÁRIO: ABERTURA 1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata 
Apresentação de Proposições: Proposta de Emenda à Constituição nQ 
2/95 - Projetos de Lei nQs 139 a 147/95 - Requerimentos nQs 185 a 
201/95- Requerimentos dos Deputados João Batista de Oliveira (2), 
Paulo Schettino, Miguel Barbosa e Wanderley Ávila e outros 
Comunicações: Comunicações dos Deputados Ronaldo Vasconcellos e 
Wanderley Ávila -Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Irani 

·Barbosa, Ronaldo Vasconcellos e Carlos P'~enta- 2a PARTE (ORDEM DO 
DIA): tª Fase: Abertura de inscrições - ~eitura -de comunicações 
apresentadas - Requerimentos: Requerimento do Deputado Wanderley 
Ávila e outros; deferimento -Questão de ordem -ENCERRAMENTO 
ORDEM DO DIA. 

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

Paulo Pettersen - Rêmolo Aloise - Maria José Haueisen - Ibrahim 
Jacob- Ermano Batista - Aílton Vilela- Ajalmar Silva- Alberto 
Pinto Coelho - Anderson Adauto - Anivaldo Antônio - Antônio Andrade 
-Antônio Genaro- Antônio Roberto- Arnaldo Penna- Bilac Pinto-
Bonifácio Mourão - Carlos Murta - Carlos Pimenta - Clêuber Carneiro 
- Dílzon Melo- Dimas Rodrigues - 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 01 iveira - João Leite -
Jorge Eduardo de Oliveira- José Braga- José Henrique- José Maria 
Barros- Kemil Kumaira - Leonídio Bouças- Luiz Antônio Zanto-
Marcelo Gonçalves -Marco Régis- Marcos Helênio- Maria Olivia-
Mauri Torres -Miguel Barbosa- Miguel Martini - Olinto Godinho-
Paulo Piau - Paulo Schettino - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto -
Ronaldo Vasconcellos -Sebastião Costa- Sebastião Helvécio- Simão 
Pedro Toledo- Toninho Zeitune- Wilson Trópia. 

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

1ª PARTE (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 Sebastião Navarro Vieira) - 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 
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Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes 

proposições: 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO NQ 2/95 

. (Ex-Proposta de Emenda à Constituição nQ 39/94) 
Da nova redação ao inciso II do art. 30 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado de Minas 
Gerais. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1Q O inciso II do art. 30 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado de Minas 
Gerais passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 30 - ........................................ · · · · · · · 
I - ..................................................... . 
II- tenha, na data da promulgação da Constituição da República, 

_1.800 (mil e oitocentos) dias ou mais de serviço em órgão da 
administração direta, em autarquia ou em fundação públicas 
estaduais. 

Art. 2Q -Esta emenda à Constituição entra em viga~ na data de sua 
publicação. 
Sala das Reuniões, 22 de março de 1995. 
Wanderley Ávila -Paulo Pettersen- Leonidio Bouças -Sebastião 

Navarro Vieira - Bilac Pinto- José Braga- Ibrahim Jacob- Romeu 
Queiroz - Ermano Batista - Elbe Brandão - Rêmolo Aloise - Marcelo 
Gonçalves - Arnaldo Penna -Alencar da Silveira Júnior - Carlos 
Murta- Wilson Trópia -Sebastião Costa- Alberto Pinto Coelho-
Clêuber Carneiro - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro Francisco 
Ramalho - Irani Barbosa - Jairo Ataide - João Leite - Jorge Eduardo 
- José Maria Barros - Miguel Barbosa. 
Justificação: Em que pese à respeitável intenção do legislador 

constituinte, que, ao editar o art. 30 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias da Constituição Estadual, procurou 
operacionalizar o benefício da estabilidade constitucional, o fato é 
que a expressão "serviço continuado" acabou por inviabilizar o 
supracitado benefício. 

Com efeito, a atual redação do inciso II do art. 30 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias da Carta mineira está assim 

z expresso: 
;:; "A r t . 30 - . . . .......................................... . 

I - ..................................................... . 
~ II - tenha, na data da promulgação da Constituição da República, 
·E cinco anos ou mais de serviço continuado em órgão da administração 
~direta, em autarquia ou em fundação públicas estaduais." (Grifo 
c: nosso) . 
o Consoante se enfatizou, a expressão "serviço continuado" prejudicou 
~o funcionalismo de um modo geral e, de modo especial, causou 
o prejuízos irreparáveis aos professores e serviçais contratados, á cujos contratos foram interrompidos pelos recessos escolares dos 
~ anos de 1983 a 1988. Essa interrupção acabou por inviabilizar, para 
~ professores e serviçais, a possibilidade de conquistarem a tão J sonhada estabilidade constitucional. 
~ Na verdade, o qualificativo "continuado" é uma pedra de tropeço no 
~caminho do sofrido servidor público estadual. 
~ É importante enfatizar que os contratos foram interrompidos, aliás e injustamente, sem que fosse dada aos servidores a garantia do 
a 
E 
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direito às férias pelo período trabalhado. O Estado de Minas Gerais, 
nesse episódio, agiu de forma imperial, impondo, de forma 
unilateral, a sua vontade e decisão. 
Esta proposta de emenda à Constituição tem, pois, o objetivo de 

possibilitar que o benefício da estabilidade constituc~on~l produza 
efeitos práticos e deixe de ser um sonho inat1ng1vel para 
professores e serviçais contratados. Para isso, nossa proposta 
substitui a expressão "cinco anos ou mais de serviço continuado" por 
"1.800 (mi 1 e oitocentos) dias ou mais de serviço•. 
Pela justiça e oportunidade desta proposta de emenda à 

Constituição, esperamos contar com o apoio de nossos nobres pares à 
sua aprovação. 
-Publicada, fica a proposta de posse da Mesa pelo prazo de três 

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

PROJETO DE LEI NQ 139/95 
(Ex-Projeto de Lei no 1.714/93) 

Declara de utilidade pública a Brigada Ecológica, com sede no 
Município de Belo Horizonte. 

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

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, 7 de março de 1995. 
João Batista de Oliveira 
Justificação: A Brigada Ecológica, fundada em 14/8/89, é uma 

entidade sem fins lucrativos, sem vinculas partidários e sua duração 
é por tempo indeterminado. A instituição tem por objetivo defender a 
natureza de forma atuante e incisiva, contrapondo-se a todo tipo de 
depredação ou degradação do meio ambiente, seja este praticado por 
instituições públicas, particulares, religiosas ou por qualquer 
pessoa que atente contra o equilíbrio harmônico do ecossistema. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame 

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

PROJETO DE LEI NQ 140/95 
(Ex-Projeto de Lei nQ 1.889/94) 

Declara de utilidade pública o Hospital São João Batista de 
Itamoji, 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 Itamoji, com sede no Município de Itamoji. 
Art. 2Q- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 21 de fevereiro de 1995. 
Sebastião Costa 
Justificação: O Hospital São João Batista de Itamoji 

relevantes serviços de assistência m~dico-hospitalar a 
carentes e de amparo à maternidade e a infância. Presta, 
assistência aos enfermos indigentes daquela comunidade. 

presta 
pessoas 
também, 

-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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(Ex-Projeto de Lei nQ 2.091/94) 
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Declara de utilidade pública a Associação dos Municípios da Área 
Mineira da SUDENE - AMAMS -. com sede no Município de Montes Claros. 

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

Municípios da Area Mineira da SUDENE AMAMS com sede no 
Município de Montes Claros. 

Art. 2Q- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 21 de fevereiro de 1995. 
Carlos Pimenta 
Justificação: A AMAMS, constituída por 42 municípios da região 

Norte do Estado, além de defender os interesses das administrações 
municipais da área mineira da SUDENE, promove, nesses municípios 
·associados, a adoção de estímulos econômicos para a industrialização 
da área mineira do polígono da seca, com o aproveitamento de seus 
recursos naturais, matérias-primas e mão-de-obra disponíveis. 

Além disso. a documentação anexada ao processo comprova que a 
Associação atende aos requisitos exigidos pela legislação que 
disciplina a declaração de utilidade pública de entidades. 

Por sabermos que a entidade tem papel decisivo na implementação de 
POlíticas que favoreçam o povo tão sofrido do Norte de Minas, 
colocamos o presente projeto à apreciação de nossos ilustres pares, 
certos de contarmos com seu apoio à aprovação da matéria. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame 

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

PROJETO DE LEI No 142/95 
(Ex-Projeto de Lei nQ 1.924/94) 

Declara de utilidade pública a Obra Unida Santa Luiza de Marilac, 
com sede no Município de Pouso Alegre. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a Obra Unida Santa 

Luiza de Marilac, com sede no Município de Pouso Alegre. 
Art. 2Q- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

2 Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
~ Sala das Reuniões, 9 de março de 1995. 

Simão Pedro Toledo 
~ Justificação: A Obra Unida Santa Luiza de Marilac é uma entidade 

·ro civil sem fins lucrativos, com sede no Município de Pouso Alegre. 
~ Declarada de utilidade pública pela Lei Municipal nQ 2.747, de 1993, 
c a entidade pretende agora obter o mesmo tratamento no âmbito 
o estadual. 
~ Ligada à Sociedade São Vicente de Paulo, a entidade tem por 
g finalidade a prática da caridade cristã por meio da assistência 
~social, agindo especialmente no auxilio habitacional, pecuniário, 
~médico e hospitalar. Todo auxílio é prestado gratuitamente, 
ro excluídos quaisquer tipos de discriminação racial. social. política 
.~ou religiosa. Do mesmo modo. sua diretoria nada percebe por suas 

ro atividades filantrópicas, constituindo-se de pessoas idôneas, 
~ r~soeitadas em toda a comunidade pouso-alegrense. 
o 
~ o a 
E 
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uma vez que a entidade preenche os requisitos necessários à 
declaração de sua utilidade pública, o signatário deste projeto de 
lei solicita dos nobres pares a sua aprovação. 
-Publicado vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame 

preliminar, ~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 143/95 
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro 

Bethânia, com sede no Município de Ipatinga. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q Fica declarada de utilidade pública a Associação 

Comunitária do Bairro Bethânia, com sede no Município de Ipatinga. 
Art. 2Q- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 21 de março de 1995. 
Ajalmar Silva 
Justificação: A Associação Comunitária do Bairro Bethânia, em pleno 

funcionamento há mais de dois anos, é uma entidade civil sem 
finalidade lucrativa, de caráter beneficente e cultural. Visa à 
promoção humana e ao desenvolvimento da comunidade, dando especial 
atenção à manutenção da limpeza dos logradouros públicos, à 
conservação dos prédios de uso comum, das áreas de lazer, das praças 
públicas, sem se descuidar dos problemas atinentes à educação no 
trânsito, à educação sanitária e à valorização da pessoa humana. 

Como a Associação, desde a sua fundação, em 1984, tem desenvolvido 
atividades voltadas exclusivamente para o interesse da comunidade, 
faz jus à declaração 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 144/95 
(Ex-Projeto de Lei nQ 1.972/94) 

Declara de utilidade pública a Associação de Músicos Profissionais 
e Amadores de Ressaquinha, com sede no Município de Ressaquinha. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a Associação de 

Músicos Profissionais e Amadores de Ressaquinha, com sede no 
Município de Ressaquinha. 
Art. 2Q- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 7 de março de 1995. 
José Bonifácio 
Justificação: A Associação de Músicos Profissionais e Amadores de 

Ressaquinha exerce atividades de suporte cultural no Município de 
Ressaquínha, promovendo festas cívicas, religiosas e folclóricas na 
região. Seguem em anexo os documentos exigidos para instruir o 
projeto de declaração de utilidade pública da entidade. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame 

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

PROJETO DE LEI No 145/95 
(Ex-Projeto de Lei nQ 1.127/92) 

Declara de uti:ldade pública a Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais - APAE -. com sede no Município de São Tiago. 



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 São 
Tiago. 

Art. 2Q- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 14 de março de 1995. 
Maria Olívia 
Justificação: A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São 

Tiago é entidade sem fins lucrativos, que está em pleno e regular 
funcionamento, cumprindo suas atividades estatutárias. A instituição 
procura promover o bem-estar, através de educação especial; 
assegurar a proteção e o ajustamento social ou a integração dos 
indivíduos excepcionais residentes em São Tiago e nas localidades 
vizinhas; estimular os estudos e as pesquisas relacionadas com a 

·educação e a recuperac2o de excepcionais; empenhar-se na profilaxia 
e na prevenção da exce~cionalidade, em colaboração com os órgãos 
especializados da área de saúde e do serviço social. 

Pelo caráter filantrópico, educacional e social, pelo apoio que a 
entidade presta aos indivíduos excepcionais, concito meus pares a me 
apoiarem para 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 146/95 
(Ex-Projeto de Lei nQ 1.848/93) 

Declara de utilidade pública a Associação Beneficente Fernando 
Osório, com sede no Município de Guaranésia. 

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

Beneficente Fernando Osório, com sede no Município de Guaranésia. 
Art. 2Q- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 14 de março de 1995. 
Mar i a O 1 í v i a 
Justificação: A Associação Beneficente Fernando Osório, entidade 

2 sem fins lucrativos, tem como objetivo congregar todos os seus 
5 membros ativos e regulares para prestar serviços de sua própria 
~ ~~~~~~~~va~b~~s c~~~ug~~n~~~~~~~s aco~0~~ni~~~~~id~~~~i~~~~~ca~a~;~~ 
i atpividades a ~im de atingir sufas fin~lidades. . 1 a Assoc,·aça-o e· 
~ or ser entidade de cunho ilantropico e soc1a , 
E merecedora da declaração de sua utilidade pública. 
~ Conto com o apoio dos nobres colegas à aprovação deste projeto. 
~ -Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame 
~preliminar, e de Saúde e Ação Social, para deliberação, nos termos 
~ do art. 195, c/c o art. 104, inciso I, do Regimento Interno. 
o PROJETO DE LEI No 147/95 
~ (Ex-Projeto de Lei nQ 2.183/94) 
.~ Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos 
~Excepcionais- APAE- de São Gonçalo do Sapucaí, com sede no 
~Município de São Gonçalo do Sapucai. 
~ A Assembléia Legisl:-iva do Estado de Minas Gerais decreta: 
Cl o. 
E 
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Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais 
e Amigos dos Excepcionais - APAE -de São Gonçalo do Sapucai, com 
sede no Município de São Gonçalo do Sapucaí. 
Art. 2Q- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 7 de março de 1995. 
Wanderley Ávila 
Justificação: A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE 

de São Gonçalo do Sapucaí é uma entidade civil sem fins 
lucrativos, com sede na cidade de São Gonçalo do Sapucaí, cuja 
finalidade é manter e incentivar a criação de estabelecimentos 
especializados destinados ao tratamento do excepcional, sua 
educação, habilitação, reabilitação e inserção na sociedade. 
Seus estatutos estão registrados no Cartório de Registros ae 

Títulos e Documentos de São Gonçalo do Sapucaí sob o nQ 1. 165, a 
·fls. 32, no Livro A-03. Conforme atesta o Juiz de Direito da 2ª 
Vara, Dr. Osvaldo H. Villela dos Santos, a APAE de São Gonçalo do 
Sapucaí está em pleno e regular funcionamento desde 23/6/83, 
cumprindo suas finalidades estatutárias. Sua diretoria é composta de 
pessoas idôneas, que não recebem remuneração pelo exercício dos 
cargos que ocupam. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame 

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

REQUERIMENTOS 
NQ 185/95, do Deputado Sebastião Costa, solicitando seja formulado 

apelo ao Governador do Estado e ao Comandante-Geral da PMMG com 
vistas a que se exija dos militares designados fiscais 9e trânsito a 
licença de habilitação para motorista profissional. (-A Comissão de 
Defesa Social.) 

NQ 186/95, do Deputado Paulo Schettino, solicitando seja formulado 
apelo ao Diretor-Geral do DER-MG com vistas à adoção de 
procedimentos para realização de obras de recapeamento.asfáltico da 
estrada que liga o Município de Arcos ao de Bambui. (-A Comissão de 
Administração Pública.) 

NQ 187/95, do Deputado Kemil Kumaira, solicitando seja formulado 
apelo ao Governador do Estado e ao Presidente da Companhia de 
Distritos Industriais - CDI - com vistas à implantação de distrito 
industrial no Município de Nanuque. 

NQ 188/95, do Deputado Kemil Kumaira, solicitando seja formulado 
apelo ao Governador do Estado e ao Presidente da Companhia de 
Distritos Industriais - CDI - com vistas à implantação de distrito 
industrial no Município de Teófilo Otôni. (-Distribuídos à Comissão 
de Fiscalização Financeira.) 

NQ 189/95, do Deputado Kemil Kumaira, solicitando seja formulado 
apelo ao Governador do Estado e à Diretora-Geral do DETEL-MG com 
vistas à instalação de posto telefônico na localidade de Bom Jesus 
da Vitória, no Município de Bertópolis. 

NQ 190/95, do Deputado Kemil Kumaira, solicitando seja formulado 
apelo ao Governador do Estado e ao Secretário de Transportes e Obras 
Públicas com vistas à liberação de recursos para a realização de 
obras que menciona, no Município de Bertópolis. (-Distribuídos à 
Comissão de administração Pública.) 
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NQ 191/95, do Deputado Paulo Schettino, solicitando se consigne nos 

anais da Casa voto de congratulações com o Clube Atlético Mineiro 
pela passagem do 89Q aniversário de fundação da agremiação. (- À 
Comissão de Educação.) 

NQ 192/95, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando seja formulado 
apelo ao Secretário de Recursos Minerais com vistas à isenção da 
taxa cobrada aos produtores rurais do Norte de Minas referente à 
outorga de água. (-À Comissão de Política Energética.) 

NQ 193/95, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja formulado 
apelo aos Secretários de Recursos Minerais e de Ciência e Tecnologia 
com vistas à defesa dos interesses dos pequenos garimpeiros do 
Distrito de Terra Branca, no Município de Bocaiúva, onde se 
verificam problemas ambientais causados pelo garimpo indiscriminado 
e sem fiscalização. (-À Comissão de Meio Ambiente.) 

NQ 194/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando seja consignado 
·nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja Maçônica São 
João da Escócia, do Município de Indianópolis, por seus oito anos de 
existência. (- À Comissão de Educação.) 

NQ 195/95, do Deputado Jairo Ataíde, solicitando seja formulado 
apelo ao Governador do Estado e ao Secretário da Fazenda com vistas 
à adoção de medidas de incentivo às pequenas empresas e à~ 
microempresas, especialmente no tocante ao pagamento do ICMS. (- A 
Comissão de Fiscalização Financeira.) 

NQ 196/95, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando seja formulado 
apelo ao Secretário de Recursos Minerais com vistas à construção de 
barramentos para perenização dos ribeirões que drenam os Municípios 
de Janaúba, Porteirinha, Monte Azul, Mato Verde, Jaíba, Francisco 
Sá, Riacho dos Machados, Capitão Enéas, Espinosa, Rio Pardo de 
Minas, Mamonas, São João da Ponte e Varzelândia. 

NQ 197/95, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando seja formulado 
apelo ao Secretário de Recursos Minerais com vistas à dragagem do 
rio Gorutuba, no Município de Janaúba. (- Distribuídos à Comissão de 
Política Energética.) 

NQ 198/95, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja formulado 
apelo ao Superintendente-Geral da Receita Estadual com vistas ao 
adiamento da fiscalização da Receita no Município de Francisco 52. 

z (-À Comissão de Fiscalização Financeira.) 
seja formulado 
Agricultura com 
agrícola para 

À Comissão de 

~ NQ 199/95, do Deputado Gil Pereira, solicitando 
' apelo ao Governador do Estado e ao Secretário de 
; vistas à criação de linhas espec1a1s de crédito 
i produtores rurais da área mineira da SUDENE. (-
§ Agropecuária.) 
c NQ 200/95, do Deputado Alberto Pinto Coelho, solicitando seja 
~ consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o Governo 
E Brasileiro e o Senado Federal pela nomeação do Sr. Itamar Franco 
~ para Chefe da Representação do Brasil em Portugal. (-À Comissão de 
~Administração Pública.) 
~ NQ 201/95, do Deputado Irani Barbosa, solicitando seja formulado 
~ apelo ao Governador do Estado com vistas ao envio de cópia das 
.~ passagens e da fatura das despesas com estadia em São Paulo, por 
~ocasião do Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1, em 26/3/95. (-À Mesa 
~ da Assembléia.) 
~ Do Deputado João Batista 
~ formulado apelo ao Ministro 
~ 
E 

de Oliveira (2), solicitando seja 
da Justiça com vistas à criação da 
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secretaria Executiva do Conselho Nacional da Criança e do 
Adolescente- CONANDA- para coordenar a política nacional de 
atendimento à criança e ao adolescente, e ao Ministro da Previdência 
e Assistência Social com vistas à instalação da Secretaria Nacional 
de Assistência Social, criada pela Medida Provisória nQ 813, de 
1Q/1/95, para assumir a coordenação de todos os programas de ação 
continuada anteriormente administrados pela LBA. 

Do Deputado Paulo Schettino, solicitando seja formulado apelo ao 
Presidente da TELEMIG com vistas à instalação de um telefone público 
na R. Francisco Santos, Bairro Rola-Moça, no Município de Bambuí. 

Do Deputado Miguel Barbosa, solicitando seja submetida a regime de 
urgência a apreciação do pedido de concessão de licença para 
processá-lo, formulado p~lo Tribunal de Justiça. _ 

Do Deputado Wanderley Avila e outros, solicitando a convocaçao de 
reunião especial com vistas a homenagear o Clube Atlético Mineiro 

·por seus 87 anos de existência. _ 
COMUNICAÇOES 

- São também encaminhada~ à Mesa comunicações dos Deputados Ronaldo 
Vasconcellos e Wanderley Avila. 

Oradores Inscritos 
o Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Irani Barbosa. 
o Deputado Irani Barbosa* - Estou esperando completar um minuto de 

silêncio em homenagem ao projeto do Governador. 
Sr. Presidente, o Sr. Governador diz que tem a honra de encaminhar 

a esta Casa um projeto de lei que altera o dispositivo da Lei nQ 
11.717, de 27/12/94, que institui o adicional de local de trabalho 
para o servidor em efetivo exercício em estabelecimento 
penitenciário e dá outras providências. E ele, ainda, diz que tem a 
honra de mandar esse projeto para o Legislativo. 
Atrás desse projeto aparece a seguinte emenda: "Fica o Presidente 

do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais 
- IPSEMG - autorizado a recrutar pessoal sob regime de contrato de 
direito administrativo até o limite de 32 vagas com a finalidade de 
assegurar a prestação ininterrupta dos serviços. 

§ 1Q -A contratação de que trata este artigo é de caráter 
temporário, por prazo superior a seis meses, nos termos e condições 
previstos no art. 11, da Lei nQ 10.254, de 20 de junho de 1990. 

§ 2Q -Os efeitos deste artigo retroagem a 1Q de janeiro de 1995." 
Tem muito gaiato trabalhando e já ganhando por conta de uma lei que 
ainda não foi aprovada. Acho que vai ficar difícil até criticar 
alguma coisa apoiada por essa maioria esmagadora que o Governo 
mantém dentro desta Casa. Oportunamente, faremos uma análise mais 
profunda e, quem sabe, descobriremos os nomes desses gaiatos que 
entraram desde o dia 1Q de janeiro nessa barganha que o Governo diz 
ter a honra de enviar a esta Casa. Na minha terra, chama-se falta de 
vergonha na cara mandar um projeto de lei para ser acrescido de uma 
emenda desta natureza. 
Sr. Presidente, é lamentável, é triste, temos que voltar a cobrar 

da Bancada governista essas pessoas trabalhando desde o dia 1Q de 
janeiro e ganhando por conta. Mas que maravilha! Este Estado deve 
ter a maior arrecadação do País, deve ter o maior PIB deste País. 
Sr. Presidente, permanecerei, aqui, os 5 minutos que me restam, em 

silêncio, como protesto contra essa aberração do Governador ao dizer 
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que "tem a honra". Eu até diria outra coisa, mas o decoro 
parlamentar me impede. Ficarei os 5 minutos em silêncio. 
o Sr. Presidente (Deputado Sebastião Navarro Vieira) A 

Presidência avisa ao nobre Deputado Irani Barbosa que o Pequeno 
Expediente é para a comunicação de Deputados. Se o Deputado não 
deseja fazer uso da palavra, passarei a outro Deputado. 

O Deputado Irani Barbosa -Sr. Presidente, cabe-me o direito de 
ficar em silêncio. É a forma de comunicação que consegui encontrar 
para fazer uso desta tribuna e protestar contra essa aberração que o 
Governo diz "ter a honra de encaminhar". É a única forma de me fazer 
entender nesta Casa. 

O Sr. Presidente- O Regimento Interno, no seu art. 31, § 1Q diz: 
"Para apresentar proposiç6es, falar sobre assunto de interesse 
geral, fazer comunicação de acontecimento relevante ou de 

.falecimento de pessoas de notoriedade, terá o Deputado previamente 
inscrito o prazo de 10 minutos." O Regimento não prevê esse tipo de 
protesto. 

O Deputado Irani Barbosa Sr. Presidente, vou fazer uma 
comunicação importante. Eu estava vindo para cá, pela manhã, quando 
vi um vira-lata ser atropelado na Av. Antônio Carlos. Sr. 
Presidente, V. Exa. não imagina como fiquei consternado, vendo 
aquele vira-lata se debatendo, ali, deitado no asfalto. Não apareceu 
nenhum cidadão de bom coração, como o nosso Governador, para 
socorrê-lo. Que situação comovente! Faltam-me palavras para 
continuar. Vou ficar em silêncio para depois continuar minha 
reflexão. Sr. Presidente, peço a v. Exa. um pouco de paciência. As 
lágrimas estão vindo aos meus olhos. Tenho de aguardar em silêncio 
para me recompor emocionalmente. Estou quase me recompondo, Sr. 
Presidente. Acho que já posso concluir meu raciocínio. Ao descer do 
carro descobri que o vira-lata era de pano. Aí não havia mais 
emoção. Mas, vou continuar utilizando o tempo de que disponho para 
falar. Pretendo ficar aqui por uma hora. 

Como pôde ser enviado, para cá, um projeto dessa natureza? Como 
diria o Presidente do PT, isso é uma tremenda de uma "maracutaia". E 
esse homem vai governar Minas desta forma, em cima da falta de 
coragem. E. ainda, diz que tem a honra de encaminhar a esta Casa um 

2 projeto de lei que cria 32 vagas para gaiatos, que já estão 
~ trabalhando desde 1Q/1/95. Essas pessoas que estão trabalhando, 
· desde essa época, o fazem sem contratação, sem definição legal. Isso 
3 é crime, Sr. Presidente. É crime de responsabilidade. 

·ro Sr. Presidente, meu tempo acabou. Não deu para ficar em silêncio, 
§ 
2 mas, da próxima vez, ficarei. 
c * - Sem revisão do orador. 
c O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Ronaldo Vasconcellos. 
~ O Deputado Ronaldo Vasconcellos- Sr. Presidente, Sras. Deputadas, 
g Srs. Deputados, galerias, assessoria, imprensa. freqüentes são as á reclamaç6es de passageiros contra a falta de gabinetes sanitários 
~nos veículos destinados ao transporte intermunicipal. 
ro Com efeito, muitos usuários se vêem obrigados a interromper a 
.~ viagem por contingência de necessidade fisiológica. Outros contêm o 
~ ímpeto até chegar a local adequado, quase sempre uma rodoviária. 
g Observa-se que em qualquer caso o passageiro é sempre o prejudicado. 
~ Nosso projeto visa a sanar essa carência para permitir ao viajante 
~conforto e tranqüilidade. 
c. 
E 
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Excluímos da obrigatoriedade de gabinete sanitário as linhas de 
transporte coletivo de região metropolitana e aquelas cujo percurso 
não ultràpasse 60km ou cuja duração de viagem seja inferior a uma 
hora e meia. Tal ex1gencia não se justifica. Primeiramente, pela 
pequena distância percorrida. Em segundo lugar, em razão do grau de 
conurbação dos municípios integrantes de região metropolitana. 

Estabelecemos, outrossim, multa para os infratores da lei. Lei sem 
sanção não é lei. É conselho. 

Por fim, regulamos o exercício do direito de defesa junto aos 
órgãos administrativos encarregados da fiscalização e da aplicação 
das penalidades, bem como estabelecemos um prazo para que os 
concessionários façam a adequação de seus veículos às novas 
exigências. 
Aprovado o projeto, temos certeza de que estaremos contribuindo 

para a qualidade dos serviços de transporte coletivo de Minas 
·Gerais. 

Srs. Deputados, Sras. Deputadas, a nossa intenção é a de que sejam 
instalados gabinetes sanitários nos veículos automotores destinados 
ao transporte rodoviário coletivo intermunicipal de passageiros. As 
multas são estimadas em 10 UPFMG, que perfazem, hoje, cerca de 
R$200,00. As multas serão aplicadas nos casos que relacionamos, 
como, por exemplo, desobediência, defeito no gabinete sanitário ou 
falta de higienização dos veículos. 
Queremos, também, que a empresa infratora tenha sempre o direito de 

defesa, num prazo de 30 dias, para que nenhuma penalidade seja 
aplicada sem que a empresa exerça seu legitimo direito de defesa. 
Colocamos, inclusive, ê. possibilidade dessa possível empresa 
infratora recorrer da dec~são, permitindo, assim, o pleno exercício 
de todos os seus direitos, de acordo com o que regem as leis 
brasileiras. 
Comentamos, ainda, que as empresas concessionárias de serviço de 

transporte rodoviário coletivo intermunicipal de passageiros farão a 
adequação dos seus veículos ao disposto nesta lei, no prazo de seis 
meses, a contar de sua regulamentação. 
O nosso projeto de lei terá uma tramitação normal nesta Casa; nada 

de urgência, nada de atropelos. Depois, o Governo terá tempo para 
sancionar e regulamentar o nosso projeto. Ainda assim, estimamos o 
prazo de seis meses para que as empresas concessionárias, isto é, 
que trabalham em regime de concessão do Estado, tenham esse tempo 
para fazer a adequação de seus veículos de passageiros, com a 
instalação do gabinete sanitário. Aqueles Deputados que viajam de 
ônibus - e sei que muitos o fazem - têm a oportunidade de presenciar 
o desconforto dos passageiros que, às vezes, são obrigados a 
percorrer longos trechos sem poder utilizar gabinetes sanitários, 
uma vez que não existem em muitos veículos, tendo que aguardar as 
paradas nas rodoviárias. 
Sr. Presidente, temos informação de que o DER-MG possui critérios 

administrativos para que as empresas concessionárias trabalhem com 
tempo para a utilização dos sanitários em rodoviárias. Mas achamos 
que o critério adotado, hoje, pelo DER-MG - que se encarrega desse 
assunto - não é necessário e nem suficiente para atender à população 
de Minas Gerais. O que queremos é melhorar a condição de vida do 
passageiro, para que, em viagens mais duradouras, os ônibus tenham 
gabinetes sanitários instalados em seu interior. 
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Eu gostaria de dizer que, na verdade, essa idéia me foi passada por 

um militante político não pertencente ao meu partido, o PL, mas 
integrante de outra agremiação, e que, por determinação partidária, 
foi obrigado a fazer viagens ao vale do Jequitinhonha, com o 
objetivo de levar as mensagens e as idéias do seu partido àquele 
rincão do Estado de Minas Gerais. Democraticamente aceitei acolhi a 
idéia desse militante do PTR e pedi à consultoria da Assembléia 
Legislativa que nos ajudasse a dar um arcabouço jurídico para 
obrigar que, nos nossos coletivos intermunicipais de passageiros, 
sejam instalados gabinetes sanitários. 

A idéia vem de um usuário. A consultoria desta Casa nos ajudou na 
elaboração deste projeto de lei, que passo, agora, à reflexão dos 
Srs. Deputados e das comissões desta Casa, sem nenhum atropelo ou 
açodamento. Na verdade, queremos a efetiva participação dos Srs. 
_Deputados, nos ajudando, melhorando a redação e o conteúdo do nosso 
projeto. Nossa idéia, sempre democrática, é a de que cada 
parlamentar possa exercer plenamente o seu direito e, digo mais, o 
seu dever de apresentar emendas a projetos de lei em tramitação 
nesta Casa. Esta é a nossa intenção ao apresentar o presente projeto 
de lei: que ele seja discutido, refletido e aprovado pelos 
Deputados. Esperamos, depois, a sanção do Sr. Governador, para que 
Minas tenha um instrumento jurídico, eu diria, quase perfeito, para 
que o passageiro de ônibus tenha, no m1n1mo, um certo conforto e 
tranqüilidade ao viajar por Minas Gerais. Muito obrigado, Sr. 
Presidente. 
* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Pres;dente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta. 
O Deputado Carlos Pimenta* - Exmo. Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, imprensa aqui presente, pessoas nas galerias, 
inicialmente queremos nos congratular, de público, com a TV Montes 
Claros, pelo lançamento de sua programação de 1995, que acontecerá 
amanhã, naquela cidade, às 20 horas. No convite que faz a esta Casa, 
a emissora nos chama para conhecer a nova imagem do Norte de Minas, 
mostrando a importância do seu trabalho, principalmente na missão de 
integrar cada vez mais, e de uma forma efetiva, as várias cidades da 
região. 

z A TV Montes Claros tem uma função extremamente importante. Ela 
õ procura mostrar o que é o Norte de Minas, dando oportunidade a todos 
-~ ~~g~~~~~í~~osin~o~~~~~~an~o d~eri~~eg;~~~~nt~a~~~~~is~g~~: u~s~Áo g~ 
·e parabéns a TV Montes Claros. Estaremos presentes a esse grande 
2 acontecimento, porque reconhecemos sua importância. Acima de tudo, a 
c TV Montes Claros marca uma nova época no Norte de Minas. 
~ Sr. Presidente, Srs. Deputados, tenho em mãos o exemplar do "Estado 
E de Minas", no qual o Secretário de Indústria e Comércio, Reginaldo 
~ Arcuri, nos dá a esperança de que nosso Estado seja sede de uma nova 
~ fábrica da Volkswagen. Ele mostra e confirma o encontro da diretoria 
~ da Volkswagen com o Governador Eduardo Azeredo e fala sobre a 
ro possibilidade de o Estado atrair a nova fábrica, que irá produzir 
-~ caminhões e motores da marca alemã. O Secretário mostra, claramente, 

ro que Minas Gerais é o Estado que tem condições mais favoráveis para a 
g implantação da fábrica. O Estado tem, hoje, um crescimento de 42% 
~ acima da média do crescimento do País; é um fórum de 
c desenvolvimento, é um Estado com credibilidade junto à csmunidade 
~ 
E 
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financeira internacional. Minas Gerais tem seus passos direcionados, 
cada vez mais, para o crescimento e o desenvolvimento, e tem feito 
todo o possível para atrair novos investimentos. 
Por outro lado, estamos vendo uma ação dos Estados vizinhos. Goiás 

e Espírito Santo, que, concorrendo com Minas, oferecem inúmera~ 
vantagens para a instalação de empreendimentos dessa natureza. E 
necessário que a Secretaria da Fazenda, que o Governador Eduardo 
Azeredo, que tem criatividade, que tem um passado de realizações, 
procure colocar um fim a essa concorrência desleal. mostrando o que 
é Minas, principalmente se comparada aos Estados de São Paulo e Rio 
de Janeiro, que se encontram em situação difícil. 
Superada a fase de implantação do complexo industrial da Volkswagen 

em Minas Gerais, queremos - e sei que se trata de briga extremamente 
difícil - mostrar que o Norte de Minas encontra-se preparado e é um 
sério candidato para instalação dessa unidade, embora nós saibamos 

·que em outras regiões do Estado, regiões extremamente desenvolvidas, 
existe um "lobby" muito grande, por parte de alguns Deputados e 
industriais, pleiteando a instalação da fábrica. 
Gostaríamos de enumerar algumas das razões para a instalação da 

fábrica da Volkswagen no Norte de Minas: a região conta com o 
incentivo da SUDENE, ou seja, os incentivos fiscais do Governo 
Federal para a instalação de qualquer complexo industrial. São dez 
anos de isenção de impostos do Governo Federal. 
Várias cidades do Norte mineiro possuem modernos distritos 

industriais, todos eles com infra-estrutura capaz de receber a 
instalação de indústrias do porte da Volkswagen. 
Montes Claros é o segundo entroncamento rodoviário do Brasil. é o 

elo de comunicação do Sul do País com o Norte do Estado. Sabemos que 
temos estradas para o Nordeste brasileiro, para a costa brasileira, 
para o Sul. para o Centro-Oeste. Temos mão-de-obra qualificada, 
especializada. Temos boas escolas, como a Escola Técnica e 
universidades. Trata-se de um centro de cultura importante, com a 
instalação da Universidade Estadual de Montes Claros. O Norte 
mineiro dispõe de suporte industrial para receber a fábrica da 
Volkswagen. 

Dessa forma, 
de petulância 
estrutura de 
pleitear esse 
grande trunfo 
SUDENE. 

Sr. Presidente, embora possa alguém achar que se trata 
deste Deputado mostrar o Norte com toda a infra-

que dispõe, apesar de suas deficiências. teimo em 
importante complexo industrial para aquela região. E o 
que temos em mãos é, certamente, o incentivo fiscal da 

Sabemos que as outras metalúrgicas do nosso Estado, do Sul de Minas 
e do Triângulo, também pleiteiam a instalação de indústrias em suas 
regiões. Mas gostaríamos de fazer este apelo para iniciar esse 
trabalho, mobilizando a SEPLAN, através da Superintendência do 
Desenvolvimento do Norte de Minas, o CDL e o CDI. 
vamos mobilizar o CDL, o CDI, os Deputados Federais, as nossas 

autoridades e lideranças para que o Norte de Minas possa fazer parte 
das negociações do Governo do Estado e da Secretaria da Indústria e 
comércio e estar no plano da direção da Volkswagen em nosso País. 
Tenho certeza de que minhas palavras terão o apoio dos companheiros 

do Norte de Minas, Wanderley Ávila, José Braga, Gil Pereira, enfim, 
todos os Deputados que sabem da importância da instalação de um 
complexo industrial naquela região. 



Serão milhares de empregos, será a oportunidade de mostrarmos o 
Norte de Minas. Não o Norte miserável, assolado pela seca e pelas 
pragas, mas o Norte em potencialidade, que recebe incentivos fiscais 
da SUDENE, um Norte que está preparado para receber uma indústria de 
porte. 
* - Sem revisão do orador. 

2ª PARTE (ORDEM DO DIA) 
1ª Fase 

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

oradores inscritos, a Presidência passa à 2ª parte da reunião, com a 1ª fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de 
pareceres e a votação de requerimentos. Estão abertas as inscrições 
para o expediente da próxima reunião ordinária. 

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

apresentadas nesta reunião pelos Deputados Ronaldo Vasconcellos-
sua renúncia como membro suplente da Comissão de Ciência e 
Tecnologia (Ciente. Cópias às Lideranças e à Gerência-Geral de Apoio 
às Comissões.); e Wanderley Ávila - falecimento do Sr. Walter 
Queiroz, em Pirapora (Ciente. Oficie-se.). 

Requerimentos 
O Sr. Presidente - O Deputado Wanderley Ávila e outros requerem a 

convocação de uma reunião especial destinada a homenagear o Clube 
Atlético Mineiro, pela passagem de seus 87 anos de existência. A 
Presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso XXI 
do art. 244 do Regimento Interno e oportunamente fixará a data. 

Questão de Ordem 
O Deputado Ronaldo Vasconcellos- v. Exa. pode verificar, de plano, 

a inexistência de •quorum" para continuação dos trabalhos. Solicito 
o encerramento desta reunião, pois temos um projeto importante a ser 
votado, as Lideranças estão entrando em entendimentos e não existe 
"quorum" nem para a discussão desse projeto. Nossa questão de ordem 
é para solicitar o encerramento, de plano, desta reunião. 

ENCERRAMENTO 
O Sr. Presidente - A Presidência, verificando de plano que não há 

2 "quorum" para continuação dos trabalhos, encerra a reunião, 
~ desconvoca a reunião extraordinária de hoje, às 20 horas e convoca 
' os Deputados para a ordinária de amanhã, dia 30, às 14 horas, com a 
~ seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada pelo Sr. 
·E Presidente é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião. 
2 
c ATA DA 3a REUNIÃO ESPECIAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, EM 22 DE 

MARÇO DE 1S95, DESTINADA A RECEBER OS SECRETÁRIOS DA FAZENDA, SR. 
~ JOÃO HERALDO LIMA, E DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, § SR. REGINALDO BRAGA ARCURI 
~ Presidência do Deputado Agostinho Patrús 
~ SUMÁRIO: ABERTURA - Ata - Composição da Mesa Destinação da 
ro reun1ao - Palavras da Deputada Maria José Haueisen e dos Deputados 
.~ Anderson Adauto, Bonifácio Mourão e Sebastião Navarro Vieira 
~ Palavras do Secretário da Fazenda - Questão de ordem - Palavras do 
~ Secretário de Indústria e Comércio - Debates - ENCERRAMENTO. 
~ ABERTURA 
~ - Às 9h45min, comparecem os Deputados: c 
É 
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Agostinho Patrús -Wanderley Ávila- Sebastião Navarro Vieira-
Rêmolo Aloise - Maria José Haueisen - Ibrahim Jacob - Ermano Batista 
- Aílton Vilela- Ajalmar Silva- Alencar da Silveira Júnior -Almir 
Cardoso - Álvaro Antônio - Anderson Adauto - Anivaldo Antônio -
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 - 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- 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 
·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- 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. 

Ata 
- A Deputada Maria José Haueisen, 2ª-Secretária, procede à leitura 

da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 
Composição da Mesa 

O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à Mesa o 
Exmo. Sr. Secretário da Fazenda, Sr. João Heraldo Lima; o Sr. 
Secretário Adjunto da Fazenda, Sr. Luís Antônio Athayde 
Vasconcellos; o 1Q-Secretário da Assembléia, Deputado Rêmolo Aloise; 
o Sr. Secretário de Indústria e Comércio, Sr. Reginaldo Braga 
Arcuri; e o Sr. Cláudio Paiva, Diretor-Superintendente da Secretaria 
de Indústria e Comércio. 

Destinação da Reunião 
o Sr. Presidente - Destina-se esta reunião a receber os Exmos. Srs. 

Secretários da Fazenda, Sr. João Heraldo Lima. e de Indústria e 
Comércio, Sr. Reginaldo Braga Arcuri, a fim de prestarem 
esclarecimentos sobre as medidas adotadas no âmbito da administração 
estadual com relação à decisão do Governo Federal de aumentar a 
alíquota do IPI; sobre o Projeto Pró-Indústria, e sobre as decisões 
do Governo do Estado em relação à Mendes Júnior, bem como o encontro 
de contas autorizado pela Lei nQ 10.863, de 6/8/92. 

Neste momento, gostaríamos de dar a palavra aos Deputados autores 
dos requerimentos que suscitaram a presença dos Srs. Secretários. 

Com a palavra, a Deputada Maria José Haueisen, autora do 
requerimento que suscitou a visita do Sr. Secretário da Fazenda, Sr. 
João Heraldo Lima. 

Palavras da Deputada Maria José Haueisen 
A Deputada Maria José Haueisen- Exmo. Sr. Secretário, Sr. João 

Heraldo Lima; Exmo. Sr. Secretário Adjunto, Sr. Luís Antônio Athayde 
de Vasconcellos; Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa, 
Deputado Agostinho Patrús; Exmo. Sr. 1Q-Secretário, Deputado Rêmolo 
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Aloise; Srs. Deputados; senhores das galerias. Primeiramente, 
queremos cumprimentar e agradecer ao Sr. Secretário, Sr. João 
Heraldo Lima, e ao Sr. Secretário Adjunto, que, atendendo ao nosso 
convite, comparecem, nesta Assembléia Legislativa, para colocar-nos 
a par de problemas que consideramos sérios, importantes, e que devem 
ser do conhecimento de todos os mineiros, sobretudo dos 
parlamentares que atuam nesta Casa. 
9ueremos, inicialmente, fazer um pequeno histórico do que é para 

nos o problema Estado-Mendes Júnior, sabendo que o Sr. João Heraldo 
Lima, bem como o Sr. Luís Antônio Athayde de Vasconcellos, têm 
perfeito conhecimento do assunto. Mas a nossa introdução é sobretudo 
para os Deputados que não estavam aqui na legislatura passada e que 
talvez não tenham tido a oportunidade de acompanhar de perto essa 
questão. Queríamos relatar, brevemente, os acontecimentos, a partir 
de 1992, relativos a esse assunto. Nesse ano, o Governo do Estado 

·enviou à Assembléia Legislativa projeto de lei pedindo autorização 
para efetuar pagamentos à Mendes Júnior, celebrando um acordo, um 
encontro de contas. Naquela época, o PT foi contra esse projeto. 
Lutamos para que não fosse aprovado por esta Casa. Por que fomos 
contra? Porque entendíamos que já havia na justiça uma ação movida 
pela Mendes Júnior contra o Estado e que seria mais correto esperar 
que a justiça se pronunciasse diante da ação da Mendes Júnior. Além 
do mais, não havia acordo sobre a quantia que estava sendo cobrada. 
A quantia que a Mendes Júnior cobrava era uma e a que o Estado se 
propunha a pagar era até superior à cobrada. Entretanto, entendemos, 
naquela época, que havia um atropelamento do Estado, que não 
esperava a decisão da justiça. Mas, contra a nossa vontade, o 
projet: de lei autorizatívo foi aprovado neste Plenário. O PT 
entrou. então, com uma ação popular pedindo a suspensão dos efeitos 
da lei. A justiça concedeu a liminar à ação popular. Enquanto isso, 
corria o processo que a Mendes Júnior movia contra o Estado. A 
Mendes Júnior perdeu a ação em 1ª e em 2ª Instâncias. Diante disso, 
ficamos tranqüilos por entender que não havia mais o que pagar à 
Mendes Júnior diante daquilo que o Estado se prontificara a pagar 
anteriormente. Entretanto, Sr. Secretário, ultimamente os meios de 
comunicação têm veiculado - ::ícias, pelas quais vimos que parece 

z haver interesse novamente · · Estado em efetuar esse pagamento. Não 
~ sabemos, de fato, o que hG de verdadeiro nas notícias que têm sido 
~ veiculadas. Daí, o nosso convite aos Secretários para comparecerem 
o aqui. Gostaríamos de ouvir de v. Exas. se o Estado está realmente 

·ro interessado em efetuar acordos ou encontro de contas com a Mendes j Júnior. Para nós, isso é estranho, uma vez que a Mendes Júnior já 
c perdeu em 1ª e em 2ª Instâncias. Além do mais, entendemos que a 
: Mendes Júnior tem sido uma das empresas que mais se beneficia da 
ro ajuda estadual. A imprensa tem veiculado notícias de que os Bancos 
~ estaduais estão, às vezes, em dificuldade. Afinal, o que há de fato 
~ em relação aos acordos, entre as propostas e ao que está sendo 
~ veiculado? O que há de verdadeiro na relação Mendes Júnior, bancos 
ro estaduais e Governo Estadual? Tenho certeza de que, com a exposição 
~de v. Exa. e com o debate que será travado aqui, todos sairemos 
~ ganhando. Era o que tinha a dizer. Muito obrigada. 
a O Sr. Presidente - Com a palavra o Deputado Anderson Adauto, autor 
~ do requerimento que suscitou a visita dos Secretários João Heraldo 
~Lima e Reginaldo Braga Arcuri_ 
a 
E 
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Palavras do Deputado Anderson Adauto 
o Deputado Anderson Adauto - Meu requerimento surgiu em função de 

um requerimento de autoria do Deputado Sebastião Navarro Vieira, do 
PFL, que já existia na Casa e havia sido aprovado pelo Presidente. 
Tem por objetivo aproveitar a vinda do Secretário da Fazenda e 
trazer também o Secretário de Indústria e Comércio, para falar sobre 
um assunto que muito nos preocupa. Trata-se dos incentivos e, na 
verdade, mais do que isso. Que o novo Governo, que está se 
instalando agora, tenha uma política bastante definida para receber 
novos investjmentos. No Governo passado, o único programa existente 
foi o Pró-Inoústria, que era baseado na inflação. As vantagens que o 
Governo dava aos empresários que viessem para Minas eram as de 
usufruir do período inflacionário e ter a correção de seu dinheiro. 
Com o final da inflação, e, obviamente, da correção, a única 
vantagem que os empresários teriam para implantar aqui novos 

·investimentos deixou de existir. Minha preocupação é apenas com 
isso. Seria interessante, na presença do Secretário de Indústria e 
Comércio, ouvir o Secretário da Fazenda a respeito do que o Governo 
do Estado está pretendendo. 

Do Governo Newton Cardoso para cá, percebemos que a Secretaria da 
Fazenda tem sido o grande obstáculo. Ela coloca que Minas jamais irá 
participar do leilão que é feito por outros Estados, leilão este com 
o qual principalmente nós, Deputados do Triângulo, concordamos. 
Próximos de Goiás, assistimos estarrecidos ao que aquele Estado está 
fazendo. O Secretário da Fazenda de Goiás vai até Brasília, senta-se 
com os Secretários da Fazenda dos outros Estados que participam do 
CONFAZ, aceita as regras do Conselho, mas volta para seu Estado 
natal e adota atitudes que outros Estados não estão adotando. Não 
quero dizer que o Estado de Goiás esteja correto. Nós que crescemos 
no Triângulo e vemos São Paulo se desenvolver mais do que Minas, 
vemos que hoje até o Estado de Goiás se desenvolve mais do que Minas 
Gerais, em função de políticas adotadas nas regiões que fazem 
fronteira com o nosso Estado. O Estado de Minas não está errado em 
não participar, mas, na prática, percebemos que o Estado de Goiás 
está se desenvolvendo mais, com a instalação de empresas que 
deveriam se instalar em nosso Estado e, simplesmente, atravessam o 
rio e se instalam na outra margem. Gostaria que o Secretário nos 
esclarecesse o que o novo Governo pensa em relação à política 
industrial e ao programa de incentivos. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Bonifácio Mourão. 

Palavras do Deputado Bonifácio Mourão 
o Deputado Bonifácio Mourão - Com referência ao que disse o nosso 

ilustre colega, Deputado Anderson Adauto, teríamos a acrescentar o 
seguinte: a nosso ver a questão é um pouco mais séria. A 
Constituição Federal, no art. 156, § 2Q, XII, "g", estabelece que 
nenhum estado isoladamente pode dar isenção, e assim por diante. 
Vejo um problema sério na questão levantada pelo Deputado Anderson 

Adauto, porque Minas Gerais, por intermédio da Secretaria da 
Fazenda, pode fazer alguma coisa, mas de forma limitada, porque a 
Constituição Federal trava. 
Percebemos que nos últimos anos cerca de 20 frigoríficos de Minas 

Gerais fecharam suas portas, exatamente por causa do ICMS da carne, 
porque outros Estados têm o ICMS menor. A mesma coisa ocorre com o 
ICMS do leite. São Paulo não cobra ICMS do leite. 



573 
~ 
~ 

Quando veio a Constituição Federal, Minas Gerais cobrava. Depois da 
Constituição Federal, Minas Gerais sozinha não poderia dar isenção 
do ICMS do leite. A Constituição Federal, no artigo que acabei de 
citar não permite que nenhum Estado, isoladamente, dê isenção de 
ICMS, exatamente por causa da disputa pela carga tributária, da 
concorrência. 
~endo assim, com a reforma constitucional, nós, principalmente 

M1nas Gerais, que está sendo prejudicada por este artigo, deve lutar 
junto ao Congresso Nacional para que esse artigo seja alterado e 
surja outra forma, porque o CONFAZ dificilmente permitirá que a essa 
altura Minas Gerais dê isenção de ICMS a vários produtos, o Rio 
Grande do Sul e São Paulo não terão interesse, porque são os Estados 
mais prejudicados. 
A meu ver, o caminho principal seria fazer um trabalho para que na 

reforma constitucional se altere esse artigo. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sebastião Navarro 

Vieira, autor do requerimento que suscitou a visita dos Exmos. Srs. 
Secretários da Fazenda, Sr. João Heraldo Lima, e de Indústria e 
Comércio, Sr. Reginaldo Braga Arcuri. 

Palavras do Deputado Sebastião Navarro Vieira 
O Deputado Sebastião Navarro Vieira Sr. Presidente, Srs. 

Deputados, Srs. Secretários, há poucos dias da instalação desta 
seção legislativa, Minas Gerais discutia, com todos os seus 
segmentos, a medida tomada pelo Governo Federal, o aumento da 
alíquota de IPI sobre os carros populares, e outras medidas, como o 
aumento da alíquota de importação sobre veículos e sobre a proibição 
- pesando também sobre a montadora mineira da sistemática 
mercadológica de venda intitulada "on line". Três aç6es consecutivas 
sobre uma montadora mineira. Parece-me que, pela primeira vez na 
história de Minas, o Governo do Estado, a Assembléia Legislativa, a 
Associação Comercial e a imprensa mineira discutiam - como um todo -
o mesmo assunto, e debatiam o mesmo problema. 

Na primeira sessão desta legislatura, tive oportunidade de 
apresentar requerimento convocando os dois Secretários - que ora 
comparecem a esta Casa -, e sugerindo à Presidência que convidasse a 
Ministra da Indústria e Comércio, Dorothea Werneck, para que viesse 

2 expor as raz6es das medidas adotadas e discutir com os Deputados as 
~ implicaç6es delas decorrentes. O fato parece superado. Não se fala 
~ mais no assunto, mas acredito que a discussão ainda é importante. 
~ A Ministra Dorothea Werneck não se dignou a nos oferecer uma ·e resposta sobre o convite formulado. Em contrapartida, os dois 
2 ilustres Secretários -que engrandecem Minas Gerais participando do 
~ Governo Eduardo Azeredo- aqui vêm democraticamente expor e discutir 
~com os Deputados as implicações que essas medidas acarretaram e e podem acarretar para Minas, trazendo ainda os dados concretos de sua 
2 ação de Governo. 
~ Os Deputados, utilizando-se de sensibilidade política e intuição, 
~ podem perceber o prejuízo direto e imediato que daí decorrerá, já 
: que cada veículo produzido representa 12% de ICMS para os cofres do 
.~ Estado. Esse prejuízo desce em cadeia até os municípios, que 
~ participam do bolo tributário através de sua participação .Pelo 
g índice estabelecido através do valor adicionado fiscal. E um 
~ prejuízo em sentido lato. 
~ o c 
E 
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O Sr. Secretário de Indústria e Comércio poderia nos esclarecer 
sobre as conseqüências da quebra de confiança do investidor e do 
empresariado no Governo Federal, que propos um pacto com as 
montadoras e estabeleceu que o acordo iria perdurar até dezembro de 
1996, mas o rompeu unilateral e abruptamente, no momento em que 
Minas vive a expectativa de um novo surto de desenvolvimento 
industrial, principalmente na região sul, ao longo da Fernão Dias. 
Essas são as duas preocupações que gostaríamos de ver analisadas 

pelos Srs. Secretários: qual o reflexo na queda de arrecadação, do 
aumento de IPI sobre carro popular, quando Minas Gerais era campeã 
de vendas em todo o território nacional desse tipo de veículo; e o 
que pode representar para a industrialização de Minas Gerais essa 
quebra de confiança do investidor no Governo Federal. Muito 
obrigado. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Sr. Secretário da Fazenda, Sr. 

·João Heraldo Lima. 
Palavras do Secretário da Fazenda 

O Secretário João Heraldo Lima - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
demais presentes, muito obrigado pelo convite. É sempre uma honra 
comparecer a esta Casa para prestar os esclarecimentos que o 
~xecutivo é obrigado a prestar, mantendo o Legislativo bem 
1nformado. Além do aspecto protocolar, formal, e mesmo da obrigação 
de o Poder Executivo informar ao Poder Legislativo, vejo outro 
aspecto altamente positivo, que é poder vir aqui e dividir com os 
senhores um pouco as aflições de quem está no Executivo, depara com 
problemas de extrema complexidade e tem de tomar decisões à altura 
dessa complexidade. De modo que me sinto muito feliz em estar aqui e 1 muito aliviado em poder compartilhar com os senhores algumas das 
questões de que vamos tratar. vou seguir uma ordem, em primeiro 
lugar respondendo às indagações e questionamentos levantados pela 
Deputada. A Deputada utilizou muito bem a oportunidade para fazer um 
pequeno histórico, começando em 1992 com a questão da lei, aprovada 
a~ui nesse ano, que autorizou o encontro de contas entre o Estado de 
M1nas Gerais e a Mendes Júnior. vou abusar da paciência dos senhores 
e pedir licença para rememorar acontecimentos, não a partir de 1992, 
mas a partir de 1974, ano em que esse problema se inicia. A Deputada 
rememorou apenas uma parte muito pequena dessa longa história, a 
menor parte. A maior parte está para trás. 
O envolvimento do Estado de Minas Gerais com a Mendes Júnior começa 

em 27/5/74, quando é assinado um protocolo entre o Governo do Estado 
de Minas Gerais, a Prefeitura de Juiz de Fora e o grupo Mendes 
Júnior, criando a Siderúrgica Mendes Júnior. O protocolo, assinado 
em 13/7/74, foi reconhecido pela Assembléia Legislativa, tomando a 
forma da Resolução nQ 1.107, de 13/7/74. Em 14/10/76, foi firmado o 
primeiro acordo de acionistas entre o Estado, a Prefeitura de Juiz 
de Fora, a SIDERBRÁS e o grupo Mendes Júnior. Segundo esse acordo, o 
Estado de Minas Gerais teria uma participação de 9,27% no capital 
social total da siderúrgica que se pretendia criar em Juiz de Fora. 
Em 19/2/79, foi firmado um segundo acordo de acionistas. Nessa 
oportunidade, houve o redimensionamento completo de todo o projeto 
da siderúrgica. Nesse segundo acordo, ficou estabelecido que a 
participação do Estado de Minas Gerais seria de 14,27% do capital 
social. Houve, então, um redimensionamento do projeto e uma 
alteração da participação acionária do nosso Estado. 
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Em 23/2/87, já passando da década de 70 para a de 80, foi firmado 
um protocolo de intenções, legalmente constituído, com as obrigações 
juridicamente perfeitas, assumidas pelo Estado. Mas elas foram 
transferidas do Estado para a MGI, empresa de propriedade do Estado, 
que assumiu essas obrigações. Isso aconteceu em 23/2/87. 

A partir daí, acho adequado chegar ao evento que a Deputada 
mencionou, a Lei nQ 10.863, de agosto de 1992, que autorizava o 
Estado a promover esse encontro de contas. O que pretendi mostrar 
aos senhores com esse relato? Que esse envolvimento, esse 
contencioso do Estado com o grupo Mendes Júnior não é recente. Ele 

.não foi criado apenas com a lei autorizativa de 1992, mas remonta ao 
início da década de 70, data da criação da siderúrgica em Juiz de 
Fora. O Estado, ao longo de todo esse período, por razões quase 
sempre de dificuldades financeiras, não pôde ou não quis honrar 
pontualmente os seus compromissos na integralização do capital da 
Siderúrgica. E, ao não cumprir com seus compromissos, autorizava o 
grupo, em sucessivos eventos, a tomar empréstimos e financiamentos 
nos Bancos oficiais mineiros que aguardavarr que essas operações 
seriam provisórias, somente até que o Estac: pudesse ter condições 
de aportar os recursos necessários à integralização do capital. Isso 
gerou um passivo do grupo nos Bancos, passivo este que o grupo e os 
Próprios Bancos sempre consideraram como originário de obrigações do 
Estado de Minas Gerais. O contexto da questão é esse. Temos esse 
Problema diante de nós. Estamos olhando os múltiplos aspectos da 
Questão, sempre com os olhos voltados para o interesse do Governo de 
Minas e dos Bancos oficiais mineiros, mas entendemos que há uma 
Obrigação legalmente constituída. Há uma obrigação do Estado no 
sentido de resolver essa questão. 
A Deputada cita uma ação em curso na justiça, interposta pelo grupo 

Mendes Júnior. Gostaria de esclarecer que essa ação não se refere ao 
mérito da questão, mas a problemas relacionados à forma de 
pagamento. O mérito da quest2~ é que há uma obrigação do Estado 

2 diante do grupo Mendes Júnic· . como acionista do empreendimento. O 
~mérito dessa questão é inquestionável. A Deputada se refere a uma 
~ ação que não questiona o mérito. Além disso, gostaria de fazer um 
.~ reparo ou mesmo uma objeção à observação feita pela Deputada no 
·E sentido de que o Estado, ao longo dos anos, vem ajudando o grupo 
§ Mendes Júnior. Eu desconheço qualquer ajuda nesse sentido. Gostaria 
~ de dizer inclusive que, nesses três meses de Governo ainda 
~ incompletos -. não há nenhum fato dessa natureza. Portanto, acredito 
E que essa não seja uma observação adequada. No nosso ponto de vista, 
~ existem obrigações legais, contratos assinados e assumidos pelo 
~ Estado. São questões que envolvem os Bancos de propriedade do 
~ Estado, que, obviamente, têm a obrigação de zelar pela saúde 
~ financeira e pela integridade dos Bancos enquanto empresa. Então, o 
.~ que há objetivamente é isso. O Estado tem que resolver esse problema 
~ que está diante do Executivo. Não há como fugir de uma solução 
~ através até da omissão, porque o prejudicado será, inegavelmente, o 
~ próprio Estado. Como já enfatizei em um artigo que escrevi no 
Q "Diário do Comércio" há alguns dias, é uma questão de se cumprir a ü 
É 
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lei. Toda ação do Estado- presume-se- deve estar embasada e 
consubstanciada numa possibilidade legal. E é exatamente essa a 
nossa visão do problema. 
Ainda esclarecendo a Deputada, gostaria de dizer que na nossa 

administração entendemos que deveríamos repassar - do ponto de vista 
jurídico - todo o processo. Isso está em andamento na Procuradoria-
Geral do Estado. Na realidade, estamos checando-o e trabalhando numa 
versão inicial de um documento para que, uma vez tomada a decisão 
final dentro do Executivo, possamos promover esse encontro de 
contas. Entendemos que toda a base legal é sólida e está à 
disposição dos senhores para que seja verificada. Inegavelmente 
existe um compromisso do Estado, quer dizer, ele se comprometeu a 
entrar em um empreendimento como sócio e não aportou o capital do 
empreendimento. Isso foi renovado em dezenas de eventos - inclusive, 
já mencionei alguns. Portanto, questionar essa obrigação do Estado 

·parece-me uma atitude inadequada. E, sobretudo, existem fatos 
concretos, como o que acabei de citar, que foi o er.=ividamento do 
grupo frente aos Bancos de propriedade do Governo. Então, existem 
fatos concretos diante dos quais o Executivo tem que tomar posições. 
Ele não pode se omitir e nem adiar esse problema. Estamos procurando 
tomar as medidas cautelosamente, com o rigor da lei, mas não há como 
adiar esse problema. Ele requer soluções, ações. Há uma resolução do 
Governo, de 1992, no sentido de mandar projetos de lei para a 
Assembléia, pedindo autorização para esse acerto de contas, o que 
entendo como uma medida extremamente correta, saudável e desejável. 

Em meu modo de entender, olhando todo esse processo, não haveria 
tecnicamente, do ponto de vista jurídico, a necessidade de o 
Executivo pedir, em 1992, autorização ao Legislativo para cumprir 
esses compromissos. Eles são rigorosamente devidos pelo Estado. A 
iniciativa do ex-Governador Hélio Garcia em remeter a esta Casa os 
projetos de lei foi exatamente para dar mais uma garantia de que os 
atos do Executivo seriam transparentes e teriam o respaldo moral, 
ético e político desta Casa. Evidentemente, o Executivo quer manter 
com o Legislativo uma relação altamente respeitosa, altamente 
eficaz, do ponto de vista de promover o melhor para Minas Gerais, 
mas é muito importante que tenhamos a noção exata das 
responsabilidades, sobretudo a do Executivo. 

No momento, caro Deputado, não vemos outras alternativas para se 
tratar esta questão. Se por acaso houver alguma outra solução que 
seja do interesse de Minas, estamos prontos a discuti-la ou examiná-
la sem preconceitos, sem idéias pré-concebidas. Estamos prontos a 
discutir com seriedade a questão, mas pelas dimensões que o problema 
tomou não nos é permitido, hoje, nas nossas avaliações, maiores 
diálogos. Temos que partir efetivamente para a solução do problema. 
Se faltou algum esclarecimento, gostaria que a Deputada Maria José 

Haueisen me interrompesse, pois pretendo, na seqüência, responder às 
outras perguntas. 

O Sr. Pres;dente- Sr. Secretário, sugiro que o senhor complete sua 
exposição. Logo após, daremos a palavra ao Secretário de Indústria e 
Comércio e, posteriormente, entraremos na parte dos debates. 
O Sr. Secretár;o - Sobre a questão dos incentivos, que está mais 

afeta à área do Reginaldo, gostaria de fazer alguns comentários. 
Existe um programa de incentivo à renovação e à modernização das 
indústrias, adotado pelo BDMG, que é um programa com regras muito 

--
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claras e bem definidas que representam uma ajuda importantíssima 
para as indústrias. Quero, assim, manifestar uma discordância de 
enfoque com relação à afirmativa do Deputado de que esse programa 
teria sido concebido para um ambiente de inflação alta, porque 
beneficia as indústrias com uma correção monetária parcial e, 
portanto, ele só seria eficaz num ambiente de inflação muito 
elevada. Discordo bastante dessa afirmativa. A eficácia desse 
programa não se mede pelo nível da inflação. Se a inflação é de 2% 
ao mês e a correção monetária sobre os saldos devedores é de 50%, 
esta continua sendo de 50%. Não se trata de uma questão de números 
absolutos. Quer dizer, com uma inflação de 40% ao mês e a correção 
de 20%, proporcionalmente seria a mesma coisa de uma correção de 1%. 
Além disso, a verdadeira questão, hoje, não está aí localizada; está 
no financiamento, em 12 meses, das parcelas vencidas do ICMS, ao 

_qual as empresas que se candidatam e entram no programa têm acesso. 
Esse financiamento representa um capital de giro muito importante 
para as empresas e não guarda relação com o tamanho da inflação. De 
modo que o programa é muito eficaz, e o fundo vem crescendo. 

Tenho, aqui, algumas informações e alguns números expressivos para 
passar aos senhores. Esse fundo é muito recente. Tem pouco mais de 
um ano de funcionamento, e já existem no programa, até fevereiro de 
1995, 193 empresas, o que representa um total de 28.000 empregados. 
Quer dizer, trata-se de um programa que, hoje, está atendendo a 
28.000 empregos em Minas Gerais. O ICMS previsto para os próximos 
cinco anos, que é o prazo de validade do programa, de todas essas 
193 empresas é de R$3.400.000.000,00. Essa é a expectativa de 
arrecadação de ICMS dessas 193 empresas, nesses cinco anos iniciais. 
De modo que se trata de um programa extremamente bem montado, 
inteligente, bem articulado, que não traz o malefício do impacto 
muito negativo na receita do Estado; ele não significa uma renúncia 
fiscal. da forma como foi aqui mencionada e que outros Estados estão 
promovendo. 
Coloco-me às ordens para fornecer maiores informações sobre o 

programa. como dados, etc., a quem se interessar. 
Abordando a questão do desenvolvimento, mencionada pelo Deputado, 

quero discordar de sua afirmativa de que Minas Gerais tem se 
z desenvolvido menos do que outros Estados - ele cita o exemplo de 
~ Goiás. Os números recentes ::Brasil e dos Estados definitivamente 

não mostram isso. Pelo contra· :o, nos últimos cincos anos, na década ·ª de 90, Minas Gerais está entre os Estados brasileiros de crescimento 
·E mais sólido, tanto do ponto de vista do PIB global do Estado quanto 
2 do ponto de vista setorial - PIB industrial, PIB agrícola, PIB de 
~ serviços. Então, Minas Gerais tem tido um desempenho muito bom -
~ superior, nos últimos cinco anos, ao do Estado de Goiás, que o 
E Deputado mencionou como um exemplo de crescimento sustentado - e, do 
~meu ponto de vista, muito sólido, pois Minas Gerais tem crescido 
~ dessa forma sem que o Estado pratique a renúncia fiscal suicida, sem 
~ que o Estado de Minas entre no jogo desequilibrador da guerra fiscai 
~ descarada, como estão fazendo, no momento, outros Estados da 
~ Federação. t ilusório pensar que a guerra fiscal leva ao 
• desenvolvimento sust~ntado. Essa é a tese que venho defendendo. Isso & é ilusório, sob vários aspectos. Darei alguns exemplos. Nos últimos 
~ 12 meses tive a oportunidade de participar ativamente da negociação 
~ com a General Motors. Toda a imprensa divulgou, e vocês sabem, que a 
~ 
E 
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General Motors discutiu durante oito meses, com quase dez Estados 
da Federação, sobre onde' implantar uma indústria montadora. Eles não 
tomaram a decisão ainda, por razões que não vêm ao caso considerar, 
que estão relacionadas com o ambiente sócio-econômico no Brasil. 
Naquele processo ficou muito claro que está havendo uma mudança de 
percepção do investido~. quer seja estrangeiro, quer seja nacional, 
com relação ao ambiente onde ele vai instalar sua indústria, onde 
ele vai implantar seu projeto. Aspectos até então esquecidos, que 
não eram considerados, hoje ganharam uma relevância extraordinária. 
Vou citar um exemplo: educação. A GM queria muito mais informações 
sobre educação primária, secundária e universitária em Minas Gerais, 
informações sobre institutos de pesquisa, quanto o Estado investe em 
ciência e tecnologia e coisas desse tipo, do que qual o benefício em 
ICMS ela poderia ganhar. Ela queria muito mais saber sobre segurança 
pública, segurança do patrimônio privado, quais as greves do setor 

·industrial em Minas Gerais nos últimos dez anos, informações sobre 
comunicação, meio ambiente, saúde. Esse conjunto de variáveis hoje 
ganha claramente uma importância extraordinária do ponto de vista do 
investidor. Esta semana, Reginaldo Braga e eu estivemos conversando 
com a Volkswagen, que está em processo de discussão sobre a 
implantação de uma fábrica de caminhões que, segundo eles, será a 
mais moderna do mundo. Está-se repetindo a mesma coisa que aconteceu 
com a GM. Eles estão privilegiando outros critérios. É um equívoco 
pensar que eles querem apenas saber se vão ter isenção ou facilidade 
financeira. E o que isso significa? Significa que os Estados têm que 
investir cada vez mais em educação, saúde, meio ambiente, segurança, 
etc. E isso vai exatamente na direção oposta da redução fiscal. O 
Estado precisa arrecadar cada vez mais, precisa ter as finanças 
solidamente balanceadas, equilíbrio fiscal, para poder fazer frente 
a esse tipo de demanda. Aqui em Minas, citaria o caso da Fiat, como 
exemplo expressivo, não só sua implantação, mas esse fenômeno mais 
recente, dos últimos dois anos, que a Fiat chama de mineirização, 
que é trazer para cá seus fornecedores. Eles não estão conversando 
nada sobre incentivo fiscal. Não estão nem querendo saber disso. 
Eles querem é ter um bom ambiente de trabalho. Outro caso específico 
sobre Minas é a BRASIMCA, que veio para Pouso Alegre, também nessas 
condições. 
Respondendo à questão do Deputado de maneira muito resumida, muito 

simplificada, as variáveis determinantes, do ponto de vista da 
participação do Estado no processo decisório da alocação de 
investimento, estão mudando. É preciso oue reordenemos nossa ótica 
com relação à questão do desenvolvimento industrial desejado e da 
participação do Estado nesse desenvolvimento e consigamos produzir 
em Minas Gerais um ambiente institucional de leis e participação do 
Estado que vai ao encontro desse pensamento mais moderno, que deixa 
para trás o pensamento tradicional de apenas conferir incentivos 
econômico-financeiros às custas do Tesouro, às custas da renúncia 
fiscal. Com relação a Estados mais agressivos, como Goiás e Espírito 
Santo, que têm nos causado muitos problemas, no meu ponto de vista, 
esse tipo de política não tem futuro, porque o Estado não pode 
renunciar à receita, pois amanhã faltarão recursos para o que ele 
tem de fazer. São idéias que eu gostaria de levantar para os 
Deputados, para nossa reflexão. 
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Finalmente, quero mencionar uma questão levantada pelo Deputado 
Bonifácio Mourão sobre o CONFAZ, sobre as dificuldades que o Estado 
tem de operar sua política tributária e sobre a impotência do Estado 
diante de determinados problemas que têm de ser resolvidos no CONFAZ 
ou no Senado Federal. Muitas vezes, o Estado os resolve na marra, da 
forma que melhor lhe convém, criando embaraços para outros estados. 
O CONFAZ precisa ser refeito. Ele está se tornando, técnica e 
operacionalmente, inadministrável. A complexidade das questões e a 
diversidade de interesses dos Estados da Federação têm levado o 
CONFAZ a situações de extrema dificuldade e, até mesmo, de paralisia 
diante dos desafios que lhes são apresentados. A questão do CONFAZ e 
também a questão dos incentivos e da política industrial devem, na 
minha opinião, aguardar o desdobramento da reforma tributária. Se 
essa reforma ocorrer efetivamente, como ficará a questão dos 

.Estados? E, a partir daí, devemos repensar essa política de 
incentivos dentro dessa ótica de ênfase em outros elementos que, até 
então, não eram enfatizados pelo capital privado. 
Passando às questões da tributação sobre a indústria automotiva, do 

Deputado Sebastião Navarro, a questão do IPI e, mais 
especificamente, o impacto disso na Fiat, gostaria de fazer uma 
observação de caráter geral. Nos últimos três meses, o CONFAZ 
aprovou, patrocinado pelo Governo Federal, uma série de convênios e 
acordos voltados para a indústria automotiva, que ganhou o nome de 
Câmara Setorial da Indústria Automotiva. Passados três anos dessa 
experiência, quais os resultados que estamos colhendo? Os resultados 
são expressivos, altamente significativos para o País. A indústria 
Produziu mais, empregou mais, exportou mais e pagou mais impostos, 
ou seja, trata-se de uma experiência bem sucedida, não há dúvida 
disso. É uma mensagem muito importante para os Governos Estaduais e 
o da União: é preciso parar, sentar e olhar para a questão da 
tributação no Brasil. Esse é o principal recado que essa experiência 
nos deixou. É preciso discutir, ver e introduzir mudanças, porque o 
sistema responde a elas com muita rapidez, quando são racionais e 
logicamente corretas, como ocorre nesse caso. 
Os dados são muitos específicos. Citarei alguns de nosso Estado. Em 

1991, o Estado de Minas Gerais arrecadou da indústria automotiva uma 
~ média mensal de US$10.400.000,00; em 1992, a média mensal caiu para 
~ a metade, US$5.492.000,00. Foi esse o ano em que s~ iniciaram mais 
' efetivamente as negociações no âmbito do CONFAZ, ~~s acordos da 
.~ indústria automotiva. o resultado veio logo em seguida. Em 1993, a 
·E média subiu para US$7.300.000,00. E, em 1994, superou todos os 
2 recordes. A média mensal anual foi de US$12.500.000,00 de 
c arrecadação em Minas Gerais. O impacto está aí. As mudanças tomadas 
~ pelo Governo Federal com relação ao IPI não foram ainda 
E quantificadas, pelo menos não tenho notícias disso. Tenho conversado 
o com o pessoal da Fiat, mas ainda não forneceram informações sobre o 
~ impacto no consumo e, conseqüentemente, na produção. No âmbito da 
~ arrecadação não houve nenhuma alteração mais significativa. De modo 
~ que ainda é um pouco cedo para se avaliar qual foi o impacto dessa 
.~ mudança. 
~ Não se trata de fazer uma defesa do Governo 
~de explicar um pouco ou de tentar entender 
~ levaram o Governo Federal a adotar essa medida 
~ automóveis populares de O, 1% para 8%. Estava c. 
E 

Federal, mas gostaria 
melhor as razões que 
de elevação do IPI de 
havendo, no âmbito da 
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indústria como um todo, um enorme acúmulo de créditos de IPI com 
alíquota de 0,1%. A indústria estava ficando, de uma forma 
crescente, credora do IPI e estava descarregando esses créditos no 
débito dos automóveis, sobretudo daqueles de luxo. Acumulava 
créditos decorrentes de uma linha de produção e os descarregava em 
outros setores, em outros segmentos da sua produção. Isso estava 
configurando subsídio de todos nós, do contribuinte brasileiro para 
o comprador do automóvel de luxo, o que, do ponto de vista da 
justiça fiscal, não é correto. Essas foram as alegações do Governo 
Federal. 
O Deputado mencionou o processo de mobilização em Minas Gerais da 

sociedade, do Governo e do Legislativo. Realmente houve essa 
mobilização. Acompanhei o Governador, por duas vezes, a Brasília, 
para tratar desse assunto, em conversa com o Ministro da Fazenda e 
com a Ministra Dorothea, e as razões alegadas foram essas. 
·Uma alíquota de 8% é o mínimo necessário para evitar o 
desbalanceamento entre débito e crédito dentro da matriz atual, da 
segmentação atual da indústria automobilística nacional, em termos 
de volume de produção de automóveis populares, médios e de luxo. 
Essa medida, evidentemente, afetou muito mais a F;2t que outras 
montadoras. 

Pessoalmente, prefiro acreditar na boa-fé do Governo Federal, 
acreditar que a medida não teve caráter regional, não teve o caráter 
de atingir a indústria mineira em contraposição à paulista. Depois 
de ouvir esses argumentos, penso que, se a razão foi essa mesmo, ela 
é, do ponto de vista macroeconómico, correta. 

Vou encerrar por aqui, colocando-me às ordens para qualquer 
esclarecimento adicional. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, c Secretário da Indústria e 
Comércio, Dr. Reginaldo Braga Arcuri, e, depois, passaremos aos 
debates. 

Questão de Ordem 
o Deputado Gilmar Machado -Como estamos com a presença de dois 

secretários aqui, gostaria de solicitar a v. Exa. que se abra o 
debate após a fala de cada um deles. O Secretário da Fazenda já fez 
seu pronunciamento e o da Indústria e Comércio ainda não. Poderíamos 
encerrar uma parte primeiro, para, então, partirmos para outro tema. 
Caso contrário, vamos ficar perdidos no debate e corremos o risco de 
não conseguir nem uma coisa nem outra, ficando a reivindicação dos 
requerimentos, que foi baseada no art. 296 do Regimento Interno, sem 
ser atendida. 
o Sr. Presidente - Agradeço a questão de ordem formulada pelo 

Deputado Gilmar Machado, mas tenho a esclarecer que, por 
entendimento anterior com o Secretário Reginaldo Arcuri, sua 
explanação será breve e, dentro dela, alguns dos assuntos levantados 
pelo Secretário João Heraldo poderão ser esclarecidos. Ai, sim, 
partiremos par~ o debate. Se fizermos como v. Exa. sugere, um mesmo 
Deputado podera querer voltar outra vez para fazer perguntas ao 
outro Secretário, tendo, assim, que se inscrever duas vezes. 
se me permite o Deputado Gilmar Machado, acho mais conveniente que 

ouçamos a breve explanação do Secretário da Indústria e Comércio, e, 
depois, cada Deputado deve se dirigir aos dois Secretários ao mesmo 
tempo, se for o caso, para fazer suas perguntas, senão a duração da 
reunião será dobrada, ao invés de reduzida. 
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O Deputado Gilmar Machado- Qual é o tempo previsto para o debate? 
O Sr: Presidente - Isso poderemos estabelecer depois que o 

Secretario fizer sua explanação. Não se preocupe, Deputado, pois 
teremos o tempo necessário para que os assuntos sejam bem 
esclarecidos. Com a palavra, o Sr. Secretário da Indústria e 
Comércio. 

Palavras do Secretário da Indústria e Comércio 
O Secretário Reginaldo Braga Arcuri Sr. Presidente, Srs. 

Deputados, gostaria de tranqüilizar o Deputado que suscitou essa 
questão, porque serei breve na medida em que, como as opiniões do 
Governo têm sido bastante debatidas internamente, não teria nenhum 
reparo a fazer naquilo que foi exposto pelo secretário João Heraldo. 
Partindo das mesmas convicções, quero apenas acrescentar alguns 
adendos em homenagem ao Deputado Sebastião Navarro Vieira, que me 
honrou com a oportunidade de estar aqui debatendo com os senhores. 

· Em primeiro lugar, quero dizer que tive o privilégio de debater 
esses assuntos com alguns Deputados presentes. Esse debate 
enriquecedor tem demonstrado o elevado nível desta Legislatura, na 
medida em que há o interesse não apenas genérico de enfocar 
problemas regionais, mas também de tratar essas questões de acordo 
com a sua lógica maior. Há Deputados nesta Casa que, 
independentemente de siglas partidárias, têm demonstrado imensa 
capacidade técnica para analisar e propor sugestões, o que faz com 
que esse debate seja enriquecedor e eficaz. 

Em relação às mudanças de alíquotas do IPI, acho que houve uma 
quebra de confiança na relação do Governo Federal com o segmento da 
indústria automotiva. Embora isso tenha sido dito publicamente, na 
verdade, os debates mais substanciais no interior das próprias 
diretorias das montadoras já indicavam que essas medidas tiveram 
dois momentos: o primeiro momento, em que a redução da alíquota 
efetivamente funcionou como alavanca poderosa para retomada do 
crescimento geral da indústria brasileira- uma vez que é sabido que 
a indústria automotiva é o segmento que dispara uma série de 
mecanismos de crescimento da economia -, e o segundo momento em que 
era necessário ordenar essa demanda, dada a superveniência do Plano 
Real e de seus efeitos, que dispensam nossos comentários aqui. 

z Em segundo lugar, gostaria de dizer que as análises parecem indicar 
~ que, na medida em que não foi ~eito o segundo movimento, que era a 
~ redução da alíquota dos car·_s médios, a divisão de mercado 
.~ continuou mais ou menos a mesma, e as vantagens que a montadora 
·g mineira desenvolveu por sua própria capacidade de gerir seus 
2 negócios continuaram valendo. Tanto que disparou em seu novo 
~ investimento o equivalente ao que a GM disse que vai implementar, 
~ muito antes disso, o Projeto 178, o que significará, na prática, a 
E instalação de um volume de produção idêntico ao que a Fiat tem hoje, 
~ em Minas Gerais, equivalendo, portanto, a uma segunda montadora em a nosso Estado. 
~ Com relação a esse episódio, gostaria de ressaltar que o que resta 
~de saldo positivo para Minas, nesse caso, como ressaltou o ilustre 
.~ Deputado, é o grau de unidade mostrado pelo Governo, pela Assembléia 

ro Legislativa e por outras entidades empresariais e de classe de Minas 
g em torno de uma questão que poderia vir a prejudicar as atividades 
~ de desenvolvimento econômico em Minas Gerais. 
~ a 
E 
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Esse passou a ser, na prática, mais um grande fator de atratividade 
de novos investimentos. 

Para não repetir os a~gumentos expostos pelo Secretário João 
Heraldo, quanto à questão dos incentivos, gostaria apenas de dizer -
como tive oportunidade de manifestar aos Deputados que nos honraram 
com conversas mais detalhadas sobre o assunto que, além de 
concordar com o que o Secretário apresentou, tem sido objeto de 
preocupação nossa conhecer em detalhes como esses mecanismos operam. 
Há um grupo estudando o tema - tanto em Goiás como no Espírito Santo 
-e as soluções práticas, em preparação ao momento em que tivermos 
de discutir as transformações de uma reforma tributária de âmbito 
nacional, que possa afetar os tributos estaduais. Aí, não poderemos 
ter apenas opiniões genéricas, mas precisaremos estar munidos de 
dados estatísticos e também técnico-jurídicos, para que possamos, em 
conjunto com a Assembléia Legislativa, chegar à construção de 

·instrumentos eficazes, que possibilitem que Minas não fique 
inferiorizada na disputa por investimento. Devem possibilitar ainda 
- o que é absolutamente crucial. como o Dr. João Heraldo, clara e 
brilhantemente ressaltou -que Minas Gerais não perca a capacidade 
de oferecer o que constitui as condições que efetivamente decidem o 
investimento, ou seja, que fazem com que o investimento vá perdurar 
e ser lucrativo durante o tempo em que vigorar. impedindo que sofra 
os efeitos de incentivos muito violentos, mas de caducidade muito 
breve. Assim ocorreu com muitos dos incentivos gerados pela SUDENE, 
em que, ao cessar o prazo do incentivo, cessava também fisicamente o 
investimento. Temos alguns cemitérios de indústrias... (-
Interrompido.) 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Secretário João Heraldo Lima. 
O Secretário João Heraldo Lima - Peço desculpas pela intervenção, 

mas estou me lembrando de dois exemplos muito importantes, relativos 
a essa caducidade. O primeiro é o exemplo da própria SUDENE. Não 
adianta aplicar incentivos em regiões que, por uma razão ou por 
outra, venham a carecer de infra-estrutura básica, necessária para 
qualquer investimento. Esse foi o problema grave da área da SUDENE. 

Também gritante é o exemplo do Estado do Rio de Janeiro. Depois da 
fusão da Guanabara com o Rio de Janeiro, foram aplicados ali grandes 
e maciços incentivos. Vejam o resultado: o Estado perdeu substância 
económica, pela incapacidade estrutural de fazer frente aos seus 
graves problemas sociais. Os incentivos levaram à perda de receita, 
à piora da situação fiscal do Estado a longo prazo, que também não 
póde fazer investimentos em infra-estrutura social. dando início a 
um ciclo vicioso de decadência. 
O Sr. Presidente- Continua com a palavra o Secretário Reginaldo 

Braga Arcuri. 
O Secretário Reginaldo Braga Arcuri - Vou apenas concluir e peço 

aos Srs. Deputados que me permitam fazer uma referência ao próprio 
Poder Executivo. Em primeiro lugar, na pessoa do Dr. João Heraldo, 
temos um Secretário da Fazenda extremamente e pessoalmente 
empenhado na condução dos mecanismos fiscais que vão permitir uma 
alavancagem permanente do desenvolvimento auto-sustentável de Minas 
Gerais. Temos tido várias conversas técnicas sobre isso. 
O Secretário do Planejamento e Vice-Governador. Dr. Walfrido dos 

Mares Guia, está pessoalmente coordenando esse processo. Dentro em 
breve, poderemos propor, para a discussão da Assembléia e de outras 



entidades representativas, um conjunto de ações, que certamente 
terão enorme impacto e que partem da vontade de realizar do 
Secretário da Fazenda. 

Finalizando, quero dizer que o Governador tem um empenho que 
ultrapassa a mera função de Governo. Sou testemunha, e os outros 
Secretários também - e tenho certeza de que também muitos dos 
Deputados -, da garra com que o Governador tem abraçado as causas em 
defesa do desenvolvimento das empresas de Minas Gerais, e do empenho 
diuturno que ele vem dedicando à atração de novos empreendimentos. 
Se Deus quiser, teremos sucesso, acho que ainda neste Governo. No 
mais, agradeço muito esta oportunidade. 

O Sr. Presidente - A partir de agora, os Deputados poderão formular 
perguntas aos convidados, para que possamos agilizar os debates. 
Solicitamos aos inscritos que sejam objetivos e sucintos, 
dispensadas as formalidades das saudações pessoais. Com a palavra, o 

'Deputado Carlos Pimenta. 
Debates 

O Deputado Carlos Pimenta Sr. Presidente, Srs. Secretários, 
queremos fazer indagações tanto ao Secretário da Fazenda como ao 
Secretário da Indústria e Comércio. Antes, porém, permitam-me fazer 
um pequeno comentário a respeito das exposições dos Secretários. 
Estou certo de que as Secretaries da Fazenda e da Indústria e 
Comércio representam os pulmões e o coração do Estado, a preservação 
dos empregos e a certeza de arrecadação. 

Eu sou contra essa economia informal que se instala em Minas Gerais 
até mesmo por uma questão de sobrevivência. E também sou contra a 
sonegação. Tive acesso ao Comunicado 14/95, em que o Estado afirma 
Que irá promover uma fiscalização em massa, e isso me preocupa 
muito. Recebemos vários ofícios de Câmaras Municipais e Prefeituras 
ligadas especialmente à região Norte de Minas, como, por exemplo, a 
Câmara Municipal de Francisco Sá. Todas estão preocupadas com essa 
fiscalização que vai ser iniciada em março. 

Mas a pergunta que queria fazer ao Secretário da Fazenda se 
relaciona com a questão do ICMS. Recebemos, também, comunicado do 
Prefeito de Francisco Sá, dizendo que aquela cidade é a maior 
produtora de alho de Minas Gerais. Hoje, praticamente 75% da última 

z safra está estocada nos galpões e, dentro de mais ou menos 30 dias, 
õ vai apodrecer e perder seu valor comercial. Já enviamos um 
~ requerimento a v. Exa. solicitando que o Governo isente esse 
~ município do ICMS, de março a junho. 
·E Assim, queria perguntar se existe a preocupação da Secretaria da 
o Fazenda com esses casos especiais. Um estoque de alho perdido não 
c tem valor comercial para o município, para os produtores ou para o 
~ Estado. Gostaria de saber se a Secretaria da Fazenda está atenta 
E para esses fatos isolados, muitas vezes considerados de calamidade 
2 pública. a Faria ainda uma pergunta ao Secretário da Indústria e Comércio, com 
~ relação a uma questão levantada esta manhã, quando S. Exa. citou o 
.~ ~~g~~~~aF~~emg~m~~;~~0dod~or~~d~~t~;~~~- ~~~~~~~a~~~eg~ad6u~s~~gEN~~ 
~ Discordamos de S. Exa. quando cita a SUDENE como geradora do 
g cemitério de indústrias~ A bem da verdade, a maioria das indústrias 
~ fechadas tinha intimidade com o Norte de Minas. A nossa economia 
~ fazia-se estável na pecuária e, infelizmente, fecharam-se várias c 
É 
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indústrias do ramo, como o FRIGONORTE. Era uma indústria que tinha q 
ver com o Norte de Minas, que tinha uma estabilidade. Mas o qu~ 
sinto é que, muitas vezes, falta seriedade ao próprio empresário, 
porque, na SUDENE, quando uma indústria vai ser instalada, te~ 
incentivos fiscais por dez anos. Esgotado esse prazo, simplesment~ 
as indústrias pedem concordata ou vão à falência. Não seria um ma~ 
gerenciamento desses empresários? O FRIGONORTE não reabriu as porta~ 
por falta de uma flexibilização do Governo do Estado. O se~ 
principal credor era o Governo. Naquela ocas1ao, levantamos umq 
bandeira, pedindo ao Estado que parcelasse essa dívida. Se tivess~ 
havido maior flexibilidade, aquela indústria certamente não teriq 
fechado. Discordamos, então, do termo "cemitério de indústrias". 
Penso que falta serieda8e, garra, falta a presença do poder púbica 
estadual e federal naquela região para que as indústrias não feche~ 
suas portas, esgotado o período de isenção fiscal do Estado. 

·Queremos apagar essa triste memória. Gostaríamos que esse termo 
fosse combatido por V. Exa. Não julgamos que ali seja ~m cemitério 
de indústrias. Pelo contrário, aquilo é um manancial. E necessária 
que o Governo do Estado, o Governo Federal mostrem isso, divulguem a 
Norte de Minas aos empresários do País. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Secretário João Heraldo Lima. 
O Secretário João Heraldo Lima - o senhor mencionou aqui um pedido 

de isenção. Isenção é matéria de lei. Portanto, não está na esferq 
do Executivo apenas. 

Com relação a sua pergunta, se há preocupação com esses caso~ 
especiais, diria que sim, que há grande preocupação. Estou há 70 
dias no cargo e já estou impressionado com o volume de casos 
específicos, de problemas particulares de var1os setores. E a 
Executivo tem muitas limitações para resolver os problemas 
~articulares, porque as leis são gerais, os mandamentos são gerais. 
As vezes, há problemas em que o Executivo não tem nenhuma margem de 
atuação. No entanto, reafirmo aos senhores que temos muita 
preocupação em conversar com qualquer empresa, com qualquer setor de 
Minas Gerais. Estaremos prontos a aceitar boas soluções parq 
problemas no âmbito do Executivo. Mas relembro aos senhores que , 
quanto mais particularizado o problema, mais difícil é a solução. 
O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Secretário, só para complementar ... 
O Sr. Presidente- Peço ao Deputado Carlos Pimenta que deixe o Sr. 

Secretário terminar a sua fala. Posteriormente, o senhor terá o usa 
da palavra. 

O Secretário João Heraldo Lima - Bom, no que diz respeito à questão 
da SUDENE, fiz referência à relação custo-benefício entre a SUDENE e 
o País. Não tive nenhuma intenção de particularizar essa ou aquela 
microrregião ou área específica da SUDENE. Tenho conhecimento de um 
trabalho do BNDES que diz que o custo "per capita", quer dizer, para 
cada emprego inicial gerado na área da SUDENE, representou 45% do 
valor do investimento em toda a história desse órgão. Então. a 
questão que o Deputado colocou é de ordem macroeconômica, é de ordem 
geral do País. É uma questão que se insere nas preocupações de 
questionar as políticas tradicionais nesse sentido fiscal. Se 
tivéssemos distribuído esses trinta e poucos bilhões de dólares para 
os governos dos Estados onde temos a SUDENE, talvez o resultado 
fosse melhor. 
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O Sr. Presidente - Com a palavra, o Secretário Reginaldo Braga 
Arcuri. 

O Secretário Reginaldo Braga Arcuri - Em primeiro lugar, gostaria 
de agradecer aos Deputados a chance que me deram de dizer que 
absolutamente não estou querendo cometer essa injustiça com o Norte 
de Minas. Fiz maior referência ao Nordeste de Minas, porque 
realmente há casos muito graves nessa região. 

Em segundo lugar, como disse o Secretário João Heraldo, concordo 
com relação à política fiscal que a questão do padrão gerencial tem 
bastante fundamento. Quer dizer, se não houver competência - e aí é 
um outro lado da questão - não chegaremos a lugar algum. O negócio 
tem que ser um bom negócio em qualquer circunstância, mesmo que, em 
um determinado momento, ~enha alguma facilidade. Mas o conjunto do 
negócio tem que ser pens:~o em condições normais de mercado. Esse é 
outro v1c1o que deriva da política tradicional de incentivos 
fiscais. Por um lado, não financia o Estado - não retira do Estado a 
sua capacidade de investir nas condições que hoje os estudos chamam 
de condições sistêmicas de competitividade - e, por outro, tira do 
empresário a carga, impede que ele enfrente as condições reais de 
mercado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Almir Cardoso. 
O Deputado Almir Cardoso - Bem, Sr. Presidente, antes de nos 

dirigirmos ao Secretário da Fazenda, Exmo. Sr. João Heraldo Lima, 
gostaríamos de retomar o debate do caso Mendes Júnior. 
Concordamos com o Secretário, quando diz que se precisa buscar uma 

solução, que não se pode mais protelar a relação nebulosa dessa 
empresa com o Estado. Mas achamos, acima de tudo, que essa decisão e 
a solução devem preservar os interesses públicos, os interesses do 
Estado de Minas Gerais. 

Com relação à ação ordinária de cobrança movida pela Mendes Júnior 
contra o Estado de Minas Gerais - ação que já foi considerada 
improcedente em duas instâncias superiores, e que está aguardando a 
decisão final -, gostaríamos de discordar da posição ~o Secret~r~o. 
Entendemos que, quando julgada improcedente essa açao, o mer1to 
tenha sido atingido. Portanto, a dívida é da empresa para com_o 
Estado e o nosso entendimento é de que o mérito dessa dívida tambem 

2 tenha atingido outros Estados. 
5 Sr. Secretário, vou fazer uma série de indagações e gostaria que, 
' depois, V. Exa. discorresse sobre elas. Queremos aproveitar a sua 
.~ vinda à Assembléia para buscarmos informações, esclarecimentos, para 
~que possamos fazer uma avaliação mais concreta da relação da Mendes 
~ Júnior com o Estado. As indagações são as seguintes: 
E 3. Que volume de recursos o Estado dispenderia hoje para adquirir a 
~ titularidade de 14,272% do capital total da Siderúrgica Mendes Jr., 
~ tendo em vista o que estabelece o inciso 2 do art. 3Q da Lei nQ 
~ 10.863, de 6/8/92? 
; 4. A Lei nQ 10.863, de 6/8/92, em seu art. 6Q, autorizou o Estado 
~de Minas Gerais, caso fosse realizado o acordo judicial de que trata 
~seu art. 2Q, a promover o aumento do capital social do BEMGE_e do 
.~ CREDIREAL, subscrevendo as ações respectivas até o limite na epo~a 
~ de Cr$179.000.000.000,00. É sabido que o governo anterior nao 
~realizou o acordo judicial. o que pretende o Governo atual, tendo em 
~ vista a possibilidade expressa no art. 6Q da Lei nQ 10.863? 
~ 
~ 

~ 
E 
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5. É notório que os Bancos Estaduais estão envolvidos no caso 
Mendes Júnior. O próprio texto da Lei nQ 10.863, em seu art. 6Q, faz 
referência expressa aos Bancos estaduais mineiros. O cronograma de 
privatização do CREDIREAL depende da solução do caso ~en~es Júnior? 
E, se depende, qual a estratégia do governo para soluclona-lo? 
6. Solicito ao Sr. Secretário, informações sobre o montante e a 

natureza da dívida do grupo Mendes Júnior S.A. com os Bancos 
estaduais mineiros. 

7. Qual foi a participação dos Bancos estaduais na operação que 
resultou na privatização da AÇOMINAS? Qual o montante de recursos 
envolvidos nessa operação? 

8. O Decreto nQ 36.708, de 14/3/95, do Executivo, abriu crédito 
suplementar de R$23.000.000,00 para o CREDIREAL. Qual é a origem e 
qual é a finalidade desses recursos? Qual é o lugar de aportes dessa 
natureza na estratégia de privatização do CREDIREAL? E, finalmente, 
·Sr. Secretário, quanto custará aos cofres públicos a privatização do 
CREDIREAL? 
o Secretário João Heraldo Lima - Gostaria de dizer, inicialmente, 

que concordo com o Deputado quando diz que a solução do problema é 
preservar os interesses públicos. Estamos abertos às sugestões que 
sejam construtivas e permitam ao Estado abordar o problema de algum 
ângulo que não tenhamos percebido. 

A primeira pergunta é sobre a questão do valor. Os valores 
envolvidos da forma como estão mencionados na lei, no momento de sua 
sanção, atingem os US$77.000.000,00, que seriam corrigidos 
monetariamente até o momento do pagamento. Não sei, então, dizer 
exatamente o valor, porque ele será corrigido no ato do pagamento. A 
própria lei determina a forma de correção. 
A segunda questão que o senhor levanta é a seguinte: o que pretende 

o Estado? O Estado pretende resolver o problema, Deputado. O Estado 
entende que há um compromisso assumido desde 1974. Esse compromisso 
assumido pelo Tesouro do Estado, devida ou indevidamente (não me 
cabe, aqui, julgar fatos do passado, sobretudo tão remoto), foi 
transferido, indiretamente, para os bancos. Assim, consumou-se um 
fato (o compromisso está nos bancos), e cabe ao Estado resolver a 
questão. Então, o que o Estado pretende é resolvê-la dentro da lei, 
com transparência, com clareza, dando à sociedade amplo conhecimento 
da solução (quando e como ela vier). 

A terceira pergunta do Deputado é se a priva~ização do CREDIREAL 
pressupõe a solução do problema da Mendes J~~,c~. No meu modo de 
entender, sim. Não necessariamente, mas seria :~~veniente. Do ponto 
de vista do processo de venda de uma empresa, mesmo sendo ela uma 
instituição bancária, o importante é que haja, por parte dos 
potenciais compradores, um amplo conhecimento da sua situação. Como 
o processo de privatização do CREDIREAL está em seu inicio, não 
tenho condições de responder agora se, no momento da venda do banco, 
isso será ou não um pré-requisito. O que posso dizer agora é que 
seria desejável, no momento da venda, que, como qualquer outra 
empresa, ele tivesse o menor número de problemas possível. Se isso é 
necessário, só o processo irá nos responder. Não posso adivinhar 
isso, agora. Além do mais, na posição em que me encontro, e 
sobretudo pelo respeito e seriedade devidos a um assunto que envolva 
bancos, não posso dizer que acho isso ou aquilo. Só o processo é que 
vai nos responder. 
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Depois o senhor pergunta sobre o montante e a natureza da divida. 
Já me referi à lei para falar sobre o montante. Quanto à origem da 
dívida, ela é um compromisso não cumprido pelo Estado de Minas 
Gerais. Reservo-me o direito de não relatar aqui outros detalhes, em 
função do sigilo bancário. Contudo, estou às ordens do Deputado, 
para discutir, em detalhes, sobre qualquer outra questão relativa a 
esse assunto. Quer dizer, resguardo-me de minhas responsabilidades 
c1v1s e penais e, no momento em que conversar com o Deputado, 
particular e privadamente, fica explicitada sua responsabilidade em 
deter aquelas informações, tal como eu as detenho. 

Depois, o Deputado muda de assunto. Não se refere mais à Mendes 
Júnior, mas ao Banco de Crédito Real, e pergunta sobre um decreto de 
suplementação de R$23.000.000,00, publicado esta semana no "Minas 
Gerais". Esse assunto vem sendo largamente difundido pela imprensa, 
desde novembro de 1994, mas, em função da pergunta, permito-me 

·explicá-lo, mais uma vez. O Conselho Monetário Nacional permitiu ao 
Estado de Minas Gerais, em novembro de 1994, uma excepcionalidade na 
troca da divida mobiliária estadual: a troca de papéis de Minas 
Gerais por papéis da dívida mobiliária federal -a troca de LFTMGs 
por BBCs, do Banco Central, e MTNs, do Tesouro Nacional - de forma a 
amenizar a rolagem da dívida mobiliária dos Estados, na difícil 
conjuntura do final do ano passado. O custo de rolagem de 
carregamento das posições financeiras da dívida federal é mais baixo 
que o custo de carregamento da divida dos Estados. Quando o Conselho 
Monetário Nacional permitiu a Minas Gerais trocar papéis estaduais 
por papéis federais, isso significava, em princípio, um barateamento 
do carregamento dessa dívida. Porém, o Banco Central disse ao Estado 
de Minas Gerais: "se vocês usarem o ganho que o Tesouro Estadual 
terá com essa troca na capitalização do Banco, estamos de acordo." O 
que o Governo de Minas tem feito, desde novembro, é transferir o 
ganho. Ele não está gastando a mais, e é bom que fique claro. Ele 
está apenas transferindo uma parte do ganho que ele teve, do 
orçamento da dívida mobiliária estadual para o Banco. Esse mecanismo 
entrou em operação pela primeira vez em novembro. Em dezembro 
fizemos uma troca total, a primeira feita no Brasil, uma troca 
negociada, porque, no caso de São Paulo e Rio de Janeiro, envolvendo 

2 BANESPA e BANERJ, a troca se deu sob intervenção. E estamos 
õ utilizando o ganho que o Tesouro teria com o barateamento do 
' carregamento dessa divida e transferindo para o banco. Relembro aos 
~ senhores que o CREDIREAL é o custodeante da dívida mobiliária de 
·E Minas Gerais. Essa é a origem da operação. Quero lembrar ainda aos 
~ senhores que não foi a primeira vez que isso foi feito. Vem 
c acontecendo todo mês, desde novembro. Esse decreto apenas juntou 
~ var1os meses para fazer uma suplementação. Estamos lutando 
~ desesperadamente junto ao Governo Federal e ao Banco Central ~para 
§ prolongar esse mecanismo, que beneficia Minas Gerais, para mante-lo, 
~e o Governo nos ameaça constantemente com sua paralisação. Devemos 
~ unir forças para garantir a continuidade desse mecanismo: ~ 
~ principal problema econômico-financeiro do Estado ae Minas Gera1s e 
.~a divida mobiliária, que se aproxima hoje de R$5.000.000.000,00, ou 
~ seja, um ano de arrecadação do Estado. É uma divida altamente 
g complexa, rolada diariamente no mercado, em cuja linha de frente 
~ estão os bancos. Diria aos senhores que esse mecanismo, que começou 
~ em novembro de 1994, foi uma vitória de Minas Gerais e deve, a todo 
~ 

E 



custo, ser mantido. Entendemos que o Governo Federal .tem sua~e~a~õeS 
ao não querer prolongar esse tipo de mecan1~mo, a teçandO 
C?nstantemente com sua supressão, que é extremamente 1mportan Dara 
nos, no momento. -
Finalmente, o Deputado pergunta quanto custará a privatizaçao. ~~sa 

pergunta não está muito clara. Custará para quem? 
O Deputado Almir Cardoso - Para o Estado. 
O Sec~etário João Heraldo Lima - Gostaria de fazer a pergu~ta ~ob 

outra otica, se o senhor me permite. Nos últimos 15 anos. o ~v~~no 
do Estado de Minas Gerais transferiu do Tesouro para bancos oflC1ais 
mais de US$2.000.000.000,00. Pergunto: quando o Go~ern~ vai 
recuperar esse dinheiro que pós nos bancos? A privatlz~çao dO 
CREDIREAL se dará em condições de absoluta transparênc,a. Não 
custará ao Tesouro um centavo a mais do que as obrigações que el~ já 
tem. Se o Deputado desejar esclarecimentos mais específicos. estou 

·às ordens. 
Quero mencionar um ponto relacionado a esse quesito SObre 

obrigações do Tesouro. É um assunto de conhecimento público. O BG~co 
de Crédito Real tem um passivo trabalhista com alguns de S~us 
empregados, decorrente de medidas impensadas: irresponsáveis. de um 
~assado distante e que estão tendo um impacto agora. E ess~ pass;vo 
e da responsabilidade do controlador do banco. Se entendessemo~ o 
contrário, ficaria muito mais fácil uma solução para o caso ~o Ba~co 
de Crédito Real. Essa questão é muito complexa, mas. rep1to, ~ão 
custará um centavo a mais do que aquelas obrigações que estão 
pesando sobre o controlador do banco. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Paulo Piau. . 
O ~eputado Paulo Piau - Gostaria de parabenizar o Sr. Secreta~iO 

Reg1naldo Arcuri e João Heraldo pela exposição e de dizer que. como 
mi~eiro, sinto-me constrangido com o fato de Minas ter uma eco~o~ia 
tres vezes menor do que a de São Paulo e dar a chance ao Rlo de 
Janeiro de reivindicar a segunda economia do País. Com o potencial 
que o Estado tem em todas as áreas alguma coisa está errada. No 
Triângulo, que conheço bem, temos a' AGRIBUSINESS, com um grande 
potencial. além do turismo. Os Estados de Goiás, e de Mato Grosso e 
no Distrito Federal estão conquistando os investimentos, Que 
poderiam estar em Minas Gerais. No Triângulo costumamos dizer Q~e o 
desenvolvimento está vindo do Sul, tropeçando no rio Grande.e calndo 
do outro lado do rio Paranaíba. Isso, realmente. é muito ru1m para a 
nossa economia. No Centro-Oeste, existe o Fundo Constitucional do 
Centro-Oeste, no qual há juros menores e maiores prazos pa~a os 
investimentos. O fomentar, programa do Estado de Goiás. e, na 
verdade, muito mais entusiasmante para o empresariado do que o nosso 
Pró-Indústria. 

Pergunto o seguinte: Goiás e agora também o Estado do Espírito 
Santo estão ilegais perante o CONFAZ? Acredito até que sim. 
Entretanto, as empresas estão indo para lá e não para o nosso 
Estado. Temos, evidentemente, de cuidar de nossa competitividade. 
Tenho alguns cálculos feitos - não os mencionarei agora -. pelos 

quais posso dizer que um investimento hoje no Estado de Goiás, na 
área da agroindústria, volta ao empresário no prazo de três anos. Já 
no Estado de Minas Gerais gasta-se exatamente o dobro do tempo para 
recuperar mesmo esse investimento. 



O senhor falou sobre renúncia fiscal. Não concordo muito com essa 
expressão porque, quando se renuncia à arrecadação do imposto de um 
empreendimento que será montado, o Estado pode pensar - é claro que 
outras impliçações têm que ser estudadas em diminuir a 
arrecadação. E o caso de Goiás, onde agroindústrias não arrecadam 
imposto por um longo período, mas a economia paralela que se cria em 
torno do um empreendimento nas áreas de energia, transporte, 
abastecimento, etc. é muito grande. Tenho certeza absoluta de que o 
Estado acaba arrecadando muito mais, mesmo havendo essa renúncia 
fiscal, entre aspas, que v. Exa. mencionou. 
Acredito que o imposto é também um instrúmento de desenvolvimento. 

Quero citar o exemplo do Estado do Mato Grosso do Sul, que tem três 
programas com redução da carga tributária: novilho Precoce, Terra 
Viva e Fronteira do Futuro. O produtor que atingir uma produtividade 
acima da média não paga o ICMS sobre o excedente. Isso significou, 
em dois anos de avaliação, US$12.000.000,00, a mais, que entraram 
para o caixa do Governo. Essa é a inteligência de se usar o imposto 
em benefício do Estado do Mato Grosso do Sul. Não é vergonha copiar 
o que está havendo de bom em outros Estados. Recomendamos que seja 
feita uma avaliação dos programas que têm dado certo, para que 
possamos também ser competitivos. . 
O que está acontecendo é a caixa-preta da Secretaria da Fazenda? E 

o corporativismo que se integrou na Secretaria da Fazenda e que não 
deixa que seja mais desenvolta? É o comportamento excessivamente 
tributarista do Estado de Minas Gerais, com sonegação do 
empresariado, transformando-se numa brincadeira de esconde-esconde, 
ou é a incompetência do Governo que provoca isso? Existe hoje um 
conceito de que o Estado de Minas Gerais é adversário do setor 
produtivo, quando deveria ser seu parceiro. Por último, a culpa 
caberia à comunidade? 
Registro o fato de que a comunidade também tem a ver com isso tudo. 

Não podemos apenas culpar o Executivo. No ano de 1990 ou 1991, 
participamos de um seminário nesta Casa, o Minas Terra, ocasião em 
que apresentamos uma proposta para tornar o Estado mais competitivo 
em relação a outros Estados, porque já naquela época os Estados de 
Goiás e do Mato Grosso do Sul, já estavam tomando nossos 

2 investimentos. 
ü Entretanto, uma torcida organizada presente nesta casa vaiou a 

proposta, como também vaiou e proibiu a entrada do capital 
~ estrangeiro no País, na constituinte de 1988. Isso tem de ser ·e esclarecido. Não podemos ficar apenas jogando pedra no Executivo. 
2 Para finalizar, pergunto: está havendo vontade política deste 
~ Governo de resolver o problema do desenvolvimento no Estado de Minas 
~ Gerais? Quatro anos é muito pouco tempo. Equilibrar despesa e 
E receita é uma tarefa árdua, e o Secretário da Fazenda sabe disso. 
w Mas é necessário coragem, Sr. Secretário, para quebrar o círculo 
~ vicioso que se instalou em Minas Gerais. Quero declarar que confio 
~ no Governador Eduardo Azeredo e em seu Governo. Há, na base, uma 
~ expectativa muito grande quanto à retomada do desenvolvimento. Muito 

.<. obrigado. 
~ o Sr. Presidente - Antes de c;; 
a Heraldo Lima, gostaria de 
~ realmente sucintos, senão não 
~ prazo previsto. Com a palavra, c. 
E 

passar a palavra ao Secretário João 
solicitar aos Deputados que sejam 
encerraremos nossos debates dentro do 
o Secretário João Heraldo Lima. 
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o Secretário João Heraldo Lima - Expressei rapidamente algumas 
linhas de reflexão sobre a questão da renúncia fiscal, dos 
incentivos. Espero que possamos aprofundar essa discussão, o que 
evidentemente não será feito neste momento. Vou começar fazendo um 
comentário sobre sua última observação. O Governo quer uma política 
que possa implicar a aceleração do crescimento de Minas Gerais, a 
modernização do parque industrial e produtivo de nosso Estado. Tenho 
certeza absoluta de que vamos ter esse programa muito em breve. 
Estamos perdendo um pouco o foco das coisas que temos aqui. Podemos 
insistir na qualidade do Programa Pró-Indústria. Não se trata de 
fazer uma disputa, mas gostaria de conhecer um programa com as 
dimensões, a qualidade e a correção técnica do Pró-Indústria em 
outros Estados. Não existe. É um mecanismo poderosíssimo o do Pró-
Indústria. Em pouco mais de um ano, em 13 ou 14 meses de 
funcionamento, os dados, como mencionei para vocês, são precisos: 
·são 28.000 empregos, indústrias funcionando, que vão gerar três 
bilhões e meio de reais de ICMS por ano. É um mecanismo compatível 
com todas essas preocupações que estamos mencionando aqui. Dessa 
forma, acho que não deveríamos menosprezar ou fazer pouco caso oesse 
instrumento. Ele é muito poderoso. A União não tem um programa como 
esse. Vamos, então, olhar isso mais atentamente. Talvez haja um 
problema de divulgação. Por essa Minas Gerais afora, talvez os 
produtores e os empresários conheçam pouco o programa, o que não 
impede que procuremos expandi-lo e criar outros. 
Quanto à caixa preta da Fazenda e à sua visão fiscalista, espero 

que não existam comigo. Tentarei sensibilizar o pessoal da 
Secretaria da Fazenda para outros aspectos do problema econômico e 
não apenas para a questão fiscal. Percebo que há mudanças. Esse 
mecanismo do Pró-Indústria foi concebido pela Fazenda. É um sinal de 
progresso. Normalmente, programas dessa natureza são pensados na 
Secretaria de Indústria e Comércio, ou seja, são pensados por quem 
não manuseia a despesa e a receita. O Pró-Indústria foi gerado na 
Fazenda, o que mostra progresso na sua postura. Espero que possamos 
continuar assim. 
o Sr. Presidente - Com a palavra, o Secretário Reginaldo Braga 

Arcuri. 
o Secretário Reginaldo Braga Arcuri - Tenho a impressão de que 

posso me ater a uma questão que o Deputado, muito brilhantemente, 
levanta a respeito do Fundo do Centro-Oeste - FCO. Gostaria de 
dizer-lhe que, depois da nossa última conversa, fomos informados de 
que a SEPLAN já está preparando a apresentação disso e que, embora 
não tenha levado ao Governador especificamente esse caso - porque 
não houve tempo hábil para isso-, temos já uma situação análoga a 
essa. Trata-se da defesa que o Governador fez, de viva voz, na 
primeira reunião da SUDENE com os novos Governadores, do projeto da 
Senadora Júnia Marise, que amplia a área da SUDENE em Minas Gerais. 
Isso é algo muito palpável de se conseguir, já que é um 
encaminhamento do Governador. 
o sr. Presidente - A Presidência vai conceder a palavra ao Deputado 

Gilmar Machado, comunicando aos demais que há mais seis Deputados 
inscritos, razão pela qual solicita a todos, inclusive aos 
secretários, que sejam sucintos, uma vez que, em 20 minutos, o 
debate será encerrado. 
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O Deputado Gilmar Machado -Para formular minha pergunta, que se 

refere à questão do acerto de contas, vou repetir duas afirmativas 
que o Secretàrio João Heraldo fez aqui: ·~ preciso resolver tudo 
dentro da lei e com ampla transparência". A partir dessa frase, 
gostaria de indagar: Foi votada, nesta Casa, a Lei nQ 10.863, que 
diz textualmente que o Estado faria o encontro de contas e seria 
promovido esse levantamento com a assessoria de uma notória empresa 
especializada, no prazo màximo de 90 dias, após a publicação da lei 
-refiro-me ao art. 1Q, § 1Q, da Lei nQ 10.863 -, mas o que votamos 
aqui não é mais o que està sendo cumprido e, particularmente, não vi 
outra lei com o mesmo objetivo tramitar na Casa durante esse 
período. O Estado teria então 90 dias a partir da publicação daquela 
lei, que se deu em agosto de 1992. Gostaria de saber que 
levantamento foi promovido, que empresa fez a vistoria e quais os 
dados do acerto de contas que foi celebrado? Sem esses dados, fica 

'difícil discutirmos a situação. 
O último dado recebido pela Comissão de Fiscalização Financeira e 

Orçamentària é de 9 de julho de 1992 e demonstra que o Grupo Mendes 
Júnior tinha uma dívida com o Estado de US$123.100.000,00, sendo 
US$22.000.000,00 com a CEMIG; US$3.800.000,00 de ICMS; 
US$16.800.000,00 com o BDMG; US$28.900.000,00 com o CREDIREAL e 
US$51.600.000,00 com o BEMGE. O Estado, por outro lado, tinha um 
débito com o Grupo Mendes Júnior de US$7.300.000,00; com a COPASA, 
US$10.900.000,00; com o DER, US$2.000.000,00; com o DO e 
US$20.600.000,00 com ações judiciais, dando um total de 
US$41.800.000,00. Esses foram os dados enviados pela Secretaria da 
Fazenda à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentària, 
durante a tramitação e votação daquela lei. 
Gostaria de saber se os números são reais ou foram enviados apenas 

para serem aprovados pela Comissão e qual foi o acerto. Se não 
tivermos esses dados, estaremos discutindo no vazio. Se isso é 
segredo, realmente não consegui entender a afirmação do senhor. O 
senhor disse que a transparência em relação aos dados é necessària. 
Com relação à compra do CREDIREAL, os provàveis compradores devem 
ter ampla informação. Se os compradores devem ter ampla informação, 
acho que o Poder Legislativo merece respeito e deve ter as 

z informações corretas, para que possa tomar seu posicionamento. 
~ Gostaria de obter essas informações porque a lei é muito clara. Se 

~ n~os~~rp;~~~~~~~e :s~~~e~o~ai~~~~~oop~~~ 1 s~~r~~~~~~ João Heraldo. 
'e O Secretário João Heraldo Lima - O Executivo não deu prosseguimento 
o ao cumprimento da lei porque o PT interpôs uma ação contra ela em 
~ setembro de 1992. A referida lei é de agosto. Como, em setembro, o 
: PT impetrou essa ação, o Executivo não fez nada. A razão foi essa. 

~ rgm~~~~t~~~seG~~m~~ ~~~~~~~·-n~;~ap~~~i~~~~~~ç~~ia ordem. Isso é uma 
~ 
~ inverdade, Secretàrio. 
~ o Sr. Presidente - Deputado, a próxima debatedora serà a Deputa~a 
~ Maria José Haueisen. Não posso dar-lhe a palavra, porque nao 
.~ terminaremos a reunião. Continua com a palavra o ilustre Secretàrio. 
~ o Secretário João Heraldo Lima - Sr. Presidente, se me permite, o 
g Deputado Gilmar Machado està dizendo que estou falando inverdades. 
~ Gostaria de saber que inverdades são essas. 
~ 
~ n 
E 



) 

I 

592 

o Sr. Presidente- Não posso permitir o debate, porque o tempo será 
todo gasto nele. Temos mais cinco Deoutados inscritos. A próxima 
debatedora será a Deputada Maria Jose Haueisen. Posteriormente, se 
houver tempo, voltaremos a conceder a palavra ao Deputado Gilmar 
Machado. 

O Secretário João Heraldo Lima - A razão foi essa. Em agosto a lei 
foi votada e, em setembro, houve a ação popular. Desde então, o 
Executivo não tomou nenhuma providência. Depois que tomamos posse, 
no mês de janeiro, e depois de empossada a diretoria da empresa 
envolvida nesse contencioso, retomamos todos os processos em 
andamento. No momento, remetemos todos os documentos hábeis 
relacionados ao processo à Procuradoria-Geral do Estado, com uma 
série de questões de ordem jurídica, solicitando daquele órgão um 
posicionamento, a fim de nos preparar para o evento um acordo. Digo 
evento, porque espero que essas questões estejam resolvidas e as 
·dúvidas dirimidas - devidamente tratadas - por ocasião do acordo. 

O Deputado mencionou um acerto, mas não há nenhum contrato formal -
pelo menos de que eu tenha conhecimento- do Executivo de Minas 
Gerais com o grupo Mendes Júnior sobre acerto. Esse documento deverà 
ser redigido pela Procuradoria-Geral do Estado, em conformidade com 
a lei. Nada se fez, nem mesmo a auditoria. Estamos removendo a 
máquina para podermos fazer a auditoria, contratar a empresa para 
realizá-la e chegarmos ao valor. Portanto, não houve nenhum acerto. 
A administração anterior não tomou nenhuma providência, em função da 
ação popular, que foi julgada em dezembro. Como já estava em seu 
término, acredito que essa tenha sido a razão de a administração 
anterior não ter tomado as medidas que devem ser tomadas. 
Antes de qualquer procedimento e antes mesmo de partirmos para a 

auditoria, entendemos que deveríamos esclarecer vários aspectos 
jurídicos com a Procuradoria. Assim o fizemos. Mandamos uma 
correspondência para a Procuradoria-Geral do Estado, pedindo 
esclarecimentos sobre uma ser1e de pontos. Na medida em que 
recebermos tais esclarecimentos, vamos, efetivamente, contratar a 
auditoria, para que possamos conhecer esse número. Essa é a situação 
concreta, e repito: não há nenhum entendimento formal do Estado com 
o grupo Mendes Júnior. 

Em sua segunda pergunta, o Deputado menciona documentos da Fazenda 
que foram remetidos a esta Casa quando da discussão da lei. Naquela 
época, eu não est2va lá, mas queria, de público, defender a 
Secretaria da Fazenda, o Executivo e o Governo anterior. Acredito 
que os números enviados foram estritamente os verdadeiros, e seria 
impensável que o Executivo tivesse mandando números que não 
correspondessem à realidade dos fatos. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria José Haueisen. 
A Deputada Maria José Haueisen - Sr. Secretário, de fato, quando 

houve, em 1974, o acordo em que o Estado entrava nessa sociedade 
para a implantação da Mendes Júnior Siderúrgica, este se 
prontificava a fazer aportes de capital para garantir a sociedade. 
Parece que foi a partir de 1980 que esse aporte de capital foi 
suspenso. 
O senhor disse que esse compromisso do Estado para com a Mendes 

Júnior foi transferido para os Bancos. E certo que, a partir dessa 
data, o BDMG, o BEMGE e o Credireal passaram a conceder empréstimos 
à Mendes Júnior, que também tinha dividas relativas a ICMS junto à 
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CEMIG, cujos números foram mencionados pelo Deputado Gilmar Machado. 
Devem ser dados sérios e corretos, porque foram fornecidos pela 
Secretaria da Fazenda. 

Mas nosso questionamento continua. O senhor disse que nada foi 
feito e que vai ser feito um encontro de contas. Mas o que a 
imprensa veicula, para nosso conhecimento, é que o Estado se 
compromete a saldar compromisso com a Mendes Júnior. Então, se a 
justiça nega essa divida e se, pelas informações que temos, é a 
Mendes Júnior que deve ao Estado cerca de US$81.000.000,00, 
queríamos saber se esse acerto de contas será rápido. É o Estado que 
tem compromisso com a Mendes Júnior? Fica aqui o nosso 
questionamento e a nossa dúvida. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Secretário João Heraldo. 
O Secretário João Heraldo Lima - Deputada, em primeiro lugar tenho 

toda a documentação, que está ás suas ordens. Todo o dossiê dessa 
questão está lá. Desconheço qualquer ato que teria, como a senhora 
mencionou, provocado a suspensão das obrigações do Estado com 
relação à integralização do capital. Acredito que não haja distrato 
da sociedade. Posso estar enganado, mas acredito que não haja nenhum 
evento juridicamente consistente ou acordo de acionistas desfazendo 
a sociedade. Parece-me que as obrigações geradas e- i974 vieram se 
perpetuando até o presente. Mas qualquer document: ~ue a senhora 
queira examinar está às suas ordens. 
Quero ainda dizer que a justiça não negou. A questão não é o 

mérito. Mas como não sou advogado, não vou polemizar soore esse 
aspecto jurídico. A senhora disse, também, que eu afirmei que vai 
ser feito um encontro de contas. Deixe-me esclarecer, mais uma vez, 
a posição da Secretaria da Fazenda nessa questão. Estou tomando as 
providências internas na Secretaria da Fazenda, preparando o 
Governo, do ponto de vista administrativo e executivo, antes que o 
acordo seja feito. Eu não afirmei, em nenhum momento, que o acordo 
vai ser feito. Eu me referi à interpretação que a Fazenda tem. 
Achamos que existe uma obrigação do Estado, legalmente constituída. 
Existe uma série de providências que a Secretaria da Fazenda tem de 
tomar, inclusive a auditoria para se apurar o valor. Estamos nos 
preparando, internamente, para que essas questões estejam elucidadas 

z e prontas, para a eventualidade da celebração do acordo. 
~ A senhora mencionou uma divida de US$81.000.000,00 do grupo Mendes 
· Júnior. São dados de 1992. Nós estamos em 1995, de modo que são 
~ dados superados. 
1 O Sr. Presidente Acredito que a maioria dos membros desta Casa 
o vêem, em primeiro lugar, o interesse público. Acredito também que 
E governos eleitos democraticamente têm, na maioria de seus membros, 
~ pessoas de boa-fé e dispostas a resolver os problemas do Estado, 
E mesmo aqueles causados por administrações anteriores. "M,·nas * A minha pergunta refere-se a uma resolução publicada no 
~ Gerais" de sábado, que dispõe sobre a apuração do VAF, e que tem 
~ causado uma grande preocupação aos municípios, principalmente às 
~cidades pobres, menos industrializadas, como é o caso de Uberlândia, 
-~ onde sou Deputado majoritário. Temos uma lei complementar que dispõe 
~ sobre a distribuição do valor arrecadado de ICMS - a não ser que eu 
~ esteja mal informado, porque não sou técnico- , que foi retirada 
~ para efeito de apuração do VAF, das parcelas do IPI, tanto na 
~ entrada quanto na saída da mercadoria. As informações que temos da 
~ 
E 
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Secretaria de Finanças da Prefeitura de Uberlândia é de que isso 
poderá acarretar perda de arrecadação de 25%. Isso significa quase 
uma reforma tributária, por meio de uma resolução. E já temos a Lei 
Complementar nQ 63, que trata do assunto. Gostaria que o senhor me 
informasse mais sobre isso. 
o Secretário João Heraldo Lima - A partir de meados de janeiro 

deste ano, tendo em vista uma decisão sob a orientação do Governador 
do Estado, convocamos a Associação Mineira de Municípios e 
propusemos o estabelecimento de um programa de trabalho, através do 
qual essa questão do VAF seria discutida por essa entidade e pela 
Secretaria da Fazenda. 

Para isso, abrimos um curso, que foi procuradíss•~o. Mais de 100 
municípios se inscreveram. Não nos interessa o desgaste em disputas 
municipais. Queremos que a Associação Mineira de Municípios nos diga 
o que ela quer. Disse isso à diretoria, e essa decisão foi 

·acompanhada por eles. Eles estavam de acordo e, então, fizemos a 
resolução. Posso reafirmar novamente que não queremos conflitos com 
os municípios, até mesmo porque isso não vai fazer acontecer nada 
com a receita. O Estado não se beneficia nem se prejudica com 
nenhuma ação. Queremos, portanto, uma integração de fato com os 
municípios. Estamos seguindo uma orientação do próprio CONFAZ. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Clêuber Carneiro. 
O Deputado Clêuber Carneiro - Acabamos de ouvir a pergunta do primo 

rico, agora vai falar o primo pobre. E é mais ou menos sobre o ICMS 
que quero falar. 
Apresentamos aqui, há alguns anos, um projeto que carinhosamente a 

imprensa denominou "Robin Hood", que trata da distribuição do ICMS 
relativa aos municípios. Embora concordando com o Secretário, a 
distribuição do ICMS não atinge o Estado com a sua arrecadação, mas 
acho que o Estado deve se preocupar e penso que se preocupa com o 
bem-estar dos cidadãos dos diversos municípios. 
Gostaríamos de saber qual a posição da Secretaria, hoje, já que na 

época em que apresentamos o projeto, houve verdadeiro descaso por 
parte dela com relação a distribuição mais horizontal do ICMS. 
Naquela época, falávamos - e acho que o quadro permanece hoje ainda 
- que uma minoria, talvez 30 municípios de Minas, recebe 801. do ICMS 
e que os outros setecentos e pouco recebe 20%. A cada ano que passa 
essa progressão, essa projeção piora para os municípios pobres. 
Vários municípios de Minas não recebiam nada, enquanto municípios 
mineradores, mais privilegiados, recebiam ICMS uma, duas, três, 
quatro vezes, por meio daqueles 5,26% - não me lembro bem - que nós 
~rópríos concedemos, na Constituição, para suprir o IUM - Imposto 
Uníco sobre Mineral - que, naquela época, o Governo havia retirado. 
O IUM voltou na forma de "royalties" e não conseguimos receber os 
5,6% por que tanto batalhamos para que fossem distribuídos 
igualmente entre todos os municípios de Minas. Parece-me que houve a 
pretensão de o ICMS ser recolhido através do Governo Federal. Então, 
gostaria de saber como funciona a Secretaria, hoje, diante dessa 
perversa distribuição do nosso ICMS: municípios que não recebem 
nada, municípios que recebem três, quatro vezes. Essa é uma 
pergunta. 
A segunda, Sr. Secretário, não é propriamente uma pergunta, mas um 

pedido de posição. Fomos procurados, esta semana, pelo grupo CAIOBA, 
que mantém um frigorífico em Janaúba. Acompanhava esse pessoal o 
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Deputado Lima Rodrigues. Gostaria de saber como as Secretarias de 
Indústria e Comércio e a da Fazenda vêem empresas desse porte sendo 
fechadas. O próprio Estado fecha os seus frigoríficos, e nós 
concordamos, pois não é tarefa do Estado fazer pão nem hambúrguer. 
Queremos saber qual a posição dessas Secretarias com relação a esse 
fato, se a medida que foi 'mplementada voltar a funcionar e como 
ficariam essas empresas que realmente são importantíssimas para o 
Estado e para as nossas reg1oes. como o caso específico do 
frigorífico de Janaúba, que atende a toda aquela área produtora de 
boi do Norte de Minas. 
O Deputado João Leite me pede para que faça uma 

Secretário, já que as inscrições estão terminando. Ele 
porque a BR, Distribuidora da PETROBRÁS, saiu de Minas 
Rio de Janeiro. Quais as providências, ou qual a reação 
Minas a essa mudança? 

pergunta ao 
deseja saber 
e foi para o 
do Estado de 

· O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sebastião Helvécio, 
para fazer as suas indagações. O Secretário dará as respostas 
posteriormente. Conto com a compreensão do Deputado Sebastião 
Helvécio. oedindo que seja breve. 

O Deputado Sebastião Helvécio - Sr. Presidente, vou tentar ser 
breve. Desejo, inicialmente, saudar os ilustres Secretários, homens 
públicos que prestaram e prestam grandes serviços a Minas Gerais, e 
particularmente, expressar a minha alegria de ver o meu conterrâneo 
Reginaldo Braga prestando sua colaboração ao Governo de Minas. A 
minha pergunta é tão-somente a seguinte: a Siderúrgica Mendes 
Júnior, em Juiz de Fora, hoje, enfrenta crise financeira e 
operacional muito grave. Qual a visão do Estado em relação a esse 
momento de dificuldade da siderúrgica? 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Anderson Adauto. 
O Deputado Anderson Adauto -Vou procurar atender V. Exa .. Sr. 

Presidente. 
Sr. Secretário da Fazenda, em primeiro lugar gostaria de dizer que, 

ao fazer o meu requerimento, havia um verdadeiro sentimento quanto 
ao momento que estamos vivendo. Estamos conversando com o Governo 
que está entrando agora, porém, não há como não colocar algumas 
preocupações que tenho há oito anos. Confio no Governo, acredito que 

2 ele quer se :cionar os problemas, vou acreditar nas colocações que 
G foram feitas como a de que a Secretaria da Fazenda não terá a visão 
' fiscalista que teve nos dois últimos anos de governo. 
~ O Secretário de Indústria e do Comércio, obviamente, está indo ao 
·Ê Triângulo, depois de amanhã, para conhecer de perto a situação. 
2 Depois de amanhã, estaremos lá e procuraremos mostrar a ele, os 
~ problemas com relação à hidrovia, que poderia estar se estabelecendo 
: do lado de Minas e que, por uma série de fatores, se implantou no 
Ê Estado de Goiás. * Mas, uma coisa gostaria de colocar aqui. Ninguém está querendo a 
~ renúncia fiscal do Estado. Tenho uma posição muito clara e, no meu 
~ entendimento, imposto é como a mulher grávida. Ou é ou não é. Não se 
-~ ~g~~g~~rNã~m~x~~~:e~ ~~~~c~~a~~~0~o~r~~!d~~v~~s~ef~~~~l i~6o~~~a~~ ~~ 
~ um terrorismo fiscal. Isso não existe, e a preocupação não tem 
~motivo. Ou a pessoa paga imposto ou sonega. Então, ninguém tem que 
~se preocupar se o Estado vai fiscalizar mais ou menos. Ninguém está 
~ querendo incentivos da mesma forma como acontece na SUDENE e no Rio a 
E 
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de Janeiro. Nesse sentido, Sr. Secretário, gostaria de fazer uma 
avaliação para o futuro. Se me permite, penso que está um pouco 
enganado com a avaliação que fez de forma global, com a qual 
concordo. A única observação que gostaria de fazer é a seguinte: não 
podemos pegar apenas a realidade do Sul de Minas, e das regiões 
metropolitanas, porque quando se fala em Sul de Minas, estamos nos 
baseando numa realidade de São Paulo. As empresas de São Paulo estão 
querendo vir para Minas, não apenas pela competência mineira. Alguns 
companheiros do PT estão aqui e podem confirmar o que digo. Isso tem 
a ver com a inoperância da nossa área sindical. Os sindicatos de 
Minas ainda não se organizaram como os de São Paulo. E nós sabemos 
que o motivo da vinda dos empresários paulistas para Minas é 
usufruir dessa desorganização sindical. Não é apenas pelas vantagen~ 
de segurança, educação e outros fatores. Existe um outro fator. E 
preciso que se recorde que Minas são muitas. Minas é a síntese do 

·Brasil. 
Não podemos ter um programa de incentivos igual para todo o Estado. 

No Norte de Minas, as pessoas se defrontam com a realidade da 
SUDENE; no Triângulo, defronto-me com a realidade de Goiás. Bem, 
posso dizer que, se for preciso, passarei os próximos quatro anos 
reclamando disso. No momento, não há motivos para isso; vocês estão 
começando agora, e estou sentindo que a intenção, pelo menos, é a 
busca de uma solução. Mas se não buscarem essa solução, Secretário, 
passarei os quatro anos reclamando disto: Minas não está dando 
ouvidos à realidade do Triângulo. Está certo que Minas tenha 
crescido, como o senhor colocou, mas com relação ao crescimento do 
Triângulo, comparado ao do Sul de Goiás, foi muito superior ao 
daquela região e, hoje, não o é mais, em função desses assuntos que 
estamos debatendo aqui (a respeito dos incentivos). Então, acho que 
não podemos ficar presos apenas à real idade do Sul de Minas, pois 
esta região reflete, no meio metropolitano, a realidade de São 
Paulo. Então, são aquelas empresas que, por uma série de motivos, 
querem sair de São Paulo, que estão vindo se implantar em Minas. 
Assim, temos que ter nossos olhos voltados para a realidade das 
outras regiões do Estado. Eram apenas essas considerações que eu 
gostaria de fazer a v. Exa. 

O Sr. Presidente - Consulto ao Deputado Ermano Batista se ainda 
quer dispor de um minuto para fazer seu posicionamento, solicitando-
lhe sua colaboração, no sentido de não ultrapassar esse tempo. 
O Deputado Ermano Batista - Eu pediria ao Sr. Presidente que 

dilatasse esse tempo por mais alguns segundos. 
Quero fazer uma pergunta e algumas considerações curtas. Quando o 

ilustre Secretário respondia aos Deputados, falou sobre custos da 
privatização do Banco de Crédito Real. Ora, a primeira idéia que nos 
vem à cabeça, quando vamos vender alguma coisa, é quanto 
receberemos. Contudo, o Secretário fez referências a custos para o 
Estado, nessa privatização. Minha pergunta refere-se a essa 
situação. Gostaria que o ilustre Secretário nos desse uma 
explicação. 

Com relação ao ICMS, o que vou dizer se confunde um pouco com o que 
já foi dito aqui, mas é um pouco distinto. São propostas diferentes, 
com o mesmo objetivo. O poder central sempre se preocupou em fazer 
crescer os Estados mais pobres. Como Minas Gerais é um Estado 
considerado mais rico (embora eu não saiba a razão), ele estabelece 
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alíquotas dif~rentes de ICMS. Quando o Estado recebe um produto, ele 
vem com um credito grande; quando o Estado manda, o imposto é menor. 
Vamos tomar o exemplo da indústria de laticínio (que resfria o 
leite), uma indústria de fronteira. O leite vem do Espírito Santo 
para Minas, com 12% de crédito. Aqui, o leite é resfriado e enviado 
para os outros Estados e, nessa operação, paga-se 7%. Isso significa 
que a indústria recebe 10 litros e, depois, pode mandar 15 ou 16 
litros com aquele mesmo volume de crédito. Assim, Minas está 
mandando para o Estado vizinho, de graça, cinco ou seis litros. 
Temos que consertar essa situação, pois, do contrário, o Estado vai 
acabar voltando à condição de primo pobre. 

Com relação à alíquota de circulação interna de ICMS, os municípios 
industrializados estão levando uma vantagem muito grande. Ora, como 
opulência atrai opulência e miséria atrai miséria, esses municípios 
industrializados, que já são ricos, estão ficando mais ricos, e os 

·pobres, cada vez mais pobres, principalmente nas regiões de economia 
agrícola, como é o caso do Leste, Norte e Nordeste. O ICMS é de 18%, 
na circulação interna. Então, um carro sai de Betim, com 18%, e 
chega, por exemplo, em Januária, onde o ICMS que o Estado vai 
arrecadar (e distribuir uma parte para a Prefeitura) incidirá apenas 
sobre o volume de lucro. Então, se ele sai daqui por R$10.000,00 e 
lá é vendido por R$11.000,00, o ICMS recebido lá é apenas sobre 
R$1.000,00. Assim, essa situação interna está gerando uma 
concentração de recursos muito grande. Precisamos corrigir isso. A 
única forma de estabelecer um crescimento ordenado é exatamente 
desconcentrar esses recursos. Eles estão tão concentrados que o 
primo rico já pensa em se separar do primo pobre, porque está com 
vergonha. Minas se transformou em um corpo aleijado, onde o Sudeste, 
o Sul e parte do Oeste são o lado gordo desse corpo, e o Leste, o 
Norte e o Nordeste compõem a parte magra. Se colocássemos esse corpo 
de pé, ele fatalmente cairia para o lado de cá. Precisamos 
estabelecer uma política socioeconômica que possa pelo menos 
engordar o lado magro. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Sr. Secretário, a quem solicito 
a colaboração de ser sucinto ao responder às perguntas. 

O Secretário João Heraldo Lima Deputado, queria dizer, em 
2 primeiro lugar, que o senhor cobrou muito uma posição, uma visão do 
5 Executivo. Vamos mandar um projeto de lei. Essa é uma decisão já 
' amadurecida pelo Governador, por mim, pelo Secretário do 
~ Planejamento e pelo Vice-Governador, de que há necessidade efetiva 
·E de discutirmos a redistribuição do quarto do ICMS. Vamos mandar u~ 
2 projeto de lei para cá, com uma proposta que contenha elementos ate 
c então não contemplados na distribuição. O senhor sabe muito bem que 
m os 25% são distribuídos de acordo com o critério do GATT. Não sei se 
~vamos na linha de raciocínio do seu projeto. Conheço-o bem e devo 
Q confessar que, na época, morria de medo de que ele fosse aprovado. ã Era Secretário da Fazenda de Belo Horizonte e seu projeto 
~ prejudicaria muito nossa cidade. Então, torcíamos contra sua 
~ aprovação. Mas há uma intenção do Executivo de mandar para esta Casa J um projeto sobre a distribuição dos 25%, incluindo critérios que 
i Pg~~a~s~~:ho~~~r~ ~~~;~!~ui~~~b~~ ~~~~~v~~õ~~t~g~·Deputados Anderson 
~ Adauto e Ermano Batista. De fato, na fala dos senhores, percebo 
~ preocupação com as várias Minas Gerais, em virtude da 
~ 
E 
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regionalização. No que tange ao projeto que pretendemos mandar, 
espero que tenhamos competência e sensibilidade para montar algo que 
possa ser uma resposta ao problema das diferentes regiões de Minas 
Gerais. Ainda não temos previsão de prazo, uma vez que é uma questão 
altamente complexa. Mas a Secretaria já está trabalhando para 
colocar alguma coisa de pé, para que possamos reiniciar a discussão 
da negociação. 

Com relação à pergunta do Deputado João Leite, a ABR Distribuidora, 
de acordo com meu conhecimento, sempre foi no Rio de Janeiro, o que 
não impede o fato de que toda a circulação de derivados de petróleo 
recolha o ICMS aqui em Minas Gerais. A menos que eu não tenha 
entendido a pergunta, não vejo nada de errado com o fato de a sede 
da ABR ser no Rio de Janeiro. 

No que diz respeito à Siderúrgica Mendes Júnior, obje~o da pergunta 
do Deputado Sebastião Helvécio, temos enorme preocupação. Entre 

·empregos diretos e indiretos, a Siderúrgica Mendes Júnior responde, 
em Juiz de Fora, por 9 a 10 mil empregos. Todas as dificuldades do 
grupo, divulgadas pela imprensa e de conhecimento público, nos 
pr~ocupam; não s9 o problema específico de Juiz de Fora, como os do 
proprio Estado. E uma planta muito moderna; operacionalmente, é uma 
das melhores do mundo. Qualquer tropeço empresarial que venha 
implicar a desativação desse empreendimento significará uma perda 
muito grande para Minas Gerais, de maneira geral, e para a cidade de 
Juiz de Fora, especificamente. O Executivo tem poucos instrumentos 
para atuar. Tentamos auxiliar naquilo que foi possível, durante os 
entendimentos dos quais participamos, acompanhando o desenrolar das 
conversas entre a USIMINAS e o grupo Mendes Júnior, procurando 
preservar o empreendimento em Minas Gerais. São conversas entre duas 
empresas privadas, mas o Governador se empenhou pessoalmente, eu me 
empenhei pessoalmente, conversamos com os acionistas controladores 
da USIMINAS, para sensibilizá-los, etc. Enquanto pudermos fazer 
alguma coisa para solucionar essa questão, vamos fazer. 

Com relação à manifestação do Deputado Anderson Adauto, queria 
fazer uma menção relativamente à sua preocupação quanto à 
diferenciação. O Pró-Indústria já é diferenciado. Ele reconhece as 
diferenças entre as regiões mais ricas e as mais pobres do Minas 
Gerais. Há uma regionalização clara no Pró-Indústria. Mas, de um 
modo geral, o Estado não tem sido suficientemente eficaz para tratar 
dessas diferenças em Minas Gerais, principalmente porque o tributo 
não é vinculado. Não se pode vincular a receita fiscal a nenhuma 
destinação específica. Essa é uma dificuldade que o Executivo 
enfrenta. Então, a única forma que o Estado tem para alocar seus 
recursos é através do orçamento. 

Com relação à pergunta do Deputado Ermano Batista sobre a questão 
do ICMS, o caso do Espírito Santo é exatamente ~sse. O que o 
Espírito Santo está fazendo cria enormes problemas. E preciso rever, 
no Senado Federal, aquela resolução que equiparou o Espírito Santo 
ao Nordeste. Agora, imaginem os senhores a dificuldade de se mover o 
Senado Federal para rever uma resolução. No entanto, temos uma 
minuta de redação que estamos submetendo ao Senador Arlindo Porto 
para tentar mudar essa resolução específica. A alíquota de 7% para o 
Espírito Santo prejudica muito o Estado de Minas Gerais. Vários 
empresários do setor de soja, frango, etc .. queriam que o Executivo 
tomasse alguma medida. Mas não podemos toma- uma medida ilegal. 
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O que o Estado do Espírito Santo faz é ilegal. Isso não justifica o 
fato de que Minas Gerais tenha de agir ilegalmente. Não é 
conveniente. Estamos atentos a isso. Já acionamos um de nossos 
senadores, Dr. Arlindo Porto, como já mencionei, e vamos aguardar o 
desdobramento dessa legislação que será alterada. 

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

agradece a presença do Exmo. Sr. Secretário da Fazenda, Dr. João 
Heraldo Lima, e do Exmo. Sr. Secretário da Indústria e do Comércio, 
Dr. Reginaldo Braga Arcuri, e encerra a reun1ao, 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. 

ATA DA 4ª REUNIÃO ESPECIAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, EM 23 DE 
. MARÇO DE 1995, DESTINADA A RECEBER O SECRETÁRIO DA SEGURANÇA 

PUBLICA, A FIM DE PRESTAR ESCLARECIMENTOS SOBRE AS INVESTIGAÇOES E 
AS MEDIDAS QUE ESTÃO SENDO ADOTADAS PARA COIBIR A AÇÃO DOS GRUPOS 

RADICAIS SUPOSTAMENTE PERTENCENTES Á POLÍCIA CIVIL 
Presidência do Deputado Agostinho Patrús 

SUMÁRIO - ABERTURA - Ata - Composição da Mesa - Destinação da 
reunião Palavras do Deputado Gilmar Machado Palavras do 
Secretário da Segurança Pública- Esclarecimentos sobre os debates-
Debates - Registro de presença - ENCERRAMENTO. 

ABERTURA 
-Às 9h45min, 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- Anivaldo 
Antônio- Antônio Roberto -Arnaldo Penna- Bilac Pinto- 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-

2 Jorge Eduardo de Oliveira -José Bonifácio- José Braga José 
~ Henrique - José Maria Barros - Kemil Kumaira - Luiz Antônio Zanto-
· Marcelo Gonçalves - Marco Régis - Marcos Helênio - Mauri Torres -
~Miguel Barbosa -Miguel Martini - Olinto Godinho -Paulo Piau-
] ~a~~~a~~~et0~~~o~c~~~~~l:s ~~~~~~~~0-C~;~~ L~m~e~~~~iã0Ro~~~v~~~~roz 
c Simão Pedro Toledo- Wilson Trópia. 
~ o Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) A lista de 
E comparecimento registra a existência de número regimental. Sob a 
~ proteção de Deus e em nome do povo mineiro. iniciamos os nosso~ 
~ trabalhos. Com a palavra, a Sra. 2ª-Secretária, Deputada Maria Jose 
~ Haueisen, para proceder à leitura da ata da reunião anterior. 
~ Ata 
~ -O Deputado Antônio Roberto, 2Q-Secretário "ad hoc", procede à 
~ leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 
~ Composição da Mesa 
~ O Sr. Presidente- Esta Presidência convida para tomar assento à 
~mesa os Exmos. Srs. Santos Moreira, Secretário de Segurança Pública, 
u 
E 
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Eduardo Alberto Pinto, DO. Delegado Assistente da Secretaria da 
Segurança Pública; Geraldo Melo, DO. Presidente do Sindicato dos 
Jornalistas do Estado de Minas Gerais; e o Deputado Rêmolo Aloise, 
DO. 1Q-Secretário da Assembléia Legislativa do Estado de Minas 
Gerais. 

Destinação da Reunião 
o Sr. Presidente Destina-se esta reunião a receber o Exmo. Sr. 

Santos Moreira, Secretário da Segurança Pública, a fim de prestar 
esclarecimentos sobre as investigações e as medidas que estão sendo 
adotadas para coibir a ação dos grupos radicais supostamente 
pertencentes à Polícia Civil. 

Com a palavra, o Deputado Gilmar Machado, autor do requerimento que 
suscitou a visita do Exmo. Sr. Secretário de Estado da Segurança 
Pública. 

Palavras do Deputado Gilmar Machado 
O Deputado Gilmar Machado- Exmos. Srs. Deputado Agostinho Patrús, 

DO. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais; 
Santos Moreira, DO. Secretário da Segurança Pública; Eduardo Alberto 
Pinto, DO. Delegado Assistente da Secretaria da Segurança Pública; 
Deputado Rêmolo Aloise, DO. 1Q-Secretário da Assembléia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais, Srs. Deputados, membros da imprensa, 
pessoas presentes nas galerias, tenho a incumbência de fazer a 
saudação ao Sr. Secretário da Segurança Pública, Dr. Santos Moreira. 
Gostaria, Sr. Secretário, de poder fazer destas minhas palavras um 
ato de formalidade, dentro do que estabelece a etiqueta dos 
cerimoniais. No entanto, fica impossível, diante dos fatos 
terminantemente abomináveis que vêm ocorrendo em Belo Horizonte, 
dizer que é uma satisfação recebê-lo nesta Casa. Quando apresentei o 
requerimento solicitando a presença de v. Exa., não poderia, à 
época, imaginar que uma farsa tão escandalosa seria montada, na 
tentativa de levantar suspeitas sobre um representante sindical e 
desviar a atenção das investigações, fugindo aos indícios claros·que 
já se colocavam presentes e que apontavam como suspeitos integrantes 
do quadro da própria Polícia Civil. Fico estarrecido ao ler nos 
jornais declaração do Secretário da Casa Civil, Amilcar Martins, de 
que a polícia já tem os nomes de dois suspeitos, mas que eles não 
seriam revelados para não atrapalhar as investigações. Resguardar os 
nomes dessas pessoas é algo salutar, uma vez que não há provas 
contra elas ainda. No entanto, por que o mesmo comportamento não foi 
adotado em relação ao sindicalista Austen Mudato? Austen estava 
representando a CUT no ato público da OAB. Ele não é um criminoso, 
ao contrário, é uma pessoa que sempre teve uma militância política 
limpa e voltada para os interesses dos trabalhadores, em especial os 
eletricitários, categoria a que pertence. O nome de Austen foi 
estampado nas manchetes dos jornais mineiros e em toda a imprensa 
nacional, em todos os veículos de comunicação. A imagem de Austen, 
Sr. Secretário, como diria a jornalista Júnia Nogueira de Sá, ex-
ombudsman da Folha de São Paulo, a imagem de Austen foi enxovalhada 
e não há retificação que corrija tal dano moral. Nós, do PT, não 
podemos nos conformar com a situação de pânico criada na sociedade 
mineira, tendo como elemento motivador a ousadia dos atentados e 
como agravante a morosidade das investigações somada à tentativa, 
típica dos governos anteriores, típica da ditadura militar, de 
colocar a culpa de todos os acontecimentos na CUT e no PT. Admira-



601~ 
me, Sr. Secretário, não ter sido também detido o Vereador Betinho 
Duarte. Ele também foi ao banheiro da OAB naquela tarde. Certamente, 
muitas pessoas foram ao banheiro da OAB naquela tarde. Reafirmo que 
tais atentados põem em risco a democracia, visto serem resquícios de 
um tempo duro, amargo e improdutivo: a ditadura militar. Não 
queremos e nem devemos esquecer o que aconteceu no passado, mas 
devemos lutar para que não se repita no presente e no futuro. 
Infelizmente, o Estado de Minas Gerais volta ao cenário nacional de 
uma maneira nefasta, tendo de um lado uma ação terrorista claramente 
direcionada e de outro, uma armadilha montada, na eterna busca de 
simplesmente apresentar um culpado, mesmo 82m qualquer prova. Austen 
Mudato foi autuado, e nada havia contra els. No entanto, aqueles que 
se auto-intitulam "Grupo Reação" ainda estão ã solta, talvez 
rondando a Assembléia Legislativa ou outro espaço público que 
manifeste sua revolta com tamanha covardia e desumanidade. Nós, 

·trabalhadores, e eu digo nós porque sou professor da rede pública 
estadual, nós Sr. Secretário, nos defendemos e atacamos com armas 
bem particulares: nosso poder de mobilização, nosso poder de 
diálogo, e, em última instância, a greve. Portanto, se estas pessoas 
que estão cometendo tais atentados são de fato membros da Polícia 
Civil, em função de seus atos não devem ser consideradas policiais, 
e sim bandidos. A sociedade mineira está indignada e quer respostas 
que, esperamos, o senhor trará durante este debate. Muito obrigado. 

Esperamos, também, que nos sejam revelados os nomes das 
testemunhas, pois, até agora, não nos deram informações a respeito. 
Como é que a Polícia resguarda as testemunhas e expõe, sem as 
devidas provas, certas pessoas? Como disse o ilustre Secretário 
Amilcar Martins, a Polícia tem os nomes, mas vai mantê-los 
resguardados. A CUT foi atacada, foi explorada, e com isso não 
podemos concordar. Esperamos, ainda hoje, uma resposta ou uma 
retratação por parte do Estado, pois, caso contrário, a Secretaria 
ficará comprometida a investigar a questão. Muito obrigado. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Exmo. Sr. Secretário de Estado 

da Segurança Pública Dr. Santos Moreira. 
Palavras do Secretário de Estado Dr. Santos Moreira 

O Secretário Santos Moreira - ~ com prazer que me dirijo ã cas~ do 
2 povo. Venho aqui para, da maneira mais transparente e mais 1~31, 
5 possível, e com o maior prazer, trazer todos os esclarecimentos 
· necessários aos Srs. Deputados. Reafirmo de público, nesta Casa, que 
~a Secretaria de Estado da Segurança Pública, sob a minha direção, 
·E jamais cometerá qualquer ato de parcialidade nas suas investigações. 
2 O meu passado funcional há de impor a convicção a todos de que isso 
c não ocorre e não ocorrerá jamais no âmbito da Segurança Pública. As 
~ recentes explosões na Capital têm tido um tratamento sério e atento 
~da Segurança Pública. Não estamos minimizando os fatos; também não § os estamos superdimensionando. Estamos investigando. Compreendo as 
~palavras do ilustre Deputado e vou tentar, na medida do possível, 
~ esclarecer ponto por ponto, o que ele colocou. Tenho o maior apreço 
~pelos partidos políticos de todas as correntes partidárias que 
.~ compõem o quadro político estadual e nacional. Não sou homem voltado 
~ás linhas políticas; não sou político. Sou um profissional de 
~polícia e como tal venho agindo na administração da Segurança 
~Pública. Não tenho e jamais tive a intenção de dar ã Secretaria da 
~Segurança Pública qualquer cunho político ou ideológico. São vários n 
E 
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os atentados sobre os quais tento prestar esclarecimento. Para uma 
linha de idéias, para a seqüência deste pronunciamento, vou me 
situar, inicialmente, num quadro geral da segurança pública no 
Estado. Minas, como de resto todo o País, vive um quadro da mais 
completa normalidade democrática. É, hoje, um Estado privilegiado, 
no contexto da Federação: tem suas finanças saneadas; tem um 
Governador da mais alta competência, da mais alta seriedade e do 
mais alto espírito público, um homem democrata, liberal, que já 
disse e mostrou que veio ao Estado para realizar. Na área da 
segurança pública, Minas é um oásis, no contexto da Federação. Não 
temos o crime organizado; não temos manifestações mais agressivas, 
ligadas ao seqüestro de pessoas; não temos o banditismo insólito, 
que foi extinto. Todas as questões de segurança pública estão 
ligadas a esse contexto de ocorrência social, normal em qualquer 
comunidade organizada. Aqueles casos que mais preocupavam a 
Segurança Pública, tais como a violência contra a mulher, 
principalmente o estupro, nós os atacamos de cheio, e a resposta foi 
altamente positiva. De um momento para o outro, em poucos dias de 
apuração, a polícia conseguiu realmente deter todas aquelas 
ocorrências ligadas à violência contra a mulher. Hoje, já podemos 
anunciar, e a imprensa tem noticiado constantemente, um grande 
número de apuração desses casos. É bem verdade que ser responsável 
pela segurança pública não é coisa para principiante. A segurança 
requer alta especialização e profunda dedicação. A Polícia Civil e a 
Polícia Militar são, inegavelmente, as duas melhores polícias do 
País. Daí havermos estranhado as ocorrências iniciais e o estado de 
tensão e emoção criado com essa situação de bombas. Vivia o Estado 
absoluta tranqüilidade na área da segurança pública. Tudo isso é 
fato, tudo isso é objeto de investigação séria, tudo isso é objeto 
de indagação, e vamos chegar aos resultados; doa a quem doer, 
interesse a quem interessar, esses resultados vão aparecer. 
Disse-me o Deputado, e eu lamento, que a prisão do Sr. Austen foi 

uma farsa escandalosa. Não foi farsa. Pode ter ocorrido a 
infelicidade de o Sr. Austen estar saindo de um banheiro na hora da 
explosão de uma bomba, em circunstâncias altamente suspeitas. Não me 
cabe prejulgar, e sim, apurar, constatar. Naquele momento, a policia 
agiu da maneira mais sensata, serena, tranqüila e democrática que 
lhe era possível. Horas antes da solenidade na OAB, este Secretário 
esteve, pessoalmente, com o Presidente daquela entidade, a quem fez 
ver sua preocupação com o possível atentado à sede da OAB. Na 
ocasião, afirmamos que estaríamos discretamente presentes, do lado 
de fora da OAB, para atender a qualquer questão de segurança pública 
no local. Do lado de fora, exatamente para que, se alguma ocorrência 
se verificasse no interior, não fosse atribuída, naquele momento, à 
Polícia Civil. Assim procedemos, com responsabilidade e seriedade. 
Mantivemos, do lado de fora da OAB, nossas equipes escolhidas e 
dotadas de homens da mais alta confiança e responsabilidade. Na 
parte interna tínhamos um Delegado, chefe do Instituto de 
Criminalistica, cujo filho estaria recebendo a carteira da Ordem. 
Encarregamos esse Delegado, Dr. Jacy de Abreu, de permanecer de 
prontidão entre o salão onde se realizavam as solenidades e a 
portaria. Muito bem. Ocorreu uma explosão. Na mesma hora, o 
Presidente da OAB ligou para meu gabinete e eu lhe respondi que 
estava me dirigindo ao local. E assim fiz. Enquanto a solenidade 
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prosseguia, no próprio gabinete do Presidente da OAB, junto com os 
senhores conselheiros, tomamos conhecimento de que um suspeito, 
visto por dois funcionários, cujos nomes vou revelar, como pediu o 
Sr. Deputado, e mais o motorista do Dr. Lauro Bracarense, saiu 
apressadamente do banheiro no momento da explosão. Disse, então, ao 
Sr. Secretário da OAB que, apesar dos fatos desagradáveis, teríamos 
de cumprir com o nosso dever, efetuando a prisão desse suspeito 
naquele momento. Solicitaríamos as nossas desculpas à OAB pc~ ter de 
praticar, naquele momento, um ato da nossa competência funcional, do 
nosso dever legal, e o fizemos de maneira sensata, transparente e 
democrática. Cuidamos de aguardar a solenidade, convocamos a 
Promotora Pública, o advogado representante dos direitos humanos da 
OAB, dois advogados conselheiros, e convidamos o Sr. Austen a se 
dirigir à sala superior, onde prestaria os primeiros 
esclarecimentos. Nesse momento, ainda por uma questão de discrição 

·absoluta e para não causar pânico, pois havia ali 150 pessoas, o 
próprio Secretário, abrindo mão de sua segurança pessoal e de seu 
"status• de Secretário, dirigiu-se ao sanitário a fim de deslocar a 
atenção da imprensa, para que o Sr. Austen fosse retirado do local 
sem maiores constrangimentos. Assim o fizemos. O Sr. Austen saiu 
acompanhado do advogado ligado à área de direitos humanos da OAB, de 
dois Conselheiros, da Promotora Pública e do Delegado que lhe deu 
voz de prisão. Acho que cumprimos com o oc·er, sem intenção de ferir 
o Sr. Austen, a CUT ou o PT. Nenhuma ·~tenção nos moveu naquele 
momento, a não ser a de cumprir com o nosso dever de sermos 
profissionais. Agora, se os fatos desagradaram, se causaram 
arranhões à minha pessoa ou a quem quer que seja, é um risco que o 
Secretário corre. Segurança pública é feita de coragem para tomar 
atitudes e para assumir procedimentos. Não podemos nos quedar, nem 
nos curvar diante do medo e das repercussões. Temos de agir. 
Segurança é ação. Essas são as explicações especificas sobre o caso. 
Posteriormente, darei outras respostas. 
Agora, lerei partes do depoimento, porque quero a mais absoluta 

transparência das nossas ações. A cópia deste texto ficará à 
disposição do Sr. Presidente da Assembléia para quaisquer 
esclarecimentos, pois o inquérito é um documento público, 

z transparente. Disse a testemunha Hélio Silva, funcionário da OAB: 
~ "Como de costume desceu até o banheiro para escovar os dentes. O 
· banheiro liberado ao público da OAB está situado no subsolo, mais 
~ precisamente a dois lances da escada. O depoente, ao utilizar o 
·E lavatório do referido banheiro, como sempre faz, percebeu que a 
2 porta da instalação sanitária, onde estão as divisórias, se 
c encontrava fechada, não podendo precisar se havia ou não alguém no 
~ seu interior; que o depoente, antes de utilizar o banheiro, foi até 
~ o arquivo, que fica ao lado do banheiro, para dar um recado ao I colega de trabalho e, ao retornar ao "hall" de acesso à escada, 
~ encohtrou o conduzido, no caso o Sr. Austen Mudato, presente, já de 
~ subida, tendo inclusive trombada com o depoente; que o conduzido ao 
~ subir a escada se mostrava assustado ao ver o depoente; que na hora 
.~ em que o conduzido, ou seja, o Sr. Austen, estava subindo a escada 
~ parecendo assustado, o depoente percebeu uma fumaça e logo em 
g seguida um barulho muito forte, ensurdecedor, até dando a certeza de 
2 que havia ocorrido uma explosão no interior do banheiro." Mais além: 
: "Com a chegada da policia, indicou para o Delegado, que não sabe o 
~ 
E 
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nome, que poderia identificar o conduzido." Mais 'além, segundo a 
testemunha: "Chegou ao prédio da OAB dirigindo um veiculo conduzindo 
o Dr. Lauro Bracarense; que o depoente não sabia a localização exata 
do banheiro e teve de perguntar a alguém aonde era o banheiro 
masculino, tendo sido indicado o subsolo; que quando o depoente se 
encontrava no interior do banheiro, já começando a urinar, viu o 
conduzido presente adentrando aquele recinto; que o conduzido trazia 
consigo um embrulho sob o braço e imediatamente começou a coletar 
papel higiênico, passando a enrolar papel higiênico na mão; ... "que 
não pôde precisar exatamente o tamanho do embrulho, acreditando que 
se equipararia, aproximadamente, a três maços de cigarros unidos." 
Mais á frente: "que ao sair da instalação, o depoente chegou a olhar 
frente a frente o conduzido, e, após utilizar a instalação, o 
depoente subiu em direção. á portaria, onde permaneceu. Nesse 
momento, aconteceu a explosão, com um barulho intenso." Mais além, a 

·terceira testemunha, Alceu da Silva. o depoente é funcionário da 
OAB-MG, exercendo a função de gerente administrativo: "Hoje, chegou 
aqui na Casa, por volta das 7h30min, .... quando o depoente" - isso, 
antes de acontecer a explosão - "descia para uma reunião com a 
Diretoria, foi indagado, pela segunda testemunha," -ou seja, aquele 
que desceu para urinar- "onde se localizava o banheiro." Então, ele 
confirma a presença dessa testemunha no local. "Que. de imediato, o 
depoente informou á segunda testemunha que o banheiro estava 
localizado no subsolo. Ao manter tal diálogo, o depoente viu o 
conduzido Austen já descendo em direção ao subsolo. Acredita que o 
conduzido já havia descido uns três ou quatro degraus. Após tal 
fato, o depoente voltou para se reunir próximo á Diretoria da OAB, 
quando surpreendeu-se com o barulho; que, de imediato. o depoente, 
ao ouvir o barulho, achou que se tratava de uma batida de veículo, 
mas, logo após, tomou conhecimento ... " Agora, vamos ver detalhes 
das declarações. Antes, porém, quero dizer que este instrumento de 
investigação foi obtido na sede da METROPOL, em presença das 
seguintes testemunhas: Dr. Carlos Vitor Musi; Dr. Augusto Jacó 
Vargas Neto, representante da OAB; Ora. Míriam Pereira Esteves de 
Souza, 16ª Promotora de Justiça. Declarações do conduzido: "Por 
volta das 16h30min, chegou á OAB o declarante, e se dirigiu ao andar 
superior, achando que já havia iniciado a solenidade. Que, como 
havia var1as pessoas já presentes, o declarante procurou uma 
funcionária, apresentando-se como um membro da CUT, convidado para 
participar da solenidade. Que tal funcionária informou ao declarante 
que, naquele momento, estava sendo feita a entrega de novas 
credenciais ... Que o declarante é portador de uma rinite alérgica e 
sempre assoa o nariz. Em decorrência disso, enquanto aguardava o 
inicio da solenidade, o declarante desceu ao banheiro para assoar o 
nariz. Que o declarante não conhecia as instalações da OAB. Que 
perguntou a uma pessoa onde era o banheiro masculino; que ao descer 
ao banheiro para assoar o nariz, o declarante lá encontrou a segunda 
testemunha." Ele confirma a presença da testemunha. "Encontrava-se 
urinando." Confirma o fato. "Que o declarante chegou a ir ao 
banheiro por duas vezes, sendo a primeira vez para assoar o nariz, e 
a segunda, com o intuito de se ver no espelho." Precisamente na 
segunda vez que desceu ao banheiro, sem poder identificar, percebeu 
que havia outra pessoa no banheiro, e o espaço de tempo entre a 
primeira e a segunda entrar no banheiro, ficou entre 3 e 4 minutos. 
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Perguntado por que razão ao lado do banheiro desceu por duas vezes 
para tomar café, em curto espaço de tempo, respondeu que tem costume 
de tomar café em curto espaço de tempo. Pois bem, aí estão os fatos. 
Não estamos ~:ribuindo a ninguém nenhuma responsabilidade. Estamos 
investigando os fatos. A partir dai, o inquérito tem seu 
prosseguimento normal e todas as provas possíveis serão carreadas ao 
inquérito para a formação de culpa, indiciamento de culpa ou 
possível desoneração das responsabilidades. 
A autuação em flagrante do Sr. Austen foi feita no próprio momento, 

em face de todas as circunstâncias apuradas. Ele poderia ter sido 
preso, por crime hediondo e ter vários problemas ligados a essa 
prisão. Contudo, nossa transparência e a lisura de comportamento da 
Secretaria são tão grandes que, diante das informações que recebemos 
da Sra. Promotora Pública de que o estado de flagrância não estava 
muito bem caracterizado (pelo fato de o conduzido ter permanecido no 
salão, na Mesa Diretora, durante a solenidade, e de ter estado no 
banheiro e dali saído), determinei, por telefone, embora não tivesse 
em mão os autos, a queda do flagrante e a transformação do 
instrumento de investigação em inquérito. Assim agi por uma questão 
de sensatez, para dar ainda mais transparência ao processo e também 
porque o que nos interessava não era que alguém fosse para o xadrez, 
mas a apuração dos fatos, e tanto o flagrante quanto o inquérito-são 
instrumentos capazes de nos dar essa orientação. Se nos interessasse 
atribuir a alguém situações constrangedoras, isso não teria 
ocorrido. Cumprimos o dever e o fizemos da forma mais correta, mais 
transparente. mais leal, sem nenhum intuito de ferir 
suscetibilidades, interesses e, sobretudo, desprovidos de qualquer 
interesse político. Se o Sr. Presidente necessitar que eu delongue 
minhas informações, abordando as demais questões, porque são quatro: 
Cine Nazaré, Casa do Coronel Egg, Sindicato dos Jornalistas, "Estado 
de Minas" e OAB. São informações longas que tenho, e posso 
transmiti-las, desde que não venham a prejudicar as investigações. 
Os debates seguirão conforme orientação da Presidência. 

Esclarecimentos sobre os Debates 
o Sr. Presidente - Nesta parte da reunião, os Deputados poderão 

formular perguntas ao convidado. Para que possamos agilizar os 
2 debates, solicitamos aos inscritos que sejam objetivos e sucintos, 
õ dispensadas as formalidades das saudações pessoais. O término dos 
· debates está previsto para as 11h30min, o que reforça a necessidade 
~ de que os debatedores sejam breves. São oito os inscritos até o 
·ro momento. Solicitamos também ao Sr. Secretário -naturalmente, sem 
~ que se furte às informações necessárias a serem dadas - que também 
c seja sucinto em suas respostas. 
o Debates 
~ O Sr. Presidente - Com a palavra, o primeiro debatedor, Deputado 
~ João Batista de Oliveira. 
~ O Deputado João Batista de Oliveira Sr. Secretário, ouvi 
~ atentamente sua explanação e gostaria de fazer alguns comentários e 
ro perguntas. À medida que o ouvia, fiquei pensando na inconsistência 
.~ dos depoimentos mencionados por v. Exa. Inicio pelo depoimento do 

ro Sr. Austen Mudato, quando disse que foi ao banheiro e encontrou a 
g segunda testemunha. Ele não disse que encontrou uma segunda pessoa. 
~ Ela já estava escalada para ser a segunda testemunha? Se o Sr. 
~ Austen a tivesse acusado, o Secretário estaria disposto a abrir 
~ 
E 
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inquérito para investigar essa segunda testemunha? Fica parecendo um 
Judas, escalado para trair. Ele não entra como personagem, como 
suspeito, mas com o papel definido de testemunha. Não entra como 
suspeito. Os depoimentos são tão inconsistentes, que qualquer das 
testemunhas poderia ser também considerada suspeita. Dada a 
importância do tema que se tratava naquele encontro, qualquer um que 
fosse ao banheiro- e também eu, por mais devagar que eu ande -
voltaria correndo, pelo que v. Exa. representa para todos nós e para 
toda a sociedade mineira. Portanto, penso que é uma atitude natural 
uma pessoa ser encontrada andando apressadamente nos corredores da 
OAB, no momento em que está sendo realizado um debate de tal porte. 
Eu não gostaria de perder uma vírgula sequer do que se estava 
passando. 
Gostaria de lembrar o episódio das bombas em 1991, quando algumas 

foram explodidas em Contagem, no Bairro Eldorado, e a última delas, 
·na Praça da Estação, mutilando uma criança. Naquela época, o 
Secretário José Rezende atribuiu a autoria a grupos insatisfeitos da 
Polícia Civil. Os fatos cessaram após a mutilação do menino. 

Na semana passada, v. Exa. declarou à imprensa que esses atos estão 
partindo de grupos insatisfeitos dos quadros da Polícia Civil, ou 
seja, a mesma justificativa anterior. Fico imaginando como, nas 
ruas, se interpretam essas duas declarações. Estariam entendendo que 
o Secretário José Rezende abafou o caso e negociou um cessar-fogo, 
já que admitiu que os autores eram da Polícia Civil? Será que hoje, 
nas ruas, as pessoas estariam interpretando os fatos como se o atual 
Secretário - ao admitir que os autores dos atentados pertenceriam 
aos quadros da Polícia Civil- estivesse também buscando negociar um 
cessar-fogo? Será que se estaria interpretando que o atual 
Secretário, portanto v. Exa., ao admitir que eram grupos 
insatisfeitos dentro da polícia, estaria, também, buscando negociar 
um cessar-fogo, inclusive com um bode expiatório? Do mesmo jeito que 
as coisas foram conduzidas com o Austen, podem ser conduzidas, 
também, em relação ao inspetor José Maria de Paula, que nem conheço. 
Perguntaria a v. Exa.: o que acha da entrada da Polícia Federal? 

Acho que as coisas não estão superdimensionadas, Sr. Secretário. 
Trata-se de atentados contra a democracia. Um atentado, em qualquer 
lugar do Brasil, é uma ameaça à democracia. Acho que isso é de 
fundamental importância para nossa reflexão. 
Gostaria de perguntar, ainda, se esse motorista e o Dr. Bracarense 

são policiais também. Estou muito preocupado com o que vem 
acontecendo. Minas Gerais está sendo motivo de charges nos jornais 
de todo o Brasil e no noticiário internacional. Gostaria de 
concordar com o senhor, quando diz que Minas é um oásis, do ponto de 
vista da segurança. Concordo, mas é exatamente por isso que estou 
preocupado com a voz das ruas. Se o povo vê a polícia desvendar 
casos de seqüestros e sabe da sua eficiência, não vai entender como 
a polícia não consegue desvendar o caso dos atentados, já que o 
próprio Secretário admitiu que os autores eram dos quadros da 
Secretaria da Segurança Pública. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Secretário Santos Moreira. 
O Secretário Santos Moreira - Participo das preocupações de v. 

Exa., e tais preocupações, em mim, são bem mais fortes, porque vivo 
o dia-a-dia tenso em torno das questões da segurança pública. 
Jamais, porém, admiti, publicamente, pela imprensa, qualquer dos 
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aspectos mencionados. Tenho tido a maior cautela possível nas minhas 
informações com relação aos fatos que estão ocorrendo em Belo 
Horizonte. 

Por uma questão de responsabilidade pessoal, não posso prejulgar. 
Minha orientação é no sentido de que se faça a melhor prova 
possível, não para acusar, pois isso é da competência da promotoria, 
mas para indiciar suspeitos. Então, a afirmação de que setores da 
polícia seriam os autores dos atentados não partiu do Secretário 
Santos Moreira. Eu investigo setores da Policia Civil. Todos estão 
sendo investigados, pois qualquer denúncia merece nossa atenção e 
nossa apuração. Mas não posso admitir que a um policial, ou a quem 
quer que seja, seja atribuída uma responsabilidade sem uma prova. 
Jamais fiz e jamais farei a veleidade de atribuir a alguém essa 
responsabilidade. 
Quanto à expressão "negociar com o pessoal, possíveis autores de 

'bomba", não sou homem para isso. Não se negocia em torno de fatos 
que são graves e colocam em risco a segurança pública. Não se pode 
admitir negociação dessa forma. Não sou homem para negociar sobre 
qualquer questão de segurança. Eu apuro. Mas devem os senhores 
entender que essas apurações não são fáceis. Investigar, partindo do 
zero, vestígios de uma bomba não é fácil. Temos feito todo o 
possível para chegar a um resultado positivo, e vamos chegar a ele, 
mas , como para toda a policia do mundo, o tempo é fundamental para 
a investigação. Não temos bola de cristal para atribuir uma culpa a 
quem quer que seja. O Sr. Austen foi encontrado no lugar e deve 
responder por esse fato. Fora isso, outros não foram encontrados. 
Não posso, evidentemente, atribuir a ninguém uma responsabilidade 
sobre a qual não tenho sequer indicio ou certeza de participação. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Simão Pedro Toledo. 
O Deputado Simão Pedro Toledo Sr. Secretário, quero, 

inicialmente, como um dos Vice-Lideres da minha Bancada, o PTB, 
levar a V. Exa. e ao Governador Eduardo Azeredo a nossa irrestrita 
solidariedade e o nosso apoio num momento tão difícil, em que, 
realmente, o nosso Estado está sendo achincalhado pela atuação anti-
social de elementos nocivos à sociedade. 

Como V. Exa. disse, tem agido com a maior imparcialidade. 
2 Acreditamos nisso pelo seu passado, pela sua idoneidade. Sabemos que 
~sua atuação tem sido estritamente policial. Quero dizer a V. Exa. 
~ ~~em~~e~~~l~~~~e~~o~~~ 6~~f~i~~~~~~~. ,~~i~~~~ó~~~o~~í~~~~a~ ~~~~t~~~ 
·~a maior tranqüilidade, com a maior isenção, da forma como o nosso 
§Estado estava a esperar num momento tão delicado, em que deve a 
~ autoridade agir com a razão e com equilíbrio. Então, mesmo diante da 
~ gravidade dos fatos e de uma suspeita muito grande recaindo sobre o 
~Sr. Austen Mudato, a policia limitou-se a aplicar as suas normas, 
~dentro do maior equilíbrio. Está nitidamente claro que não houve 
~ nenhuma armação, nenhuma farsa. Na realidade, o Sr. Austen é 
~ inocente. Entendo que ele ter-se dirigido, por duas vezes, aos 
~ banheiros da OAB, nos momentos que antecederam a explosão, na 
.~verdade, foi uma grande fatalidade, um grande azar. Mas isso caberá 

ro à justiça apurar no devido momento. 
~ Gostaria de dizer a v. Exa. que atitudes como essa, de violência, 
~de radicalismo, realmente aborrecem a sociedade mineira, que, pela 
w sua tradição e pela sua história, não aceita conivência com esse 
~ 
E 
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tipo de procedimento. Tenho a convicção - esse é o pensamento de 
todos os Deputados -de que v. Exa. irá até as últimas conseqüências 
para procurar os autores desses atos desvairados, para que a 
justiça, com os elementos coligidos na instrução do processo, possa 
condenar os autores dos atentados, sejam eles quais forem, 
independente de posição ideológica, para que atos dessa natureza, 
efetivamente, não voltem a se repetir. 
Sr. Secretário, ultimamente, os jornais têm dado a notícia de que a 

Polícia Federal estaria em via de atuar nas investigações. Gostaria 
de saber do senhor se é necessária a intervenção da Polícia Federal, 
se ela é de direito ou se somente a Polícia Estadual, que é uma das 
melhores do País, estaria, realmente, habilitada a resolver esse 
caso tormentoso. Muito obrigado. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Secretário Santos Moreira. 
O Secretário Santos Moreira- Vou responder objetiva e rapidamente, 

a pedido da Mesa. Não há necessidade de a Policia Federal apurar 
esses fatos. Nós damos conta. Temos a melhor policia do Brasil e 
vamos chegar a esse resultado. É questão de tempo, é questão de 
paciência e tempo para investigarmos. 

Os senhores podem perceber que vem um atentado, vem outro e mais 
outro, e assim vai. Então, nessa linha de investigação, temos que 
decidir todos os aspectos. Portanto, estamos investigando, não 
estamos brincando. Vamos apurar. Não há nenhuma necessidade da 
presença de órgãos federais na apuração daquilo que é da nossa 
competência. Assumo a responsabilidade de trabalhar. Agora, gostaria 
de esclarecer que, em se tratando da OAB, órgão do Governo Federal, 
estamos discutindo a questão da competência legal para a apuração 
dos fatos. Existe um entrosamento da Policia Civil tanto com a 
Policia Militar quanto com a Policia Federal. Estamos trabalhando 
entrosadas há vários dias, mesmo porque somos co-irmãs. O caso é 
apenas de entrosamento, sem interferência. 

O Sr. Presidente Com a palavra, o ilustre Deputado Paulo 
Schettino. A Presidência solicita que o Deputado seja o mais sucinto 
possível, para que possamos atender todos os debatedores. 
O Deputado Paulo Schettino- Sr. Presidente, Sr. Secretário Santos 

Moreira, Dr. Eduardo, Sr. Presidente do Sindicato dos Jornalistas, 
Sr. 1Q-Secretário da Assembléia Legislativa, Deputado Rêmolo Aloise, 
o meu objetivo era ser sucinto como o Presidente falou, mas o meu 
colega, Deputado João Batista de Oliveira, voltou a fazer 
afirmações, deste microfone, que não posso deixar passarem 
despercebidas. Ele falou do possível acordo do ex-Secretário de 
Segurança Pública, José Rezende, com grupos de marginais, de 
bandidos. Repudio e lamento que se insista nisso, sem ter provas. 
Falo com conhecimento de causa pois, na época, era Superintendente-
Geral da Policia Civil. O fato a que o Deputado se refere é a 
explosão de uma bomba, no dia 10 de outubro de 1991, no para:eito do 
rio Arrudas, na Praça da Estação. Fui eu que, pessoalme~~e. me 
empenhei de todas as maneiras possíveis e imaginárias para apurar 
aquele triste acontecimento, que atingiu uma criança que, hoje, se 
não me engano, recebe uma pensão dada pela Assembléia. Infelizmente, 
não conseguimos apurar o fato, apesar dos esforços dispendidos. Se 
tivéssemos bola de cristal, apuraríamos tudo. Ainda assim, o índice 
de apuração da Policia Civil é muito bom. Gostaria de fazer essa 
ressalva, e todas as vezes que o Deputado João Batista tocar no 
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assunto, virei à tribuna, pois, ao atuar assim, ele está atingindo 
uma instituição ser1a, como todas as outras. Evidentemente, a 
Polícia Civil tem pilantras como todas as entidades, mas ali 
prevalecem os bons profissionais. Quero lembrar também ao Deputado 
João Batista que hà uma técnica de flagrante. Juvem-se inicialmente 
as testemunhas. O conduzido é ouvido por úl:imo. é uma técnica 
processual. A pergunta que faço é a seguinte: excluindo o problema 
das bombas, que é lamentável, e do qual todos queremos uma apuração, 
como vão as outras atividades da Secretaria de Estado da Segurança 
Pública? O padrão de melhor policia do Brasil continua sendo 
mantido? 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Secretário Santos Moreira. 
O Secretário Santos Moreira- Continua sendo uma boa polícia e até 

melhorada, pois, em 60 dias de administração, conclui toda a 
informatização do órgão. Se nos derem tempo, os senhores irão 

·assistir ao ressurgimento de uma das melhores polícias do País. 
Vamos, se Deus quiser, dar segurança e paz aos trabalhadores. 
Queremos que o Estado e isso está dentro da orientação do 
Governador tenha segurança para poder se desenvolver tanto 
econômica quanto socialmente. Nossa polícia é, inegavelmente, boa e 
nova, porque aqueles que no passado poderiam estar vinculados a uma 
rotina de trabalho estão hoje aposentados. é uma polícia com nova 
direção, novos homens, que por isso não podem ser atacados de 
maneira a se transformarem em párias da sociedade. Não importa se 
hoje um partido é governo, amanhã outro e depois de amanhã uma outra 
corrente ideológica. Todos esses partidos, todas essas correntes 
dependem fundamentalmente da segurança pública, de uma polícia. 
Assim, há que se preservar o bom nome da polícia, há que se 
prestigiá-la e não jogá-la na vala comum da marginalidade. Este é 
meu propósito: fazer uma polícia diferente. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marco Régis. 
O Deputado Marco Régis - Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado 

da Segurança Pública, demais componentes da Mesa, fizemos, nesta 
Casa, algumas manifestações a respeito dos atentados ocorridos 
nesses últimos dias nesta Capital. Tivemos sempre o cuidado de nos 
expressar sem leviandade, sem qualquer espírito "sherlockiano", pois 

z não temos essa vocação e, ao mesmo tempo, temos a convicção de que 
ü não estamos fazendo papel de ingênuos. Essas manifestações tinham 
' por objetivo claro denunciar os atentados contra a democracia que 
~ têm sido perpetrados neste Estado. Tivemos sempre o cuidado de nos 
·ro solidarizar com as vítimas e com V. Exa., Sr. Secretário. Pelo pouco § que o conhecemos, pelo que pudemos sentir do senhor em alguns 
c contatos pessoais e pelas informações que obtivemos a respeito_de 
o sua vida pregressa como policial, sem nenhum espírito de bajulaçao, 
~ nesta oportunidade queremos manifestar de público nossa 
§solidariedade e nossa confiança em seu caráter íntegro. 
~ É com confiança na apuração dos atentados, com expectativa e dent~o 
~ de um espírito de profunda reserva, que gostaríamos apenas de do1s 
ro esclarecimentos por parte de V. Exa. Primeiramente, quero saber se 
.~aquele até então publicamente acusado registra antecedentes 

ro criminais. Depois, qual o caminho da investigação direcionada ao 
~ chamado Grupo Reação, que se manifestou por telefone à imprensa. 
~ Além disso, V. Exa., sabendo que sua indicação, sua nomeação e sua 
~ posse como Secretário de Estado criaram constrangimentos para o c 
E 
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grupo do ex-Secretário José Rezende (temos informações de que ele 
realmente manifestou seu desagrado por sua indicação), acha que a 
posição do Secretário (não o envolvimento, mas a posição) pode te~ 
sido um estímulo para que subalternos da Secretaria também pudesse~ 
ser suspeitos de estar praticando tais atos? 
Quero dizer-lhe que o assunto é polêmico. Que v. Exa., com seu 

espírito profissional, com seu espírito público, realmente mantenha 
seu posicionamento e a tranqüilidade que lhe é peculiar: Minas 
Gerais precisa da sua pessoa na condução desse processo. Sabemos Que 
a situação é muito delicada. No passado, quando atentados 
terroristas a bomba eram praticados, não só neste País, como em todo 
o mundo, as acusações eram sempre limitadas aos comunistas. Esse 
estigma permanece. Gostaríamos de saber qual a posição do senhor. 
o Sr. Presidente - Com a palavra, o Secretário Santos Moreira. 
O Secretário Santos Moreira - Primeiramente, a palavra "acusado" é 

·usada na justiça. Não gostaria de usar essa expressão, mesmo porque, 
de início, não há acusação, e sim suspeição, o que implica 
investigação. Somente após a denúncia há acusação. Neste momento não 
tenho dados sobre a existência ou não de antecedentes criminais. 
Realmente, não posso afirmar agora, Ja que tudo que afirmo é co~ 
grande responsabilidade. Mas posso mandar verificar se hã 
antecedentes criminais. Ademais, mesmo no caso de havê-los, a le; 
nos proíbe de torná-los públicos, porque isso somente interessa à 
justiça no momento de nova ação criminal. A Constituição é muito 
clara nesse sentido. 
Quanto ao Grupo Reação, essa foi uma figura criada por u~ 

telefonema a um jornal. Nas investigações, até hoje não detecte; 
Grupo Reação. E digo isso com a maior honestidade. Posso ter 
detectado reações, mas não Grupo Reação. 

Em segundo lugar, tenho estima pessoal e a maior admiração pelo 
Deputado Federal José Rezende de Andrade. Participei da sua 
administração e muito colaborei, na área administrativa, para uma 
reforma total da polícia em sua época. Jamais poderia acreditar que 
grupos ligados ao ex-Secretário, meu amigo pessoal, pudessem agir de 
forma a tumultuar nossa administração. De modo ne~hum entendo assim. 
Jamais disse e nunca foi aventada essa hipótese. E um ilustre membro 
da Polícia Civil, e assim o considero, co~o de resto todos os meus 
colegas. Devo esclarecer que, ao substituir z administração superior 
da Polícia Civil, o fiz não por entender que meus colegas não 
tivessem condições ou não fossem merecedores de assumir cargos. 
Todos os que compunham o Conselho Superior de Polícia são homens 
ilustres, dedicados e que deram à Polícia Civil o melhor de seus 
esforços. O que fiz foi estratégia administrativa. Sou um 
administrador e tenho a coragem de fazê-lo. Substituí o Conselho 
Superior de Polícia, o comando da Polícia por jovens Delegados 
também muito capazes, como meu Delegado assistente, aqui presente, 
membro daquele Conselho, para que a polícia não tivesse solução de 
continuidade, para que eles fossem treinados e preparados para as 
direções superiores. Já estava pronto para me aposentar e disposto a 
me recolher a minha atividade privada, àquilo que gosto de fazer, 
que é ser professor universitário. Todos nós estávamos na hora de 
nos afastar da polícia com a estratégia administrativa que adotei, e 
todos entenderam que essa oxigenação com a presença de novos 
profissionais era fundamental. Não vejo nenhuma relação de um fato 



com o outro. Agora, se isso gerou insatisfações pessoais, é algo 
normal na administração pública. Os cargos não podem ser divididos 
entre todos. Há uma escolha a ser feita, e nesse momento alguém tem 
de ser excluído. Não vejo nenhuma vinculação com o fato. 

O Sr. Presidente - Indago dos Deputados se poderíamos ouvir os 
debatedores de dois em dois, a fim de ganharmos tempo. (- Pausa.) 
Com a palavra, em primeiro lugar, o Deputado Carlos Pimenta. (-
Pausa.) Na sua ausência, com a palavra, o Deputado Marcos Helênio. 

O Deputado Marcos Helênio - Sr. Secretário, estamos acompanhando 
com atenção, pois o assunto é preocupante. O nosso questionamento, 
em primeiro lugar, é o seguinte: expor um cidadão à execração 
pública, com publicidade sensacionalista, sem nenhuma prova 
contundente, deixando-o vulnerável a sério risco de vida, no nosso 
entendimento, é um atentado à democracia, é o resquício de uma 
famigerada ditadura, que prendia sem provas, torturava e matava, 
apenas por questões ideológicas, porque alguém tinha denunciado que 
se tratava de agitadores, comunistas, etc. Em contrapartida, fica 
explícito que nenhuma medida foi tomada contra os verdadeiros 
terroristas, que não escondem os reais motivos que os levam a 
estourar bombas em locais estratégicos. Sr. Secretário, a CUT tem 
sido, ao longo dos anos, uma das maiores defensoras dos direitos 
humanos, da democracia e da legalidade, tem denunciado atos de 
violência e terrorismo, e não seria um de seus membros o violador 
dessas normas. Portanto, Sr. Secretário, vamos concluir com outros 
questionamentos: primeiro, as duas supostas testemunhas, pelas 
circunstâncias, não deveriam ser enquadradas também como suspeitas? 
Em segundo lugar, queríamos que respondesse qual a qualificação 
dessas duas testemunhas e para quem trabalham. E, em terceiro lugar, 
gostaríamos de saber se a funcionária que atendeu o Sr. Austen, no 
momento da sua chegada, o viu portando algum pacote. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Durval Ângelo. 
O Deputado Durval Ângelo - Sr. Secretário, é costume dizer que, 

numa guerra, sempre a primeira baixa é verdade. Infelizmente, os 
fatos nos levam a crer nisso. Temos afirmações na imprensa escrita, 
creditadas ao senhor ou a membros da gerência da Polícia Civil, de 
que esses atentados seriam, de certa forma, orquestrados pela 

2 própria Polícia Civil. O Superintendente da Polícia Civil, Delegado 
a Francisco Eustáquio Rabelo, disse no "Estado de Minas" do dia 21, 
' que "não há mais dúvida de que os principais suspeitos dos atos 
~ terroristas são membros da Polícia Civil". Disse que havia uma lista 
·E de policiais que estavam sendo vigiados 24 horas por dia. Ainda, 
! literalmente: "Sabemos, de fato, onde costumam freqüentar e com quem 
c andam". v. Exa. disse, no momento em que as bombas começaram a 
m explodir, quando surgiram discussões sobre a conotação política dos 
~ atos, que as bombas lhe eram dirigidas e que tinham sido colocadas 
~ por setores descontentes com a sua posição. A assessoria da bancada 
~ poderia solicitar à imprensa escrita, televisada e falada essas 
m declarações. Nesse sentido, por que agora essas questões não estão 
~ sendo de novo levantadas? V. Exa. não faria de forma nenhuma 
.~ afirmações levianas. Em que fatos V. Exa. se baseou para declarar 
~ que essa situação era resultado de problemas internos da polícia? 
~ Com que fundamentos tais questões foram levantadas? Nos casos do 
g Cine Nazaré e do Cel. Egg, houve preliminares que envolviam 
~policiais, como o caso da carteirada e o da discussão sobre 
a 
E 
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problemas de trânsito. Quais os nomes desses policiais? A eles não 
foi dado tanto destaque como no caso da CUT. Cabia uma investigação 
a respeito dos envolvidos e se havia indícios fortes de que o 
descontentamento poderia ser a causa da explosão dessas bombas. Se a 
bomba não era da Policia ou de se:ores ligados à policia, como tais 
fatos, como o que envolveu o ate~:ado ao Cine Nazaré e ã residência 
do Cel. Egg, poderiam ser do connecimento de outros grupos de fora 
da Policia? É estranho. A outra questão que se coloca é a seguinte: 
queremos o nome do motorista do advogado e se ele é membro da 
policia, uma vez que o nome das duas testemunhas foram omitidos. 
Queremos saber também por que não r.ouve o indiciamento dos dois que 
estavam dentro do banheiro. Na le;:ura do depoimento da primeira 
testemunha, seria importante precisar se teria conversado. Se 
trombou com o Austen, por que não trombou com o motorista que estava 
dentro do banheiro? Quem saiu primeiro? Se foi o Austen quem saiu 

·primeiro, o policial ou o motorista, que estavam dentro do banheiro, 
poderiam ter sofrido a ação da bomba, pois esc2oaram por uma questão 
de segundo. Preocuparam-me, sinceramente, o~ jetalhes do ocorridc 
Como Vereador, participei de comissões parlamentares de inquérito E. 
assim, pude observar que os detalhes não são tão precisos. ~o 
depoimento, temos pessoas assustadas, subindo, correndo, perguntando 
a fulano onde era o banheiro, e é citado tal local. Realmente, há 
uma riqueza de detalhes, o que não é muito comum quando alguém tenta 
lembrar-se. 
Acredito que V. Exa. caminhará para a solução desse caso e tenho 

certeza - porque acredito nas instituições, acho que temos de crer 
nelas, e por isso faço parte de uma - de que a verdade não é a 
primeira parte dessa guerra. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Secretário Santos Moreira. 
O Secretário Santos Moreira - Responderei aos dados anotados O 

nome da primeira testemunha foi dito aqui. Vou repeti-lo. Primeira 
testemunha: Hélio Silva. Hélio Silva foi a primeira testemunha. A 
segunda, vou repetir, foi Jaime da Cruz Melo, motorista do Dr. Lauro 
Bracarense. Parece-me, não tenho certeza, que esse motorista é 
policial civil aposentado. Não tenho certeza, porque isso não consta 
nos autos. Dr. Lauro é Procurador do Estado. A primeira testemunha é 
funcionária da OAB, a segunda é motorista e a terceira, o Sr. Alceu 
Silva, é Gerente Administrativo da OAB. Os funcionários da OAB são 
testemunhas da mais alta responsabilidade. Quanto a detalhes de 
investigação, compreendo o seu interesse, Deputado, mas o tempo de 
que dispomos aqui é muito curto para lhe dar todas as explicações do 
que é um inquérito policial, de como e em que circunstâncias é 
feito, das técnicas usadas para a sua feitura e das técnicas 
próprias para a investigação policial. Coloco-me. no entanto. 
inteiramente à sua disposição, para dar-lhe todas essas explicações 
em particular. Sou professor, mas, neste momento, não posso dar-lhe 
uma aula de como se faz e como se dirige um inquérito policial. 
Questão ligada a problemas internos: devo dizer que o Dr. Francisco 
Eustáquio Rabelo enviou, ontem, documento a um jornal da Capital, 
solicitando-lhe que publique um desmentido às palavras que lhe foram 
atribuídas. Isso acontece também com o Secretário. Muitas vezes já 
me atribuíram afirmações que não fiz. Tive várias oportunidades de 
fazer documentos a jornais solicitando desmentidos, mas não o fiz, 
porque sou 'iberal. Acho que a imprensa tem que ter liberdade na 
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interpretação dos fatos. É verdade que, às vezes, um ou outro 
jornalista extrapola e diz que o Secretário afirmou isso ou aquilo, 
quando, na realidade, não o fez. Como homem liberal que sou, encaro 
isso com a maior naturalidade possível; só não posso, agora, diante 
dos senhores, com a responsabilidade que tenho, afirmar que tenha 
dito determinadas palavras, especificamente aquela ou esta. Esse é 
um assunto que demanda horas de esclarecimento, e acredito que o que 
já dei aqui basta. Repito, apenas, que determinadas expressões não 
partiram de mim. Sempre ajo com muita cautela na explanação dos 
fatos, mesmo porque esse é o meu dever. Investigações existem e, oor 
enquanto, todas elas levam a nomes, a suspeitos. Não posso di=~~. 
nunca disse nem estou afirmando que os responsáveis são grupos, 
entidades, correntes ou partidos políticos. o que disse foi o 
seguinte: não tenham dúvida, qualquer um desses que for seja 
policial, seja corrente política, seja partido político será 

·responsabilizado legalmente. E quero ver se há condição de apurar 
isso o mais rápido possível, para mostrar à sociedade que não tenho 
medo de quem quer que seja. Não tenham os senhores dúvida da minha 
coragem. Tive coragem de fazê-lo. Quando chamei a mim o problema de 
execução, o que poderia desestabilizar-me, eu o fiz pessoalmente e o 
faço. Chamei por questão de responsabilidade. Queria tirar da 
sociedad~. de todos vocês, o problema das bombas. Chamei para minha 
pessoa. E questão de coragem, estratégia. Tenho coragem bastante 
para assumir essas investigações e também para me responsabilizar 
pela segurança pública do Estado. Acho que respondi, não sei se 
eficientemente, às perguntas feitas. Acho que me perdi na anotação 
das questões do primeiro que me interpelou e não tive tempo de 
memorizar tudo. 

O Sr. Presidente - Gostaríamos de convidar o Deputado Ermano 
Batista e pedir-lhe que seja breve em sua intervenção. Vamos 
prolongar nossos trabalhos até as 11h45min, por solicitação de 
vários Dec.tados. Infelizmente, não poderemos passar desse horário, 
porque temos uma reunião da Mesa que está sendo adiada desde terça-
feira, e, portanto, toda a Mesa deverá se retirar. 

Registro de Presença 
O Sr. Presidente - Aproveito a oportunidade para registrar a 

z presença da ex-Vereadora Helena Greco, figura que admiro. Com a 
~ palavra, o Deputado Ermano Batista. 

O Sr. Presidente- Solicito ao Deputado Marcos Helênio que utilize 
~ o microfone, para que não haja debates paralelos. 
·~ O Deputado Marcos Helênio - Somente para um esclarecimento. Foi 
~ proposto pelo Presidente que fossem dois a fazer os questionamentos, 
c e houve um pouco de confusão nas anotações. Duas perguntas ficar~m 
m sem resposta. A primeira é se a funcionária que atendeu o Austen nao 
~ o viu portando algum pacote, e a outra é se as duas supostas 
~ testemunhas que estavam, pelas circunstâncias, no mesmo horário, no 
~ 
~ mesmo local, não deveriam ser enquadradas como suspeitas. 
m O Secretário Santos Moreira - O Sr. vai me desculpar, mas tentei me 
~ recordar de sua pergunta e não consegui. Em relação à primeira 
~ questão, o próprio Austen diz, em suas declarações, que "perguntado 
~ se, na segunda vez que se dirigiu ao banheiro, levava algum 
~ embrulho, respondeu que levava uma revista de papel colorido. 
~ Revista esta da própria OAB. Que na segunda vez o declarante tem 
~ certeza de que estava de posse do tal papel-revista, tendo 
~ 
E 
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inclusive, subido com o mesmo para a mesa". Disse anteriormente ao 
Deputado que não posso arrolar testemunha por uma questão de técnica 
processual. Testemunha é testemunha, e não suspeito. Não posso 
indiciar em flagrante uma testemunha. Ela é peça fundamental, POis 
foi quem assistiu e informou. Caso contrário, o inquérito policial 
seria uma miscelânea. 

Não posso, aqui, em face do acanhado tempo de que disponho, dar uma 
aula sobre técnicas de investigação e sobre processualística. Na 
verdade, trata-se de categorias diferentes: testemunha, indiciado e 
suspeito. Não se pode, nos autos, indiciar uma testemunha. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Ermano Batista. 
o Deputado Ermano Batista - Sr. Secretário, este Poder, tanto 

quanto v. Exa. e seus auxiliares, está preocupado com o quadro 
vivido por todos em Belo Horizonte, com possibilidade de se estender 
a todo o Estado e ao Brasil. Também como V. Exa., esta Casa encara, 

·com muito cuidado e com muita cautela, a emissão de opiniões a 
respeito de possíveis autores. Isso porque deve-se evitar levantar 
suspeitas e fazer afirmações que venham a conspurcar a honra e a 
reputação de quem quer que seja. 

Na busca da verdade, a polícia precisa, tem o direito e o dever de 
percorrer todos os caminhos viáveis. E, se v. Exa. e seus auxiliares 
abandonassem vestígios e indícios tão fortes quanto esses colhidos 
na Ordem dos Advogados, seria, a meu ver, um procedimento perigoso. 
Não quero dizer que o Sr. Austen seja criminoso, mas existem 
indícios de que pode ser ele o autor - pelo menos daquele atentado. 
Compete à polícia ir fundo na busca da verdade, que é- a meu ver-
como o diamante, que só é encontrado nas profundezas. Neste caso, 
nas profundezas da alma e do ser. A polícia, inteligentemente 
haverá de garimpar, e nós acreditamos no procedimento de V. Exa. o 
que me deixa intrigado neste instante - e não é a v. Exa. que 
formulo a minha indagação - é o fato de alguns Deputados agirem de 
forma que mais parece um corporativismo. Ao mesmo tempo em que 
lançam su~peitas sobre a policia a censuram por suspeitar de um 
cidadão. E um paradoxo, e este Poder tem, hoje, o dever de cobrar um 
resultado, mas também, até prova em contrário, tem de confiar no 
trabalho de V. Exa. Esse é o meu ponto de vista e de muitos 
Deputados com quem conversei. Sr. Secretário, prossiga e desvende 
esse mistério, para o bem do povo mineiro e para o bem do Brasil! 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Gilmar Machado. 
O Deputado Gilmar Machado- Sr. Presidente, Sr. Secretário, hoje à 

tarde, entraremos com um requerimento solicitando o acompanhamento 
dessas investigações. As contradições que o Secretário expõe são 
gritantes. 
O Deputado Gflmar Machado -Este Poder não pode ficar omisso. São 

cinco bombas. Ontem explodiu mais uma, em Nova Lima, e não tivemos 
acesso às informações a respeito desse fato. Queremos ter acesso a 
isso, e é exatamente por esse motivo que este Poder precisa estar 
atento. O Secretário veio aqui - e o requerimento é muito claro -
para falar a respeito das bombas jogadas em Belo Horizonte, mas, 
como Ja coloquei, houve uma moldagem, e S. Exa. se concentrou em 
apenas uma questão, ou seja, na bomba jogada na OAB, omitindo as 
demais. Entendemos que isso é fato grave. A população precisa de 
respostas a todas as questões levantadas. Lamentavelmente, isso não 
ocorreu. Assim, entendo que estão moldando uma farsa, para desviar a 



~ 
615~ 

atenção da opinião pública sobre o global dos acontecimentos. Até 
quando, vamos ter d~ conviver com essa bombas? Até quando teremos 
intranqüilidade, com ameaça de bombas, ora aqui, ora ali? v. Exa., 
S~. ~ecre~ário, colocou - e eu concordo plenamente - que segurança 
nao e co1sa para amador, mas para profissional. Mas, como é que 
podemos confiar nos profissionais da policia? ü Austen disse que 
deixou uma revista e os documentos. A Polícia Civil esqueceu a 
revista junto com os sapatos e os documentos. A Polícia Militar é 
que, depois, foi lá, pegou esses objetos e os entregou. Como podemos 
confiar numa policia que comete erros tão grosseiros? Lembraria, 
ainda, que a segunda testemunha passou pelos quadros da polícia. 
Como podemos ter tranqüilidade, se a testemunha, que acusa o 
companheiro, é da própria polícia? O senhor disse que, no dia em que 
o Austen foi preso, duas outras pessoas também foram presas, e que 
seriam divulgados seus nomes. Quero saber os nomes desses dois 
·suspeitos. A Comissão Especial vai investigar isso e o que de fato 
ocorreu. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Secretário Santos Moreira. 
O Secretário Santos Moreira - O nobre Deputado há de entender que 

não aceito, em nome desta Casa, que freqüento, e pelo respeito que 
tenho pelos Deputados, ouvir dizer que tenha vindo aqui para fazer 
uma armação. Não tem cabimento um Secretário de Segurança, com a 
conivência de Deputados, fazer armação. Vejo como atitude de certo 
amadorismo político a afirmação de que estamos fazendo uma armação. 
Estou disposto a permanecer aqui, até as 5 horas da tarde, para 
prestar a todos os Deputados quaisquer esclarecimentos. Agora, não 
posso ser prolixo e prolongar mais esta reunião. O Sr. Presidente 
pediu-me que fosse bastante objetivo. Posso dar aos senhores todas 
as informações que dei aos que já me procuraram, como os membros de 
movimentos políticos, de sindicatos, etc. Aqui está presente o 
Presidente do Sindicato dos Jornalistas, a quem já dei conhecimento 
de extenso dossiê, com a maior transparência possível, de tudo o que 
se fez até hoje, com respeito a essas investigações. Talvez o senhor 
desconheça, mas temos sido bastante transparentes nesse sentido. 
Agora, detalhes de investigações não posso dar, pois isso as 
prejudicaria. 

Como Deputado, o senhor tem acesso ao meu gabinete, às informações 
~ ~ de que necessitar. Todas elas lhe serão dadas, com o maior respeito. 
' Vou ter o maior prazer em atendê-lo pessoalmente. Transmitirei todas 
~ as informações a v. Exa. e a todos os que me procurarem. Jamais 

·E escondi qualquer informação. Agora, detalhes de investigação, rum~s 
2 de investigação, está muito claro que não poderei dar, p~rque vao 
~ prejudicá-la. Quero dizer ao senhor, com toda a consideraçao, que o 
o dia-a-dia do Secretário de Segurança é algo de terrível. Ali não 
~ faltam os dissabores, o volume constante de trabalho, as 
~ interpretações tendenciosas, o cuidado extremado na condução da 
~coisa pública, no uso das palavras, fazendo com que o Secretário da 
~ Segurança Pública tenha o seu dia-a-dia terrível. Mas isso não me 
ro abala. Ademais, esclareço ao Deputado que tenho na mais alta conta, 
.~ no mais alto respeito, a sua bancada, e não gostaria que aquilo que 
~venho afirmando fosse direcionado a ela. Não sou político, não 
g entendo essas questões políticas. Como democrata liberal, respeito_a 
~ sua bancada, as suas idéias, mas entendo também que o senhor tambem 
m 
~ 
É 
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tem, por dever, de nos respeitar naquilo que nos compete, ou seja, 
na nossa atividade profissional. E peço 

que seja assim, para que todos possamos, num bom nível, num bom 
ambiente, trabalhar na segurança pública do Estado de Minas Gerais. 

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

agradece a presença do Sr. Santos Moreira, DO. Secretário de Estado 
da Segurança Pública, e encerra a reunião, convocando os Deputados 
para a ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já 
publicada, bem como para a extraordinária também de hoje, às 20 
horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião. 

ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, EM 21 
DE MARÇO DE 1995 

. Presidência do Deputado Agostinho Patrús 
SUMARIO: ABERTURA - 1ª PARTE: Ata - 2ª PARTE (ORDEM DO DIA): 

Palavras do Sr. Presidente - Discussão e votação de proposições: 
Discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei nQ 
12.628; encerramento da discussão; questão de ordem; discursos dos 
Deputados Carlos Murta, Marco Régis, Bilac Pinto e Irani Barbosa; 
votação do veto ao art. 5Q; manutenção; votação do veto ao art. 10 e 
seu parágrafo único; rejeição - Votação, em 1Q turno, do Projeto de 
Lei nQ 26/95; discursos do Deputados Gilmar Machado, Marcos Helênio, 
Durval Ângelo, João Batista de Oliveira e Irani Barbosa; 
requerimentos dos Deputados Durval Ângelo e João Ba:ista de 
Oliveira; deferimento; votação do projeto, salvo emendas e 
destaques; aprovação; verificação da votação; ratificação da 
aprovação; declaração de voto; votação das emendas com parecer pela 
aprovação, salvo destaques; aprovação; votação das emendas com 
parecer pela rejeição, salvo destaques; rejeição; votação da Emenda 
nQ 10, destacada; discurso do Deputado Gilmar Machado; questões de 
ordem; aprovação; verificação da votação; -~existência de "quorum" 
para votação; anulação da votação; chamada o~ recomposição do número 
regimental; inexistência de "quorum" para votação - 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 - Aílton Vilela- Ajalmar Silva- Alberto 
Pinto Coelho -Alencar da Silveira Júnior -Almir Cardoso- Álvaro 
Antônio - Anivaldo Antônio - 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 - 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 Ataíde - João Batista de 01 iveira - João Leite -
Jorge Eduardo de Oliveira -José Bonifácio- José Braga José 
Henrique- José Maria Barros - Kemil Kumaira - Leonídio Bouças -
Luiz Antônio Zanto - Marcelo Cecé - Marcelo Gonçalves - Marco Régis 
-Marcos Helênio - Mauri Torres - Miguel Barbosa - Miguel Martini -
Olinto Godinho -Paulo Piau- Paulo Schettino- Péricles Ferreira-



Raul Lima Neto- Romeu Queiroz -Ronaldo Vasconcellos- Sebastião 
Costa - Sebastião Helvécio - Simão Pedro Toledo. 

O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) A lista de 
comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro 
~b~r~a a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, 
1n1c1amos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2g-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. 

O Sr. Presidente 
Presidência passa à 

.da matéria constante 

2ª PARTE (ORDEM DO DIA) 
Nos termos do edital de convocação, a 

2ª parte da reunião, com a discussão e votação 
na pauta. 
Palavras do Sr. Presidente 

A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta da 
presente reunião os vetos às Proposições de Lei ngs 12.546, 12.617 e 
12.626, em virtude de sua apreciação na reunião ordinária realizada 
hoje, à tarde. 

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

Proposição de Lei nQ 12.628, que dispõe sobre a tabela de índices 
aplicáveis aos padrões de vencimentos dos servidores do Quadro 
Especial de Pessoal do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais 
e dá outras providências. A Comissão Especial opina pela manutenção 
do veto ao art. 5Q e pela rejeição do veto ao art. 10 e seu 
Parágrafo único. Em discussão, o veto. Não há oradores inscritos. 
Encerra-se a discussão. Em votação, o veto. Com a palavra, pela 
ordem, o Deputado Gilmar Machado. 

Questão de Ordem 
O Deputado Gilmar Machado -Sr. Presidente, vamos abrir mão de 

nosso encaminhamento. Queremos apenas dizer que estamos de acordo. 
O Sr. Presidente - Registrem-se as palavras do Deputado Gilmar 

Machado. Para encaminhar, com a palavra, o Deputado Carlos Murta. 
O Deputado Carlos Murta* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, caros 

z companheiros da extinta MinasCaixa. Com honrosa satisfação, utilizo 
~ Pela primeira vez a tribuna desta Casa. Investido no cargo de 
~ Deputado Estadual em primeira legislatura, represento, neste 
~ momento, os sofridos ex-funcionários da extinta MinasCaixa, meus 
·E companheiros de anos de luta, e é em nome dessa grande família que 
o dirijo-me aos senhores. 
c Esta Casa sempre foi o termômetro do pensamento do povo das Gerais. 
~ O mineiro, com seu jeito tímido e discreto, nunca se curvou, E passivamente, às injustiças e às ilegalidades contra ele cometidas, 
~ conforme a história nos ensina e esclarece. 
~ No caso em referência, o Governo Estadual investe de maneira fria e 
~ desumana contra os ex-servidores da MinasCaixa, tentando cortar 
~ benefícios legais por eles adquiridos no decorrer do exercício de 
.~ suas tarefas. Gratificações já incorporadas em seus vencimentos, 
~ algumas já percebidas há mais de 30 anos, tais como função de m 
a confiança, dedicação exclusiva, cargos comissionados, triênios, etc. 
~ e, até mesmo outras, obtidas por meio de decisões judiciais 
m transitadas em julgado, estão sendo retiradas de seus minguados a 
E 
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proventos, por meio de transferência para os vencimentos básicos, 
isso após dedução em igual percentual de suas vantagens pessoais 
quando dos aumentos concedidos aos funcionários públicos. Com tal 
medida discriminatória, o liquido apresentado na folha, apenas para 
os ex-servidores da MinasCaixa, é sempre o mesmo e permanece 
inalterado, anomalia que, se não for corrigida de imediato, irá 
ocasionar, em milhares de casos, ausência de aumento real no 
salário, isso durante um período de dois a três anos. 

Tentando corrigir tal discriminação e disparate, o ilustre Líder do 
Governo, Deputado Romeu Queiroz, inseriu emenda na Lei nQ 12.628, no 
art. 10 e seu parágrafo único, que, apesar de aprovada pela 
Assembléia, foi vetada pelo Governador, por motivos infundados e 
irrelevantes, uma vez que entendemos que deve prevalecer, antes de 
tudo, o respeito ao espírito estabelecido em lei. 
A Comissão Especial desta Casa, por unanimidade, em reun1ao 

·realizada em 9/3/95, decidiu por bem, rejeitar o veto governamental, 
em vista do que determina a Constituição Federal e a Carta Magna do 
Estado de Minas Gerais acerca da irredutibilidade dos salários, o 
que já havia sido objeto de parecer da Procuradoria-Geral do Estado 
em 6/11/92 e de despacho normativo exarado em 13/5/92 pelo então 
Secretário da Administração, professor de Direito Constitucional e 
Deputado Federal, Bonifácio Andrada. Não queremos privilégios ou 
benesses indevidas, mas apenas o restabelecimento do que nos é 
devido por lei, que vem sendo ignorada e pisoteada, conscientemente, 
apenas no nosso caso, visto que, situação idêntica, verificada na 
Fundação João Pinheiro, foi devidamente solucionada sem maiores 
problemas e favoravelmente, pois seus servidores tiveram a 
felicidade de ter no quadro daquela Fundação o Dr. Anastasia, ex-
Secretário da Administração. 

Insaciáveis e frios na tentativa de nos prejudicar, alguns 
tecnocratas insistem em nos retirar o pouco que ainda temos, pois 
hoje recebemos apenas 301. em relação ao auferido em 15/3/91, o que 
vem levando desespero e abalando sobremaneira a estrutura familiar 
de todos os integrantes da ex-MinasCaixa. 
Esta Assembléia Legislativa, que por tradição sempre representou o 

bom-senso, o equilíbrio e a vontade do povo mineiro, por certo não 
deverá se omitir diante de tantas ilegalidades e injustiças 
praticadas contra os ex-servidores da MinasCaixa, mesmo diante das 
pressões do Poder Executivo, e irá, de maneira consciente e conforme 
a convicção de cada Deputado votar de acordo com o parecer da 
Comissão Especial. Pedimos ju~tiça, pedimos a derrubada do veto ao 
art. 10 e seu parágrafo único da Proposição de Lei nQ 12.628. Muito 
obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar, o Deputado Marco 
Régis. 
O Deputado Marco Régls Sr. Presidente, Srs. Deputados, esta 
proposição traz aqui, hoje, às galerias, como tem trazido, há vários 
dias, os funcionários da extinta MinasCaixa. Gostaria de trazer à 
lembrança dos colegas o fatídico dia da posse do Governador Hélio 
Garcia, quando recebeu o "presente de grego", que foi a extinção da 
MinasCaixa, determinada por órgão superior. O rebuliço, o transtorno 
e o impacto causados em Minas Gerais foram, ao longo do tempo, se 
esmaecendo, culminando aqui, nesta noite, com o grande momento da 
votação de um veto a um artigo da Proposição de Lei nQ 12.628, 
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precisamente o art. 10 e seu parágrafo único, que tem parecer da 
Comissão Especial pela rejeição do veto. Diz a Comissão, reunida na 
Sala das Comissões, no dia 19/3: (-O parecer lido pelo Deputado é o 
publicado na edição de 11/3/95). Portanto, Srs. Deputados, não 
podemos, passados esses anos da extinção da MinasCaixa, esquecermo-
nos daqueles servidores que labutaram, diuturnamente, durante 20, 30 
ou mais anos, em prol daquela instituição de crédito, instituição 
financeira modelo no Estado de Minas Gerais. O impacto causado pela 
extinção da MinasCaixa não nos fará esquecer de seus dedicados 
funcionários, que encontra"-se, agora, relegados a segundo plano. 
Conhecemos, particularmente. um ex-gerente financeiro da MinasCaixa 
que, sem desmerecer sua função, hoje é modesto servidor de uma 
delegacia de policia, tendo perdido seu "status" de gerente e uma 
série de vantagens acumuladas ao longo do tempo. Os funcionários da 
MinasCaixa perderam qüinqüênios, triênios, gratificações pelo 

·exercício de cargo de chefia e a gratificação de apoio executivo. 
Muitos funcionários da MinasCaixa, absorvidos pelo Tribunal de 
Justiça e pelo Tribunal de Contas, continuam a perceber as vantagens 
inerentes aos cargos, que ocupavam, mas a grande maioria não teve a 
mesma sorte. Muitos funcionários estão vivendo dependentes de 
tranqüilizantes e antidepressivos para suportar as dificuldades 
financeiras advindas das perdas de suas vantagens, alguns chegando 
ao extremo de tentarem o suicídio, devido às condições que lhes 
foram impostas. 
Sr. Presidente, Srs. 

derrubada desse veto, a 
O Sr. Presidente -Com 

Pinto. 

Deputados, é uma questão de justiça a 
qual defendemos. 
a palavra, para encaminhar, o Deputado Bilac 

O Deputado Bilac Pinto* Sr. Presidente, Deputado Agostinho 
Patrús, Sr. 1g-Secretário, Rêmolo Aloise, Deputado Romeu Queiroz, 
Líder do Governo, Deputado Péricles Ferreira, Lider da Maioria, a 
Bancada do Partido Liberal, por meu intermédio, vem aqui fazer seu 
pronunciamento público em favor dos funcionários da MinasCaixa. 
Assim, a Bancada presta homenagem ao ex-Líder de nosso Partido, na 
legislação passada, que foi funcionário da MinasCaixa, Deputado 
Mílton Salles. 

z O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar, o Deputado Irani 
c:; Barbosa. 

O Deputado Irani Barbosa* Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
] gostaria de ocupar esta tribuna para tecer algum elogio ao Governo 
·ro de Minas Gerais, o que não se podia fazer há muito tempo. No dia 15 
~de março de 1991 assistimos à posse do então Governador Hélio 
c Garcia, que tinha um grande compromisso com os funcionários públicos 
~ de Minas Gerais. Depois de termos passado uma temporada triste e 
~ negra, durante o Governo Newton Cardoso, quatro anos de sofrimento, 
~ não só do povo de Minas Gerais, mas principalmente do funcionalismo 
] público de todo o Estado e de todas as categorias, assume o Sr. 
c Hélio Garcia. Sr. Presidente, no fim, o Governador Hélio Garcia, por 
~ quem tenho uma amizade e um respeito muito grandes, falhou com os 
.~ funcionários da MinasCaixa. A atitude de grandeza de um homem não 

ro vem da demagogia e nem daquilo que possa ter proveito politicamente, 
i mas daquilo que honra, daquilo que prometeu, daquilo que fe~ com que 
~ os que estiveram junto com ele acreditassem em suas palavras. O 
c Governador Hélio Garcia voltou em 1991, no dia 15 de março, para c. 
E 
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resgatar quatro anos de sofrimento, os quais ele mesmo impôs a Minas 
Gerais, ao eleger seu sucessor Newton Cardoso. Naquele momento, o 
acordo para o fechamento da MinasCaixa talvez tenha sido um dos 
episódios mais sujos a que Minas já assistiu. A MinasCaixa fechou 
exatamente no dia 15 de março, portanto, nem no Governo Newton 
Cardoso, nem no Governo Hélio Garcia. Estávamos no Palácio da 
Liberdade quando tivemos a triste notícia de que o patrimônio de 
Minas Gerais e do povo de Minas, de dignidade e honradez, tinha ido 
para o buraco. Quero dizer a vocês, funcionários da MinasCaixa, que 
volto, após quatro anos em Brasília, com a mesma tranqüilidade e o 
mesmo respeito que sempre tive para com o povo mineiro. Não sou 
subserviente ao Governo. Estou aqui com independência. 

Não estou do lado desse Governo, porque não acredito nele nem um 
pouquinho. Também não votei nos~. Fernando Henrique, porque, quando 
começou a sua campanha, lembrei-me de um episódio ocorrido em 1985. 

·O Presidente Fernando Henrique, candidato a Prefeito de São F·2ulo, 
com uma eleição disputada voto a voto, que ninguém podia dizer quem 
ganharia, sentou-se na cadeira de Prefeito daquela cidade para ser 
fotografado pela imprensa e sair em todos os jornais como o Prefeito 
eleito de São Paulo. Qual foi a verdade das urnas? O Sr. Fernando 
Henrique derrotado. Quero dizer o seguinte: há dez anos, esse 
camarada era um idiota. Dez anos depois, continua sendo, porque ele 
não pode ter ficado esperto, fazendo tudo isso que está fazendo com 
o Brasil. Os professores dele, do PSDB, não são muito diferentes. 
Quero dizer aos Deputados, a vocês, funcionários da MinasCaixa, à 
população de Minas, que Minas Gerais vive um momento de 
intranqüilidade. Não temos tranqüilidade, a nossa policia é 
ineficiente, não consegue descobrir quem joga bomba por todos os 
cantos. Onde a próxima será jogada? 
Gostaria de dizer aos senhores que vim aqui hoje, juntamente com o 

Deputado Carlos Murta, relator da matéria, para tentar resgatar, 
junto com o Deputado Dinis Pinheiro, do PSD, pelo menos um pouco do 
que foi pedido pelos funcionários da MinasCaixa. Agradeço ao 
Deputado Carlos Murta por ter tido a dignidade de, como ex-
funcionário, fazer um relatório para que se derrube o veto do Sr. 
Governador do Estado. Podem contar conosco. Este é um momento 
difícil, mas nós mineiros ainda vamos enfrentar momentos muito mais 
difíceis. Quero ter a certeza de poder contar com a maioria dos 
Deputados desta Casa e também acreditar que alguns não serão 
subservientes ao Governo. Muito obrigado. 
o Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. A Presidência 

vai colocar a matéria em votação em dois escrutínios separados. Em 
votação, o veto ao art. 5Q da Proposição de Lei no 12.628 com 
parecer pela manutenção. A Presidência informa que colocará' essa 
matéria em votação por escrutínio secreto, nos termos do art. 234 do 
Regimento Interno. Antes, lembra ao Plenário que os Deputados que 
desejarem manter o veto deverão votar "sim", e os que desejarem 
rejeitá-lo deverão votar "não". Resumindo, "sim" mantém o veto· 
"não" rejeita o veto. Convido para atuarem como escrutinadores o~ 
Deputados Clêuber Carneiro.e Arnaldo Canarinho. Com a palavra, o 1Q-
Secretário, para proceder a chamada dos Deputados. 
o Sr. Secretário (Deputado Rêmolo Aloise) - (- Faz a chamada.) 
-Depositam seus votos na urna os seguintes Deputados: 

---



r----------------

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 - Anivaldo Antônio - 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 - Elbe Brandão -
Elmo Braz - Francisco Ramalho - Geraldo Nascimento - Geraldo Rezende 
-Geraldo Santanna- Gil Pereira - Gilmar Machado- Glycon Terra 
Pinto- Hely Tarquínio- Irani Barbosa- Ivo José- João Batista de 
Oliveira- João Leite- Jorge Eduardo de Oliveira- José Bonifácio-
José Braga -José Henrique- José Maria Barros- Kemil Kumaira-
Leonídio Bouças - Marcelo Gonçalves - Marco Régis - Marcos Helênio -
Mauri Torres -Miguel Barbosa- Miguel Martini - Olinto Godinho-
Paulo Piau - Paulo Schettino - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto -
Romeu Queiroz -Ronaldo Vasconcellos- Sebastião Costa- Sebastião 
Helvécio - Simão Pedro Toledo. 

O Sr. Presidente - Recomendo aos escrutinadores que procedam à 
abertura da urna e à verificação da coincidência entre o número de 
sobrecartas e o de votantes. 

- Procede-se à verificação. 
O Sr. Presidente -Votaram 65 Deputados. Foram encontradas na urna 

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

- Procede-se à apuração. 
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 59 Deputados; votaram "não" 6 

Deputados. Portanto, está mantido o veto ao art. 5Q da Proposição de 
Lei nQ 12.628. Oficie-se ao Governador do Estado. 

Em votação, o veto ao art. 10 e seu parágrafo único, com parecer 
pela rejeição. Solicito aos Deputados Clêuber Carneiro e Arnaldo 
Canarinho que permaneçam como escrutinadores. Com a palavra, o 1Q-
Secretário, para proceder à chamada dos Srs. Deputados. 

O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.) 
- Depositam seu voto na urna os seguintes Deputados: 
Agostinho Patrús -Wanderley Ávila- Sebastião Navarro Vieira -

z Paulo Pettersen - Rêmolo Aloise - Maria José Haueisen - Ibrahim 
ô Jacob - Ermano Batista - Aílton Vilela - Ajalmar Silva- A]berto 
' Pinto Coelho -Alencar da Silveira Júnior -Almir Cardoso- Alvaro 
-~ Antônio - Anivaldo Antônio - Antônio Andrade - Antônio Genaro 
·E Antônio Roberto- Arnaldo Canarinho- Bilac Pinto- Bonifácio Mourão 
~ -Carlos Murta- Carlos Pimenta- Clêuber Carneiro- Dílzon Melo-
c Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Elbe Brandão -
m Francisco Ramalho - Geraldo Nascimento - Geraldo Rezende - Geraldo 
~ Santanna- Gil Pereira- Gilmar Machado- Glycon Terra Pinto- Hely 
~ Tarquínio- Irani Barbosa -Ivo José- João Batista de Oliveira-
~ João Leite- Jorge Eduardo de Oliveira- José Bonifácio- José Braga 
~ -José Henrique- José Maria Barros- Kemil Kumaira Leonídio 
~ Bouças - Marcelo Cecé - Marcelo Gonçalves - Marco Régis - Marcos 
.~ Helênio- Mauri Torres -Miguel Barbosa- Miguel Martini - Olinto 
~ Godinho- Paulo Piau - Paulo Schettino- Péricles Ferreira - Raul 
~Lima Neto- Romeu Queiroz- Ronaldo Vasconcellos- Sebastião Costa-
g Sebastião Helvécio- Simão Pedro Toledo. 
~ m a 
E 

I 



622 

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. 
- Procede-se à verificação. o Sr. Presidente - Votaram 65 Deputados. Foram encontradas na urna 

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

- Procede-se à apuração. o Sr. Presidente - Votaram "sim" 4 Deputados. Votaram "não" 60 
Deputados. Houve 1 voto em branco. Está, portanto, rejeitado o vet9 
ao art. 10 e seu parágrafo único da Proposição de Lei nQ 12.628. A 
promulgação. 
Votação, em 1Q turno, do Projeto de Lei nQ 26/95, do Governador do 

Estado, que cria a Secretaria de Estado da Criança e do Adolescente, 
reestrutura a Secretaria de Estado de Esportes, Lazer e Turismo e dá 

·outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela 
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Administração Pública 
opina pela sua aprovação com as Emendas nQs 1 a 7, que apresenta. A 
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto 
com as Emendas nQs 1 a 7, apresentadas pela Comissão de 
Administração Pública, e com as Emendas nQs 8 a 10, que apresenta. 
Emendado em Plenário, voltou o projeto à Comissão de Administração 
Pública, que opina pela aprovação das Emendas nQs 16, 17, 19 e 24; 
pela rejeição das Emendas nQs 15, 18, 20, 21, 28, 36 e 38, ficando 
prejudicadas as Emendas nQs 11 a 14, 22, 23, 25 a 27, 29 a 32, 34, 
35 e 37 e 39 a 42, todas apresentadas em Plenário. Opina, ainda, 
pela aprovação das Emendas nQs 43 a 47, que apresenta, e da 
Subemenda nQ 1, de sua autoria, à Emenda nQ 33. Em votação, o 
projeto. Com a palavra, para encaminhar, o Deputado ~ilmar Machado. 
O Deputado Gilmar Machado -Sr. Presidente, Srs. Deputados, aqui 

estaremos fazendo um encaminhamento mais geral e, posteriormente, 
faremos o destaque das emendas, uma a uma. São mais de 15 emendas 
destacadas. Com relação ao projeto, de forma geral. estaremos 
votando favoravelmente, destacando as emendas que, entendemos, devam 
ser aprovadas e outras que pensamos devam ser incluídas. Gostaria de 
dizer que nós, da Bancada do PT, mantemos nesta legislatura, a mesma 
prática da passada. Aqui não estaremos fazendo obstrução que impeça 
que a Secretaria seja criada, desde que, de fato, seja demonstrada 
sua importância e necessidade para a administração do Estado. Mas, 
também, não vamos ficar calados quando o Governo se aproveita da 
criação dessa Secretaria para transformar o projeto em verdadeiro 
"frankenstein", prejudicando, em especial, esta Assembléia 
Legislativa, dela tirando prerrogativas, como é o caso do reajuste 
do funcionalismo. Aqui estaremos, du~ante todo o tempo, dizendo que 
queremos participar do processo de legislação e votação dos 
reajustes dó funcionalismo público. Não aceitamos um governo por 
decreto. Acabou a ditadura militar. Repudiamos os métodos e as 
atitudes da ditadura militar. Mas, lamentavelmente, governantes 
ainda continuam deles se utilizando. Não vamos admitir que o Governo 
se utilize desses mesmos mecanismos, prejudicando pessoas que já 
prestaram relevantes serviços ao Estado de Minas Gerais. Não podemos 
concordar que o Governo se utilize de projetos, como este que trata 
da Secretaria da Criança e do Adolescente, para prejudicar 
aposentados, pessoas que deram o melhor de suas vidas para ajudar 
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maiores da Federação. Não pode o Governo 
tratar do problema do menor e criar um 

podemos concordar com isso. 
comunicar ao Deputado que resta apenas um O Sr. Presidente- Quero 

minuto do seu tempo. 
O Deputado Gilmar Machado -Sr. Presidente, estamos cumprindo as 

regras. A nossa intenção não é ultrapassar o tempo. Lamentavelmente, 
quem não vem cumprindo as regras é o Governo, que prejudica e 
atrapalha os servidores. 
Para finalizar, Sr. Presidente, queremos garantir nas emendas o 

tratamento sério para com os servidores da FEBEM. Não podemos fazer 
o que lamentavelmente ocorreu aqui com os ex-funcionários da 
MinasCaixa. Não podemos votar de qualquer jeito, não podemos jogar 
esses servidores em qualquer lugar para depois fazer o que fizemos: 
.derrubar um veto do Governo para conceder reajustes necessários e 
dignos aos funcionários da MinasCaixa. Hoje eles não têm carreira, 
estão jogados em todos os lados. Não queremos e não podemos fazer 
isso com os funcionários da FEBEM. Podemos corrigir algumas falhas 
no projeto. Muito obrigado. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar, o Deputado 

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

Deputadas, público presente, também na mesma linha de ação 
coordenada pelo nosso partido, vamos fazer comentários gerais sobre 
o projeto e, depois, sobre as emendas, na medida em que forem 
apresentadas. Temos algumas observações a fazer sobre a criação da 
Secretaria da Criança e do Adolescente. No inicio, aceitar-se que 
fosse proposta secretaria ou setor que cuidasse realmente das 
crianças carentes, dos menores em situação difícil, dos menores 
infratores, daqueles que vivem nas ruas em situação de abandono. 
Entretanto, quando se analisa a proposta da criação dessa 
Secretaria, vê-se um vazio muito grande, porque a questão do 
infrator, do deficiente físico e do menor em situação de risco não 
vai ser contemplada por esta Secretaria, que se propõe a contratar 
330 funcionários e colocar num quadro suplementar os 1.300 
funcionários da FEBEM. Portanto, temos que realmente fazer uma 

z discussão para que, nesse projeto, possam ser feitas as correções 
5 necessárias. Entendemos que existem algumas deficiências que 
~ precisam ser corrigidas. Algumas emendas não deveriam estar fazendo 
.~ parte desse projeto, como as que foram destacadas, Emendas nQs 10 e 1 24. A Emenda nQ 24 diz o seguinte: (-A emenda lida pelo Deputado é 
§a publicada na edição de 22/3/95.). Em primeiro lugar, não deveria 
E fazer parte de um projeto que propõe criar a Secretaria da Criança e 
:do Adolescente. Em segundo lugar, a Constituição da República veda E essas distinções, em que o aposentado é excluído. Aliás, o Deputado 
m Romeu Queiroz foi infeliz ao dizer que o aposentado não merece úí 
~porque não produz. O Deputado Romeu Queiroz foi infeliz ao dizer 
~ isso porque os aposentados, que são pessoas que realmente produziram 
~e deram tudo de si, com honestidade e vontade, hoje estão em uma 
-~ situação de prejuízo em relação à remuneração, porque não há esse 
~ acompanhamento. É tendência do Governo Federal fazer com que essa ãi 
n proporcionalidade seja cada vez menor, 60% ou 70%. Não gostaríamos 
~ de que o Governo Eduardo Azeredo, apesar de ser neoliberal também, 
"' ~ 
n 
E 
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seguisse a mesma trilha do Governo Federal, colocando o aposentado 
em uma situação de miséria. Essa Emenda nQ 24 não pode passar. 
A Emenda nQ 10, que também atribui ao Governador do Estado a 

competência exclusiva de definir por decreto a política salarial sem 
ter que ouvir a Assembléia, é repudiada por nós. Queremos que essa 
política sej~ discutida, até para evitar desgaste maior para o 
Governador. E importante que se faça um debate para encontrarmos 
propostas para amenizar a situação tão sofrida dos funcionários 
públicos. 

Com relação ao pessoal da FEBEM, temos emendas que colocam em 
disponibilidade todo o pessoal. Outras falam em aproveitar, outra 
não diz quem seria aproveitado na Secretaria que está sendo criada, 
ou seja, os funcionários qualificados com uma longa história de 
ser~iços prestados à criança seriam colocados em segundo plano. Isso 
sera destacado na hora correta. Por enquanto é só. Muito obrigado. 

· O Sr. ,Presidente - Com a palavra, para encaminhar, o Deputado 
Durval Angelo. 

O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados, me 
perdoem as galerias, mas gostaria de falar, neste tempo que 
disponho, aos meus colegas Deputados. Nosso objetivo não é apenas 
fazer uso da retórica para tentar convencer algum colega do que é 
bom e positivo no projeto e do que é nocivo à sociedade. Por isso 
quero apelar, de certa forma, não para o fervor partidário, a paixão 
governista ou não governista de qualquer colega, nem para algo 
meramente sentimental, porque devemos refletir sobre o projeto que 
temos hoje, com o parecer do relator da nossa Comissão de 
Administração, que piora o projeto do Governador. Digo isso sem medo 
de erro. Mesmo identificando como o fiz na Comissão de 
Administração Pública, avanços em duas áreas. Tínhamos um projeto 
que apresentava imprecisões, que realmente não definia o que alguns 
setores da nova Secretaria e sua superintendência iriam fazer, mas 
agora temos um projeto que virou um monstrengo. Talvez no afã de 
atender a reivindicações do Governo ou de atender ou não a 
determinados setores, temos, hoje, um projeto pior do .que o 
original. Sem medo de cometer erros, posso dizer que, se tivessemos 
votado o projeto original, como estava, estaríamos fazendo menos mal 
à política do atendimento à criança e ao adolescente. Explico-me: 
trata-se de um projeto que visava à criação da Secretaria da Criança 
e do Adolescente, um verdadeiro arrepio ao Regimento Interno, em seu 
art. 240. Inclusive, peço aos Deputados que porventura não concordem 
com ele que encaminhem emendas ao Regimento, que estabelece que não 
se pode apresentar matéria, lei ou projeto. Então, temos a Emenda nQ 
10, que prorroga o poder do Governador de legislar sob decreto, que 
cassa nosso Poder Legislativo. Assim, nós, que somos da Oposição, 
dizemos, com tranqüilidade, que ela está cassando também o poder de 
negociação e de barganha de Deputados governistas, na negociação com 
o Governador. Então, legislar sobre a questão salarial, que seria 
competência constitucional nossa, passa a ser competência do 
Governador. Acho um absurdo que um Deputado, cioso da democracia, 
cioso de suas funções, mesmo um Deputado que tenha uma política 
distinta da do Partido dos Trabalhadores, perca seu poder de 
negociação junto ao Governador quando achar necessárias determinadas 
questões mais localizadas, por exemplo, determinadas obras. A Emenda 
nQ 24 é um verdadeiro absurdo, pois fere frontalmente o art. 240 do 
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Regimento e determina o pagamento de pró-labore para cargos de 
direção, de nível superior, desconhecendo toda a situação salarial 
dos funcionários públicos, na mesma atitude que teve Fernando 
Henrique Cardoso, em nível federal. Fernando Henrique constatou que 
estava tendo dificuldades para ter quadros em sua administração e 
entendeu que essas dificuldades estavam só em nível de cargos de 
recrutamento amplo. Mais terrível ainda: só reajusta os DAS 4, 5 e 
6, enquanto os DAS 1, 2 e 3, que são fundamentais e em nível de 2Q 
grau, ficaram na mesma situação. Então, acho que essa é a política a 
ser feita no Estado. Como professor do Estado há 16 anos, acho um 
absurdo que se pense em resolver a questão da política salarial 
apenas para um setor, e não para o total da categoria. Tudo isso sem 
levar em conta a situação dos aposentados e pensionistas, que é 
outro absurdo. Aquilo que seria responsabilidade do Governo (enviar 
um projeto de solução) passa a ser responsabilidade desta Casa. Esta 
casa quer ter desgaste político diante dos servidores para, depois, 
ficar fazendo remendos e arranjos, como vimos há pouco, na questão 
da MinasCaixa. Então, meu discurso é voltado aos colegas Deputados, 
sem interesse em atingir o público das galerias. O projeto merece 
outras reflexões, como, por exemplo, a questão do menor infrator. 
Temos informações oficiosas de que o próprio Secretário de Justiça 
passa a adequar a SAREM! á Secretaria, de que o próprio Secretário 
de Justiça tem críticas a essas questões e de que hoje a SAREM!, lá, 
também não funciona. Terminando, Sr. Presidente, a precipitação 
seria assumir a SAREM! na nova Secretaria, quando ela não funciona e 
quando sabemos que o município não pode legislar sobre o menor 
infrator. Há interesse do Governo em tomar conta disso! Ora, por que 
não tomar agora? Por que jogar para frente? E, aqui, podemos indagar 
se é realmente coisa séria essa questão de política de atendimento 
às necessidades da criança e do adolescente ou se querem apenas 
jogar com uma sociedade angustiada com esse problema, fazendo uma 
vitrina política apenas para ganhar prêmio da UNICEF. Na verdade, 
muitas entidades não governamentais e muitas Prefeituras trabalham 
com o menor em situação de carência. Quanto ao problema do menor 
infrator, a Prefeitura não tem nem competência para legislar sobre 
isso. 

2 Então, quero o seguinte: não vamos tentar vencer ninguém pelo 
~ cansaço. No momento da discussão das emendas, nem vamos gastar tempo 

·com o encaminhamento. Vamos chamar os colegas à reflexão. Somos um ·ª Poder Legislativo sério? Queremos, realmente, resolver o problema do 'e menor ou queremos ser governistas, oposicionistas ou, simplesmente, 
2 não resolver as questões? Essa é a minha preocupação e quero chamar 
~ à reflexão aqueles que estão aqui e os que nos escutam dos seus 
: gabinetes. Muito obrigado. 
ro O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar, o Deputado João 
~ Batista de Oliveira. v; 
~ O Deputado João Batista de Oliveira Sr. Presidente, Sras. 
~ Deputadas e Srs. Deputados, cidadãos e cidadãs presentes nas 
~ galerias, o Executivo mandou esse projeto para a Assembléia e 
.~ apresentamos algumas emendas porque, na verdade, o que esperávamos 

ro era uma secretaria para a criança e o adolescente. O projeto chegou 
~aqui como se houvesse sido criado para cultuar a personalidade do 
~ Secretário e não para ser um órgão que decida o futuro e a 
~ felicidade da criança e do adolescente no Estado de Minas Gerais. 
a 
.§ 
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Apresentei algumas emendas, das quais três foram acolhidas pela 
comissão. Uma delas não foi aceita. A sua importância não foi 
identificada pela comissão. Nessa emenda, colocamos que as unidades 
que recebem os excepcionais abrigados pela FEBEM seriam integradas, 
também, à Secretaria. Acho que a comissão entendeu que muitos deles 
são maiores de idade. Eles podem ser maiores em idade cronológica, 
mas em idade mental, terão de oito a dez anos até o falecimento. Se 
a Secretaria não puder receber os abrigos, onde hoje se encontram, 
talvez, a maioria, que é maior de 18 anos e tem retardo mental. onde 
ela vai colocar os recém-nascidos com o mesmo problema? Onde vai 
colocar as crianças de quatro, cinco ou seis anos e os próprios 
adolescentes? Pedimos o destaque para que essa emenda seja votada 
porque, na verdade, o que estamos entendendo é que a Secretaria, se 
fosse possível, se chamaria Secretaria do Curumim e não Secretaria 
da Criança e do Adolescente. E se o Secretário e a equipe que 

·concebeu esse projeto não querem tomar conhecimento do adolescente 
infrator, se não quer saber dos excepcionais, então não é necessária 
a Secretaria. 
Apresentei outra emenda, que também não foi acolhida pela comissão 

e para a qual estou pedindo destaque. É a Emenda nQ 22, que coloca o 
pessoal da FEBEM à disposição da Secretaria da Criança e do 
Adolescente, sem perda de qualquer natureza. Acho que inventaram 
essa idéia de dividir o pessoal da FEBEM para diminuir a resistência 
e evitar que as pessoas que realmente entendem do assunto possam ver 
o verdadeiro propósito da Secretaria. Peço destaque para essa 
emenda, porque isso seria uma economia para os cofres do Estado. Com 
o pessoal da FEBEM à disposição da Secretaria da Criança e d~ 
Adolescente, não precisariam ser criados tantos cargos, como esta 
s~ndo feito. Na hora do destaque, voltaremos a falar. 

E o encaminhamento que fazemos, de rejeição à Emenda nQ 24, que, no 
nosso entendimento, é uma agressão. Eu me orgulho de pertencer ao 
parlamento do Estado de Minas Gerais, que é o 2Q PIB do Brasil. 
Minas Gerais é um Estado respeitado internacionalmente e foi 
construído pelos servidores públicos, inclusive pelos Deputados e 
Governadores. Este Estado deve muito aos servidores públicos, e acho 
que o aposentado já produziu demais. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar, o Deputado Irani 

Barbosa. 
O Deputado Irani Barbosa* - Sr. Presidente, são poucas as minhas 

palavras com referência ao futuro comitê eleitoral do ex-Deputado 
João Pinto Ribeiro. Quero dizer o seguinte: para se construir o 
comitê eleitoral de João Pinto Ribeiro, vão ser gastos 
R$40.000.000,00. Com essa quantia dava para se fazer 20 mil casas 
para pessoas humildes em todo o Estado. ~ a maioria das crianças 
abandonadas que vivem hoje na Região Metropolitana de Belo Horizonte 
estão nas ruas porque não têm casa. Dava para se construir, no 
m1n1mo, 100 escolas do melhor padrão do País. Dava para se 
construir, no mínimo, 200 creches para se abrigarem as crianças de 
hoje, que se tornarão os bandidos de amanhã. Mas compromissos 
eleitorais, acredito que vocês, maioria de funcionários da FEBEM, 
devem saber o que é. São feitos por debaixo do pano, de forma 
indigna, para depois presentearem os apaniguados. Agora, vou falar 
um negócio triste desta tribuna: sou católico, carrego comigo São 
Judas Tadeu. Criar uma secretaria para atender os interesses da 
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es~uerda católica é uma vergonha. Graças a Deus, o sujeito que está 
cr1ando esse comitê eleitoral vai ser queimado também, para que 
possa assumir um legítimo representante da esquerda católica. E vou 
falar para vocês por que estou dizendo isto: porque são informações 
das quais temos conhecimento, que acontecem nos bastidores, e sobre 
as ~u~is poucas pessoas têm a coragem de falar. Falo porque sou 
catol1co. E com autoridade de católico, posso falar da bandalheira 
que acontece do lado podre da nossa Igreja. Temos, em Venda Nova, o 
Orfanato Santo Antônio. Vocês sabem quantos órfãos estão lá? Nenhum. 
Mas deve ter umas 300 freiras vivendo lá. Esse mesmo Orfanato Santo 
Antônio tem um prédio na Rua Tamoios com São Paulo, que é um 
estacionamento. Aquilo é uma fábrica de dinheiro. Vocês sabem quanto 
desse dinheiro vai para o menor abandonado? Nenhum centavo. Como 
Vereador em Belo Horizonte, votei pelo menos a doação de uns dois 

. terrenos para a construção de colégios da comunidade católica. Vocês 
sabem quantos alunos carentes a Igreja Católica abriga em Belo 
Horizonte? Nenhum. Então, eu queria dizer para vocês o seguinte: a 
coisa mais triste do mundo é se criar um comitê eleitoral como esse 
Governador está criando. Está desviando dinheiro para um projeto 
indecente. Poderia ser aplicado nas unidades da FEBEM já existentes, 
na melhoria salarial de todos os seus funcionários, dando dignidade 
a eles. E aqui há pessoas insensíveis, que vão passar o projeto do 
jeito que o prefeitão quer. Ele não conhece a história de Minas. Ele 
nunca trabalhou. Ele sempre foi nomeado para cargos públicos, porque 
é filho de família importante. Nunca participou de um concurso. Ele 
não sabe o que é ter na sua carteira de trabalho ou no seu 
contracheque um salário miserável, como a maior parte dos 
funcionários públicos deste Estado. É por isso que venho á tribuna 
manifestar a minha indignação. Essa situação ocorre porque há meia 
dúzia de patetas por trás desse projeto, utilizando politicamente os 
fatos para tentar fazer de João Pinto Ribeiro o próximo Prefeito de 
Belo Horizonte. Mas se Deus quiser, o futuro Prefeito será do PT, 
que está se conduzindo muito bem na administração da nossa cidade, e 
acredito que o Dr. Patrus tenha força para fazer seu sucessor. É 
preciso que essas pessoas se conscientizem da realidade, pois não é 
fabricando comitês eleitorais, nem distribuindo dinheiro - como se 

z fez no interior de Minas Gerais - que se ganham as eleições. Notamos 
~que. na região metropolitana, o povo sofre muito, mas tem dignidade 

em seu voto. 
~ O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Vêm á Mesa 
·E requerimentos do Deputado Durval Ângelo, solicitando destaque das 
2 Emendas nQs 10, 24, 27 a 30, 34, 35, 40 a 43 e da Subemenda nQ 1 á 
c Emenda nQ 33 ao Projeto de Lei nQ 26/95; e do Deputado João Batista 
:de Oliveira, que solicita votação destacada das Emendas nQs 15 e 22 E ao Projeto de Lei nQ 26/95. A Presidência defere os requerimentos, 
m em conformidade com o inciso XVII do art. 244 do Regimento Interno. 
~ 
~ Em votação. o projeto, salvo emendas e destaques. Os Deputados que 
~o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado o 
~ projeto, salvo emendas e destaques . 

. ~ O Deputado Irani Barbosa - Peço verificação, Sr. Presidente. 
ro O Sr. Presidente - É regimental. m 
a - Procede-se á verificação. 
~ O Sr. Presidente- Votaram a favor 40 Deputados; votou contra 
~ Deputado. Está ratificada a aprovação do projeto, salvo emendas e a 
E 
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destaques. Com a palavra, para sua declaração de voto, o Deputado 
Irani Barbosa. o Deputado Irani Barbosa* - Sr. Presidente, com certeza serei 
derrotado em todas as matérias que desejo ver aprovadas. Serei 
derrotado. o Sr. Presidente- 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, os destaques. Em votação, a Emenda nQ 10. Para 
encaminhar, com a palavra, o Deputado Gilmar Machado, que dispõe de 
3 minutos para se manifestar. 

O Deputado Gllmar Machado Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
·gostaríamos de reafirmar a matéria que estamos votando, chamando a 
atenção para o cuidado que todos devem ter ao votar, para que, 
depois, não se venha com alegação de que trabalhamos com qualquer 
inverdade. É o seguinte o texto da Emenda nQ 10: (- Lê:) 

"Acrescente-se onde convier: 
Art. Fica mantida, no exercício financeiro de 1995, a 

vigência do disposto no § 4Q do art. 6Q da Lei nQ 11.510, de 7 de 
julho de 1994, alterada pela Lei nQ 11.617, de 4 de outubro de 1994, 
com a abrangência da fixação de fatores de ajustamento dos cargos 
prevista no § 1Q do art. 5Q da Lei nQ 11.728, de 30 de dezembro de 
1994. ". 

Ao votar a favor dessa emenda, estaremos abrindo mão do nosso 
direito constitucional de legislar sobre os reajustes dos 
funcionários públicos. Depois não me venham dizer que vão defender o 
funcionalismo público. O que estamos vendo é a legitimação da 
prática autoritária do decreto. Nós temos de repudiar essa prática. 
Felizmente, o Congresso Nacional já está estudando meios para 
restringir as medidas provisórias, o poder imperial que o Presidente 
tem. Espero que esta Casa tenha a grandeza de manter suas 
prerrogativas. Este é o grande teste: a Assembléia mudou ou apenas 
mudaram alguns Líderes e alguns nomes do Palácio da Liberdade, 
mantendo-se a mesma subserviência? Agora, vamos ver de que lado cada 
um está. Veremos se estamos ao lado do Poder Legislativo ou se 
iremos nos ajoelhar de vez diante do Poder Executivo. Ao votar isso 
aqui, estaremos fora, não mais poderemos participar. Espero que isso 
não venha a ocorrer aqui. Ficaremos de olho. Depois, o func<onalismo 
vai saber quem, de fato, votou de um lado e quem votou :e outro. 
Como, infelizmente, não existe painel, vamos pegar a lista dos 
Deputados e apresentá-la aos funcionários. 

Questões de Ordem 
O Deputado Romeu Queiroz - Sr. Presidente, queria apenas lembrar 

aos Srs. Deputados que, neste momento, é permitido dois Deputados 
encaminharem, um a favor e outro contra. 
o Sr. Presidente - Assiste razão ao Deputado Romeu Queiroz. 
o Deputado Sebastião Helvécio - Sr. Presidente, quero apenas 

comunicar a V. Exa. que, neste instante, a Bancada do PP vai se 
retirar do Plenário, para que não ocorra a votação dessa famigerada 
emenda. Muito obrigado. 
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O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda nQ 10, que recebeu parecer 
pela aprovação. Os Deputados que a aprovam permaneçam como estão. (-
Pausa.) Aprovada. 

O Deputado Gilmar Machado- Verificação, Sr. Presidente. 
O Sr. Presidente - É regimental. 
- Procede-se à verificação. 
O Sr. Presidente - Votaram a favor da emenda 30 Deputados; votaram 

contra 3 Deputados. Portanto, não houve "quorum" para votação. A 
Presidência torna sem efeito a votação e solicita ao 1Q-Secretàrio 
que proceda à chamada dos Deputados, para recomposição do número 
regimental. 

O Sr. Secretário- (- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 33 Deputados. Portanto, 

não hà "quorum" para votação. 
ENCERRAMENTO 

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião e convoca os 
Deputados para a especial de amanhã, dia 22, às 9h30min. e para a 
extraordinària, também de amanhã, às 20 horas, nos t~·~os dos 
editais de convocação. Convoca, ainda, para a rec-'ão ~rdinària 
deliberativa de amanhã, às 14 horas, com a ora0~ do dia jà 
anunciada. Levanta-se a reunião. 

* - Sem revisão do orador. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 26/95 

Reunião Conjunta das ComissÕes de Constituição e Justiça, de 
Administração Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentària 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em comento, 
enviado à Assembléia Legislativa por meio da Mensagem nQ 1/95, 
propõe a criação da Secretaria de Estado da Criança e do 
Adolescente, rE~strutura a Secretaria de Estado de Esportes, Lazer e 
Turismo e dà o~:ras providências. 

2 Publicado no "Diàrio do Legislativo" de 4/3/95, o projeto, que 
~ tramita em regime de urgência por solicitação do Chefe do Poder 
~ Executivo, conforme o art. 69, § 1Q, da Constituição do Estado, foi 
~ distribuido às Comissões supramencionadas para, em reunião conjunta, ·e receber parecer, consoante o disposto no art. 222 do Regimento 
c; Interno. 
] Esta Comissão passa, portanto, ao exame dos aspectos jurídico, 
~ constitucional e legal da proposição, nos termos do art. 195, c/c o 
E art. 103, V, "a", do Regimento desta Casa. 
Q Fundamentação 
] A criação, pelo Executivo Estadual, da Secretaria de Estado da 
~ Criança e do Adolescente é fruto da autonomia que lhe é assegurada 
"' pela Constituição Federal (arts. 18 e 25 a 28), autonomia esta que, 
.~ 1 graças ao art. 23 do mesmo texto, no setor social, se amplia devido 
.::::à maior aproximação com as causas da pobreza e os fatores de 
g marginalização e à possibilidade de criarem-se mecanismos de 
~ integração com os setores menos favorecidos. 
Q c. 
.§ 
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Trata-se de efetiva ação governamental, que, ao ser proposta pelo 
Chefe do Executivo, retira do elemento constitucional sócio-
ideológico um moderno compromisso entre o Estado, a criança e o 
adolescente, tornando factível o conteúdo do art. 222 da 
Constituição mineira, gerado pela conexão de sentido entre os 
valores contidos na Carta Magna e o verdadeiro existir de seus 
beneficiários. 
Para a observância do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 

Federal nQ 8.069, de 12/7/90), tornava-se necessária a coordenação 
da execução das ações governamentais que vinham sendo desempenhadas 
por órgãos e entidades diversos, impossibilitada a formação de uma 
ordem administrativa eficiente e ágil para assegurar, com absoluta 
prioridade, os direitos fundamentais da criança e do adolescente. 
Trata, ainda, o projeto de lei, no seu Capítulo II, da 

reestruturação da Secretaria de Estado de Esportes, Lazer e Turismo, 
·criada pela Lei nQ 8.502, de 19/12/83, com alterações posteriores, 
e, Pc;>r .. último, no Capítulo III, art. 15, das disposições 
trans1tor1as e finais, da absorção pela Secretaria da Criança e do 
Adolescente das atividades da Fundação Estadual do Bem-Estar d~ 
Menor - FEBEM -, sem solução de continuidade de seus programas, ate 
a sua extinção, em 31/12/95. 
O projeto está em harmonia com os princípios constitucionais 

estaduais que regem a distribuição das competências, pois são 
atendidas as determinações dos arts. 61, VIII e XI, que exige lei 
para disciplinar a matéria, e 66, III, "b" e "e", que assegura ~o 
Chefe do Poder Executivo a iniciativa privativa para a instauraçao 
do processo legislativo. 

Conclusão 
Concluímos, portanto, pela juridicidade, pela constitucionalidade e 

pela legalidade do Projeto de Lei nQ 26/95 no 1Q turno. 
Sala das Comissões, 9 de março de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Simão Pedro Toledo, rela~or 

Leonídio Bouças - Arnaldo Penna - Marcelo Gonçalves - Durval Angelo 
(voto contrário). 

Comissão de Administração Pública 
Relatório 

Tramitando em regime de urgência e devendo, portanto, ser examinado 
em reunião conjunta das comissões a que foi distribuído, o Projeto 
de Lei nQ 26/95, de autoria do Governador, que cria a Secretaria de 
Estado da Criança e do Adolescente, reestrutura a Secretaria de 
Estado de Esportes, Lazer e Turismo e dá outras providências, tendo 
recebido, preliminarmente, parecer favorável da Comissão de 
Constituição e Justiça, vem a esta Comissão, que, nos limites da sua 
competência, emitirá parecer quanto ao mé-ito da proposição. 

Fundamentaçãc 
As secretarias de Estado são órgãos da cúpula da 

estadual, subordinados diretamente ao Governador, 
vinculam as entidades da administração indireta, cujas 
enquadram nas suas respectivas áreas de competência. 

administração 
e a ele se 
atividades se 

A estrutura administrativa da secretaria de Estado criada para o 
desempenho das funções relativas á criança e ao adolescente atende 
aos princípios constitucionais que norteiam a administração pública 
e utiliza padrões modernos de planejamento, coordenação e controle. 
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Todavia, tendo em vista a criação da Secretaria da Criança e do 
Adolescente como órgão permanente da administração direta do Estado, 
razão não há para que o cargo de Secretário de Estado permaneça com 
a característica de transitoriedade que lhe deu o Decreto nQ 36.643, 
de 16/1/95, que criou o cargo de Secretário Extraordinário. Por esta 
razão, apresentamos a Emenda no 1. 
A revogação da automaticidade dos cargos de que trata o art. 7Q, § 

1Q, deve-se à mesma razão da Emenda nQ 1, ou seja, a criação da 
Secretaria da Criança e do Adolescente não se faz com caráter 
temporár·J, e sim, como órgão permanente da cúpula da administração 
mi~eira. levando-nos a apresentar a Emenda nQ 2. 

Ja a Emenda nQ 3 objetiva a correção do erro material referente ao 
símbolo do cargo de Assessor II e a complementação da informação 
referente ao cargo de Diretor I, contidos nos anexos descritos. 
Verificada a inexistência, no Anexo I, de um cargo de Chefe de 

'Gabinete de Secretário, código MG-1, símbolo S-02, apresentamos a 
Emenda nQ 4, para sanar tal erro material. 

Apresentamos, ainda, a Emenda nQ 5 com a mesma finalidade da Emenda 
nQ 4. 
Já a Emenda nQ 6 visa a manter a Oficina-Escola de Mobiliário 

Escolar na estrutura da Secretaria de Estado do Trabalho e da Ação 
Social, pois ela desenvolve atividade geradora de recursos, que 
levam à sustentação de vários de seus programas. Deverá, portanto, 
permanecer naquele órgão, para que não haja solução de continuidade 
na programação em vigor na SETAS. 
Quanto ao Conselho Estadual da Criança e do Adolescente, passa ele 

a integrar, por subordinação, a Secretaria de Estado da Criança e do 
Adolescente. Há, portanto, necessidade da transferência do seu 
quadro de pessoal para a mesma secretaria, para sequencia dos 
trabalhos que lhe são afetos. Esta é a razão da apresentação da 
Emenda nQ 7. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nQ 26/95 

com as Emendas nQs 1 a 7, a seguir transcritas. 
EMENDA NQ 1 

Dê-se ao art. 5Q a seguinte redação: 
z "Art. 5Q- O cargo de Secretário de Estado Extraordinário criado no 
õ art. 11 da Lei nQ 10.637, de 16 de novembro de 1992, e a que se 
' refere o Decreto nQ 36.643, de 16 de janeiro de 1995, fica, revogada 
~ a automaticidade de sua extinção, transformado em cargo de 
~ Secretário de Estado da Secretaria de Estado da Criança e do 
2 Adolescente.". 
c EMENDA No 2 

Dê-se ao§ 1Q do art. 7Q a seguinte redação: 
~ u Art. 7Q - ............................................... . 
~ § 1Q - Os cargos de provimento em comissão constantes no Anexo II 
~ desta lei, atualmente lotados no Quadro Setorial da Secretaria de 
~ Estado de Esportes. Lazer e Turismo, cujos novos códigos serão 
ro identificados em decreto e constantes no Anexo II e os cargos 
J criados no art. 46 da Lei nQ 11.050, de 19 de janeiro de 1993, 
~ constantes no Anexo II b, a que se refere o Decreto nQ 36.665, de 9 
~ de fevereiro de 1995, ficam, revogada a automaticidade de sua 
~ extinção, transferidos para o Quadro Setorial da Secretaria de 
(/) 
(l) 

ã 
E 
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Estaao da Criança e do Adolescente nQ XLVI do Decreto nQ 16.686, de 
27 de outubro de 1974.". 

EMENDA No 3 
Dê-se ao art. 12 a seguinte redação:-
"Art. 12 -Ficam criados, nos Anexos I e III do Decreto nQ 16.409, 

de 10 de julho de 1974, 1 (um) cargo de Diretor I, símbolo S-03, 7 
(sete) cargos de Assessor II, símbolo S-03, e 14 (quatorze) cargos 
de Assessor I, símbolo NQP-X, de provimento em comissão, destinados 
ao Quadro Setorial de Lotação da Secretaria do Estado de Esportes, 
Lazer e Turismo. 

EMENDA No 4 
Acrescente-se ao Anexo I 1 (um) cãrgo de Chefe de Gabinete de 

Secretário, código MG-1, símbolo S-02. 
EMENDA No 5 

Complemente-se o Anexo II b, com relação ao Código do Cargo de 
·Chefe de Gabinete de Secretário. 

b) Cargos Criados pela Lei nQ 11.050 e Transferidos para a 
Secretaria de Estado da Criança e do Adolescente 

(Decreto nQ 36.669/95) 

Suprima-se o art. 13. 
EMENDA NQ 6 

EMENDA No 7 
Acrescente-se ao art. 4Q o seguinte parágrafo único: 
"Art. 4Q - .......................................... · · · · · 
Parágrafo único - Ficam transferidos do Quadro Setorial de Lotação 

da Secretaria de Estado do Trabalho e Ação Social nQ IX para o 
Quadro Setorial de Lotação da Secretaria de Estado da Criança e do 
Adolescente nQ XLVI, 1 (um) cargo de Diretor II, código MG05- TR 
201, símbolo S-02, de recrutamento amplo, 3 (três) cargos de 
Assessor I!, código MG12 TR 535 a TR 537, de recrutamento 
limitado; 1 (um) cargo de Assessor r, código AS01 - TR 528, símbolo 
QP-32, de recrutamento amplo, e 4 (quatro) cargos de Assessor I, 
código AS01 - TR 529 a 532, de recrutamento limitado, de provimento 
em comissão, criados pelo art. 28 da Lei nQ 11.050, de 19 de janeiro 
de 1993, para atender o Conselho Estadual de Direitos da Criança e 
do Adolescente.". 
Sala das Comissões, 9 de março de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Ajalmar 

Silva- Elbe Brandão- Durval Ângelo (voto contrário). 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
De autoria do Governador do Estado, o projeto em comento dispõe 

sobre a criação da Secretaria de Estado da Criança e do Adolescente, 
a reestruturação da Secretaria de Estado de Esportes, Lazer e 
Turismo e dá outras providências. 
Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela 

juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da 
proposição. Em seguida, a Comissão de Administração Pública opinou 
pela aprovação do projeto com as Emendas nQs 1 a 7. 
Agora, vem a matéria a esta Comissão para receber parecer. 

Fundamentação 
A proposição em epígrafe não encontra óbice do ponto de vista 

financeiro-orçamentário. Os recursos para a execução da futura lei 
originar-se-ão de crédito especial. cuja abertura é autorizada nos 
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termos do art. 23 do projeto. A matéria está de acordo com a 
legislação sobre finanças públicas. 
A proposição reveste-se de grande alcance social, pois, com a 

criação da Secretaria de Estado da Criança e do Adolescente, o poder 
público passará a dispor de um ente qualificado para implementar as 
ações decorrentes da vontade política de saciar a carência de um 
extrato da sociedade até então marginalizado, os menores 
abandonados. 

O projeto propõe, ainda, a reestruturação da Secretaria de E~:ado 
de Esportes, Lazer e Turismo, para que o povo mineiro possa ser mais 
bem atendido no âmbito desse órgão. 

Por outro lado, tendo em vista que a proposição cria o Conselho 
Estadual de Desporto e modifica o Conselho Estadual dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, aproveitamos a oportunidade para 

.aperfeiçoá-la, propondo que, nesses órgãos colegiados, passe a ter 
assento um representante da Assembléia Legislativa, por sua vez, 
legítimo representante do povo. Para tanto, apresentamos as Emendas 
nQs 8 e 9, redigidas após a conclusão deste parecer. 
Aproveitamos, ta~ném, a oportunidade para aperfeiçoar a legislação 

vigente, o que fazemos por meio da Emenda nQ 10, adiante redigida. 

Em face do exposto, 
26/95 com as Emendas 
Administração Pública, 
redigidas. 

Conclusão 
opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nQ 
nQs 1 a 7, apresentadas pela Comissão de 
e com as Emendas nQs 8 a 10, a ~eguir 

EMENDA NQ 8 
Acrescente-se ao art. 16 o seguinte § 2Q, transformando-se o 

parágrafo único em § 1Q: 
"Art. 16- .............................................. . 
§ 2Q - A composição do órgão de que trata este artigo incluirá 1 

(um) representante da Assembléia Legislativa do Estado de Minas 
Gerais.". 

EMENDA NQ 9 
Dê-se ao art. 19 a seguinte redação: 
"Art. 19 -O art. 8Q da Lei nQ 10.501, de 17 de outubro de 1991, 

passa a vigorar com a seguinte redação: 
z 'Art. 8Q - O Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do 
~ Adolescente é composto por 20 (vinte) membros que repres~<tarão, 
~paritariamente, o poder público e a sociedade civil. 
~ § 1Q- Serão representantes do poder público: 
~ I - Secretaria de Estado da Criança e do Adolescente; 
o li - Secretaria de Estado do Trabalho e da Ação Social; 
c III - Secretaria de Estado da Educação; 
~ IV - Secretaria de Estado da Saúde; E V - Secretaria de Estado da Justiça; 
o VI -Secretaria de Estado da Segurança Pública; iií 
~ VII - Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral; 
~ VIII - Secretaria de Estado da Fazenda; 
~ IX- Polícia Militar do Estado de Minas Gerais; J X- Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais.'." 
~ EMENDA NQ 10 
~ Acrescente-se onde convier: 
~ "Art ..... -Fica mantida, no exercício financeiro de 1995, a 
~vigência do disposto no § 4Q do art. 6Q da Lei nQ 11.510, de 7 de c. 
.§ 
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julho de 1994, alterada pela Lei nQ 11.617, de 4 de outubro de 1994, 
com a abrangência da fixação de fatores de ajustamento dos cargos 
prevista no § 1Q do art. 5Q da Lei nQ 11.728, de 30 de dezembro de 
1994. ". 
Sala das Comissões, 9 de março de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Romeu Queiroz, relator - Geraldo 

Rezende- Clêuber Carneiro -Alencar da Silveira Júnior- Marcos 
Helênio (voto contrário). 

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 26/95 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Governador do Estado, o projeto em comento dispõe 
sobre a criação da Secretaria de Estado da Criança e do Adolescente, 
sobre a reestruturação da Secretaria de Estado de Esportes, Lazer e 

·Turismo e dá outras providências. 
No 1Q turno, foi a proposição aprovada com as Emendas nQs 1 a 10, 

16, 17, 19, 24, 43 a 47 e a Subemenda nQ 1 à Emenda nQ 33, 
rejeitadas as Emendas nQs 15, 18, 20, 21, 28 a 30, 34 a 36 e 38 e 
prejudicadas as Emendas nQs 11 a 14, 22, 23, 25 a 27, 31 a 33, 37 e 
39 a 42. 
Agora, volta a matéria a esta Comissão. a fim de ser examinada para 

o 2Q turno. Apresentamos a seguir a redação do vencido, que segue 
anexa e é parte deste parecer. 

Fundamentação 
Conforme ~nteriormente mencionado, a proposição em estudo não 

encontra obice do ponto de vista financeiro-orçamentário. Os 
recursos para a execução da futura lei originar-se-ão de crédito 
especial, cuja abertura é autorizada nos termos do art. 23 do 
projeto. A matéria está de acordo com a legislação sobre finanças 
públicas. 
Por outro lado, a proposição reveste-se de grande alcance social. 

pois, com a criação da Secretaria de Estado da Criança e do 
Adolescente, o poder público passará a dispor de um ente qualificado 
para atender a um dos grandes reclames de nossa sociedade, qual 
seja, a resolução do problema dos menores abandonados. 
O projeto, ao propor a reestruturação da Secretaria de Estado de 

Esportes, Lazer e Turismo, possibilita que o povo mineiro possa ser 
mais bem atendido no âmbito desse órgão. 
Atendendo à sugestão do Deputado Gilmar Machado e visando 

aperfeiçoar a proposição em tela, apresentamos a Emenda nQ 1. 

Em face 
26/95 na 
redigida. 

Conclusão 
do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nQ 
forma do vencido no 1Q turno, com a Emenda nQ 1, a seguir 

EMENDA No 1 
Dê-se ao§ 2Q do art. 22 a seguinte redação: 
"Art. 22-
§ 2Q -A ~~~i~~ã~-~~~~tit~id~.t~~á·~-P~~~~-d~·6·(~~i~)·~eses para 

realizar seus objetivos.". 
Sala das Comissões, 28 de março de 1995. 
Miguel Martini, Presidente- Romeu Queiroz, relator Geraldo 

Rezende - Jairo Ataide - Marcos Helênio. 
Redação do Vencido no 1Q Turno 
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PROJETO DE LEI No 26/95 
Cria a Secretaria de Estado da -Criança e do Adolescente, 

reestrutura a Secretaria de Estado de Esportes, Lazer e Turismo e dá 
outras providências. 

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

Da Secretaria de Estado da Criança e do Adolescente 
Seção I 

Da Finalidade e da Competência 
Art. 1Q -Fica criada a Secretaria de Estado da Criança e do 

Adolescente, com o objetivo de responder pela coordenação e execução 
das ações do Governo do Estado de Minas Gerais destinadas a cumprir 
e fazer cumprir os direitos da população infanto-juvenil, 
consubstanciados nas Constituições Federal e Estadual, na Convenção 
Internacional dos Direitos da Criança, na Lei Federal nQ 8.069, de 

· 13 de julho de 1990, que contém o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, e na Lei Estadual nQ 10.501, de 17 de outubro de 1991. 

Art. 2Q Para a consecução de seus objetivos, compete à 
Secretaria: 

I - participar da formulação da política estadual de atendimento, 
promoção e defesa dos direitos da criança e do adolescente; 

II - apoiar programas de ação s::ial especializada para a execução 
das medidas sócio-educativas dete:~inadas pela Justiça da Infância e 
da Juventude em relação aos adolescentes em conflito com a lei, em 
razão de cometimento de ato infracional, observadas as de sua 
competência; 
III - executar supletivamente as medidas de proteção à criança e ao 

adolescente e apoiar, técnica e financeiramente, os municípios e as 
entidades não governamentais na execução e implementação dessas 
medidas; 

IV - apoiar serviços espec1a1s de prevenção e atendimento médico e 
psicossocial às vítimas de negligência, maus tratos, exploração, 
abuso, crueldade e opressão, conforme o disposto no inciso III do 
art. 87 da Lei nQ 8.069, de 13 de julho de 1990, que contém o 
Estatuto da Criança e do Adolescente; 
V manter serviço de identificação e localização de pais, 

2 responsáveis, crianças e adolescentes desaparecidos; 
~ VI - coordenar as ações de articulação nas áreas de Segurança 
' Pública, Judiciário, Ministério Público e Assistência Social, com a 
~ finalidade de implantar o Plantão Interinstitucional Integrado para 
·E atender ao adolescente a quem se atribui autoria de ato infracional; 
~ VII - promover e apoiar o treinamento e o encaminhamento para o 
~ trabalho de adolescentes carentes; 
~ VIII - articular-se com órgãos federais, estaduais, mun1c1pais, E organismos internacionais e entidades não governamentais, no âmbito 
~ de suas atribuições, com vistas ao estabelecimento de cooperação em 
~ programas, projetos e ações em favor da criança e do adolescente; 
~ IX- promover, apoiar e incentivar a realização de estudos e 
~ pesquisas e a produção de material instrucional para subsidiar os 
.~ processos de formulação de políticas e de capacitação do pessoal que 
~ atua na área; 
a X- apoiar as ações de mobilização social em favor dos direitos da 
~ criança e do adolescente; 
~ 
Q 
~ 
E 
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XI - apoiar técnica e financeiramente os programas governamentais e 
não governamentais de defesa jurídico-social da criança e do 
adolescente e de apoio socioeducativo às famílias; 
XII- criar e implementar programas de habilitação e reabilitação 

da criança e do adolescente portador de deficiência, visando a sua 
integração na sociedade e ao pleno exercício da cidadania; 
XIII - atender integradamente, no âmbito dos programas instituídos 

pela Secretaria e, em especial, no Projeto Curumim, as crianças e 
adolescentes portadores de deficiência; 
XIV- promover, apoiar e orientar a realização do diagnóstico da 

situação do atendimento dos direitos da criança e do adolescente nos 
municípios do Estado de Minas Gerais, visando identificar as 
carências e prioridades de cada município, as quais nortearão as 
ações do poder público estadual e municipal; 
XV- apoiar as políticas formuladas pelos Conselhos Municipais de 

·Direitos e Conselhos Tutelares, bem como suas respectivas propostas 
orçamentárias em nível de município, objetivando viabilizar as 
propostas prioritárias que estão acima das condições do município. 

Seção II 
Da Estrutura Orgânica 

Art. 3Q -A Secretaria de Estado da Criança e do Adolescente tem a 
seguinte estrutura orgânica: 

I - Gabinete; 
II - Assessoria Técnica; 
III - Assessoria de Comunicação Social; 
IV- Superintendência Administrativa: 
IV.a - Diretoria de Recursos Humanos; 
IV.b - Diretoria de Material· 
IV.c- Diretoria de Transportes; 
IV.d - Diretoria de Patrimônio; 
IV.e - Diretoria de Serviços e Manutenção; 
V- Superintendência de Finanças: 
V.a - Diretoria de Administração Financeira; 
V.b- Diretoria de Contabilidade; 
V.c - Diretoria de Controle Interno; 
VI -Superintendência de Planejamento e Coordenação: 
VI.a- Centro de Planejamento; 
VI.b- Centro de Orçamento; 
VI.c- Centro de Modernização Administrativa e Informática; 
VII - Superintendência de Atendimento: 
VII.a - Diretoria de Identificação, Registro e Cadastro; 
VII.b- Diretoria de Orientação e Acompanhamento; 
VII.c- Diretoria de Programas Integrados; 
VII.d- Diretoria de Ações de Saúde; 
VIII - Superintendência de Programas de Proteção: 
VIII.a- Unidades de Atendimento: 
VIII.a. 1 - Divisão de Administração e Finanças; 
VIII.a.2- Divisão de Atividades Pedagógicas; 
VIII.a.3 - Divisão de Atendimento Biopsicossocial; 
VIII.a.4- Divisão de Produção; 
IX - Superintendência de Apoio Técnico: 
IX.a - Diretoria de Apoio Operacional; 
IX.b - Diretoria de Projetos; 
IX.c - Diretoria de Apoio aos Municípios e ONGs; 



X- Superintendência de Projetos e Programas Especiais: 
X.a - Coordenadoria do Programa Vida Nova: 
X. a. 1 - Divisão de Acampamento Pedagógico; 
X.a.2 - Divisão de Lares-Substitutos; 
X.a.3 - Divisão de Oficinas-Escolas; 
X.b - Diretoria de Programas Especiais; 
X.c - Diretoria de Treinamento e Encaminhamento Profissional; 
XI - Superintendência de Integração Social: 
XI.a- Centros de Recreação e Esportes Curumim: 
XI.a. 1 -Divisão de Administração e Finanças; 
XI.a.2- Divisão de Atividades Pedagógicas. 
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Parágrafo único - A descrição e a competência das unidades 
administrativas mencionadas neste artigo serão estabelecidas em 
decreto. 

Seção III 
Do Órgão Subordinado 

Art. 4Q Integra a Secretaria de Estado da Criança e do 
Adolescente, por subordinação, o Conselho Estadual dos Direitos da 
Criança e do Adolescente. 

Parágrafo único - Ficam transferidos do Quadro Setorial de Lotação 
da Secretaria de Estado do Trabalho e Ação Social nQ IX para o 
Quadro Setorial de Lotação da Secretaria de Estado da Criança e do 
Adolescente nQ XLVI, 1 (um) cargo de Diretor II, código MG05- TR 
201, símbolo S-02, de recrutamento amplo; 3 (três) cargos de 
Assessor II, código MG12 TR 535 a TR 537, de recrutamento 
limitado; 1 (um) cargo de Assessor I, código AS01 - TR 528, símbolo 
QP 32, de recrutamento amplo, e 4 (quatro) cargos de Assessor I, 
código AS01 - TR 529 a 532, de recrutamento limitado, de provimento 
em comissão, criados pelo art. 28 da Lei nQ 11.050, de 19 de janeiro 
de 1993, para atender o Conselho Estadual de Direitos da Criança e 
do Adolescente. 

Seção IV 
Dos Cargos 

Art. 5Q- O cargo de Secretário de Estado Extraordinário, criado no 
art. 11 da Lei nQ 10.637, de 16 de novembro de 1992, a que se refere 
o Decreto nQ 36.643, de 16 de janeiro de 1995, fica, revogada a 

2 automaticídade de sua extinção, transformado em cargo de Secretário 
~ de Estado da Secretaria de Estado da Criança e do Adolescente. 

Art. 6Q -Fica criado o cargo de Secretário Adjunto de Estado na 
~ Secretaria de Estado da Criança e do Adolescente. 
·E Art. 7Q- Ficam criados nos Anexos I e III do Decreto nQ 16.409, de 
o 10 de julho de 1974, os cargos de provimento em comissão constantes 
c no Anexo I desta lei, destinados ao Quadro Setorial de Lotação da 
m Secretaria de Estado da Criança e do Adolescente nQ XLVI, do Decreto 
~ nQ 16.686, de 27 de outubro de 1974. 
~ § 1Q - Os cargos de provimento em comissão constantes no Anexo II 
] desta lei atualmente lotados no Quadro Setorial da Secretaria de 
m Estado de' Esportes, Lazer e TL· •smo, cujos novos códigos serão 
! identificados em decreto e cor~:antes no Anexo II a, bem como os 
J cargos criados no art. 46 da Lei nQ 11.050, de 19 de janeiro de 

ro 1993 constantes no Anexo II b, a que se refere o Decreto nQ 36.665, 
~ de 9' de fevereiro de 1995, ficam, revogada a automaticidade de sua 
~ extinção, transferidos para o Quadro Setorial da Secretaria de 
~ 

~ 
a 
E 

/ 
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Estado da Criança e do Adolescente nQ XLVI, do Decreto nQ 16.686, de 
27 de outubro de 1974. 

§ 2Q Os cargos de provimento em comissão transferidos no 
parágrafo anterior estão incluídos nos quantitativos fixados no 
Anexo I desta lei. 

Capítulo II 
Da Secretaria de Estado de Esportes, Lazer e Turismo 

Seção I 
Da Finalidade e da Competência 

Art. 8Q -A Secretaria de Estado de Esportes, Lazer e Turismo, 
criada pela Lei nQ 8.502, de 19 de dezembro de 1983, e em suas 
alterações posteriores, tem por finalidade planejar, organizar, 
dirigir, coordenar, executar e controlar as atividades setoriais, a 
cargo do Governo do Estado, que visem ao desenvolvimento social por 
meio de ações relativas ao esporte, ao lazer e ao turismo. 

· Art. 9Q- Para a consecução de sua finalidade, compete à Secretaria 
de Estado de Esportes, Lazer e Turismo: 
I- subsidiar a formulação de políticas, diretrizes e planos 

governamentais no que se refere ao esporte, ao lazer e ao turismo; 
II - compatibilizar programas, projetos e atividades de esportes, 

lazer e turismo estaduais com os das esferas federal e municipal; 
III - estabelecer as políticas do desporto amador, da recreação e 

do lazer no Estado; 
IV - criar ou fomentar a criação de um sistema de esportes. lazer e 

recreação que se destine, preferencialmente, às classes de menores 
rendas; 
V- promover a descentralização e a interiorização de suas ações de 

modo a permitir que os municípios do Estado usufruam dos beneficios 
a serem gerados; 
VI- articular-se com instituições públicas e privadas, visando à 

cooperação técnica e à integração de ações que facilitem a 
consecução dos objetivos da Secretaria; 
VII promover entendimento e negociação junto a organismos 

internacionais, a organizações não governamentais, ao Governo 
Federal e aos órgãos de fomento e desenvolvimento visando à captação 
de recursos, utilizando, sempre que possível, a infra-estrutura já 
existente no município; 
VIII- promover a realização de eventos objetivando a participação 

dos estudantes, jovens, portadores de deficiência e idosos nas 
atividades de esporte, lazer e turismo; 

IX -exercer outras atividades correlatas. 
Seção II 

Da Estrutura Orgânica 
Art. 10- A Secretaria de Estado de Esportes, Lazer e Turismo tem a 

seguinte estrutura orgânica: 
I - Gabinete; 
II - Assessoria de Comunicação Social; 
III - Assessoria Técnica; 
IV - Superintendência de Planejamento e Coordenação: 
IV.a - Centro de Planejamento e Orçamento; 
IV.b- Centro de Modernização Administrativa e Informática; 
V- Superintendência Administrativa: 
V.a - Diretoria de Recursos Humanos; 
V.b - Diretoria de Material e Patrimônio; 



V.c- Diretoria de Transportes e Serviços; 
VI -Superintendência de Finanças: 
VI.a- Diretoria de Administração Financeira; 
VI.b- Diretoria de Contabilidade; 
VI.c- Diretoria de Controle Interno; 
VII - Superintendência de Esportes: 
VII.a- Diretoria de Promoções Esportivas; 
VII.b- Diretoria de Apoio às Atividades Esportivas; 
VIII -Superintendência do Lazer: 
VIII.a- Diretoria de Eventos; 
VIII.b- Diretoria de Articulação Social; 
IX - Superintendência Operacional: 
IX.a - Diretoria de Acompanhamento Técnico; 
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IX.b- Diretoria de Registro de Entidades de Esportes, Lazer 
Turismo; 

X - Superintendência de Turismo: 
X.a - Diretoria de Articulação Institucional; 
X.b - Diretoria de Turismo Social. 

~ 
~ 

e 

§ 1Q - A descrição e a competência das unidades administrativas 
mencionadas neste artigo serão estabelecidas em decreto. 

§ 2Q - A denominação, a descrição e a competência das unidades 
integrantes da estrutura complementar da Secretaria de Estado de 
Esportes, Lazer e Turismo serão estabelecidas em decreto, observados 
os quantitativos dos cargos criados. 

. Seção III 
Dos Orgãos Subordinados e das Entidades Vinculadas 

Art. 11 - Integram a Secretaria de Estado de Esportes, Lazer e 
Turismo: 

I - por subordinação: 
a) Conselho Estadual de 
b) Conselho Estadual de 
c) Conselho Estadual de 
II - por vinculação: 

Lazer - CEL; 
Turismo- CET; 
Desportos; 

a) Administração de Estádios de Minas Gerais - ADEMG; 
b) Empresa Mineira de Turismo - TURMINAS; 
c) Companhia Mineira de Promoções - PROMINAS. 

Seção IV 
Dos Cargos 

Art. 12- Ficam criados nos Anexos I e III do Decreto nQ 16.409, de 
~ 10 de julho de 1974, 1 (um) cargo de Diretor I, símbolo S-03, 7 
·E (sete) cargos de Assessor II, símbolo S-03, e 14 (quatorze) cargos 
2 de Assessor I, símbolo NQP-X, de provimento em comissão, destinados 
E ao Quadro Setorial de Lotação da Secretaria do Estado de Esportes, 
m Lazer e Turismo. 
~ Capítulo III 
g Das Disposições Transitórias e Finais 
~ Art. 13- Ficam transferidos para a Secretaria de Estado da Criança 
~ e do Adolescente pessoal, recursos orçamentários, contratos, 
ro convênios, acordos e outras modalidades de ajustes celebrados pela 
.~ Secretaria de Estado do Trabalho e Ação Social e pela Secretaria de 

ro Estado de Esportes, Lazer e Turismo, em razão das atividades das 
~unidades extintas por esta lei. 
~ Art. 14 -Serão absorvidas pela Secretaria de Estado da Criança e 
m do Adolescente as atividades da Fundação Estadual do Bem-Estar do o. 
E 
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Menor - FEBEM -, ficando autorizada a sua extinção que se dará após 
a transferência definitiva de suas atribuições para a Secretaria de 
Estado criada nesta lei. 

# 1Q -Quando da extinção da FEBEM, os servidores integrantes do 
seu Quadro de Pessoal serão posicionados em Quadro Suplementar no 
âmbito da Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Administração, 
para posterior redistribuição, prioritariamente junto à Secretaria 
de Estado da Criança e do Adolescente, nos termos de regulamento. 

# 2Q -Até sua efetiva absorção, serão garantidos à FEBEM os 
recursos orçamentários e financeiros necessários para manutenção de 
suas atividades. 

# 3Q - O Governador do Estado criará, mediante decreto, Comissão de 
Trabalho que contará com a participação de representantes dos 
servidores da FEBEM, com poderes para examinar a situação daquela 
Fundação, visando à transferência do património, das atividades, das 

·obrigações contratuais e de pessoal, além de providenciar os atos 
necessários à efetivação da medida prevista no "caput" do artigo. 

# 4Q - A Comissão de Trabalho a que se refere o parágrafo anterior 
realizará, até 31 de dezembro de 1995, a absorção da FEBEM pela 
Secretaria de Estado da Criança e do Adolescente, sem que haja 
solução de continuidade das suas atividades. 

§ 5Q- Os cargos de provimento em comissão da FEBEM extinguir-se-ão 
com a vacância, de acordo com o plano de absorção da Fundação, a ser 
definido pela Comissão de Trabalho referida. 
Art. 15 -Fica criado o Conselho Estadual de Desportos, órgã? 

colegiado de caráter consultivo e normativo, subordinado a 
Secretaria de Estado de Esportes, Lazer e Turismo, com a finalidade 
de auxiliar na organização do desporto no Estado e, especialmente 
cooperar com o Conselho Superior de Desportos. 

# 1Q - As normas relativas à composição, à competência e ao 
funcionamento do conselho criado neste artigo serão estabelecidas em 
decreto, garantida a participação de representantes de entidades de 
pessoas portadoras de deficiência e dos idosos. 

§ 2Q -A composição do órgão de que trata este artigo incluirá um 
representante da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais. 
Art. 16 -Fica extinto o Conselho Regional de Desportos do Estado 

de Minas Gerais - CRD. 
Art. 17 -A Secretaria de Estado de Esportes, Lazer e Turismo, no 

prazo de 120 (cento e vinte) dias a contar da publicação desta lei, 
definirá o Sistema Estadual do Desporto, conforme o disposto no art. 
15 da Lei Federal nQ 8.672, de 6 de julho de 1993, a ser aprovado em 
decreto do Governador do Estado. 
Art. 18 -O art. 8Q da Lei nQ 10.501, de 17 de outubro de 1991, 

passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 8Q -O Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do 

Adolescente é composto por 20 (vinte) membros que representarão, 
paritariamente, o poder público e a sociedade civil. 

§ 1Q- Serão representantes do poder público: 
I - Secretaria de Estado da Criança e do Adolescente; 
II - Secretaria de Estado do Trabalho e da Ação Social; 
III - Secretaria de Estado da Educação; 
IV - Secretaria de Estado da Saúde; 
v- Secretaria de Estado da Justiça; 
VI- Secretaria de Estado da Segurança Pública; 



VII - Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral; 
VIII - Secretaria de Estado da Fazenda; 
IX- Polícia Militar do Estado de Minas Gerais; 
X - Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais.". 
Art. 19- O Fundo para Infância e Adolescência, criado pelo art. 19 

da Lei nQ 10.501, de 17 de outubro de 1991, passa a ser gerido pela 
Secretaria de Estado da Criança e do Adolescente, ficando a ela 
transferidas as competências atribuídas à Secretaria de Estado do 
Trabalho e Ação Social no regulamento aprovado pelo Decreto nQ 
36.400, de 23 de novembro de 1994. 

Art. 20 -No prazo de 90 (noventa) dias a partir da vigência desta 
lei, o Governador do Estado, mediante decreto, disciplinará o 
processo de desativação das unidades administrativas extintas, bem 
como adotará as medidas necessárias para a transferência de pessoal, 
identificando os cargos de provimento efetivo para a sua 

·redistribuição, do acervo patrimonial e das obrigações contratuais 
e, ainda, o levantamento da situação e das atividades dessas 
unidades, para que se proceda a sua absorção pela Secretaria de 
Estado da Criança e do Adolescente. 

Art. 21 -O Quadro Setorial de Lotação de cargos efetivos da 
Secretaria de Estado da Criança e do Adolescente e o 
redimensionamento desse mesmo quadro da Secretaria de Estado de 
Esportes, Lazer e Turismo serão estabelecidos mediante a 
redistribuição de cargos vagos e de remanejamento de servidores de 
outros órgãos da administração direta. 

Art. 22- O Governador do Estado criará, mediante decreto, comissão 
de trabalho, com a participação da sociedade e dos Poderes 
Legislativo, Executivo e Judiciário, bem como do Ministério Público, 
com o objetivo de estudar a transferência das funções desenvolvidas 
pela Superintendência de Atendimento e Reeducação do Menor Infrator 
- SAREM! -da Secretaria de Estado da Justiça para a Secretaria de 
Estado da Criança e do Adolescente. 

§ 1Q - A comissão criada estudará o aproveitamento das unidades 
especializadas existentes nas cidades-pólo das macrorreg1oes do 
Estado para a internação dos menores infratores, assim definidos na 
Lei n Q 8.069, de 13 de julho de 1990. 

z § 2Q - A comissão constituída terá o prazo de 12 (doze) meses para 
G realizar seus objetivos. 

Art. 23 -Fica instituída, a partir de 1Q de março de 1995, verba 
~ anual a título de pró-labore a ser paga aos servidores da 
·E administração direta e indireta, pelo efetivo exercício em cargos de 
o direção superior conforme critérios a serem estabelecidos em decreto 
c do Governador do Estado. 
m Parágrafo único - o beneficio instituído pelo "caput" deste artigo 
~ não serve de base de cálculo para qualquer outra vantagem 
~ remuneratória, não se incorporando, para qualquer efeito, à 
ã remuneração ou ao provento do servidor. . • . 
m Art. 24- Fica mantida, no exercício financeiro de 1995, a v1genc1a 
~do disposto no§ 4Q do art. 6Q da Lei nQ 11.510, de 7 de julho de 
J 1994, alterada pela Lei nQ 11.617, de 4 de outubro de 1994, C?m a 
• abrangência da fixação de fatores de ajustamento dos cargos prev1sta 
~no§ 1Q do art. 5Q da Lei nQ 11.728, de 30 de dezembro de 1994. 
~ Art. 25 -O parágrafo único do art. 1Q da Lei nQ_10.840, de 30 de 
~ julho de 1992, passa a vigorar com a seguinte redaçao: 
c. 
E 

~----------------------------------------~ 
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"Art. 1Q- .............................................. . 
Parágrafo único - O imóvel de que trata este artigo destina-se à 

construção de próprio público municipal.". 
Art. 26 -Para atender às despesas decorrentes da execução desta 

lei, fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial de 
até R$41.000.000,00 (quarenta e um milhões de reais), observado o 
disposto na Lei Federal nQ 4.320, de 17 de março de 1964. 
Art. 27- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 28- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 28 de março de 1995. 
Miguel Martini, Presidente- Romeu Queiroz, relator. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 
NQ 26/95 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei nQ 26/95, de autoria do Governador do Estado, que 

·cria a Secretaria de Estado da Criança e do Adolescente, reestrutura 
a Secretaria de Estado de Esportes, Lazer e Turismo 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 26/95 

Cria a Secretaria de Estado da -Criança e do Adolescente, 
reestrutura a Secretaria de Estado de Esportes Lazer e Turismo e dá 
outras providências. ' 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 

Capítulo I 
Da Secretaria de Estado da Criança e do Adolescente 

Seção I 
Da Finalidade e da Competência 

Art. 1Q -Fica criada a Secretaria de Estado da Criança e do 
Adolescente, que tem por objetivo coordenar e executar as ações do 
Governo do Estado destinadas a cumprir e fazer cumprir, no que se 
refere aos direitos da população infanto-juvenil, o disposto nas 
Constituições Federal e Estadual, na Convenção Internacional dos 
Direitos da Criança, na Lei Federal nQ 8.069, de 13 de julho de 
1990, que contém o Estatuto da Criança e do Adolescente, e na Lei 
Estadual nQ 10.501, de 17 de outubro de 1991. 
Art. 2Q- Compete à Secretaria: 
I- participar da formulação da política estadual de atendimento, 

promoção e defesa dos direitos da criança e do adolescente; 
II- apoiar programas de ação social especializada para a aplicação 

das medidas socioeducativas determinadas pela Justiça da Infância e 
da Juventude aos adolescentes em conflito com a lei, em razão de 
cometimento de ato infracional, observadas as de sua competência; 
III - executar supletivamente as medidas de proteção à criança e ao 

adolescente e apoiar, técnica e financeiramente, os municípios e as 
entidades não governamentais na execução e na implementação dessas 
medidas; 

IV - apoiar serviços espec1a1s de prevenção e atendimento médico e 
psicossocial às vítimas de negligência, maus tratos. exploração, 
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v- Superintendência de Finanças: 
a) Diretoria de Administração Financeira; 
b) Diretoria de Contabilidade; 
c) Diretoria de Controle Interno; 
VI - Superintendência de Planejamento e Coordenação: 
a) Centro de Planejamento; 
b) Centro de Orçamento; 
c) Centro de Modernização Administrativa e Informática; 
VII - Superintendência de Atendimento: 
a) Diretoria de Identificação, Registro e Cadastro; 
b) Diretoria de Orientação e Acompanhamento; 
c) Diretoria de Programas Integrados; 
d) Diretoria de Ações de Saúde; 
VIII - Superintendência de Programas de Proteção: 
a) Unidades de Atendimento: 
1) Divisão de Administração e Finanças; 
2) Divisão de Atividades Pedagógicas; 
3) Divisão de Atendimento Biopsicossocial; 
4) Divisão de Produção; 
IX - Superintendência de Apoio Técnico: 
a) Diretoria de Apoio Operacional; 
b) Diretoria de Projetos; 
c) Diretoria de Apoio aos Municípios e às ONGs; 
X- Superintendência de Projetos e Programas Especiais: 
a) Coordenadoria do Programa Vida Nova: 
1) Divisão de Acampamento Pedagógico; 
2) Divisão de Lares Substitutos; 
3) Divisão de Oficinas-Escolas; 
b) Diretoria de Programas Especiais; 
c) Diretoria de Treinamento e Encaminhamento Profissional; 
XI - Superintendência de Integração Social: 
a) Centros de Recreação e Esportes Curumim: 
1) Divisão de Administração e Finanças; 
2) Divisão de Atividades Pedagógicas. 
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Parágrafo único A descrição e a competência das unidades 
administrativas mencionadas neste artigo serão estabelecidas em 
decreto. 

Seção III 
Do Órgão Subordinado 

Art. 4Q Integra a Secretaria de Estado da Criança e do 
Adolescente, por subordinação, o Conselho Estadual dos Direitos da 
Criança e do Adolescente. 
Parágrafo único - Ficam transferidos do Quadro Setorial de Lotação 

da Secretaria de Estado do Trabalho e Ação Social nQ IX para o 
Quadro Setorial de Lotação da Secretaria de Estado da Criança e do 
Adolescente nQ XLVI 1 (um) cargo de Diretor II, código MG05- TR 
201, símbolo S-02, de recrutamento amplo, 3 (três) cargos de 
Assessor II, código MG12 TR 535 a TR 537, de recrutamento 
limitado, 1 (um) cargo de Assessor I, código AS01 - TR 528, símbolo 
QP-32, de recrutamento amplo, e 4 (quatro) cargos de Assessor I, 
código AS01 - TR 529 a TR 532, de recrutamento limitado, de 
provimento em comissão, criados pelo art. 28 da Lei nQ 11.050, de 19 
de janeiro de 1993, para atender o Conselho Estadual de Direitos da 
Criança e do Adolescente. 



Seção IV 
Dos Cargos 
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Art. 5Q -O cargo de Secretário de Estado Extraordinário criado 
pelo art. 11 da Lei nQ 10.637, de 16 de novembro de 1992, ao qual se 
refere o Decreto nQ 36.643, de 16 de janeiro de 1995, fica, revogada 
a automaticidade de sua extinção, transformado em cargo de 
Secretário de Estado da Criança e do Adolescente. 

Art. 6Q - Fica criado o cargo de Secretário Adjunto de Estado, na 
Secretaria de Estado da Criança e do Adolescente. 

Art. 7Q - Ficam criados nos quadros constantes nos Anexos I e III 
do Decreto ng 16.409, de 10 de julho de 1974, os cargos de 
provimento em comissão constantes no Anexo I desta lei, destinados 
ao Quadro Setorial de Lotação da Secretaria de Estado da Criança e 
do Adolescente - nQ XLVI, do Decreto ng 16.686, de 27 de outubro de 
1974. 

§ 1Q - Os cargos de provimento em comissão constantes no Anexo II-a 
desta lei. atualmente lotados no Quadro Setorial da Secretaria de 
Estado de Esportes, Lazer e Turismo, cujos novos códigos serão 
identificados em decreto, e os cargos criados pelo art. 46 da Lei nQ 
11.050, de 19 de janeiro de 1993, constantes no Anexo II-b desta 
lei. a que se refere o Decreto nQ 36.669, de 9 de fevereiro de 1995, 
ficam, revogada a automaticidade de sua extinção, transferidos para 
o Quadro Setorial da Secretaria de Estado da Criança e do 
Adolescente - nQ XLVI previsto no Decreto nQ 16.686, de 27 de 
outubro de 1974. 

§ 2Q - Os cargos de provimento em comissão de que trata o parágrafo 
anterior estão incluídos nos quantitativos fixados no Anexo I desta 
1 e i. 

Capitulo II 
Da Secretaria de Estado de Esportes, Lazer e Turismo 

Seção I 
Da Finalidade e da Competência 

Art. 8Q -A Secretaria de Estado de Esportes, Lazer e Turismo, 
criada pela Lei nQ 8.502, de 19 de dezembro de 1983, e alterada 
posteriormente, tem por finalidade planejar, organizar, dirigir, 
coordenar, executar e controlar as atividades setoriais, a cargo do 

z Governo do Estado, que visem ao desenvolvimento social por meio do 
õ esporte, do lazer e do turismo. 

Art. 9Q -Compete à Secretaria de Estado de Esportes, Lazer e 
~ Turismo: 
·~ I - subsidiar a formulação de políticas, diretrizes e planos 
~ governamentais no que se refere ao esporte. ao lazer e ao turismo; 
c II - compatibilizar programas. projetos e atividades e~t~duais de 
m esporte, lazer e turismo com os das esferas federal e mun1c1pal ;_ 
~ III- estabelecer as políticas do desporto amador, da recreaçao e 
§ do lazer no Estado; 
~ IV - criar ou fomentar a criação de um sistema de esportes, lazer e 
m recreação que se destine, preferencialmente, às classes de menor 
~ renda; _ 
~ v- promover a descentralização e a interiorização de suas açoes de 

•<t 
~ modo a beneficiar todos os municípios do Estado; 
~ v~- articular-se com instituições públicas e privadas. ~;~ando à 
~ cc:~eração técnica e à integração de ações que fac1l1tem a 
~ cc~secução dos objetivos da Secretaria; 
c. 

~l-----------------------------------------------~ 

/ 
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VII - p~omov~r negociações junto a organismos internacionais, a 
organizaçoes nao governamentais, ao Governo Federal e aos órgãos de 
fomento e desenvolvimento com vistas à captação de recursos para o 
desenvolvimento do esporte, do lazer e do turismo nos municípios, 
utilizando-se, sempre que possível, a infra-estrutura já existente; 
VIII - promover a realização de eventos objetivando a participação 

de estudantes, jovens, portadores de deficiência e idosos nas 
atividades de esporte, lazer e turismo; 

IX - exercer outras atividades correlatas. 
Seção II 

Da Estrutura Orgânica 
Art. 10- A Secretaria de Estado de Esportes, Lazer e Turismo tem a 

seguinte estrutura orgânica: 
I - Gabinete; 
II - Assessoria de Comunicação Social; 
III - Assessoria Técnica; 
IV - Superintendência de Planejamento e Coordenação: 
a) Centro de Planejamento e Orçamento; 
b) Centro de Modernização Administrativa e Informática; 
v - Superintendência Administrativa: 
a) Diretoria de Recursos Humanos; 
b) Diretoria de Material e Patrimônio; 
c) Diretoria de Transportes e Serviços; 
VI -Superintendência de Finanças: 
a) Diretoria de Administração Financeira; 
b) Diretoria de Contabilidade; 
c) Diretoria de Controle Interno; 
VII -Superintendência de Esportes: 
a) Diretoria de Promoções Esportivas; 
b) Diretoria de Apoio às Atividades Esportivas; 
VIII -Superintendência do Lazer: 
a) Diretoria de Eventos; 
b) Diretoria de Articulação Social; 
IX - Superintendência Operacional: 
a) Diretoria de Acompanhamento Técnico; 
b) Diretoria de Registro de Entidades de Esportes, Lazer e Turismo; 
X - Superintendência de Turismo: 
a) Diretoria de Articulação Institucional; 
b) Diretoria de Turismo Social. 
§ 1Q - A descrição e a competência das unidades administrativas 

mencionadas neste artigo serão estabelecidas em decreto. 
§ 2Q - A denominação, a descrição e a competência das unidades 

integrantes da estrutura complementar da Secretaria de Estado de 
Esportes, Lazer e Turismo serão estabelecidas em decreto, observados 
os quantitativos dos cargos criados. 

Seção III 
Dos Órgãos Subordinados e das Entidades Vinculadas 

Art. 11 - Integram a Secretaria de Estado de Esportes, Lazer e 
Turismo: 

I - por subordinação: 
a) o Conselho Estadual 
b) o Conselho Estadual 
c) o Conselho Estadual 
II - por vinculação: 

de Lazer - CEL , 
de Turismo - CET 
de Desportos; 
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a) a Administração de Estádios de Minas Gerais - ADEMG , 
b) a Empresa Mineira de Turismo - TURMINAS -; 
c) a Companhia Mineira de Promoções - PROMINAS. 

Seção IV 
Dos Cargos 

Art. 12 - Ficam criados nos Anexos I e III do Decreto nQ 16.409, de 
10 de julho de 1974, 1 (um) cargo de Diretor I, símbolo S-03, 7 
(sete) cargos de Assessor II, símbolo S-03, e 14 (quatorze) cargos 
de Assessor I, símbolo NQP-X, de provimento em comissão, destinados 
ao Quadro Setorial de Lotação da Secretaria de Estado de Esportes, 
Lazer e Turismo. 

Capítulo III 
Das Disposições Transitórias e Finais 

Art. 13- Ficam transferidos para a Secretaria de Estado da Criança 
.e do Ad?l~scente o pessoal, os recursos orçamentários, os contratos, 
os conven1os, os acordos e outras modalidades de ajustes celebrados 
pela Secretaria de Estado do Trabalho e Ação Social e pela 
Sec~et~ria de Estado de Esportes, Lazer e Turismo, em razão da 
ext1nçao de unidades determinada por esta lei. 
Art. 14 -Serão absorvidas pela Secretaria de Estado da Criança e 

do Adolescente as atividades da Fundação Estadual do Bem-Estar do 
Menor FEBEM -, ficando autorizada a sua extinção após a 
transferência definitiva de suas atribuições para a Secretaria. 

§ 1Q - Quando da extinção da FEBEM, os servidores integrantes do 
~eu_Quadro de Pessoal serão posicionados em Quadro Suplementar_no 
amb1to da Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Administraçao, 
para posterior redistribuição, prioritariamente junto à Secretaria 
de Estado da Criança e do Adolescente, nos termos de regulamento. 

§ 2Q - Até sua efetiva absorção, serão garantidos à FEBEM os 
recursos orçamentários e financeiros necessários à manutenção de 
suas atividades. 

§ 3Q - O Governador do Estado criará, mediante decreto, comissão de 
trabalho que contará com a participação de representantes dos 
servid~res da FEBEM, com poderes para examinar a situação dessa 
fundaçao, visando à transferência do patrimônio, das atividades, das 
obrigações contratuais e de pessoal, e para providenciar os atos 

z necessários à efetivação da medida prevista no artigo anterior. 
~ § 4Q - A comissão de trabalho a que se refere o parágrafo anterior 
~ promoverá, até 31 de dezembro de 1995, a absorção da FEBEM pela 
-~ Secretaria de Estado da Criança e do Adolescente, sem que haja 
·~ solução de continuidade das atividades da fundação. § -
2 § 5Q - Os cargos de provimento em comissão da FEBEM extinguir-se-ao 
~ com a vacância, de acordo com o plano de absorção da fundação, a ser 
~ definido pela comissão de trabalho de que trata o § 1Q. . _ 
~ Art. 15 -Fica criado o Conselho Estadual de Desportos, orgao § colegiado de caráter consultivo e normativo, subordinado à 
~Secretaria de Estado de Esportes, Lazer e Turismo, com a finalidade 
~ de auxiliar na organização do desporto no Estado e, especialmente, 
~ de cooperar com o Conselho Superior de Desportos . 

• ~ § 1Q - As normas relativas à composição, à competência e ao 
~ funcionamento do conselho criado neste artigo serão estabelecidas em 
~ decreto, garantida a participação de membros de entidades 
~ representantes de pessoas portadoras de deficiência e dos idosos. 
~ 
c. 
É 
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§ 2Q Integra o órgão de que trata este artigo (um) 
representante da Assembléia Legislativa do Estado. 
Art. 16 -Fica extinto o Conselho Regional de Desportos do Estado 

de Minas Gerais - CRD. 
Art. 17 -A Secretaria de Estado de Esportes, Lazer e Turismo, no 

prazo de 120 (cento e vinte) dias a contar da publicação desta lei, 
definirá o Sistema Estadual do Desporto, conforme o disposto no art. 
15 da Lei Federal nQ 8.672, de 6 de julho de 1993, a ser aprovado em 
decreto do Governador do Estado. 
Art. 18 -O art. 8Q da Lei nQ 10.501, de 17 de outubro de 1991, 

passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 8Q -O Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do 

Adolescente é composto por 20 (vinte) membros, que representarão, 
paritariamente, o poder público e a sociedade civil. 

§ 1Q -O poder público será representado por 1 (um) membro de cada 
·um dos seguintes órgãos: 

I - Secretaria de Estado da Criança e do Adolescente; 
II - Secretaria de Estado do Trabalho e Ação Social; 
III - Secretaria de Estado da Educação; 
IV - Secretaria de Estado da Saúde; 
V - Secretaria de Estado da Justiça; 
VI- Secretaria de Estado da Segurança Pública; 
VII - Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral; 
VIII - Secretaria de Estado da Fazenda; 
IX- Polícia Militar do Estado de Minas Gerais; 
X- Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais.". 
Art. 19- O Fundo para Infância e Adolescência criado pelo art. 19 

da Lei nQ 10.501, de 17 de outubro de 1991, pa~sa a ser gerido pela 
Secretaria de Estado da Criança e do Adolescente, ficando a ela 
transferidas as competências atribuídas à Secretaria de Estado do 
Trabalho e Ação Social no regulamento aprovado pelo Decreto nQ 
36.400, de 23 de novembro de 1994. 
Art. 20 -No prazo de 90 (noventa) dias contados da data de 

publicação desta lei, o Governador do Estado, mediante decreto, 
disciplinará o processo de desativação das unidades administrativas 
extintas, bem como adotará as medidas necessárias para a 
transferência do pessoal, identificando os cargos de provimento 
efetivo para a sua redistribuição, do acervo patrimonial e das 
obrigações contratuais e procederá, ainda, ao levantamento da 
situação e das atividades dessas unidades, para que se efetue a sua 
absorção pela Secretaria de Estado da Criança e do Adolescente. 
Art. 21 -O Quadro Setorial de Lotação de cargos efetivos da 

Secretaria de Estado da Criança e do Adolescente e o 
redimensionamento do Quadro Setorial de Lotação da Secretaria de 
Estado de Esportes, Lazer e Turismo serão estabelecidos mediante a 
redistribuição de cargos vagos e o remanejamento de servidores de 
outros órgãos da administração direta. 
Art. 22- O Governador do Estado criará, mediante decreto, comissão 

de trabalho, que terá a participação da sociedade e dos Poderes 
Legislativo, Executivo e Judiciário, bem como do Ministério Público, 
com o objetivo de estudar a transferência das funções desenvolvidas 
pela Superintendência de Atendimento e Reeducação do Menor Infrator 
- SAREMI - da Secretaria de Estado da Justiça para a Secretaria de 
Estado da Criança e do Adolescente. 
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§ 1Q - A comissão criada estudará o aproveitamento das unidades 
especializadas existentes nas cidades-pólo das macrorreg1oes do 
Estado para a internação dos menores infratores, assim definidos 
pela Lei nQ 8.069, de 13 de julho de 1990. 

§ 2Q- A comissão terá o prazo de 6 (seis) meses para realizar seus 
objetivos. 

Art. 23 -Fica instituída, a partir de 1Q de março de 1995, verba 
anual a título de pró-labore a ser paga aos servidores da 
administração direta e indireta pelo efetivo exercício de cargo de 
direção superior, conforme critérios a serem estabelecidos em 
decreto do Governador do Estado. 

Parágrafo Onico - O benefício instituído pelo "caput" deste artigo 
não constituirá base de cálculo de qualquer outra vantagem 
remuneratória nem se incorporará, para qualquer efeito, à 
remuneração ou ao provento do servidor. 

· Art. 24 -Estende-se ao exercício de 1995 a vigência a que se 
refere o § 4Q do art. 6Q da Lei nQ 11.510, de 7 de julho de 1994, 
alterada pela Lei nQ 11.617, de 4 de outubro de 1994, com a 
abrangência da fixação de fatores de ajustamento dos cargos prevista 
no§ 1Q do art. 5Q da Lei nQ 11.728, de 30 de dezembro de 1994. 

z 
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Art. 25 -O parágrafo Onico do art. 1Q da Lei nQ 10.840, de 30 de 
julho de 1992, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 1Q- .............................................. . 
Parágrafo Onico - O imóvel de que trata este artigo destina-se à 

construção de próprio público municipal.". 
Art. 26 -Para atender às despesas decorrentes da execução desta 

lei, fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial de 
até R$41.000.000,00 (quarenta e um milhões de reais), observado o 
disposto na Lei Federal nQ 4.320, de 17 de março de 1964. 

Art. 27- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 28- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 30 de março de 1995. 
Maria Olívia, Presidente Arnaldo Penna, relator Marcelo 

Gonçalves - Antônio Genaro. 
PARECER SOBRE AS EMENDAS NQS 11 A 42, APRESENTADAS EM PLENÁRIO AO 

PROJETO DE LEI NQ 26/95 
Comissão de Administração Pública 

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

de Estado da Criança e do Adolescente, 
Estado de Esportes, Lazer e Turismo 

nQ 26/95 cria 
reestrutura a 
e dá outras .~ a Secretaria ·e Secretaria de 

2 providências. 
c Durante a discussão da matéria em Plenári~ for~m apresentadas as 
~ Emendas nQs 11 a 14, 32 e 33, do Deputado Joao L~1te;. 1~ ~ 22, 36 e 
~ 37, do Deputado João Batista; 23, do Deputado Jose Bon1fac~o: 24, do 
§ Deputado Romeu Queiroz; 25 e 26, do 9eputado Marcos Helen1o; 27 a 
~ 30, 34, 40 a 42, do Deputado Durval Angelo; 31, do Deputado ~arco 
~ Régis; 35, do Deputado Gilmar Machado; 38, do Deputado M1gue1 
~ Martini; e 39, do Deputado Jorge Eduardo. . _ 
-~ Essas emendas foram encaminhadas a esta Com1ssao juntamente com o 
~ projeto, para receberem parecer, nos termos do art. 195, § 2Q, do 
g Regimento Interno. 
o 
~ 

~ 

"' c. 

Fundamentação 

~l----------------------------------------------J 
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As Emendas nQs 11 a 14, 30 e 32 objetivam maior eficácia nas ações 
relativas aos adolescentes em conflito com a lei, procurando, ao 
transferi-los para a Secretaria ora em criação, sanar com rapidez a 
situação, denunciada pelos representantes do Conselho Estadual da 
Criança e do Adolescente e das diversas entidades que compareceram a 
esta Casa, na qual a Lei nQ 8.069, de 1990, não está sendo cumprida. 
Todavia, a informação da Secretaria de Estado do Planejamento de 

que a Superintendência de Atendimento e Reeducação do Menor Infrator 
-SAREM! -, atualmente integrada à Secretaria de Estado da Justiça, 
passa por intensa reestruturação, justamente para atender à nova 
legislação, nos leva a considerar prejudicadas tais emendas, em 
virtude da apresentação da Subemenda nQ 1 à Emenda nQ 33, que consta 
na conclusão deste parecer. 

Com relação à Emenda nQ 15, que propõe acrescer parágrafos ao art. 
15 do projeto, entendemos que o seu § 6Q, que pretende sejam as 

·unidades prestadoras de atendimento ao excepcional em regime de 
abrigo absorvidas pela Secretaria em criação, deve ser rejeitado, 
tendo em vista que tal questão é da competência da Secretaria de 
Estado do Trabalho e Ação Social. o § 7Q, que determina a 
exclusividade da transferência do patrimônio da FEBEM para a 
Secretaria da Criança e do Adolescente, também deve ser rejeitado, 
por Ja estar atendido no próprio "caput" do art. 15 do Projeto de 
Lei nQ 26/95, bem como no seu § 3Q. Finalmente, o 9 8Q, que prevê ~ 
participação de um representante dos funcionàrios da FEBEM junto a 
Comissão de Trabalho prevista no § 3Q do mesmo artigo, não merece 
acolhida em virtude da Emenda nQ 43, que apresentamos na conclusão 
desta peça opinativa. 
A inclusão dos portadores de deficiência nos eventos a serem 

promovidos pela Secretaria de Estado de Lazer e Turismo, como está 
proposto na Emenda nQ 16, merece a nossa acolhida, por constituir 
obediência à norma constitucional contida no parágrafo único do art. 
218 da Constituição Estadual, que garante ao portador de deficiência 
atendimento especializado na educação física e na prática de 
atividades desportivas, sobretudo no âmbito escolar. 
_o mes~o espírito está contido na Emenda nQ 17, que, ao completa~ a 
1nserçao dos portadores de deficiência no campo das açoes 
governamentais da Secretaria da Criança e do Adolescente, em 
especial no Projeto Curumim, propõe maior amplitude no atendimento 
dos mais necessitados para a sua integração à sociedade, merecendo, 
portanto, nossa acolhida. 
A Emenda ng 18, que propõe a criação de uma divisão de atendimento 

ao portador de deficiência na estrutura administrativa da Secretaria 
em questão, deve ser rejeitada por inexistirem recursos e pessoal 
que possibilitem o seu funcionamento e, principalmente, porque já 
está criada a Superintendência de Programas Especiais. 
A Emenda nQ 19 tem nossa aprovação, pois objetiva garantir a 

participação de representantes de entidades de pessoas portadoras de 
deficiência no conselho criado no parágrafo único do art. 16 deste 
projeto de lei. 
Se tal conselho, órgão colegiado de caráter consultivo e normativo, 

tem a finalidade de auxiliar na organização do desporto no Estado, 
nele devem ter assento representantes das minorias, especialmente 
dos deficientes, pois assim teremos o atendimento ao inciso VII do 
art. 224 da Constituição Estadual, que dispõe sobre a competência do 
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Estado de promover a participação das entidades representativas do 
segmento na formulação da política de atendimento ao portador de 
deficiência e no controle das ações desenvolvidas, em todos os 
níveis, pelos órgãos estaduais responsáveis pela política de sua 
proteção. 
A Emenda nQ 20, que propõe a participação dos portadores de 

deficiência no Conselho Estadual da Criança e do Adolescente, deve 
ser rejeitada, Ja que estão elencados apenas os nove participantes 
do poder público. As entidades de natureza civil definirão 
posteriormente os seus representantes no Conselho. Resta, ainda, 
efetuar um trabalho para que as entidades representativas desses 
segmentos se façam representar ao lado das demais entidades civis. 

A Constituição Estadual, no inciso I do§ 1Q do art. 224, determina 
que o Estado estabeleça normas de construção e adaptação de 
logradouros e edifícios de uso público e de adaptação de veículos de 

·transporte coletivo para os portadores de deficiência. Quem bem 
conhece a situação difícil por que passam os governos para enfrentar 
problemas urgentes de toda ordem sabe que esse dispositivo só 
poderia efetivar-se no futuro. No entanto, a Emenda nQ 21, propõe 
que o acesso dos portadores de deficiência aos equipamentos públicos 
de esporte, lazer e turismo, por meio da remoção das barreiras 
arquitetônicas e ambientais, seja garantido imediatamente. Somos, 
por isso. pela sua rejeição. 

As Emendas nQs 22, 26, 31, 39, 40, 41 e 42 tratam da absorção dos 
servidores da FEBEM, quando de sua extinção, prevista ao final do 
exercício em curso, pela Secretaria da Criança e do Adolescente. 

O quadro de pessoal da FEBEM é formado por concursados, por 
servidores estáveis por força da Constituição de 1988, por 
contratados pela MGS e por outros 65% com origens diversas na sua 
contratação. 
Consideramos prejudic::~s 

da Emenda nQ 43, de --~sa 
parecer. 

tais emendas, em virtude da apresentação 
autoria, constante na conclusão deste 

A Emenda nQ 23, que pretende tratar de problemas relativos a 
servidores da PROSAM, não merece acolhida por não atender ao 
disposto no art. 240, I, do Regimento Interno. 

z A Emenda nQ 24 se destina a instituir, a partir de 1Q/3/95, verba 
G anual a título de pró-labore, a ser paga aos servidores das 
ro administrações direta e indireta pelo efetivo exercício em cargos de 
~ direção superior sem, contudo, constituir base de cálculo para 
·E qualquer outra vantagem remuneratória e não se incorporar para 
2 qualquer efeito à remuneração do servidor. 
E Tal medida impedirá a evasão dos servidores encarregados da direção 
~superior dos órgãos públicos, em virtude dos baixos salários 
E oferecidos em comparação com a oferta do mercado de trabalho para 
E serviços equivalentes. Se necessar1a a substituição desses a servidores. se inviabilizaria a escolha dos melhores pela 
~ desmotivação causada pela baixa remuneração. Nosso parecer é pela 
ro sua aprovação . 

. ~ A Emenda nQ 25 objetiva a participação de representantes da FEBEM, 
~ eleitos em assembléia, para integrar a Comissão de Trabalho, de 
~composição paritária, com a finalidade de cumprir o disposto no§ 3Q 
~ do art. 15 deste projeto de lei. 
"' C> c. 
E 
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Embora procedente, está prejudicada pela Emenda nQ 43, por nós 
apresentada ao final desta peça opinativa. 
A Emenda nQ 27 trata também da transferência das atividades 

relativas às medidas socioeducativas determinadas pela Justiça da 
Infância e Juventude em relação aos adolescentes em conflito com a 
lei. 
Pelas razões já aduzidas neste parecer, tal emenda está prejudicada 

pela Subemenda nQ 1 à Emenda nQ 33, de nossa autoria. 
As Emendas nQ 28 e 36, que pretendem que o Conselho Estadual dos 

Direitos da Criança e do Adolescente integrem a Secretaria da 
Criança e do Adolescente por vinculação, devem ser rejeitadas tendo 
em vista a vigência da Lei Delegada nQ 5, que considera os Conselhos 
Estaduais como órgãos autônomos e, portanto, subordinados ao Estado 
por meio de secretaria cuja área de atuação seja afim com esses 
órgãos. 

· O§ 1Q do art. 7Q do projeto em análise gerou as Emendas nQs 29 e 
37, pois, ao dispor sobre a transferência dos cargos de provimento 
em comissão da Secretaria de Estado de Esportes, Lazer e Turismo 
para a Secretaria da Criança e do Adolescente, criados nos arts. 28 
e 46 da Lei nQ 11.050, de 1993, deixou de fazê-lo em relação aos 
cargos criados no Decreto nQ 16.686, de 1974, ou seja, os destinados 
a apoio técnico do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do 
Adolescente. 
Estão, todavia, prejudicadas, em razão do art. 287, V, do Regimentc 

Interno, pois constituem objeto da Emenda nQ 7 do parecer aprovado 
em reunião conjunta das Comissões de Constituição e Justiça, de 
Administração Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. 

Em relação à Emenda nQ 33, que pretende a formação no prazo de 30 
dias de um grupo especial de trabalho, com a participação da 
sociedade e dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, bem 
como do Ministério Público, com o objetivo de criar instituições 
educacionais em cidade do Estado cuja população supere 200 mil 
habitantes, para a internação de menores infratores, assim definidos 
na Lei nQ 8.069, de 1990, somos pela sua aprovação na forma da 
Subemenda nQ 1, já mencionada anteriormente. 

A municipa:ização dos programas, das atividades e dos recursos 
financeiros é objeto da Emenda nQ 34, que, todavia, está prejudicada 
pela Emenda nQ 44, de nossa autoria, a qual, em razão das 
dificuldades para a criação de uma nova e abrangente estrutura 
administrativa, como será a Secretaria da Criança e do Adolescente, 
cria os pressupostos para a ulterior aplicação dos mecanismos da 
municipalização por todos almejada. 
A Emenda nQ 35 propõe a execução, pela nova Secretaria, de medidas 

de proteção à criança e ao adolescente portadores de deficiência, 
bem como o apoio técnico e financeiro para os municípios e as 
entidades não governamentais. 
Ora, tais medidas já foram atendidas pela Emenda nQ 7 e pela 

Subemenda nQ 1 à Emenda nQ 33, ficando, portanto, prejudicada. 
Com relação à Emenda nQ 38, que pretende sejam mantidos pela 

Secretaria da Criança e do Adolescente serviços de prevenção e 
atendimento médico e psicossocial às vítimas de negligência, maus 
tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão (art. 87, li, da Lei 
nQ 8.069, de 1990), entendemos que a troca da expressão "apoiar" por 
"manter" no texto legal restringe a ação governamental, que apoiando 
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acolhe o atendimento de casos pela própria Secretaria, bem como por 
todas as entidades que se propõem a fazê-lo em âmbito particular e, 
por isso mesmo, devem prosperar. 
Somos, assim, pela sua rejeição. 
Finalmente, julgamos de bom alvitre a apresentação das Emendas nQ 

43 a 47, como forma de aperfeiçoamento do projeto e com os 
fundamentos que passamos a expor. 

A Emenda nQ 43 objetiva uma correta decisão sobre os atuais 
servidores da FEBEM, dando-lhes prioridade em seu aproveitamento 
pela nova Secretaria de Estado, após estudos a serem promovidos por 
comissão de trabalho em que terão representação. 

A municipalização das ações começa com a realização dos objetivos 
contidos na Emenda nQ 44, buscando a promoção, o apoio e a 
orientação da realização de diagnósticos para a proposta de 
ulteriores ações. 

A Emenda nQ 45, por sua vez, tem por escopo a melhor relação entre 
o custo e o benefício com a utilização da infra-estrutura municipal 
existente na área de esportes, lazer e turismo. 

A Emenda nQ 46 pretende prestigiar o trabalho dos Conselhos 
Municipais de Direitos e Tutelares em nível municipal, buscando 
apoio para a viabilização das prioridades por ele apontadas. 

A Emenda nQ 47 objetiva alterar o parágrafo único do art. 1Q da Lei 
nQ 10.840, de 1992, permitindo ao Município de Gouveia maior 
liberdade para a construção de próprio público municipal, de acordo 
com suas peculiaridades e conveniências administrativas. 

A Subemenda nQ 1 à Emenda nQ 33 trata da integração e da 
interiorização das ações relativas a menores infratores, buscando o 
aproveitamento dos recursos porventura existentes e não utilizados 
ou mal utilizados, em decorrência do período de ajuste às mudanças 
que ora se propõem. 

Conclusão 
Somos, ~~~tanto, pela aprovação das Emendas nQs 16, 17, 19 e 24; 

pe 1 a rej ~ ~ ção das Emendas nQS 15, 18, 20, 21 , 23, 28, 36 e 38; pe 1 a 
prejudicialidade das Emendas nQs 11 a 14, 22, 25 a 27, 29 a 32, 34, 
35, 37, 39, 40 a 42; pela apresentação das Emendas nQs 43 a 47 e da 
Subemenda nQ 1 à Emenda nQ 33, a seguir redigidas. 

EMENDA No 43 
Os§§ 1Q e 3Q do art. 15 passam a ter a seguinte redação: 
"Art. 15- .......................................... . 

-~ § 1Q - Quando da extinção da FEBEM, os servidores integrantes do 
~seu Quadro de Pessoal serão posicionados em quadro sup~e~entar_no 
§ âmbito da Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Adm1n1straçao, 
c para posterior redistribuição, prioritariamente junto à Secreta~ia 
m de Estado da Criança e do Adolescente, nos termos de regulamento. · 
Cl! 

~ §"3g·:·a·G~~~~~~d;~-d~-É~t~d~-~~;~~ã:·~~d;~~t~-d~~~~to, comissão de a trabalho que contará com a participação de representantes dos 
m servidores da FEBEM, com poderes para examinar a sit~a~ão daquela 
~Fundação, visando à transferência do patrimônio, das_atlv~dades, das 
m obrigações contratuais e de pessoal, além _de prov1d~nc1ar .. os atos ·! necessários à efetivação da medida prev1sta no caput deste 
]. a r t i go. " . 

EMENDA NQ 44 
Acrescente-se ao art. 2Q o seguinte inciso: 

o 
Cl! 
Cl! 

'" c. 
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"Art. 2Q - ............ · · ............................ · · · · ·. . 
( .... )-Promover, apoiar e orientar a realização do diagnost1co da 

situação de atendimento dos direitos da criança e do adole~c~nte nos 
municípios do Estado de Minas Gerais, visando ident1f1cac as 
carências e as prioridades de cada município, as quais nortearao as 
ações do poder pOblico estadual e municipal.". 

EMENDA No 45 
Dê-se ao inciso VII do art. 9Q a seguinte redação: 
"Art. 9Q - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
VII - promover entendimento e negociação junto a organ1smos 

internacionais, organizações não governamentais, ao Governo F~deral 
e a órgãos de fomento e desenvolvimento visando à captaçao ~~ 
recursos, utilizando sempre que possível a infra-estrutura Ja 
existente no município.". 

EMENDA No 46 
· Acrescente-se ao art. 2Q o seguinte-inciso: 

"Art. 2Q- .............................................. . 
( .... ) - Apoiar as políticas formuladas pelos Conselhos Municipais 

de Direitos e Conselhos Tutelares, bem como suas respectivas 
propostas orçamentárias em nível de mun1C1P10, objetivando 
viabilizar prioridades que estão acima das condições do município.". 

EMENDA No 47 
O parágrafo Onico do art. 1Q da Lei nQ 10.840, de 30 de julho de 

1992, passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 1Q - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Parágrafo Onico - O imóvel de que trata este artigo destina-se a 

construção de próprio pOblico municipal.". 
SUBEMENDA No 1 À EMENDA No 33 

Acrescente-se onde convier: - -
"Art ..... -O Governador do Estado criará, mediante decreto, 

comissão de trabalho com a participação da sociedade e dos Poderes 
Legislativo, Executivo e Judiciário, bem como do Ministério Público, 
com o objetivo de estudar a transferência das funções desenvolvidas 
pela Superintendência de Atendimento e Reeducação do Menor Infrator 
- SAREMI -da Secretaria de E~tado da Justiça para a Secretaria de 
Estado da Criança e do Adolescente. 

§ 1Q- A comissão acima criada estudará o aproveitamento das 
unidades especializadas existentes nas cidades-pólo das 
macrorregiões do Estado, para a internação dos menores infratores, 
assim definidos na Lei nQ 8.060, de 1990.". 

§ 2Q - A comissão constituída terá o prazo de 12 (doze) meses para 
realizar seus objetivos.". 
Sala das Comissões, 21 de março de 1995. 
Ajalmar Silva, Presidente- Arnaldo Penna, relator- Elbe Brandão-

Jairo Ataíde- Carlos Murta- Durval Ângelo (voto contrário). 
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